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 هچکید
ضرورت  طلبند وکودکان ادبیات خاص خود را می

تا حد ، هر اثری که مختص کودکان است دارد
در  .باشدکننده نیازهای این گروه چشمگیری تأمین

های اخیر حفظ و انتقال هویت ملی ادبی به دهه
کودکان سبب توجه نویسندگان و اقتباس کنندگان 

دکان های ادبی کهن و نو برای کوشماری به متنبی
به  نامهمرزبان و کلیله و دمنهآثاری مانند  ست.اشده

های این التفات را در دلیل تمثیلی بودن ظرفیت مؤلفه
است به اند. در این پژوهش تالش شدهخود داشته

 تحلیلی به بررسی کیفیت تبیین و انتقالـتوصیفی روش
نامه و کلیله و دمنه به کودکان بر های مرزبانتمثیل

گیری پرداخته شود. در این میان  ارتباط ظریةناساس 
متن اقتباس شده  گیریشکل و دهیشکل فرآیندتأثیر 

 و همبندسازی محیط،ها بر سه پایه مهم زیستاز تمثیل
دهد با تکیه ها نشان میست. یافتهابررسی شده انگیزش

تری بین متون توان ارتباط مناسببر سه اصل مذکور می
 ان کودک و نوجوان برقرار کرد. تمثیلی و مخاطب

 ،کودکان ،کلیله و دمنه ،نامهمرزبان یل،تمث :هاهواژکلید
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Abstract 
Children require their own literature, and it is 

imperative that any work that is unique to 

children will greatly meet the needs of this 

group. In recent decades, the preservation and 

transfer of national literary identity to children 

has attracted the attention of countless authors 

and adapters to ancient and new literary texts for 

children. Works like Kelileh and Demneh and 

Marzban-nameh are suitable for being allegorical 

for this work. In this research, it has been tried to 

study the appropriateness of the analogies of 

these two books for children based on the theory 

of communicational in a descriptive-analytical 

way. Allegories are based on tripods: 

environment and ecologies, Skein and motivation 

are important. Findings show that based on the 

three principles, a more appropriate relationship 

can be established between the allegorical texts 

and the children and adolescent audience. 
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 مقدمه .1
جهانی  ارائة کودک و نوجوان نویسندۀترین هنر مهم
حس کنجکاوی  جهانی که. است هایشدر نوشتهنو 

 دهد.اختیار این گروه قرار می در و کشف تازه را
این هنر، ادبیات  عرضةهای جایگاه ترینمهمیکی از 

کودک همچون مفهوم  یاتادب کودک و نوجوان است.
و هر دارد  گیریشمچ و وسیع گسترۀ ،کودکی

 هایو یافته ذهن دریچةاز  متخصصی در این زمینه
 است.پرداختهخود به تعریف این مفهوم 

که با  انددانسته متنی هرگونهگروهی آن را 
برای  مدغیا غیر عمدبهچارچوب و طرح مشخص 

صورتی که با کودک شده باشد بهیدهآفرکودکان 
یختن احساسات برانگارتباط برقرار کند و منجر به 
یباشناختی کودک را زو عواطف او شود و لذت 

 شناخت او شود بیدار کرده، سبب درک و
 .(13:1387)محمدی،
اثر سعدالدین وراوینی از جمله  نامهمرزبان

نظیر ادب فارسی در نثر مصنوع شاهکارهای بی
یک مقدمه و یک ذیل است که  در نه باب، مزین،

از زبان حیوانات پند و  ها ونویسنده از طریق داستان
 دینی، بسیاری از مسائل تعلیمی، دهد.اندرز می

اقتصادی وغیره در دل  سیاسی، اجتماعی، اخالقی،
ای که مفاهیم این به گونه؛ های آن نهفته استداستان

 تواند مفید باشد.کتاب برای دنیای امروز کودکان می
این کتاب سرشار از صنایع مختلف بدیعی از جمله 

انواع جناس و صنایع بدیعی مانند  ع و موازنه،سج
ای که این کتاب استعاره و کنایه است به گونه تشبیه،
ست و نشان از اگیز درآوردهانصورت شعری دلرا به

 امهنمرزبان قدرت باالی تصویرگری نویسنده دارد.
های های داستانی و گنجینهرغم دارا بودن ظرفیتبه

هنگی، قابلیت باالیی ارزشمندی از خصوصیات فر
و  حفظ برای جذب مخاطبان کودک و نوجوان دارد.

احیای این اثر ارزشمند متناسب با مقتضیات روز 
بر مستحکم یک ضرورت جدی است که عالوه

های نسل شدن پیوند با فرهنگ و ادبیات گذشته،
های فکری و فرهنگی گذشته آشنا جدید با سرمایه

 شوند.می
نیز از جمله کتب باستانی  کلیله و دمنهکتاب 

هند است که نخستین بار به زبان سانسکریت 
و سپس در ایران به فارسی پهلوی  یافته،نگارش 

و  است که پس از ظهور اسالمبرگردانده شده
عبداهلل بن مقفع این کتاب ، استیالی عرب بر ایران

در اوایل قرن  را از پهلوی به تازی ترجمه کرد.
آن  ترجمةی نصراهلل منشی به ششم هجری ابوالمعال

 ترجمةکه به  گماشت،از عربی به فارسی همت 
این  است.شاهی شهرت یافتهبهرامة کلیله و دمن

تعلیمی است که با -کتاب از کتب اخالقی
قصه در  شیوۀکارگیری سبک قرن ششم و آوردن هب

قصه به بیان پند و اندرز و مسائل اخالقی 
 چنانهمها ز قرنو محتوای آن پس ا، پردازدمی
تواند برای نسل امروز کارآیی داشته باشد. اما می

ترین واقعیت را بایستی از زبان یکی از برجسته
بازپردازان این متون برای کودکان و نوجوانان 

در زبان »: معتقد است که یزدی آذرشنید. مهدی 
ی واقع معنیکودکان، کتاب خوب به  برای فارسی

ها که از کتاب قسمتی کلمه بسیار نادر است.
 هاآن، در تدوین انداطفال چاپ شده برایتاکنون 

 پایچربیده و یمقاصد م همةقصد تجارت بر 
دیگر از آثار هم  برخیلنگیده است، هدایت می

اند؛ امّا در هست که منتّش را بر کودکان گذاشته
ها، بزرگ پردازیکلکسیونامتناع رغبت  برایواقع 

ها مناسب است و بچّهة اندیش بیش از پرورش ذوق
شمار است. اگر در خوب، انگشت هایکتابتعداد 
های یدر قلمرو خواندن حتّی، یو فن علمیآثار 

 زمینةکودکان نیز به دیگران نیازمند هستیم؛ در 
افسانه و داستان، به دریوزه از دیگران احتیاج 

معارف  سرچشمةنداریم و کتب قدیم خودمان که 
ها و از بهترین یگونه خواندناز این است،دیگران 
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 کلیله و دمنهو  مهنامرزبانکتاب  ها لبریز است.آن
کودکان مناسب  برایاست که  هاییحکایتشامل 

شود مگر ها گیرا و جالب نمیاز آنی نیست. بعض
ه هست ساخته چز آنی جکه از بیخ و بن چیزاین

 ی حاصلیدیگر، جز بدآموز بعضی محتوایشود و 
خوب  هایقصّه گردآوریرد. منظور ما فقط ندا

 پریاست که از مزخرفات، جادو، طلسم و دیو و 
ها و از عشق برد،میکه ذوق و اندیشه را به بیراهه 

 «باشد پاکننگین و افکار مسموم ی هاو نیرنگ
 .(138: 1387)آذریزدی، 

توان به این دو تری نیز میرویکردهای متفاوت
ها را هرمانان حکایتکتاب داشت. معموالً ق

تیپ ۀ دهند که هر کدام نمایندحیوانات تشکیل می
داستان در  ارائةخاصی از افراد جامعه هستند و 

طور ضمن جذابیت به ها،قالب این شخصیت
اخالقی را به ـغیرمستقیم بسیاری از مفاهیم اجتماعی

کارگیری مفاهیمی مانند به دهد.کودکان آموزش می
 اامید نشدن در مواقع سختی،ن هوش و ذکاوت،

مشورت کردن و  حفظ امانت، راستگویی و صداقت،
توان در قالب بسیاری از مفاهیم ارزشمند دیگر را می

 های این کتاب ارائه داد.حکایت
ارتباط در این بحث مهم است استفاده از  چهآن
کلیله و  نامهمرزبانهای موجود در یلتمثدر  گیری

ن متون را برای ة آوسیلبه است تا بتوان و دمنه
کودکان قابل دریافت کرد. لذا در این مقاله برآنیم 

 به این پرسش نظری،ابتدا پس از پرداختن به مبانی 
یة توان با استفاده از نظریمپاسخ دهیم که چگونه 

 و است جدید هاییهنظر از که یکی ارتباط گیری
 قرار پژوهشگران اقبال مورد اخیر سال چند در
امه و کلیله و دمنه نی مرزبانهاداستانبرخی  فته،گر

 را برای کودکان مناسب سازی کرد.

 و روش پژوهشپیشینه 
های اخیر تحقیقاتی در زمینه استعاره و در سال 

طور به است.نامه انجام شدهدر کتاب مرزبان تمثیل،
 کلیلهو  نامهمرزبانهای سازی داستانویژه مناسب

با  صرفاًتوجه قرار نگرفته و  برای کودکان مورد
دیدگاهی کلی بر اساس متدهای بازنویسی و 

ست. در این پژوهش تالش ابازآفرینی بررسی شده
ی هاداستانحلیلی برخی از تـتوصیفی شیوۀشده به 

که مناسب ارائه به کودکان  امهنمرزبانو  کلیله و دمنه
 بررسی شود.  ارتباط گیری نظریةبر اساس  است،

 حثب. 2
 تمثیل و ارتباط گیری .5ـ3
 یا کوتاه داستان یا حکایت کلی طوربه تمثیل»

 عرفانی، ،یاخالق پیامی یا فکر که است بلندی
. کندیم بیان را آن جز یا سیاسی و اجتماعی ،یدین
 حکایت ة منطقینتیج عنوان به پیام یا فکر این اگر
 به یا و باشد آشکار و پیدا کالم در داستان یا

 «گوییم می یا تمثیل مثل را آن شود، ذکر صراحت
های بالغت کتاب در .(147: 1375 پورنامداریان،)

شمار رفته و ای از تشبیه بهشاخه عموماًقدیم تمثیل 
ۀ استعار یل تشبیهی،تمث با عنوان تشبیه تمثیل،

 علمای بالغت، اغلب است.تمثیلیه از آن یاد شده
 ی،شرزمخ ی،جرجان اثیر، ابن مطرزی، چون
یل را مترادف با تمث ی و خطیب قزوینی،سکاک

شبه آن از امور متعدد وجه که اند،تشبیه دانسته
بعضی دیگر از اهل بالغت چون  اما شود.متنزع می

 ی،تفتازان خطیب رازی، ابن ابن رشیق قیروانی،
یل را از زیر تمث کاشفی، واعظ قیس، شمس ی،علو

 اندردهشمار آوهای استعاره و مجاز بهشاخه
ادبیات ایران نیز تمثیل یک  در (.42: 1376 شیری،)

چنان که آن است.ای گستردهاصطالح ادبی با حوزه
 ضرب ،استدالل مرکب، استعاره از تشبیه مرکب،

های المثل و اسلوب معادله گرفته تا حکایت
های رمزی و نیز قصه های حیوانات،قصه اخالقی،

ادبیات فرنگی  در (الیگوری) یداستانمعادل روایت 
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(. تمثیل 142: 1383 فتوحی،) شودمیرا شامل 
بدون زمان و مکان  غالباًداستانی در قالب کالن 

 ارائةخاص هستند و هدف اصلی از بیان آن 
 هایی است که مد نظر خالق اثر است.یامپ

مفهومی انسان با ۀ مفاهیم انتزاعی در حوز
 شوند؛دهی میگیری از مفاهیم عینی سازمانهبهر

 خویش،دهد که در ذهن یعنی زبان به ما نشان می
مفاهیم انتزاعی برمبنای مفاهیم عینی بیان یا درک 

 (.45: 1389 شریفی و حامدی شیروان،) شوند
 نوع و محتوا و معنی اساس بر تمثیلی هایداستان

 :دارد متنوعی هایبندیتقسیم داستان هایشخصیت
 تواندمی مثیلیت داستان محتوا و معنی اساس بر

 و هاشخصیت که باشد سیاسی و تاریخی تمثیل
 ظهور آن در اجتماعی و سیاسی و تاریخی حوادث

 و رویکردها از تمثیلی توانندمی و یابندمی عینی
 اساس بر عالوهبه. (7: 1971ابرمز، ) باشند عقاید
 با توانندمی تمثیلی هایداستان ،شخصیت نـوع
 که معنا این به باشند همراه( parable) انسانی تمثیل

 با که هستند انسانی هایشخصیت هاآن قهرمانان
 و دینی هایهدف آوردن، مثل و گفتن مثل شیوۀ

 و خواننده تا کوشندمی و کنندمی دنبال را اخالقی
 کنند بیدار غفلت خواب از و سازند متنبّه را شنونده

 شندبا( fable) حیوانی شخصیت با تمثیل توانندمی و
 و اجتماع نقد یا اخالقی تعلیم آن از هدف غالباً  که

 مانند حیوانات ها،داستان گونهدر این. است سیاست
طبیعی است  .(24: 1998کادن، ) کنندمی رفتار انسان

مسائل  حوزۀهای محدود در ازایبا وجود مابه
انتزاعی از جمله اخالق، انتقال مفاهیم به مخاطبان 

ار شود. خوانندگان ادبیات کودک و نوجوان دشو
پنداری روی ذاتمکودک در اغلب موارد به ه

 آورند؛ بنابراین محدود کردن فضا، تفکر ومی
 ناخواستةفرصت  ها باامکانات در داستان

در  آنان،پنداری احتمالی به کاهش نقش ذاتهم
حتی امکان بروز  شد و تعامل با اثر منجر خواهد

کودک  را از خوانندگانرفتارهای عاطفی و احساسی 
 و لیکاف همچون کند. پژوهشگرانیسلب می
 گیبز، گالکزبرگ و گرینگ اسمیت، پولیوو جانسون،

 با ارتباط در تمثیل از استفاده تأثیر درباره کـروز و
 .اندداشته توجهی قابل نظرهای مخاطب

 زبانی این پیش نظر ابتدا طرح شد که بافـت
برای مخاطب  را یتمثیل زبـان درک شرایط مناسب
ها در آن(. 15: 1998گیبز،  و گرینگ) سازدمی فراهم

 بین عاطفی فاصلة تواندمی تمثیل که باره معتقدنداین
همان: ) کند ترکوتاه دریافت در را مخاطب و نویسنده

 ارتباط گیری نظریةبا توجه به این رویکرد،  .(19
 است.راهی تازه بر این امر گشوده

 محافل در جدید نظریة گیریارتباط  نظریة
 دانز و زیمنس توسط بار اولین و است علمی

(Siemens و Downes )دیدگاه است.شده مطرح 
مفاهیم از نویسنده  انتقال است معتقد ارتباط گیری

 گیریشکل و دهیشکل فرآیندبه مخاطب نیاز به 
اساسی  پایةدارد که در آن سه  ارتباطی هایشبکه

 محیط،ته شود که شامل زیستبایستی در نظر گرف
 زیمنس،) شودمی انگیزش عناصر و سازیهمبند
حکایات  کلیله و دمنهو  نامهمرزبان. (51: 2113

حدود هفتاد  تنهایینامه بهدارد. مرزبان شماریبی
ها از حکایت اصلی و فرعی دارد که بعضی از آن

ها زبان حیوانات گفته شده و بعضی دیگر در افسانه
های تاریخی است و قابلیت مناسب انو داست

 سازی برای کودکان را دارد.
 ایشبکه( Ecologies) محیطکه زیست جاآناز 
 و ارتباط ایجاد در دارد، زنده ارگانیسم که است

 برای لذا .(همان) است مؤثر پنداری همسان
 داستانیۀ پدید یک که است مهم کودک مخاطب

دومین  .دباش قابل تصورش محیطزیست به شبیه
است که  (Skein) ها، همبندسازیدر تمثیل امر موثر

درون متن با مخاطب  مرکز اتصال عناصر نوعی،به
عنصر فشار و  آن،و سومین  آیندشمار میبه
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 )همان(. (Motivation) است انگیزش
ها با رعایت موارد مذکور در بازپردازش تمثیل

ه طور که شایستتوان ذهن مخاطب کودک را آنمی
و در واقع با این  ،است به سوی متن جلب کرد

تواند ارتباط متن را با مخاطب نویسنده می روش،
نه تنها در گونه ادبیات کودک این برقرار کند.

ها های مناسب و هنری در نوشتهواژه ارائة خدمت
های درخور فهم، درک، عواطف و و سروده

 دشوینیازهای ذهنی، گفتاری و شنیداری کودکان م
بلکه متن نیز  دهد،یو زیبایی هنری را انتقال م

با مخاطب را همراه با ایجاد  ارتباط گیریقابلیت 
های در ادامه با تفکیک مؤلفه لذت پیدا خواهد کرد.

در  هاآنبه چگونگی کاربرد  ة ارتباط گیرینظری
نامه و کلیله و دمنه های مرزبانسازی تمثیلمفهوم

 پردازیم.برای کودکان می

 محیطزیست .5ـ5ـ3
حیوانات و گیاهان در متون تمثیلی  شخصیت

 استالگویی از ساختار ذهنی خالق اثر از انسان 
ها در یتشخصین ا (.87: 1964استروس، )

محیط های تمثیلی، اغلب با توجه به زیستداستان
هایی که یابند. داستانمعنا می مخاطب،

های موجود در آن حیوانات هستند یتشخص
 ادبی، اصطالح در فابل» شوند.یمروف به فابل مع

 معموالً  که است کوتاهی و ساده داستان
 آن هدف و هستند، حیوانات آن هاییتشخص

 یا اخالقی حقیقت و اصل یک تعلیم و آموختن
 هایداستان برای نیز گاهی لبفا البته. است معنوی
 و العادهخارق وقایع یا و طبیعی موجودات به مربوط
 هایداستان و جهانی یهااسطوره و هاهافسان

 در هایت. شخصرودیم ارکبه ساختگی و دروغین
 جان،بی اشیاء گاهی اما حیواناتند، اغلب لبفا

 حضور آن در هم خدایان یا انسانی موجودات
 ستاداده نشان . تحقیقات(92: 1376 قوی،) «دارند

 هایداستان طی را جدید هاینکته کودکان که
 یاد واقعی هایداستان از حیوانات بهتر تمثیلی

 اند،ناممکن ظاهربه که اتفاقاتی بازنمود و گیرندمی
 کند یاری یادگیری امر در را کودکان تواندمی

ها (. در گزینش تمثیل111: 1985گیرن،  و یرگولی)
ها وجود بایستی دقت داشت حیواناتی که در آن

 ته شده باشند.بهتر است برایشان آشنا و شناخ دارند،
 در حتی محیطی،زیست به توجه ماجرای

. استنشده گرفته نادیده دمنه و کلیله اصلیة ترجم
 از بسـیاری گونـاگون، هایزبان به ترجمه طی در
 و اعتقادها با نبودن منطبق غرابت، علت بـه هانام

 حـذف متن از هاآن گذاشتن باقی برای دلیل نبودن
فکر  عالوه،به. (317: 1349 محجوب،) سـتاشـده

 هاآنبه این صورت است که  معموالً عینی کودکان
 مشاهده کنند، توانند لمس وبه راحتی آنچه را می
کنند بنابراین اگر موضوعات تجربه و درک می

های ساده و روش و تجربیات انتزاعی با مثال
ملموس زندگی همراه شود برایشان قابل درک 

ة بخشی در حیط تعییناما الزم است این  است؛
ر مرکز دنیا دکودک خود را  تجربیات آنان باشد.

حوادث و اتفاقات جهان  همةکند که تصور می
پنداری دهد و در تفکر زندهبرای او رخ می

جان حیوانات و اشیای بی های انسانی را بهویژگی
با توجه به این  .(3: 1392 عابدینی،) دهدنسبت می

های تمثیلی در داستان شاهدهاگر امور قابل م اصل،
 ارتباط گیری شود،محیط او انتخاب از زیست

عنوان نمونه تر خواهد بود. بهکودک با متن راحت
 آوریم:را می کلیلهمتن اصلی 

 تعرض از و دور راه از آبگیری در که اندآورده»
 یکی و حازم دو و بود، ماهی سه مصون گذریان

 با گذشتند نبرا صیاد دو روزی قضا از. عاجز
 ماهی سه هر و بیارند جال که نهادند میعاد دیگریک

 حزم کهآن .بشنودند سخن این ماهیان. بگیرند
 بود دیده جافی زمانه دستبرد بارها و داشت زیادت
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 بساط بر و کرده معاینه غدار سپهر چشمیشوخ و
 کارهب روی سبک، شده، قدم ثابت تجربت و خرد
 بیرون برفور درآمدی آب که جانب آن از و آورد
 .(92ـ91: 1382 منشی، نصراهلل) «....رفت

های مکرر برای کودکان این داستان به صورت
ای از آن متن حاضر است که نمونهبازنویسی شده

 زندگی ماهی سه کوچکی، آبگیر در» است:
 ماهی بود، باهوش و زرنگ سبز، ماهی. کردندمی

 عقل کم قرمز، ماهی و داشت کمتری هوش نارنجی،
 کردند عبور آبگیر کنار از ماهیگیر دو روز یک. بود
 را هاماهی تا بیاورند را خود تور که گذاشتند قرار و

. شنیدند را ماهیگیران هایحرف ماهی سه. بگیرند
 اینکه بدون بود باهوش و زرنگ که سبز، ماهی
 به را آبگیر که باریکی راه از بدهد دست از را وقت
 ماهیگیران فردا. کرد فرار کرد،می وصل آبی جوی

 تازه که نارنجی ماهی. بستند را آبگیر راه و رسیدند
 فکر زودتر اگر گفت خودش پیش شد، خطر متوجه
. شوممی اسیر ماهیگیران دستهب نکنم، ایعاقالنه

. آمد آب سطح روی و زد مردن به را خودش پس
 است، مرده ماهی این کرد فکر که ماهیگیران از یکی

 آب جوی طرف به و گرفت آبگیر داخل از را او
 فرار و کرد استفاده فرصت این از ماهی و کرد، پرت
 موقع به خود فکر و عقل از که قرمز ماهی. کرد

 رفت طرف آن و طرف این به آنقدر نکرد، استفاده
این  کودک که هنگامی .«افتاد ماهیگیران دام در تا

شخصیت  با است ممکن خواندتمثیل داستانی را می
 داستان، و مکان در زیستمحیط و حتی موضوع یا

عناصر ة کم بودن فاصل .را تجربه کند همانندسازی
 تجارب در تا دهدمی اجازه او تمثیل با کودک، به

 تجارب و افکار باورها، و شود داستانی سهیم
. کند فرافکنی خود بر را جاری در داستان هیجانی
 هایپیروزی یا آموزه پایان در که نیست این موضوع
که  است این بلکه شوند،داده  ترویج اخالقی
داستان همراه با  درک کودک برای مسئله ترینجذاب

 کودک نداری،پذاتهم این اطرخبه. لذت باشد
و  شود،نمیدر جای قهرمان  خودمحدود به تصور 

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مواخات ذهنی با متن، 
محیط کودک آن را در زیستفضایی است که  تصور
واسطه دیده یا از نزدیک آن ها با واسطه یا بیانسان

است. در تمثیل داستانی فوق، ماهیگیر، را لمس کرده
ها همه از عناصر محیطی هستند که در برکه و ماهی

فهم و دریافت کودک است. این عناصر در  گنجایش
ها وجود خارجی دارد. هر چند دنیای واقعی انسان

اندیشند یا و یا می گویند،ها در برکه سخن می ماهی
پل ارتباط اصلی متن  دهند،مینادانی به خرج 

داستان تمثیلی با کودک هارمونی و تناسب محیطی 
و در  است که منطق داستان در آن جاری شده

کودک از ة ازاء دارد. پس تصور اولیهبواقعیت ما
 اولیةر یست یک صورت واقعی دارد که باوزمحیط

است. حال بخش دوم پذیرش داستان را شکل داده
کار گیرد و تخیل کودک دست بهماجرا شکل می

ها چه انسان و چه غیر انسان در شخصیت؛ شودمی
این محیط معقول با هم سخن می گویند. گام اولیه 

یک هنجار محیطی برای  مخاطب،در ارتباط با 
 کودک است.
 جنگلی،در  که خوانیمای دیگر میدر نمونه

اطر خکردند که بهحیوانات زیادی زندگی می
نزدیکی به شیر و ظلم و ستم او زندگی به کامشان 

حیوانات به نزد شیر  همةروزی  تلخ شده بود.
ما هر روز یکی از حیوانات را » رفتند و گفتند:

شیر قبول « فرستیم.تو نزدت می غذایعنوان به
ه نام خرگوش یک روز قرعه ب مدتی گذشت. کرد.

 شیر عصبانی شد. افتاد و دیر به نزد شیر رفت.
حیوانات به دنبال من خرگوش » خرگوش گفت:

در راه شیر دیگری آن را از  دیگری فرستاده بودند.
رگوش او را بر سر چاهی بزرگ برد خ« من گرفت.

شیر فکر کرد  «او در این چاه است.» و گفت:
را به شیری با خرگوش دیگر در آب است. خود 
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چاه انداخت و خرگوش به سالمت به نزد 

 .(86ـ88همان: ) حیوانات دیگر برگشت
جنگل است  داستان،محیط تعریف شده در این 

های موجود در آن حیوانات و تمام شخصیت
هستند. کودکان شک ندارند که در جنگل حیوانات 

ادبیات کودک  نویسندۀکنند. یک متنوعی زندگی می
و پل  استفاده،رایط به بهترین وجه تواند از این شمی

طبیعت قابل  ارتباطی خود را با مخاطبش ایجاد کند.
ای است که بستر داستان را برای فهم هنجار اولیه

سازد. اما الزم است باورپذیری کودکان هموار می
چیزی خط طبیعی داستان را بشکند و آن در واقع 
ماجرای تمثیلی است که اسباب هم کالم شدن 

، به دنبال نظم بودن و حتی با ظلم هم انات باحیو
 کند.ذیر میپحیوانات را توجیه مبارزه کردن

های نامناسب نیز در ساختارهای داستانی نمونه
تواند انتخاب مناسب برای وجود دارد که نمی

که ؛ پردازش داستانی یا اقتباس برای کودکان باشد
 کنیم:به آن اشاره می

وان به گمراه کردن در روزگاران پیشین دی
سرزمین بابل مرد  که درتا این آدمیان مشغول بودند.

گاهی فراهم کرد و داری ظهور کرد. عبادتدین
دیوان که  خواند.داری فرامیمردم را به سوی دین

ای به کردند با حالت سراسیمهاحساس خطر می
دیو گاوپای  ای آمدند.پنزد رئیس خود دیوِ گاو

ولی من  اید،مرد دینی ترسیدهشما از این » گفت:
روم و او را به مناظره با جسارت به پیش می

در روز موعود  «خوانم تا به مقصودم برسم.فرامی
 ها مناظره کردند.گاوپای و مرددینی با هم ساعت

 پیروزی و برتری مرد دینی بر همه آشکار شد.
دیوان از این مناظره پشیمان شدند و به زیر زمین 

 (.213ـ273 :1378 وراوینی،) فرار کردند

زیست در این داستان کودک تصوری از محیط
ندارد. نزدیک بودن ذهنیت کودکان و نوجوانان با 

شود یکی از عوامل مفاهیمی که در داستان طرح می

نوعی ارتباط مهم و تأثیرگذار در دریافت متن و به
مؤثر بین متن و مخاطب است و به همین دلیل است 

هایی که حاوی عناصر مشترک ها و داستانتمثیل»که 
 کودکان هستند، استقبال بیشتری روزمرۀبا زندگی 

مانند  دیگر،های نزد این گروه نسبت به داستان
 .(88: 2111والکر، ) «دارندهای جن و پری داستان

 و مشابه با زندگی انسان که در تخیلی بسترهای
 کوبمیخ را کودکان چنان گاه است،موجود  هافابل
 یا داستان این با توانندنمی عمالً هاآن که کندمی
 مهم چهآن اما .تمایز قائل شوند واقعیت در آن غیر

 دیدی با را اتفاقی هر باید هاآن که است این است،
 خود اطراف جهانِ با را اتفاق آن و ببینند تازه

 قیاس را هاآن واقعیت قوانین در یا و بیابند سازگار
های ساده در ایجاد پیوند با مخاطب یلتمث. »کنند

و . (385: 1993میلر، ) «کنندتری طی میراه کوتاه
 تواندمی داستان سنجشِ به مداوم نیاز این

بین  رابطةسازد و  مستعد را یادگیری هایموقعیت
 پدیدآورنده، متن و مخاطب را استحکام ببخشد.

 همبندسازی .3ـ5ـ3
های کالسیک رادایمبندی پاهمبندسازی، صورت

. (51: 2115 ،)زیمنس ارتباطی در متن است
طور که نویسنده در تصور خود به جای همان

نویسد، ذهنی می نشیند و برای مخاطبمخاطب می
عنوان کودک به تولید،خواندن متن پس از  در

نشیند و حقیقی در جای واقعی خود می خوانندۀ
کند و های متن را با ذهن خود ارزیابی میپارادایم

پل ارتباطی این ماجرای بین نویسنده و مخاطب 
 شود.توسط کلمات برقرار می

 شوند،می نوشته کودکان برای که هاییتمثیل در
 در شده نوشته کلمات با را واقعی جهان کودکان
و  .(327: 1386 توالن،) کنندمی بازسازی داستان،
اما ، ابزار دست نویسنده کلمات است هکبا این
ای که برای کودک از داستان ه عالم خالقانهجایگا
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. شود، ذهن خالق کودک استتمثیلی تصویر می
 همبندسازی. یابدمی معنا جاهمین همبند داستانی

ای در داستان به های ذخیره شدهها و گرهاندوخته
توانند تارهای ارتباطی را میان آیند که میشمار می

ه را در یک نویسنده، متن و مخاطب پهن کند و هم
ای را برای این ارتباطی نگه دارد. نمونه دایرۀ

 خوانیم:بازیابی می
آمده است  کلیله و دمنهشیر و شغال از داستان 

نوعان که در سرزمین هندوستان شغالی در میان هم
کرد که از خوردن گوشت و خود زندگی می

ریختن خون و آزاردادن دیگر جانوران خودداری 
 نوعان شغال او را رها کردند.هم یاران و کرد.می

زاری بسیار زیبا بود که در آن اطراف چمن
جا زندگی درندگان و جانوران زیادی در آن

پادشاه آنان شیری بود که به شغال اعتماد  کردند.می
جایگاه شغال سبب دشمنی و  مدتی گذشت. کرد.

کسی را مأمور کردند تا  حسادت نزدیکان شیر شد.
 اه برای صبحانه خود گذاشته بود،گوشتی که پادش

شیر دستور داد تا شغال را به زندان  دزدیدند.
به »مادر شیر به نزدش رفت و به او گفت:  اندازند.
رسد که کسانی قصد بد در حق شغال نظر می

شیر « اند.اند و آن گوشت را در اتاقش گذاشتهکرده
 گروهی را مأمور کرد تا مسئله را رسیدگی کنند.

ها به گناه خود اعتراف کردند و تمام عهد و بعضی
پس  همه را گفتند. هایی که با هم بسته بودند،پیمان

از این حادثه اعتماد و لطف و مهربانی شیر به 
شغال بیشتر شد و جایگاه و منزلت او را هر روز 

 (.318ـ333 :1382 نصراهلل منشی،) بردباالتر می
مخاطب ذهن ۀ سیر حوادث داستان با ایجاد گر
های دارد. گزارهخردسال و کودک را به تکاپو وامی

اند که ارتباط داستان طوری کنار هم قرار گرفته
کنند. شغال که منطقی پذیرش داستان را فراهم می

از خوردن گوشت  دارد،خوار ماهیتی گوشت
ند و همین عدم زسر باز می دوستیصلحیل دلبه

باطی اول این شود. بند ارتشباهت باعث طرد او می
است که نویسنده با توجه به تصوری که از 

کند حیوان مهم داستان اعالم می، مخاطب دارد
شغال است، بند ارتباطی دوم این است که این 

 جااینخورد. تا شغال متفاوت است و گوشت نمی
موقعیت الزم را برای ایجاد ارتباط با مخاطب 

مخاطب به همین دلیل  است؛کردهاش فراهم ذهنی
احتی طرد شدن شغال از میان گروه همسان ربه

پذیرد. اگر مبنا بر این قرار گرفته باشد خود را می
جای شغال و قهرمان داستان که کودک خود را به

در نظر گرفته، در محیطی که حیوانات متنوعی 
کنند، تنهایی او نباید دوام بیاورد و به زندگی می

با شیر فراهم همین دلیل بند اتصال و دوستی 
همبندهای داستانی ة شود؛ اما باز نیاز به توسعمی

است چون ماجرا روندی خطی و خسته کننده 
 است.بدون فراز و نشیب و حتی جذابیت پیدا کرده

داستان با تهمت قرار گرفتن شغال ایجاد  گرۀ
های خیر و شر شود و تمثیل با تقابل شخصیتمی
لی به اوج شخصیت اص خیر،های شخصیت غلبةو 

مادر شیر و رسد که در پایان با حضور خود می
ۀ های دشمنان دایرتالش برای پایان دادن به نقشه

 یابد.شود و سامان میبندهای تمثیل تکمیل می
با عنوان  نامهمرزباناز باب اول  در تمثیلی

)وراوینی، داستان گرگ خنیاگر دوست با شبان 
آواز »، عنوان ( که در بازنویسی آذریزدی68: 1388
است و ( به خود گرفته9: 1387)آذریزدی، « بزغاله

شود که در چنگال ای تعریف میماجرای بزغاله
ست. این داستان تمثیلی در کتاب اگرگ اسیر شده

گونه آغاز سعدالدین وراوینی این نامةمرزبان
ملک زاده گفت: شنیدم که وقتی گرگی » ست:اشده

ی در حوالی ای وطن داشت، روزدر بیشه
گاه رزق او بود، بسیار بگشت شکارگاهی که حوالت

انداخت، تا باشد که و از هر سو کمند طلب می
صیدی در کمند افکند، میسّر نگشت و آن روز 
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ای گوسفند گله او،شبانی به نزدیک موطن 
گرگ  کهچنانکرد. چرانید. گرگ از دور نظاره میمی

ن گلوی حمایت شبا غصّةگلوی گوسفند گیرد، 
 دیدۀگرگ گرفته بود و از گلّه، به جز گرد، نصیب 

 (. 68: 1388)وراوینی، « یافت...خود نمی
گونه آغاز داستان در کتاب آذریزدی این

روزی بود و روزگاری بود. یک گرگ »است: آمده
برد ها به سر میدرنده و خونخوار بود که در بیابان
 ها و حیواناتو با شکار آهوها و خرگوش
کرد. روزی از صحرایی شکم خود را سیر می

روزها که گرگ مشغول گردش بود، وقتی بر باالی 
بلندی رسید پشت تپّه را نگاه کرد و صحرای  تپّة

پست  هایزمین همةپهناوری در برابر خود دید که 
و بلند آن از علف و سبزه پوشیده بود و قدری 
دورتر در نزدیکی یک آبادی گوسفندان بسیاری 

ید که در صحرا پراکنده بودند و داشتند د
چریدند. گرگ قدری در صحرا جستجو کرد امّا می

رسید، ده به گوش می هایسگچون صدای 
کشید برگشت روی یک تپّه دراز کشید و نقشه می

یر کند و چوپان را گکه چگونه سگ را غافل
بترساند و از گلّه، گوسفند ببرد. گرگ خونخوار با 

حاال  داشت،پورت و رجزخوانی که وهارتة هم
کرد دید، جرأت نمیکه سگ و شبان را حاضر می

طور که گرگ گلوی برّه به گلّه نزدیک شود و همان
 «گیرد، ترس گلوی خودش را گرفته بود...را می

 (. 9: 1387)آذریزدی، 
ارتباط  اصلی،آذر یزدی با تغییراتی در تمثیل 

داده و آن را برای متن انجام  را با همبندسازی گیری
ست. همبندسازی اصلی اسازی کردهکودکان مناسب

نداری پذاتبزغاله است. کودک با آن حس هم
پنداری تارهای ارتباطی ذاتبا هم کند. همبندسازیمی

 گره کند ورا میان نویسنده، متن و مخاطب پهن می
طرح داستانی و روایی منسجم این  گیرد.صورت می

 ارائة هایی منطقی،حوادث در موقعیت داستان با وقوع

گروه  نمایندۀهایی که برای کودک دیگر شخصیت
توانند بلکه می، آیندمار نمیشهخاصی در جامعه ب

آفریند و بحران را میة نقط؛ شنا و غریبه باشندآافراد نا
 اوج داستان نیز نجات بزغاله است.نقطة 

با کمک و مساعدت  ،نقشة داستانی در تمثیل
هدف اصلی در  اما؛ شودیمها کامل صیّتشخ

ی هالیتمثبازپردازش آن برای کودکان با پیچیدگی 
نقش مالیمی را در  تواندیمو  کندیمبزرگساالن فرق 

شکی نیست که . تربیتی ایفا کندة بیان مسئل
 مخاطب دریافت رچوباچ در بایستی همبندسازی

 .دشو انجام داستان ساختاری تناسب حفظ با و باشند

 انگیزش .2ـ5ـ3
 با مطلب که خواهدمی ارتباط گیریاز  بخش این

 جاهای در و شود ارائه مسئله طرح بر داشتن تأکید
 استراتژی برای جایی تمثیل و کودک میان مختلف
 .شود گشوده مخاطب ذهنی خلق و عملکرد

گریسپ معتقد است در گذشته از تمثیل برای 
گریسپ، ) اندکردهسازی متن استفاده می رادیکال

 اما حتی اگر هدف چنین امری بوده،. (18: 2111
تناسب  است،مهم  ارتباط گیری نظریةدر  چهآن

مطلب با مخاطب است. در ایجاد عنصر فشار و 
سه عملکرد اساسی وجود دارد که شامل  انگیزش،

ایجاد ، شود: حفظ محور خطی تمثیلموارد زیر می
در نهایت  بین شکل و محتوا و دیالکتیکیرابطه 

آگاهی افزایی مخاطب است که به تفصیل به آن 
 خواهیم پرداخت.

 حفظ محور خطی تمثیل

آن که  اولیةبازپردازش تمثیل برای کودکان با خلق 
مخاطبی بزرگسال داشته، تفاوت دارد و به همین 

 برایکه قبالً داستانی وقتی نویسنده تمثیل  روی،
یا ی بازنویسکودکان  را برای بزرگساالن منتشر شده

نوشتار خود را از نظر ک حتی سب، کندبازآفرینی می
دهد. توصیف و صور خیال تغییر می شیوۀواژگان، 
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ی خود را به فضا ی ادراکیفضا»او با این کار، 
: 1387)پوالدی،  «کندک مینزدی کی کودکادرا
با این وجود حفظ محور خطی تمثیل  .(141
را پیگیری تواند کمک کند تا کودک داستان می
زیرا کودکان اغلب دوستدار قصه شنیدن »، کند

صورتی که یکی ماجرا در پی ماجرایی به هستند،
دیگر بنشیند و پشت سر هم حرکت کند و این 

: 1397جاللی، ) «عامل ارتباط کودک با متن است
 زمان طبق رویدادها و وقایع هاتمثیل (. در157

 را خطی روایت نهغاینگو و روندمی تقویمی پیش
 پشت رویدادها تمام که معنا این به کنند؛می تکمیل

 مکانی و زمانی تأخر و تقدم از تبعیت با و هم سر
ه اهداف در کبا این .شوندمی روایت تمثیل در خود
های اولیه برای بزرگساالن با یری تمثیلگشکل

شود متفاوت اکنون برای کودکان انجام می چهآن
ها، اقتباس کننده ضمن لاست در بازپردازش تمثی

تواند از مسیر داستان می حفظ توالی رویدادها
در تمثیل اصلی وجود دارد فاصله  چهآننسبت به 
سوی نیازهای کودکان حرکت بهآن را بگیرد و 
دف اصلی ادبیات برای کودکان را در بدهد و ه

 عنصر ترینبنیادی»محقق سازد زیرا  ارتباط گیری
 بازگویی مفهوم به روایت. است روایت داستان،

 وارزنجیره و تسلسل توالی، کاشف واقعه، درپیپی
. کندمی بازگو را آن راوی که است گفتاری بودن

 و عینی حوادث به لزوماً  واقعه که است واضح
 بازگویی. شودنمی اطالق خارجی ماجراهای

 باشد همراه پیوستگی و توالی با اگر هم ذهنیات
 .(7: 1379 ور،مست) «است روایت نوعی

نصراهلل منشی با  ةکلیله و دمندر باب پنجم 
 زاغی که بر باالی درختی خانه داشتعنوان 

اند که آورده»است: ( آمده81: 1382)نصراهلل منشی، 
زاغی در کوه، بر باالی درختی خانه داشت و در آن 
حوالی سوراخ ماری بود. هرگاه که زاغ، بچه بیرون 

ن از حد بگذشت و زاغ آوردی، مار بخوردی. چو

درماند، شکایت آن بر شگال که دوست وی بود، 
اندیشم که خود را از بالی این بکرد و گفت: می

ظالم جان شکر، باز رهانم. شگال پرسید: که به چه 
طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت: 

خواهم که چون مار در خواب شود ناگاه می
مستقبل، نور  های جهان بینش برکنم. تا درچشم

دل من از قصد او ایمن گردد. شگال  میوۀدیده و 
گفت: این تدبیر، بابت خردمندان نیست. چه 
خردمند، قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطر 

 .همان() «نباشد....
ونه شروع گمهدی آذریزدی نیز داستان را این

روزی بود، روزگاری بود. یک شغال » ست:اکرده
کرد و نزدیک دهی زندگی میبود که در صحرای 

در میان حیوانات معروف بود که این شغال 
باتجربه و چیز فهم است. حیوانات دیگر با او 

کردند. یکی هم از کسانی که با شغال مشورت می
آشنا بود، زاغی بود که در کمر کوه خانه کرده بود 
و در شکاف سنگی آشیانه ساخته بود و با شغال 

یک روز شغال که در کوه شان گرم بود. میانه
زاغ رسید و دید که زاغ  خانةکرد به گردش می

غمگین است و بعد از سالم علیک از او پرسید: 
یک حیوان بدجنس »و زاغ گفت: « چه شده است؟»

انصاف در این کوه پیدا شده که روزگارم را و بی
کدام حیوان؟ اگر »شغال پرسید: « است.سیاه کرده

رسد بگو تا پوست از تنش یدانی که زور من ممی
رسد. دشمن نه زور تو به او نمی»زاغ گفت: « بکنم.

 تپةها در من یک مار خطرناک است که تازگی
 باریکپشت آن باغ خانه کرده و هر چند وقت 

خورد و زور تو های مرا میآید و یکی از بچّهمی
رسد. اگر بخواهی با او دعوا کنی، ممکن به او نمی

نیش بزند و هالک کند و تو فقط است تو را 
هایت جنگ کنی و مار ممکن توانی با دندانمی

پس »شغال گفت: « است لب تو را بگزد.
خواهم می»گفت:  زاغو « خواهی چه کار کنی؟می
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یک روز که مار خوابیده ناگهان بر سر او حمله کنم 
اش را درآرم و چشمش را کور و با نوک خود دیده

 آزارد فرزندان و نور چشمان مرا کنم که دیگر نتوان
این فکر، فکر خوبی نیست »شغال گفت: « برساند.

با دشمن طوری باید »اند: زیرا پیران قدیم گفته
 «رو شد که خطر جان در میان نباشد...روبه

 (. 66ـ67: 1362آذریزدی، )
 به زمان یا؛ استای آغاز شدهداستان، با مقدمه

مانی به زواقع بی در؛ استمکان خاص اشاره نشده
 ویژۀتقویمی نبودن آن، زمان  عام ومعنای 
این زمان، تقویمی » های کودکان است.داستان

نیست، زمانی است که انگار تا ابد به همین حالت 
: 1371)اخوت،  «زمانی ادامه خواهد داشتدر بی

کند با محور خطی حفظ همین امر کمک می. (234
 ک صورت بپذیرد.داستان، ارتباط بین متن و کود

 بین شکل و محتوا ة دیالکتیکیایجاد رابط
 نقش محتوا، با متناسب و مناسب ساختار وجود

در  .دارد مخاطب با متن ارتباط ایجاد در سزاییبه
 دوة قابل تأمل است وجود رابط چهآن میان،این 

 هر» فرم و محتوای اثر است. دیالکتیکیسویه یا 
 چه سیاسى، یانیةب چه باشد، شعر چه متنى، نوع

 جلد پشت شرح چه چـه احضاریه دادگاه، رمان،
 در کـه هـشدارى چه و آشپزى، دستور چه کتاب،

 خاصِ  زبانی سبک و بیان شیوۀشده،  جـاده نصب
علـم  کـه ابزارهـایى و معیارها و با دارد را خود
 در آن به وابسته هایحوزه و جدید شناسىزبان

به  را هامتن اینة هم وانتمی گذارند،می ما اختیار
 «کرد تفسیر و تحلیل و توصیف زبان وک سب لحاظ

 است قوی چندان رابطه این .(12 :1393 غفاری،)
 هرگونه» صاحب نظران از بسیاری نظر از که

 معنـا در تفـاوت پیـدایش موجـب فرم در تفاوت
 (.137 :1393 ،کوردان) «شودمی

زی برای داستان امرو در تبدیل متن تمثیلی به

یابد اما کودکان تردیدی نیست که فرم متن تغییر می
در این ماجرا این است که معموالً  ترة مهمرابط

کودکان قرار  اختیاردر  تغییر،محتوا با اندکی 
گیرد. اگر اقتباس کننده بتواند میان فرم ارائه و می

تناسب  دهد،میمحتوایی که در اختیار کودک قرار 
ی را ایجاد کند سبب انگیزش و کاف رابطةالزم و 

  شود.جذب مخاطب به سوی متن می
درخت تمثیل  مهنامرزباندر باب ششم کتاب 

حکایت درختی است بسیار بلند با  ،مردم پرست
پرستیدند و شاخ و برگ فراوان که مردم آن را می

هر هفته یک روز دور آن جمع شده و نذر و نیاز 
که د. تا اینکردنکرده و حاجت خود را طلب می

 آشکار کردنآید و قصد یک مسافر به این شهر می
افراد سودجویی  حیلةراز این درخت را دارد. او به 

که از طریق این درخت به مال و ثروت فراوانی 
شود این راز برد. اما موفق نمیرسیده بودند، پی می

 آن شهر بگوید.  خوردۀرا به مردم زودباور و فریب 
وراوینی به این شکل  ةنامانمرزبداستان در 

شنیدم که به شهری از اقاصی بالد چین »است: آمده
برده و فروع به  ثریدرختی بود اصول به عمق 

سمک ثریّا کشیده، به عمر پیر و به شکل جوان، 
کهن سال و تازه روی ... روزی مسافری به شهر 
آن درخت رسید، امّتی را در پرستش او دید، از آن 

مام نمود و با عبده آن درخت در حال تعجبی ت
عربده مالمت آمد که جمادی را که نه حواس 
مدرکه حیوانی دارد و نه قوّت محرکه ارادی، نه 
دافعه الهی در طبیعت، نه جاذبه راحتی در طینت، 
نه کسر شهوتی را واسطه، نه جرّ منفعتی را 

 «اید؟ ...وسیلت، شما به چه سبب قبله طاعت کرده
آذر یزدی به بازنویسی  ( که397: 1388)وراوینی، 
 (.16ـ18: 1387آذریزدی، ) استآن پرداخته

ة دو سویه محتوا و شکل با توجه به ذائقة رابط
کودکان در این بازنویسی کامالً مشهود است. با 

ی، از آوردن کل داستان به ئتوجه به اشارات جز
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قلم آذر یزدی صرف نظر و به موارد یافت شده 
: محتوایی که آذر یزدی از متن به کنیماشاره می

زودباور نباشند، »این است  دهد،میکودکان انتقال 
یغ ببخشند، دردر دوستی تعادل داشته باشند، بی

در کاری که تجربه  باشند واهل احتیاط در عمل 
تواند به ها نمیاین پیام«. ندارند وارد نشوند

ی بنابراین طبیع شود،صورت مستقیم به کودکان القا 
است که ساختار داستان با این همه پیام نسبتاً 

 بایستنویسنده ، در عین حال طوالنی و بلند باشد.
استفاده کند تا  های کوتاهتالش کند از گزاره

 کودکان خسته از پیگیری ماجرای داستانی نشوند.
دهد که داستان نسبت پردازش تمثیل نشان می

های موجود تر است و البته گزارهبه بقیه، طوالنی
اند: در متن هم سعی در حفظ ایجاز متن داشته

ی درها بسته است و یک روز مرد مسافر، دید همه»
ها خلوت است و بیشتر مردم دارند از شهر کوچه
(. آوردن عبارات کودک 16همان: ) «روندمیبیرون 

در استحکام  شده،فهم در متنی که قلمش امروزی 
همه ایجاد رابطه  از ترمهمو  متن،محتوا و شکل 

خوانیم: می راآن  نمونةبا مخاطب مؤثر است که 
خواهم تو را رسوا کنم مسافر به درخت گفت: می»

 )همان: «خوردن آسوده سازم و مردم را از گول
اصطالح گول خوردن امروزی است و قابل  .(21

 دریافت برای مخاطب است.

 آگاهی افزایی مخاطب
شود که یهنر کالسیکی محسوب م ادبیات،

ترین عملکرد آن تهییج مخاطب است البته با مهم
ها گفته استفاده از تقلید و محاکات. داستان

ها بیندیشد و این پل شوند تا مخاطب به آنمی
ایجاد  گونهاینارتباطی بین نویسنده و مخاطب 

در داستان شیر و شغال . (38: 1357رهنما، ) شود
 فکر و اندیشه، یکارگیربهمانند  هاییانگیزشنیز 

راستی و درستی و  پرهیز از قضاوت عجوالنه،

ارگیری کبه خلوص نیت در انجام وظایف محوّله،
دشمنان و غیره  حیلةتدبیر درست در مقابل مکر و 

های مناسبی است که در متن ارائه مایهخرده درون
شغال  شیر ناقال،» است. این داستان با عنوانشده
به کارگردانی « شیر مهربونشغال ناقال و » ،«بال

شیر و » چنین با عنوانهم کیش ومهرداد قرآن
صورت نژاد بهبه کارگردانی اصغر سلطانی« شغال

کودک در  ست.انمایش عروسکی به اجرا درآمده
ها اقتباس شده، خود هایی که از تمثیلمیان داستان

حالت » بینی عبارت است از:بیند. خودمیانرا می
جار که در آن فقدان تمایز بین واقعیت نهروانی به

منصور و ) «استشخصی و واقعیت عینی مشهود 
( و این امر موجب ایجاد 274: 1367 دادستان،

ای از نمونهشود. به آگاهی انگیزشی در کودک می
گوسفندی  گلةچوپانی  کنیم:اشاره می نامهمرزبان
 اش بُز نری بود که نامشپیشرو گله داشت.

. چوپان از دست کارهایش به ستوه بود« زروی»
قصابی زروی را  او را به بازار برد تا بفروشد. آمد.
ولی او خود را از دست قصاب نجات داد  خرد،می

آشنا شد و در نهایت به  زیرک،و با سگی به نام 
 رسدزیرک به پادشاهی می زروی، اندیشةکمک 

 (.352ـ446 :1378 وراوینی،)

و  خالقی، اربیتیت، موضوعات متعدد اجتماعی
شرافت » ،«تالش در برابر مشکالت»: سیاسی مانند

دور کردن » ،«بدخویی نکردن» ،«و بزرگی داشتن
 ،«استقبال و احترام نسبت به مهمان» ،«عادت ناپسند

ست امطرح شده« کنترل خشم» و« برقراری عدالت»
تواند برای کودکان نکات مثبت و که هر کدام می

متناسب با نیاز مخاطب کودک ای باشند و ارزنده
 سیر حوادث داستان، باشد. طرح داستانی منسجم،

وگوهای طوالنی زیرک و زروی در مورد کار گفت
خطیر پادشاهی و مخالفت خرگوش دانا در بین 

فرستادن کبوتر برای و  حیوانات با پادشاهی سگ
تعلیق و بحران را ة صحبت کردن با پرندگان نقط
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 همةج داستان راضی شدن او نقطةآفریند و می
مواردی  پرندگان و حیوانات برای پادشاهی زیرک،

های این ها و ظرفیتهستند که نشان از قابلیت
مهم اخالقی  نکتة داستان برای اجرای نمایشی دارد

است بسیار برجسته شده داستان،که در خالل 
اهمیت اصل و نسب پاک و تالش برای دور کردن 

 است.عادات ناپسند از خود 

تحرک و منفعل کننده های بیکودکان از داستان
: 1378محمدی، ) بیزارند گرادرونهای با شخصیت

تواند گره در اثر ایجاد ها می(. دوری از کلیشه215
 ور را متزلزل کندآکند و هنجارهای معمول و مالل

کودکان با توجه به سواد (. 71: 1386سالجقه، )
تان بخوانند و چون مندند که داسعالقه خواندن،

هر خواندنی برایشان جالب  قدرت خواندن دارند،
چنین به محتواهایی نیازمندند که قدرت هم است.

 د.نتفکر و توانایی حل مسئله را در آنان تقویت ک
های اجتماعی که در جامعه و محیطبرای این

بایستی در  آیند،راحتی بتوانند بر مشکالت فائق به
خودباوری و اعتماد به نفس  روحیةدوران کودکی 

را در آنان پرورش داد و داستان یکی از موارد 
تأثیرگذاری است که خواهد توانست ذهن خالق 

  کودکان را بارور سازد.

 بندیجمع
های با تمثیل نامهمرزبان ودمنه  و کلیلههای کتاب

آثار سودمندی برای  ،و مفاهیم ارزشمند آموزنده
که مخاطب با توجه به این آیند. شمار میکودکان به
ها بزرگساالن هستند، ایجاد ارتباط مفید اصلی آن

بین متن و کودک اهمیت به سزایی در بازپردازش 
ها سازی برخی از این تمثیلمتنی دارد. برای مناسب

تواند با نیاز روز کودک در نظر گرفتن مبانی که می
یر موجبات ارتباطی را فراهم کند مهم است. تأث

متن اقتباس شده از  یریگشکل ودهی شکل دفرآین
 همبندسازی حیط،مزیست»مهم یة ها بر سه پاتمثیل

استوار است. نزدیک کردن متن  «انگیزش و
حیط کودکان، همبندسازی مزیستة ها از زاویتمثیل

ارتباطی عناصر داستانی در  شبکةمتن برای ایجاد 
ط حد فهم و دریافت کودکان و ایجاد شرای

با رعایت حفظ  متن،در مخاطب به کمک  انگیزشی
بین  دیالکتیکی رابطةمحور خطی تمثیل، ایجاد 

افزایی مخاطب  شکل و محتوا و در نهایت آگاهی
ی هاسازی تمثیلاز نکات موثر و کارآمد در مناسب

 برای کودکان است. نامهمرزبانو  کلیله و دمنه

 منابع
خوب برای های قصّه(. 1362آذریزدی، مهدی )

تهران:  .های کلیله و دمنههای خوب، داستانبچّه

 امیرکبیر.
های های خوب برای بچهقصه(. 1387) ـــــــــ.

 تهران: امیرکبیر. .نامههای مرزبانخوب، داستان

 :. اصفهاندستور زبان داستان(. 1371) احمداخوت، 
 انتشارات فردا.

 ادب در حیوانات هایحکایت .(1379) محمد تقوی،
 .روزنه: تهران فارسی.

 درآمدی) شناسیروایت(. 1386) مایکل توالن،
 و علوی فاطمه سیده ترجمة (.انتقادیـشناختیزبان

 .سمت: تهران. نعمتی فاطمه
های رمزی در رمز و داستان (.1375)تقی  پورنامداریان،

 علمی و فرهنگی. تهران: .ادب فارسی

باس در ادبیات های اقتشاخص(. 1394) مریمجاللی، 
 . تهران: انجمن زنان ناشر.کودک و نوجوان

 . تهران: نشر طوس.برشت(. 1357) تورجراهنما، 

 :تهران. شرقی باغ ایناز  (.1386) پروین سالجقه،
 نوجوانان. و کودکان فکری پرورش کانون

بررسی » (.1389)زهرا ؛ شیروانشهال؛ حامدی  شریفی،
در چهارچوب  استعاره در ادبیات کودک و نوجوان

 .2ش .1س .تفکر و کودک .«شناسی شناختیزبان
 .39ـ63صص

تمثیل و تصویری نو از » (.1376) قهرمان شیری،
نامه زبان و ادبیات کاوش .«کارکردها و انواع آن
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 .33ـ54صص .21ش .11د .فارسی

 3 تا 6های کودکان ویژگی (.1392اکبر )علی  عابدینی،
 .ش از دبستانساله در دوره آموزش و پرورش پی

 .1392 اردیبهشت 12بازیابی شده در 

 نشر: تهران. شناسیسبک مبانی(. 1393) محمد غفاری،
 .نی

 اقسام، ماهیت،) تمثیل» (.1383) محمود فتوحی،
 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجلة «.(کارکرد

 .141ـ178صص .47ـ49ش ،12ـ13س

 .دمنه و کلیله درباره( 1349) محمدجعفر محجوب،
 .خوارزمی: تهران

«. ادبیات کودک چیست(. »1378) هادیمحمدی، محمد
 .21ش. 2س .کتاب ماه کودک و نوجوان

: تهران .کوتاه داستان مبانی(. 1379مستور، مصطفی )
 .مرکزنشر 

دیدگاه پیاژه  (.1367) پریرخدادستان، منصور، محمد؛ 
 ژرف. تهران: .در گستره تحول روانی

 .یله و دمنهکل (.1382)لی ابوالمعا منشی،نصراهلل 
 چاپ یح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی.تصح

 یرکبیر.ام :تهران بیست و چهارم،

. م ترجمة. شناسیسبک مبانی(. 1393) پیتر وردانک، 
 نی. نشر: تهران. دوم ویراست. غفاری

به کوشش  .نامهمرزبان (.1387) سعدالدین وراوینی، 
 ه.صفی علیشا تهران: خلیل خطیب رهبر.
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