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 چکیده:
و هدف: سهم    زمینه  آن،  تعلیمی  اهداف  بواسطۀ  که  است  مهمی  کتابهاي  از  مولوي  مثنوي 

ادبیات کهن براي کودکان و نوجوانان دارد. اما گاه میبینیم بیشتري در بازنویسی و بازآفرینی آثار  
بازنویسیها، در زبان و محتوا در مقایسه با اصل حکایت و زبان متناسب مخاطب، از منظر سبکی 

 داراي نقاط ضعف هستند.
مطالعه: مقاله    روش  این  تحلیل کتابخانه روش از  گیري بهره بادر  و  ي محتوا ايمقایسه اي 

مثنوي،  بازنویسیها   حکایت  اصل  بازنویسیبا  کتابهاي  فکري  مجموعه  پرورش  کانون  در  شده 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mulana Masnavi is one of the important 
books that due to its educational goals, has a greater share in rewriting and 
recreating works of ancient literature for children and adolescents. But 
sometimes we see that rewrites, in language and content, have weaknesses in 
terms of style compared to the original narrative and the appropriate language 
of the audience. 
METHODOLOGY: In this article, using the library method and comparative 
analysis of the content of the rewrites with the original story of Masnavi, the 
collection of rewritten books in the center of intellectual development of 
children and adolescents has been reviewed from a stylistic perspective in 
terms of language and content. . The statistical population of the research is a 
١٢-volume collection of Masnavi anecdotes "from Neistan" for the use of age 
group "D" which was published in ٢٠٠٧ on the occasion of the eight hundredth 
anniversary of Rumi's birth, for children and adolescents to get acquainted with 
Mulana, for use in cultural and artistic centers.  

FINDINGS: Choosing meaningless ancient words, quoting Masnavi verses 
instead of a part of narrative, ancient grammatical structure, slang words and 
terms at the linguistic level and not paying attention to Rumi's educational 
content and inappropriate changes in the original content of anecdotes, from 
The main disadvantages of rewriting Masnavi are in these books. 
CONCLUSION: Comparing the transcripts with the original anecdote, Mulana 
purpose and language appropriate to age group "D" shows that in some cases 
due to lack of understanding of the content, lack of attention to the appropriate 
language of the audience, change of content and lack of attention to Rumi's 
message, linguistic and intellectual slips And have strayed from the goals of 
intellectual education, which is the main mission of the center. 
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 مقدمه  
به ایران،  در  کهن  متون  بازنویسی  فراهانی  قائم چون ایرانی دوستدانش وزیر توجه و قاجار عصر سابقۀ  مقام 

-داشت (کودکان و ادبیات رسمی ایران، هاشمی کهن متون نویسیساده و ترجمه امر به زیادي  توجه  که برمیگردد
اند کردهاول، را ذکر   مجلس نمایندة و مبارز خواهمشروطه تهرانی، محمدحسن شیخ آن، آغازگران از).  21سب: صن
ها اندك بود اما بعد از مشروطه، ). در این دوره توجه175، کالنکی: ص االطفال  مثنوي  مستطاب کتاب به نگاهی ( 

مثنوي مولوي از با تحوالتی که در ساختار آموزشی و ادبیات ایجاد گشت، آثار مهم ادبیات کهن بازنویسی شد.  
کتابهایی است که در بازنویسی و بازآفرینی براي کودکان و نوجوان، بیشتر از دیگر کتابهاي ادبیات کالسیک، مورد  

کتاب    1270  سال   در  الملکمفتاح  محمود  بار  اولین  همچنان در صدر بازنویسیها قرار دارد.توجه قرار گرفته است و  
اي میتوان آن را بازنویسی نامید. نوشت که بگونه  براي کودك و نوجوان  مثنوي   حکایات  روي   از  االطفال» را«مثنوي 

 اولین و ایران، در آموز کودكفارسی کتاب اولین و کودك ادبیات مدرن داستان نویسندة اولین الملکمفتاح«
). این 185ـ  184آید» (همان: صص می نوجوان بشمار و کودك  سنی گروه براي کهن متون گزینشگر و بازنویس

. بعد به تشخیص خودش از مثنوي انتخاب کرده است  مفتاحکه   مثنوي است حکایتهاي  برخی کتاب مصور شامل 
 اخالق   نام  با  کتابهایی  در)  کاتوزیان( تهرانی    محمدعلی  شمسی  هجري   1392  تا  1290  سالهاي   حدود  در  از وي،
و بدینگونه بازنویسی    کرد  بازنویسی  را  دیگر  اثر  چند  و  بوستان  و  مرزبان  دمنه،  و  کلیله  هاي قصه  ،کودکان  براي   اساسی

اکبر بصیري،  از بازنویسهاي برجستۀ مثنوي، مهدي آذریزدي، علیبعنوان شیوة معمول آموزش به کودکان رایج شد.  
جعفر ابراهیمی شاهد، نادر ابراهیمی، فریدون اروجلو، مصطفی رحماندوست، اسماعیل سهی، ناصر ایرانی، بهرام 

اکنون بازنویسان بسیاري هرساله چندین کتاب ین نفر دیگر هستند. همبیضایی، محمود مشرف آزاد تهرانی و چند
اي که در این باره قابل تأمل است، بررسی زبان آثار و کیفیت بازنویسی از محتواي در این زمینه چاپ میکنند. نکته

   دور ماند.   اصلی است که ملزم میکند بازنویس در آن دقت داشته باشد تا از ضعف و آسیبهاي زبانی و محتوایی
کتابخانه روش  به  مقاله  این  محتوا،  در  تحلیل  و  درمورد    12کتابهاي  اي  کودکان  فکري  پرورش  کانون  جلدي 

مناسبت   به  کتابها  این  است.  گرفته  قرار  نقد  و  بررسی  مورد  فکري  و  زبانی  سبک  نظر  از  مثنوي  بازنویسیهاي 
ی «د» نوشته شده و با تصویرسازي همراه است، یک براي گروه سن  1386هشتصدمین سالگرد تولد موالنا در سال  

صفحه تصویر و یک صفحه متن آمده است. هدف بررسی، بیان آسیبهاي زبانی و فکري بازنویسیها در ارتباط با  
 اصل حکایت مثنوي و زبان متناسب کودك و نوجوان است. 

 
 سابقۀ پژوهش 

 بازنویسی چند دههپژوهشهاي متعددي انجام شده است. پایور در مقالۀ «درمورد نقد و بررسی بازنویسیهاي مثنوي،  
(  از کتاب   22)  1380مثنوي»  او همچنین  است.  داده  توضیح  را  آنها  و ضعفهاي  کرده  بررسی  را  بازنویسی  اثر 

چگونگی روشهاي بوته:    در  و کتاب «شیخ  1371را در سال   و نوجوان» کودك ادبیات در «بازنویسی و بازآفرینی
مقالۀ   ) در1389اخوت (   چاپ کرده است.   1379» در سال  آثار ادبی  بازنویسی و بازآفرینی و ترجمه و بازپرداخت در

 و توجه میزاننوجوانان» چندین آثار بازنویسی را بلحاظ   و  کودکان براي  معنوي، مثنوي  بازنویسیهاي  بر «نگاهی 
بررسی و مقالۀ «) در  1394نجفی بهزدي و صفري ( بررسی کرده است.  نویسندگان به مثنوي   رویکرد چگونگی

نویسی بررسی » چند حکایت را از نظر اصول داستانشده از مثنوي براي نوجوانانتحلیل چند حکایت بازنویسی
از   نوجوانان  و کودکان براي مثنوي  بازنویسی سال  بیست محتوایی تحلیلدر مقالۀ «  ) 1392مقدم ( اند.  کرده
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داستان مثنوي را بلحاظ محتوا بررسی کرده و مشکالت محتوایی بازنویسیها را بیان کرده    63»  1389ـ    1369
مضامین فلسفی موجود در داستانهاي آذریزدي    p4c   فلسفه براي کودکان) مقالۀ «1394اکبري و همکاران ( است.  

اند و  ارائه داده  ریزي فرهنگی اجتماعی ایرانبرنامه اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و » را در مثنوي مولوي 
کرده بررسی  لیپمن  نظریۀ  مبناي  بر  را  آذریزدي  آثار  آن  ( اند.  در  «1396کوچکی  همایشی  مقالۀ  در  بررسی ) 

)» مهارت بازنویسان را در  هفتاد تا هشتاد و پنج  ۀشده از مثنوي براي کودکان و نوجوانان (دهداستانهاي بازنویسی
 سی مثنوي بررسی و ضعفهاي آنان را بیان کرده است. بارنوی

پایان حوزة  پایاننامهدر  نوجوانان ها،  و  کودکان  براي  مثنوي  داستانهاي  بازنویسیهاي خالق  بررسی  و  «نقد  نامۀ 
داستان برگزیده» توسط مریم خانی با راهنمایی عصمت اسماعیلی در دانشگاه سمنان دفاع شده است.   20براساس  
این   و شخصیت،  در  محتوا  بلحاظ  بازنویسی  20پژوهش  پژوهشهاي  داستان  در  است.  تحلیل گشته  و  نقد  شده 

شناسی سبکی مختص سطح زبانی و شده، برخی عیوب زبانی و فکري بازنویسیها بیان شده است اما آسیبانجام
اي  حقیق حاضر پیشینهفکري، محوریت موضوع پژوهشها نبوده است و مهمتر اینکه درمورد بررسی جامعۀ آماري ت

 وجود ندارد.  
 

 بحث و بررسی 
 شناسی سطح زبانی آثار   آسیب

اش، سروده و تکلف شاعرانه در آن کمتر است؛ با اینحال سبک  مولوي مثنوي را طبق زبان متداول دورة زندگی
بازنویسی متناسب آن زبانی مولوي متعلق به قرن هفتم هجري است که مسلمًا با ساختار زبانی امروز فاصله دارد و  

 موجب که میکند خلق را ادراکی شود، طرح بخوبی داستان هنگامی که  با زبان کودك و نوجوان بسیار مهم است.
 در آن موجود هاي تجربه و کند تأمل داستان در رویدادهاي  دریابد، را داستان گیرایی و نوجوان بتواند  کودكمیشود  

واژه و جمالتی که متناسب مسلماً باید  ).  29تفکر، رشتچی: ص   رشد در آن نقش و کودکان کند (داستان درك را
هایی که متناسب آموزش کودك است، انتخاب شناخت کودك، گروه سنی و زندگی روزمرة او و از همه مهمتر واژه

است و دقت این امر در بازنویسی متون کهن که از نظر زبانی با جامعۀ امروزي متفاوت هستند، حائز اهمیّت  شوند.  
است. کتابهاي  دشوار کلمات،  بجاي  آسان و هاي مترادفواژه شناسایی فرآیند بازنویسی، در درواقع بسیار میطلبد.

سال را دربر میگیرد. زبانی که براي این گروه مناسب   14سال تا    11موردنظر مربوط به گروه سنی «د» هستند که  
ول و متناسب زبان معیار امروز انتخاب شود. در این کتابها در مواردي هاي امروزي متدااست، باید ساده باشد و واژه

اند، دیده میشود که از نظر زبانی قابل تأمل است و  دشوارنویسی، ساخت دستوري کهن، و ابیاتی که معنی نشده
نمونه بیان  با  موارد  این  از  است. هرکدام  نشده  انتخاب  آن  براي  متناسب  واژة  و  نگارش  زبان  از  باید گفت  هایی 

 بازنویسیها، بررسی میشود. 
 

 عدم بازنویسی برخی ابیات  
آوردن ابیات جهت آشنایی کودك با شعر مولوي خوب است اما در برخی کتابها بازنویس بجاي بخشی از روایت، از 

 کتاب خود ابیات استفاده کرده و آنها را توضیح نداده است و همین امر باعث دشواري خوانش کتاب شده است. در  
 . «پیر چنگی»، «راز»، و «پرندة سخنگو»، ابیات مثنوي بصورت عینی نیامده است ولی در مابقی وجود دارد

https://www.civilica.com/Papers-MPCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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کتاب «نقاشان چینی و رومی» با ابیات مثنوي در توصیف نقاشان رومی تمام شده است (نقاشان چینی و رومی،   
موردنظر است که مولوي در آن صوفیان پاك ). این ابیات هدف و اندیشۀ اصلی مولوي از داستان  26فوالدوند: ص

 و صادق را وصف کرده است. 
ــدر پ اي  ــد  ــن ــان ــی صــــوف آن  ــان  ــی  روم

ـکرده قــل  ـــی صـ یــک  نــهـل ـــی سـ آن   هــا  انــد 
ــت آ دلســ ــف  وصــ ــه  ــن آی ــاي  ــف صــ  ن 

ــد اب ــا  ت ــد  ــاب ــت ن ــی  ــقشــ ن ــر  ه ــکــس   ع
او   ــر  ب ــد  ــای ک ــو  ن ــش  ــق ن ــر  ه ــد  اب ــا   ت
ه  ـــت ــیقـل رسـ گ اهـل صـ و رـن از بوي  د   اـن

ــتـنــد  گــذاشــ ـب را  عـلـم  ــر  قشــ و  قـش   ـن
ــا ــت   ت تســ ــاـف ت جـنــت  ــت  هشــ وش  ـق  ـن

خــال و  ــی  ــرســ ک و  ــرش  ع از  ــد  ــرن ــرت  ب
 

ــر   ــن ه ــی  ب و  ــاب  ــت ک و  ــرار   ــک ت ز  ــی   ب
کــیــنــه  و  بــخــل  و  حــرص  و  آز  از   هــا پــاك 

ــت  اســ ــل  ــاب ق را  ــهــا  ــت ــن م ــی  ب ــورت   صــ
ــی ب ــم  ه ــدد  ع ــا  ب ــم  ه دل  ز  ــز  ــدد  ج  ع

ــی ب ــد  ــای ــم ــن ــی او  م ــدر  ان ــی  ــاب ــج  ح
ــگ  ــدرن ــی ب ــی  ــوب خ ــد  ــن ــن ــی ب ــی  دم ــر   ه

ــن ــی ع ــت  ــد رای ــن ــراشـــــت اف ــن  ــی ــق ــی  ال
ــوح   ــتســـــتل ــاف ی ــرا  ــذی پ را   دلشـــــان 

خــدا ــدق  صـــ مــقــعــد  ــاکــنــان   ســـ
 ) 228ـ 227(مثنوي، دفتر اول: ابیات              

از یک نظر که این ابیات  معنی ابیات براي رسیدن به مقصود باید تأویل شود، ولی این کار صورت نگرفته است.  
ظر که بازنویسی نشده و بازنویسان سبب آشنایی مخاطب با متن اصلی شده است، جایگاه خوبی دارد اما از این ن

 اند، مشکل ایجاد کرده است.  بدون معنی، آنها را آورده
معناي سادة ابیات متناسب کودك چنین است: اگر راستی در دل داشته باشی، صداقت داشته باشی، به مقصود 

پسندد و میگوید دل را میرسی، نیاز نیست خود را به تلکف بیندازي. مولوي اهل صیقل را که آینه ساختند، می
صیقلی کنیم و از بخل و کینه دور نگه داریم تا خداوند به دل ما بیاید، اهل صیقل را میستاید که دل را از هرچه 

 غیر خداست دور کردند.
در مفهوم عرفانی این حکایت گفته شده است: «در این قصه «علم تقلیدي» یا «علم اهل حس» که به قیل و قال 

ل اشتغال دارند در تقابل با «علم تحقیقی» یا «علم اهل دل» که فراسوي قیل و قال به مکاشفه و و بحث و استدال 
استغراق میپردازند، قرار گرفته است و سرّ سخن در آن است که آنچه را اهل برهان با تحمل رنج و مشقت بسیار  

هده،  بسی روشنتر و دقیقتر ادراك بدان دست مییازند، اهل دل با صیقل زدن صحن سینه از زنگار تعلقات و مجا
میکنند و درك ایشان چون ازطریق شهود است عاري از وهم و ظن اهل برهان نیز هست» (شرح مثنوي معنوي،  

). اگر با توجه به نیاز زمانه و نیاز مخاطب هدف مولوي را در بازنویسی بیان کنیم، موالنا 714: ص  1عبقري، ج
صداقت درونی با تکیۀ قلبی بر خداوند در انجام کارها تالش کنیم و بدانیم بدون بدنبال بیان این سخن است که با  

 فایده است. تکیه بر خداوند تالشهاي ما بی
بازنویس میتوانست معنی ابیات را بیاورد و متناسب فهم کودك، هدف تعلیمی موالنا را بازنویسی کند، اما پایان   

وي خالی مانده است و حتماً نفر سومی باید ابیات را براي مخاطب توضیح  حکایت با این ابیات تمام شده و پیام مول
 دهد. 

در «بازار عطاران» در داستان «دبّاغ در بازار عطاران» قسمتی که برادر دباغ «سرگین سگ» را براي بهبودي حال  
 ).17او آورده است، بدون بازنویسی مانده و بازنویس فقط ابیات را آورده است (بازار عطاران، ابراهیمی شاهد: ص
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جوان  آن  وي  از  میراند  را   خلق 
برد   گوشش  به  رازگو سر   همچون 

بود ساییده  سگ  سرگین  کف  به   کو 
گرفت جنبیدن  مرد  شد   ساعتی 

 

کسان   آن  نبینند  را  عالجش   تا 
او  بینی  بر  چیز  آن  نهاد   پس 
بود  دیده  آن  پلید  مغز   داروي 
شگفت  بد  فسونی  این  گفتند   خلق 

 )787ـ  786(مثنوي، دفتر چهارم: ابیات          
 واژة «سرگین سگ» از بازنویسی آن گذشته و  بجاي آن ابیات را آورده است.گویا نویسنده براي امتناع از کاربرد 

گاه این ابیات هیچ ارتباطی با داستان ندارد و بازنویس به سلیقۀ خود آورده است و مخاطب در ارتباط دادن آنها با  
است   آورده  را  اول  دفتر  آغازین  ابیات  بقال»  و  کتاب «طوطی  در  میشود؛  در حکایت داستان، دچار مشکل  که 

 ذکرشده نیست؛ از جمله ابیات:
/ بند بگسل باش آزاد اي پسر  17/ هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد... ب1بشنو از نی چون حکایت میکند ... ب

(مثنوي، دفتر اول) که همگی ابیات نمادین هستند و باید تأویل شوند    20اي ... ب/ گر بریزي بحر را در کوزه19ب
 محتواي حکایت ندارند و توضیحی نیز گفته نشده است.  و البته ارتباطی با 

ات پوش» ابتدا بیت «آینهبراي نمونه در بخش «اندر حکایت بقال پشیمان و طوطی خاموش و درویش پشیمنه
)» را آورده است که از نظر مفهوم و ارتباط موضوعی به 15دانی چرا غماز نیست» (طوطی و بقال، شمس: ص  

د و بازنویس بالفاصله بعد از آوردن بیت با عبارت «و اما ادامۀ سخن» روایت را نوشته است داستان مربوط نمیشو
 ) و این سؤال ایجاد میشود که این بیت را به چه منظور در داستان گذاشته است.   24ـ  23(همان: صص 

گنجایش آن در متن، بدرستی  تنها کتاب «روزي روزگاري» و «راز آن درخت» از این مجموعه در انتخاب ابیات و 
کوتاه را بازنویسی کرده و در آخر حکایت   «روزي روزگاري» چندین حکایت  عمل نموده است. بازنویس در کتاب

به تناسب محتوا، ابیات را آورده و قبل از ابیات نیز، نتیجۀ حکایت مولوي را به نثر گفته است. در کتاب «راز آن 
 ف داستان، ابتدا مفهوم ابیات را بازنویسی کرده و سپس خود ابیات را آورده است. درخت»، بازنویس در اثناي تعری

 
 هاي دشوار و نامتناسب کاربرد واژه

جلد،   12اند. از  اند که توضیحی درمورد آن نیاوردههایی از مثنوي در متن استفاده کردهبازنویسان در مواردي واژه 
نویسنده در پایان کتاب، منبع حکایت را ذکر کرده و چند واژة دشوار را  در کتاب «آرزوي بزرگ، خیلی بزرگ»  

هاي دشوار دیگري بدون ). البته همچنان واژه 26معنی نموده است (آرزوي بزرگ، خیلی بزرگ، مالمحمدي: ص  
 معنی استفاده شده است مانند واژة ضجّه به معنی گریه و زاري شدید که متناسب فهم کودك نیست: «او ضجّه 

زد، پاي موسی را بوسید...» (همانجا). فقط در کتاب «روزي روزگاري» کلمات دشوار متن بصورت زیرنویس معنی  
 شده است و زبان اثر، ساده است.

هاي دبّاغ، درزي، سرگین، گل سرشوي، از متن اصلی است که واژة متناسب براي در داستان «بازار عطاران» واژه
هاي «دبّاغ» و «سرگین»  اند. در داستان «دّباغ در بازار عطاران» واژهیز معنی نشدهآنها نیامده است و در کتاب ن

معنی نشده است.  یا در داستان «درزي زیرك» واژة «درزي» که به معنی خیاط است همان مانده و بازنویس در 
 بخشی از داستان واژة «خیاط» بکار برده و در مواردي «درزي» بکار برده است.  

یت «طوطی و بقال» وقتی بقال بر سر طوطی میزند و او الل میشود، نوشته است: :«آنقدر بر سر طوطی در حکا
). در ادامه  وقتی 23برگشته کوفت که پرهاي سرش جملگی بریخت و گَر شد» (طوطی و بقال، شمس: صبخت
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ي درویش را دید طوطی درویش کچل را میبیند، اصطالح «کل شدن» گفته است: «تا طوطی سر طاس و بی مو
). اصطالحات «گَر شدن» و «کَل شدن» 26به یاد ریختن روغن و کتک خوردن و کل شدن خود افتاد» (همان: ص  

بر سرش زد گشت طوطی اند. در اصل حکایت، «براین درست معنا نشدههیچکدام مناسب مخاطب نیست و عالوه
 است و نه کچل شدن. 1» کل شدن به معنی الل شدنکل ز ضرب

هاي کالسیک و زبان امروزي را با هاي متن اصلی و بازنویسی نیز گاه دیده میشود که بازنویس واژهدر انتخاب واژه
هم آورده است. مانند واژة متعفن و گَند در «بازار عطاران» که تکرار آن بصورت دو جملۀ مترداف آمده است: 

بیاورد، بوي گَند و بد دبّاغخانه حتی اي کوتاه بوي متعفن کارگاه دهیچکس نمیتوانست حتی لحظه بّاغ را تاب 
می میگذشتند،  آنجا  فرسخی  از چند  که  را  ابراهیمی: صرهگذرانی  (بازار عطاران،  این 10آزرد»  در  ). همچنین 

 جمالت واژة «فرسخ» بکار برده که امروزه کاربرد چندانی ندارد.   
معنی هستند: «پادشاه از میان آن همه پرده و طومار، در «نقاشان چینی و رومی» نقاش و نگارگر هر دو به یک  

تنها نقش  و نگارهاي نقاشان دو کشور را پسندید، نگارگران چین و نقاشان روم» (نقاشان چینی و رومی، فوالدوند: 
 ). 13ص

،  هایی آمده است که گرچه شاید دشواري چندانی نداشته باشد ولی متداول زبان امروزي نیستگاه جمالت و واژه
هاي «بیشه» بجاي جنگل، «راي زدن» بجاي مشورت کردن، هاي آن در کتاب «چشمۀ ماه» بارزتر است. واژهنمونه

«زال» بجاي پیر، «اندر» بجاي در، «هجوم» بجاي حمله، «پیل» بجاي فیل، «گریز» بجاي فرار، و «بیم» بجاي  
بازنویس داستان مولوي را با داستان کلیله و   است؛ زیرا  کلیله و دمنهها با تأثیرپذیري از  ترس آمده است. این واژه

اي ندارد. او جمالتی از این دمنه درآمیخته است و البته اصالً به این موضوع، که اقتباس از کلیله نیز شده، اشاره
ن کتاب نیز در آن درج کرده است و میتوان گفت کتاب بازنویسی از کلیله و دمنه است تا مثنوي. موضوعات آمد

خشکسالی و کوچ پیالن، همچنین عنوان «چشمۀ ماه» برگرفته از کلیله و دمنه است. همچنین جمالتی با سبک 
 مانند جملۀ زیر: زبانی کلیله و دمنه نوشته شده است

«خرگوش زال اندکی اندیشید و سپس گفت اي پادشاه خردمند، سخن تو نیکوست اما خود دانی که خردمندان 
 ). 18افکنند» (چشمۀ ماه، شعبانی: صان خویش برنمیکنند و خویشتن را به دشواري نمیآسانی دل از آشی به

ساز باشد مثل واژة هاي آمده است که در ساختار بازنویسی در راستاي محتوا یا پیام داستان میتواند مسئلهگاه واژه
ازنویس آن را در کتاب ) که ب581: ص  6در معنی سروش و نداي غیبی (شرح مثنوي معنوي، عبقري، ج«هاتف»  

«گنج و رنج» با تکیه به متن اصلی آورده و معنی و توضیحی نداده است و مسلماً مخاطب با آن آشنا نیست و 
میپرسد هاتف کیست. «هاتفی در خواب او را صدا کرد، مرد جوان سراسیمه سرش را بسوي صدا چرخاند. نوري 

و صدایی شنید نداشت  را  دیدارش  میداد، صاحب صدا گفت: خداوند    دید که چشم طاقت  نوازش  را  که گوش 
 ).15هاي تو را شنید و دعایت را پذیرفت» (گنج و رنج، شعبان نژاد: صناله

با توجه به تخیلی بودن بنیۀ داستان، بازنویس میتوانست با بازآفرینی، شخصیتی عینیتر در داستان خلق کند که 
 اهداف آموزشی همسو باشد. سعی و کوشش را به جوان عیاش بیاموزد که با 

 
اصل معنی الل شدن طوطی است. در اینجا اند ولی در  . الزم به ذکر است که اکثر شارحان معاصر «کل شدن» را «کچل شدن» معنا کرده1

کل به معنی الل است. در شروح کالسیک، انقروي به آن اشاره کرده و در شرح آن گفته است «طوطی از شدت ضرب کلیل اللسان شد»  
ایت و سکوت طوطی،  اند که با توجه به محتواي حک). آقاي دکتر امید مجد نیز در افاضات شفاهی این معنا را بیان نموده135(انقروي: ص  

  1384  سال   در  محمدي  علی  از  »مولوي  مثنوي  در  بقال  و  طوطی  حکایت  بر  نگاهی  و  نقد «  عنوان  اي نیز بادرستتر است. همچنین مقاله
   . است کرده معرفی مناسب را الل واژة مثنوي، شروح از انتقاد با و شده چاپ
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بازنویس در تالش خرگوشان براي در «چشمۀ ماه» با هدف آموزش کودك متناسب نیست.    »یا کاربرد واژة «حیله
اند که چون به نیرو از پس دشمنان برنیایید، به حیله و نیرنگ بیرون کردن پیالن گفته است: «خردمندان گفته

اي بکار بندیم تا مگر پیالن را برانیم و خود بر  که راهی بیندیشیم و حیله  روي آرید و اکنون چارة کار در آن است
 ).18 – 17این بوم و بر بمانیم» (چشمۀ ماه، شعبانی: صص 

ورزي در مثنوي آمده است اما در آنجا این حکایت بدون هدف تعلیمی است و صرفاً از زبان قوم سبا مفهوم حیله
. آنها با این حکایت درصدد بودند به انبیا بگویند شما مثل خرگوشان هستید که اعتقادي به انبیاء آمده استدر بی

قصد فریب دارید، اما ما آن پیالن نیستیم که فریب بخوریم. مطابق بیان مولوي، خرگوش، که رسالتش بنیان و 
نقد خویش محروم   دل را، که شاه پیالن نماد آن است، از عیشاي جاهل و سادهاساسی نداشت، با مکر توانست عده

 زبان زاغ، از و بوف باب این حکایت، در  کلیله و دمنه اما در    ).390: ص3بدارد (شرح مثنوي معنوي، عبقري، ج
 مرغان از جمع شده است که نقل هدف گردانند، بدین خویش امیر را بوم داشتند قصد  که جمع مرغانی براي  زاغ

زنند. در دلیل عدم متابعت از بوم، بر زیرکی و دها تأکید دارد و در توصیف   سرباز او والیت اندیشۀ و بوم متابعت
 آن، این حکایت را آورده و به زیرکی خرگوشان در بیرون کردن دشمن قوي از سرزمینشان اشاره کرده است.  

میکنند   بازنویس در اقدامی بجا مطابق کلیله و دمنه، پیالن را دشمن خرگوشان گرفته است که خرگوشان تالش  
آنها را از سرزمین خود دور کنند و همین موضوع بحث مقابله با دشمن قوي را میتواند به مخاطب نوجوان القا کند. 

ها، نتوانسته انتخاب درستی انجام دهد. در پیروي از اصل حکایت از اما بازنویس بدلیل توجه نکردن به مفهوم واژه
تخاب کند اما به ظاهر حکایت در مثنوي اکتفا کرده و واژة حیله را آورده کلیله و دمنه میتوانست دها و زیرکی را ان

کند. ورزي و یاد دادن حیله به کودك ممکن است در هدف آموزشی اشکال ایجاد  است؛ حال آنکه آوردن واژة حیله
ت که میتوان شناسی، مبارزه با دشمن قوي، تدبیر در بیرون راندن دشمن اساز طرفی داستان داراي محتواي دشمن

هاي مناسب، ذهن کودك و نوجوان را در این مورد بچالش کشاند. در این داستان میشود بجاي  با ساختار و واژه
اندیشه، سیاست، چاره  بار واژة حیله، واژة زیرکی، فکر،  یا همفکري آورده شود که  گري، تالش، مشورت کردن، 

جوان، بیرون راندن دشمن قوي را بدون جنگ و خونریزي مداري به کودك و نومثبت دارد و ضمن آموزش سیاست
 به آنها آموزش داد. 

 
 عدم تعادل میان دستورزبان سنتی و زبان عامیانه 

شناسی میتواند الگوي آموزش زبانی قرار بگیرد و کودك و نوجوان بوسیلۀ ساختار داستانی، بازنویسی از منظر زبان
نحوي را بیاموزد اما در این کتابها، ساخت نحوي مطابق با ساختار سبکی با شیوة نگارش صحیح آشنا شود و ساخت  

زمانه کمرنگ است. گاه جمالت به پیروي از اصل داستان و دستورزبان کهن دیده میشود که در زبان سادة امروزي 
امیانه نوشته ناهنجاري ایجاد کرده و این براي مخاطب کودك و نوجوان دشوار مینماید. گاه نیز به زبان سطحی و ع

مخاطب شده براي  ازاینرو  است.  کودکانه  زبان  نه  و  شده  رعایت  کهن  فاخر  دستور  زبانی  نه صالبت  درواقع  اند. 
بزرگسال لغزش زبانی دارد و براي مخاطب کوچکسال گاه مفهوم نیست و گاه متناسب نیست. البته پیروي از زبان 

کهن را شاخصۀ سبکی اثر بدانیم، تا بدین شیوه مخاطب با آن آشنا فاخر، اگر بنا را بر این بگذاشته باشیم که زبان  
شود، نکوست. براي نمونه در داستان طوطی و بقال، نویسنده با جمالتی به شیوة نقالی به سبک نثر کهن، روایت 

 را چنین تعریف میکند:
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اند که با آمدن ن درآورده«و اما سخنوران عرصۀ دانشوري و نقاالن معرکۀ سخندانی، رخش سخن را چنین به جوال
طوطی، مرغ سعادت بر سر بقال نشست و صبح دولتش بدمید و آهوي بداقبالیش برمید و دنیا به نامش شد و 

 ).14تلخی روزگار چون شهد شیرین به کامش» (طوطی و بقال، شمس: ص 
ی است که براي کودك باید  هاي سنتالمثل و واژهاما این جمالت با زبان ادبی و بکار بردن تشبیه، کنایه، ضرب

 معنی شود. گاه جمالتی آمده است که هنجارگریزي نحوي دارد که امروز کاربرد ندارند. مانند موارد زیر: 
)؛ «چرا به  12اي؟» (بازار عطاران، ابراهیمی شاهد: ص  «تو را چه پیش آمده است که هوس عطر و عنبر کرده 

)؛  19پچی درافتاد» (همان: ص )؛ «که مردم را پچی 14(همان: ص چنین حالی گرفتار آمدم؟ مرا چه پیش آمد؟» 
 ). 36«اي استاد درزي، میخواهم از این پارچه قبایی برایم بدوزي که در همه جا مرا بکار آید» (همان: ص 

در مقابل ساخت دستوري کهن، در کتابها زبان عامیانه هم بسیار دیده میشود که زبان سادة معیار را برهم زده 
 اند که درمقابل ساخت دستوري کهن آمده است. . موارد زیر براي نمونه از کتاب «بازار عطاران» آمدهاست

اي را نزد این درزي ببرد و سر بزنگاه مچ او را در لحظۀ ربودن پارچه بگیرد» (همان: ص «تصمیم گرفت که پارچه 
)؛ «چنان 35اي در هفت آسمان» (همان: ص )؛ «همۀ مردم میدانستند که او نه آهی در بساط دارد و نه ستاره30
)؛ «از خنده ریسه میرفت ...» (همان: 36ات بربایم که حتی روحت هم خبردار نشود» (همان: ص  هایی از پارچهتکه
 ). 40بر شوم» (همان: ص)، «نزدیک بود از شدت خنده روده38ص 

 دهد مانند موارد زیر: اي آنها را توضیح المثلهایی آمده است که نیاز است مربییا ضرب
«آنچه جوان در آیینه ببیند، پیر در )؛  12نژاد: ص، شعبانگنج و رنجنشین شد ( مرد جوان از کاخ به درآمد و کوخ

 «قضیه قوز باالقوز شد، گل بود به سبزه نیز آراسته شد»   )؛30خشت خام بیند» (بازار عطاران، ابراهیمی شاهد: ص
 .) 16 ، رحماندوست: ص(راز آن درخت

 
 شناسی سبک فکري آثار   آسیب  

یکی از دالیل اصلی توجه به مثنوي در بازنویسیها، زبان ساده و دور از تکلف و ساختار تمثیلی آن است که قابلیت  
بازنویسی و بازآفرینی میتواند    ،ازآنجاکه مولوي در هر تمثیلی اهداف تعلیمی داردبازنویسی را ایجاد کرده است و  

 شاهراهی براي آموزش واقع شود. همانگونه که خود مولوي گفته است: 
پیمــانــه چون  ــه  قصــ برادر  ــتاي  اســ  اي 

ــه ــل   دان ــق ع ــرد  م ــرد  ــی ــگ ب ــی  ــن ــع  م
 

ــه  دان ــثــال  م وي  ــدر  ان ــت مــعــنــی  اســ  اي 
نَ ــت  گشــ گــر  را  ــه  ــمــان ــی پ ــگــرد  ــن  قــلن

 ) 476(مثنوي، دفتر دوم: ص                      
بازنویس باید توانایی این را داشته باشد تا با زبانی متناسب فهم کودك و نوجوان، ضمن ایجاد سرگرمی، اهداف 

 ضروري  و  میشوند  محسوب  صرف  تعلیمی  و  آموزشی  آثار  مثنوي   چون  آثاري «آموزشی را منتقل کند؛  به گفتۀ پایور  
 درونمایۀ   و  فکر   ژرفاي   آسانی،به  نوجوانان  تا   شوند   ساخته  و  سازماندهی  پرکشش،  و  جذاب  شکلهاي   با  که  است

 به   اثر،  یک  خالق  ساخت  شکبی.  ببرند  لذت  نیز  ارزشمند  هنري   ساخت  از  و   دریابند   را   ایران  عرفانی  هاي اندیشه
  در بازنویسی   دارد،  اهمیت  روشها  سایر  در  همانقدرکه مسئله  این.  دارد  بستگی  نویسندگی  فنون  بر  نویسنده  توانایی

حکایتهاي مولوي از نظر محتواي آموزشی ).  18، پایور: صچند دهه بازنویسی از مثنوي بررسی  ( است»    پراهمیت  نیز
بسیار غنی و با مالکهاي تعلیمی قابل بررسی است و میتوان از آن درجهت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان  

ستفاده کرد. بازنویس نیز در ایجاد شباهت و هدف آموزشی بصورت بازآفرینی نقشی بسزا میتواند داشته در کانون ا



 209/  در سطح زبانی و فکري  شناسی بازنویسیهاي مثنوي مولوي در  کتابهاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانآسیب

 

بنمایه کتابها،  این  در  اما باشد.  است،  «د»  گروه سنی  متناسب  و  میشود  دیده  تمامی حکایتها  در  تعلیمی  هاي 
مترین آسیب سبک فکري است. در میان اند و این مسئله مه بازنویسان گاه از اهداف تعلیمی اصل حکایت دور شده

از دفترهاي مختلف مثنوي و کتاب    روزي روزگاري کتابها، کتاب   شامل سه    بازار عطارانشامل چندین حکایت 
 حکایت از دفتر چهارم و ششم است. مابقی آثار بازنویسی یک حکایت است. 

که مجموعه   روزي روزگاري ا (غیر از کتاب  بطور خالصه اهداف عرفانی مولوي و اهداف تعلیمی حکایته  در جدول زیر
 حکایت است) آمده است. 

 اهداف تعلیم و تربیت براي کودك و نوجوان هدف عرفانی مولوي از بیان حکایت  نام  حکایت
شناسی و بیرون کردن  سیاست و تدبیر، دشمن محروم کردن جاهالن از عیش نقد با حیله چشمۀ ماه 

 دشمن 
باید بدنبال گنج مقصود در درون خویش  انسان   گنج و رنج

 باشد و آن هم موقوف جهد است. 
اسراف و عیاشی، تالش و کوشش، خودشناسی،  
تکیه بر همت خود، اهمیت دعا و ذکر در گشایش 

 امور 
در   مرگ ارادي  طوطی و بازرگان  آزادگی  و  رهایی  دنیا،  به  دلبستگی  عدم 

 زندگی و نپذیرفتن اسارت 
باید بدنبال خواستۀ خود از خداوند باشد  انسان   پیر چنگی 

 نه مخلوق. 
 عنایت الهی به ظاهر انسانها نیست. 

 اخالص براي خداوند، برآورده شدن حاجات
 معیار نبودن ظاهر در قضاوت انسانها 

و   چینی  نقاشان 
 رومی 

بر  تقابل اهل تحقیق دربرابر اهل مکاشفه و دل  تأکید  مقصود.  به  رسیدن  در  تالشها  تفاوت 
 ي باطنصفا

بازار   در  دباغ 
 عطاران 

ور گشتن در زندگی غافالنه تنزل  جان با غوطه 
 مییابد و به پلیدیها خو میگیرد. 

 عادت کردن به خوهاي پلید و گرفتار شدن
 تأثیر محیط در روان آدمی 

 حماقت و ضرر کردن مرشد روحانی از تغافل مرید مبتدي آگاه است.  مرد گلخوار 
با   درزي زیرك  اما  آدمی  است  بصیرت  مدعی  جزوي  عقل 

روزگار   و  غافل میماند  و  اسیر شهوات میشود 
 همچون درزي عمر او را میبُرد. 

 حماقت و ضرر کردن

 آموزي براي زندگی بهتر علم  درخت علم   راز 
میتواند   راز آن درخت  حق  مظهر  از  استمداد  با  آدمی  عقل 

 نفس را بکُشد و به فضایل معنوي دست یابد. 
تحقیق و تفحص کردن در روشن شدن حقیقت 

 و قضاوت نکردن از روي ظاهر.   
بزرگ،   آرزوي 

 خیلی بزرگ 
دلی   هر  و  است  خاصان  مختص  الهی  اسرار 
شایستگی احراز چنین جایگاهی را ندارد. زیان  

 یان جانی است. مالی دافع ز

بد،  قضاي  دفع  بیهوده،  کنجکاویهاي  نکوهش 
 آرامش، صدقه

 حماقت و ضرر کردن پند گفتن با جاهل بیفایده است. پرندة سخنگو 

با   طوطی و بقال  باهللا  عارف  حال  بیان  و  باطل  قیاس  زیان 
 مردمان عادي 

 عدم شناخت و مقایسۀ نابجا 

بازنویسیها، توجه به ظاهر حکایت و سرگرمی مخاطب، اهداف تعلیمی و آموزشی را در در مقایسۀ اهداف مولوي با 
آنها کمرنگ کرده است و گاه روایت به سمتی پیش رفته که مفهومی متناقض از هدف مولوي ذکر شده و مخاطب 
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  شخص   آن  کایترا با سؤاالتی مواجه میکند که جواب درستی ندارند. نمونۀ آن کتاب «گنج و رنج» است که از «ح
هدف مولوي در این حکایت این » بازنویسی شده است.  ... شود   وفا  مصر  به  یسار  از  میطلبی  آنچ که  دید  خواب  کی

 درون در خوشبختی جستجوي   است که جهد و کوشش را با کمک پیر آموزش دهد. تأکید او بر خودشناسی و
عنوان کتاب، گویاي بیرونی است و تأثیر دعا را در گشایش امور نشان داده است.   شرایط به نشدن وابسته و خود

به مقصود  بازنویسی ظاهر داستان، رنج و تالش درجهت رسیدن  تنها بخاطر  بازنویسی  اما در  این موضوع است 
دمی در  «گنج مقصود در وجود آدمی و در خانۀ دل اوست و اینکه آبصورت صریح نیامده است. طبق هدف مولوي 

طلب آن میکوشد و میجوشد، در تبیین رمزي است که رسیدن به «گنج مقصود» موقوف جهد است که از آن  
گریزي نیست و رفتن به مصر، رمزي از یافتن مصر وجود کامل واصلی است که نشان گنج درون وي را به او بنماید.  

ز موضعی که مشیّت الهی بر آن مقرر گشته  همچنین در بیان این معنا نیز هست که رزق ظاهري و باطنی آدمی ا
اند نه هدف. حکمت الهی وابسته به اسباب نیست و گاه ضاللت را بدل به است، میرسد و اسباب و علل فقط وسیله

 ). 677ـ   576: ص6هدایت میکند و اندرون زهر، تریاق مینهد» (شرح مثنوي معنوي، عبقري، ج
به ظاهر یک فرد عیاش و اسرافکار شده است که وقتی پول دارد، آن   در بازنویسی، شخصیت اصلی داستان تبدیل 

پول است به درگاه خدا دعا میکند. مخاطب میتواند بپرسد چرا مرد کار را با خوشگذرانی اسراف میکند، و وقتی بی
ن و نه پیر. نمیکرد؟ چرا بجاي کار کردن و پول درآوردن به درگاه خدا التماس میکرد؟، او نه بیمار بود نه ناتوا

 میتوانست با کار کردن زندگی کند. 
به مصر و آنجا که جوان متوجه میشود گنج در خانۀ اوست،  به رفتن  حضور هاتف در داستان و راهنمایی وي 

پذیري ضعیفی در منظور و مفهوم داستان براي مخاطب نوجوان ایجاد کرده است. این سؤال ایجاد میشود استدالل 
 اید منتظر باشیم کسی گنج را به ما نشان بدهد؟  که آیا بدون تالش ب

در حکایت مثنوي، همانطورکه گفته شد، آمدن هاتف و هدایت مرد میراثی به مصر بصورت تمثیلی نماد وجود  
انسان کامل و جهد و تالش براي سالک است که با هدایت پیر، گنج را در درون خود بیابد. در بازنویسی طبق 

اي از زبان مأموري  ت. جوان براثر خواب و سخن هاتف به مصر میرود و براثر حادثههمین هدف عمل نشده اس
میشنود که گنج در خانۀ اوست، به خانه برمیگردد و آن را پیدا میکند. در این روایت مهمترین مسئله که تالش  

ا آورده و توضیحی  کردن است، نادیده گرفته شده است. اغلب نیز بجاي بازنویسی در موارد اصلی، فقط ابیات ر
برانگیز میان هاتف و جوان، و مأمور و جوان تفکري نداده است؛ درحالیکه میتوانست مثالً با ایجاد گفتگوي چالش

انتقادي در مخاطب ایجاد کند و تالش کردن را بیاموزد یا حتی در هدایت هاتف به مصر، تأثیر دعا را در گشایش  
 امور نشان بدهد.

اند با ایجاد گفتمان، تغییر شخصیتها، و تغییر وقایع، تغییراتی در محتوا بدهند اما موفقیت کردهگاه بازنویسان تالش  
یابی نامطلوب است و اهداف تعلیمی را غنی نکرده است. نموة آن در «طوطی و بقال» است که آنها در استدالل 

ین عبارت «بگم مرشد، بگو بچه مرشد» بازنویس داستان را با گفتمان میان مرشد و بچه مرشد به شیوة نقالی با ا
برانگیزي کمکی نکرده است؛ زیرا فقط روایت ساده از ظاهر  روایت میکند اما این گفتمان در ایجاد استدالل و چالش

حکایت از زبان بچه مرشد گفته شده است و سخنی از نتیجه و هدف مولوي نیست. یا در «پرندة سخنگو» بازنویس  
ـ با پرندة سخنگو که مردي پرخور و جاهل استمولوي، با ایجاد شخصیت «کله کدو» ـ  بجاي شکارچی در حکایت 

 گفتمان ایجاد کرده است اما همانند کتاب قبلی فقط روایت ظاهري را آورده است. 
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خوار» از کتاب «بازار عطاران» با سؤال تمام شده است که در عین ایجاد چالش در زندگی  «مرد گلپایان داستان  
ب، رهیافت آموزشی درستی ارائه نداده و با اصل حکایت نیز متناقض است: «راویان اخبار و ناقالن آثار و  مخاط

اند دریابند که در این حکایت، نادان اند که آنها نیز خود نتوانستهگفتار چنین روایت کردهطوطیان شکرشکن شیرین
واقعی کدام احمق  یا  و  است. عطار طمعکار  از آن دو مرد  ابراهیمی شاهد: مرد گلیک  بقال،  و  خوار؟» (طوطی 

 ). 27ص
دهی به این سؤال در تفکر انتقادي میتواند مفید باشد، زیرا در چالش ذهن مخاطب کودك و نوجوان در جواب

در حکایت مولوي، عطار دهی به سؤال حتماً به استدالل نیاز دارد اما کامالً با گفتۀ موالنا متناقض است.  جواب
خوار (انسان غافل که مشغول دنیا شده است) اجازه میدهد گل بخورد  انی است که گرچه به مرد گلمرشد روح

خواري برهاند» (شرح ولی «سرانجام سیطرة روحانی و نفوذ معنوي و باطنی مراد، مشتاقانه میکوشد تا او را از گل
خوار و عطار مورد پرسش قرار گرفته است و عطار ). در بازنویسی حماقت گل113: ص  4مثنوي معنوي، عبقري، ج

 نیز شخصیت منفی دارد و چون پیامی به مخاطب نوجوان منتقل نمیکند، قابل نقد است. 
بوده است. در   این مورد در مقایسۀ کلی موفق  بازرگان» و «راز آن درخت» در  آثار، کتاب «طوطی و  از میان 

شخصیت دختربچه و پدربزرگ و گفتمان آنها در روایت قصه، در   حکایت طوطی و بازرگان بازنویس با آفرینش
قالب سؤاالت دختربچه از پدربزرگ، چالش و پرسمان را ایجاده کرده و توانسته پیام داستان را منتقل کند، هرچند 

آنها کامالً موفق نیست. براي نمونه وقتی طوطی به بازرگان میگوید به طوطیان هند بگو که من اینجا در قفسم و  
اي اشک از چشم بازرگان بر بال طوطی چکید، دخترك پرسید: بازرگان آنجا آزاد و رها میگردند، گفته است: «قطره

چرا گریه کرد؟ چرا؟ پدربزرگ گفت: چون دلش براي طوطیش سوخت، چون نمیخواست او را غمگین ببیند، چون 
بود؟ چرا آزادش نمیکرد؟ چرا نمیگذاشت دوستش داشت. اگر دوستش داشت، پس چرا توي قفس زندانیش کرده 
 ).12پرواز کند و هر جا که میخواست برود؟» (طوطی و بازرگان، صالحی: ص

پرسش دختربچه همان تفکر انتقادي است که مخاطب در مواجهه با آن در ذهنش کاوش میکند ولی بازنویس از  
ه است و خود به خود این چالش نادیده گرفته زبان پدربزرگ پاسخی به دختر نداده و روایت داستان را ادامه داد

شده است؛ اما پیام داستان چند بار از زبان پدربزرگ در جواب سؤال دختربچه آمده است. وقتی طوطی هندوستان 
خود را به مردن میزند، بازنویس توانسته در گفتمان میان آنها، ارزشمندي زندگی در عدم وابستگی مادي را توضیح  

 نکه اصطالح قفس ساختن آدمها در زندگی را برجسته کرده است:دهد؛ بویژه ای
«دخترك سر بلند کرد: کاش طوطی نمیمرد، بیچاره طوطی بازرگان اگر بفهمد، غمگینتر و تنهاتر میشود. لبخندي 
چهرة پدربزرگ را پوشاند: از مرگش غمگین نشو. به مرگش فکر کن، ببین شاید در مرگ او رازي پنهان باشد، 

که بتواند مثل یک کلید در قفلی بچرخد و دري را به رویت باز کند. دخترك فکر کرد: مثالً در قفس طوطی رازي  
را؟ پدربزرگ گفت و درِ هر قفسی را ممکن است پرندگانی مثل طوطی براي خود بسازند. دخترك پرسید مگر 

از چشمش برداشت و سر تکان    اي هم پیدا میشود که براي خودش قفس بسازد. پدربزرگ عینک فلزیش راپرنده
اي و  هاي نقرهداد: پیدا میشوند و چه قفسهایی هم که براي خود نمیسازند، قفسهاي خوش رنگ و لعاب با میله

قفل طالیی. بعضیها هم اینکه به قفس دل نمیبندد اما به آن عادت میکنند، بعضیها هم به قفس به چشم یک خانه  
که سقفی دارد و حفاظی و آنها را از سر دشمنان تیز چنگال و باد و باران و طوفان  اي امن، جایی  نگاه میکنند، خانه

در امان میدارد. دخترك سر چرخاند و به پنجره خیره شد: فکر کنم راز مرگ طوطی را فهمیدم» (همان: صص  
 ). 16ـ 15
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نکتۀ آموزشی داستان   در حکایت «راز آن درخت» بازنویس سعی کرده در بازنویسی ظاهر حکایت، اهداف مولوي و 
را از زبان خود به مخاطب بگوید. او در ابتداي حکایت گفته است: «مولوي در کتاب مثنویش قصۀ عجیبی دارد. 

اش رقم اي که اولش مرا ناراحت کرد و سخت از کارهاي قهرمان قصه عصبانی شدم اما پایانی هم براي قصهقصه
). او با این جمالت ذهن مخاطب را هدایت 9رخت، رحماندوست: صزد که غیرمنتظره بود و خوشحالم» (راز آن د

 کرده که به ظاهر توجه نکند. در قصه نیز از زبان خود وقایع را توضیح داده است که ابهام برطرف شود.
 

 گیري  نتیجه
مجموعۀ   پژوهش  این  به  12در  نوجوان  مخاطب  به  مولوي  و شناسایی  معرفی  با هدف  که  نیستان»  «از  جلدي 

مناسبت هشتصدمین سالگرد مولوي نوشته شده بود، براساس ساختار زبانی و محتوایی نقد و بررسی شد و آسیبهاي  
آن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد در بازنویسیها به ساختار زبانی و ساختار محتوایی که متناسب 

هاي متناسب  انی، عدم دقت در انتخاب واژهمخاطب کودك و نوجوان باشد، دقت کافی نشده است. در سطح زب
هاي کهن و دشوار، دستور زبان کهن، آوردن ابیات بجاي بازنویسی، عدم معنی کردن ابیات مخاطب، کاربرد واژه

دشوار، آوردن اصطالحات عامیانه، آسیبهاي زبانی آثار است. در سطح فکري، آسیب مهم، عدم توجه به محتواي 
ي است که باعث شده در انتقال اهداف تعلیمی مولوي به مخاطب کودك و نوجوان اصلی حکایت و هدف مولو

اند و به انتقال مفاهیم  اهمال صورت بگیرد. بازنویسان در بجز چند کتاب، اغلب  ظاهر حکایت را بازنویسی کرده
نکرده توجه  است،  نهفته  مولوي  حکایتهاي  وراي  در  که  تعلیمی،  و  مواردآموزشی  آنکه  حال  مانند اند.  ي 

هاي فکري حکایتها وجود برانگیزي، آموزش غیرمستقیم اخالقیات، و تفکر انتقادي در زمینه پذیري، چالشاستدالل 
 دارد که میشود با شیوة خاص بازنویسی و رعایت اصول به آن دست یافت. 

 زاده  فاطمه ستاري، کامران پاشایی فخري، پروانه عادل 
 مشارکت نویسندگان 

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
 طراح   و  داشته   عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییکامران پاشایی فخري  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  واحد تبریز

 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  ستاري سرکار خانم فاطمه  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزسرکار خانم دکتر پروانه عادل زاده  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این   کیفی   ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  وآزاد اسالمی واحد تبریز    دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
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 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 
 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 

 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی
 . میگیرند عهده بر
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 ) به تصحیح محمدعلی موحد، تهران: هرمس.1397الدین ( ج، مولوي، جالل 2معنوي، مثنوي  

) تصویرگر: مانلی منوچهري، تهران: کانون پرورش فکري کودکان 1386نقاشان چینی و رومی، فوالدوند، مرجان ( 
 و نوجوانان. 
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