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 برای کودکان ودمنهکلیلههای های بازنويسی و بازآفرينی حکايتبررسی ظرفیت

 

تواند نسل های نهفته در آن میدادن ظرفیتو هر کوششی برای نشاناز متون ارزشمند گذشته است  ودمنهکلیله

اندازی تازه از چشنن  ودمنهکلیلهدر این پژوهش، های گوناگون این متن آشنننا کند  تر با ارزشامروز را هرچه بیش

سته می شی از ظرفیتنگری شی شود تا بخ سی آن بازنموده و رو سان های بازنوی برای گزینش متون کهن به بازنوی

تواند آثار آنان را برای مخاطبانشننان هایی در ادبیات کودک اسننتوار اسننت و میی نظریهپیشنننهاد شننود که بر پایه

 تر سازد تر و لذت بخشدریافتنی

سی ظرفیت شنا سی و بازآفرینی حکایت هایهدف این پژوهش، باز ست برای کودکان  ودمنهکلیلههای بازنوی  ا

الیوا و نیکوماریا روایت  یه، بر مبنای نظریودمنهکلیلههای مندی حکایترو تالش شنند با بررسننی ابراد روایتزاینا

 یهها برای بازنویسی و بازآفرینی آشکار شود و خوانندهای روایی این حکایتالگوی پیشنهادی خسرونژاد، ظرفیت

سوی دیگر، این پژوهش در پی آن بود تا با نهفته در حکایت سایی گردد  از  شنا ستفاده از دیدگاه چمبرز،  ها، با ا

و تأثیر آنها در خودشننکوفایی خواننده وکودک ،  ودمنهکلیلههای بازشننناسننی شننگردهای تمرکززدایی در حکایت

بایی نه نیز در این تمرکززدایی را در جایگاه عاملی زی با تللیل و حکایتشنننناسنننا ها بررسنننی کند  همننین 

سیب سی نمونهآ سیشنا ستفاده از این ظرفیتهایی از بازنوی سان ارزیابی و های موجود، میزان ا سوی بازنوی ها از 

 مانده در آثار آنان آشکار شود های پنهانظرفیت

شان میچه از این پژوهش بهآن ست آمد ن ستاند  با پیروی از هریک از دوودمنه کلیلههای ها و حکایتدهد دا
از سنناختار روایی مناسننب کودکان  ترادل  اسننت -عدم ترادل -در حقیقت، یک الگو وترادل که الگوی یادشننده،

سی، ظرفیت و آمادگی دارند  همننین  ستبرخوردارند و برای بازنوی سرونژاد و از بی شگرد تمرکززدایی که خ ویک 

سانه شگرد در اند یازها یافتهمرادپور در اف ضی از آنها در این اثر نیز مانند ودمنه کلیلهده  نیز وجود دارد  کارکرد بر

سانه شان در اف سترش میکارکرد شگرد را گ ست که آن  ضی، تازه و متفاوت ا ست و کارکرد بر شگردهای ها دهد  

سانه شترک در اف صه در اخلهسازی، مدعبارتند از: خودنمایی یا خودفاشودمنه کلیلهها و تمرکززدایی م ی راوی، ق

صه، سی، وارونه گیری، اغراق،جایی قهرمان، مناظره، غافلجابه ق سی، دگردی صلنهسپیدنوی  زمان های ه سازی و 

توان آنها را به شگردهای تمرکززدایی پیشین افزود: آگاهی از یافت شد که می ودمنهکلیلهشش شگرد تازه نیز در 

 حیوان و شرر در نثر شخصیت انسان ی دید همراه باشد ، قصه به قصه،ر زاویهپایان، تغییر راوی واگر با تغیی

ضوع  شان  ودمنهکلیله در« ی نهفتهخواننده»نگاهی فراگیر به مو صر چهارگانه، ن با تکیه بر چگونگی ارتباط عنا

ری وبا ای که در پیوند با آن مطرح شننند ، طرفداهای تازهدهد که سنننه عنصنننر سنننبک وباتوجه به پرسنننشمی



«   وگوفتگ»ی کنندهی دید وبا تأکید بر نقش تریینکه شننخصننیت کودک در میان نبود  و زاویهدرنظرگرفتن این

سته ودمنهکلیلهدر  سه با برج ستند  در یک باه کامل« های گویاشکاف»تر و در مقای ت که وان گفتنگری میتر ه

به یک اندازه نیسنننت و در ودمنه کلیلهی نهفته در دهی خوانناگرچه میزان و چگونگی حضنننور عناصنننر چهارگانه

هایی از توجه نویسنده به ذوق، درک و نیازهای مخاطب های مراصر کودک، متفاوت است؛ نشانهمقایسه با داستان

 بخشد دهد و این اثر را برای بازنویسی ظرفیت و شایستگی میسال به دست میک 

شگردهای تمرکززدایی و خوانندهابراد روایتگری نی دیگر این پژوهش حاصل باه یافته ستمندی،   ی نهفته ا

 دهد که پیوند آنها را در ایجاد ظرفیتی برای بازنویسی نشان می

سی نمونه سی  سال برر سی ۱۳۸۹تا ۱۳۸۴های از آثاری که در  شان داد که شده بازنوی مندی ابراد روایتاند ن

ود  شننبندی آثار بازنوشننته دیده میاسننت و تغییراتی اندک در آغاز و پایانشننده مانند متن اصننلی آثار بازنویسننی

ستان بوده ستان در دا یا  هایی که تنها یک حکایتاند در بازنویسیشگردهای تمرکززدایی که وابسته به ساختار دا

ستان را در برگرفته ست  همدستی با خوانندهدا سیسال در بازی ک ی نهفتهاند، از میان رفته ا تن ها بیش از منوی

 اندازه نیست ی آثار یکاصلی است اما در همه

 

 ودمنهمندی، کلیلهروایت ی نهفته،بازنویسی، تمرکززدایی، خواننده :هاکلیدواژه

 

 

 


