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Abstract
In the present paper, Kalile and Demne anecdotes relying on King and Barhamnan’s
anecdote have been investigated from structural narratologist’s point of view. In the
main body of the paper, at first the threefold levels of a narrative text; that is, story,
discourse, and narratology have been introduced, then the anecdote of “King and
Barhamnan” at the level of “story” and its three – dimensional components; that is,
plot, character, and suspense have been studied.
Plot, is one of the elements of the story, and is an indicative of the motivation and the
purpose of the story events. Plot is mentioned as a map, plan, network of discursive
events and pattern of story events which is consisting of base sequences and subsequences. These sequences can be combined in three ways in the narrative:
1. Embedded bonding: it is a story within another story such as the stories of
Marzban Name.
2. Chain bonding: in this type of bonding, the sequences like the rings of chain
come together one after another such as the story of The Seven Labors of
Rostam or Haft-Khan-e-Rostam
3. Alternating bonding or intercross of sequences: in this type the narrator
advances two or more story in parallel.
In the story of King and Brahman, the combination of sequences is homogeneous
and hierarchical that has a significant compatibility with the theory of "Dynasty" or
"part" of Roland Barthes in roles. The author leads the story that has begun with an
"unstable situation" in the first series into a "constant situation" at the final series
(sixth) rely on positive and dynamic character and the protagonist of the story.
In the field of character the pattern of Greimas "activist" follows a hexagonal
structure (the transmitter, goal, receiver / contributor, agent, retardant). Heblar (the
king) is transmitter. At first it seems that the Brahmans are the subject of this story,
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but with the progress of story and the reveal of Brahman's nature their character
change its place from subject into competition and anti-hero position; in return the
doings and actions of Irandokht, the wife of the king, turns her into the subject and
agent of the story. The purpose is dream interpretation and disposal of possible risk
caused by terrible sleep; receptors are all those who Brahmans decide to kill such as
Heblar's wife and children and his secretary and minister and the white elephant and
camel ... as well as the realm of the king and kingdom; the contributor of the Belar,
the minister, and Idon, the wise man; and Brahman are considered as rivals and as a
retardant.
Within the scope of suspension the author has succeeded to create influential roles of
different forms of suspension in creation of mixture of doubt and expect, particularly,
methods such as "the ignorant of readers to the future of the characters and setting of
the main character at a crossroads".
In general, it is said that Kalile and Demne anecdotes conform to the structural
narratologist’s opinions. In conclusion, we can almost delineate a similar narrative
structure for Kalile and Demne anecdotes.
Keywords: Narratology, Element of the story, Kalile and Demne, King and
Barhamnan’s Anecdote.
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فنون ادبی (علمی -پژوهشی)
سال دهم ،شماره ( 1پیاپی  )22بهار  ،1397ص16-1

شناسیحکایتهایکلیلهودمنهدرسطحداستانباتکیهبرحکایتپادشاهوبرهمنان 


روایت


معصومه نظری چروده  ،امیراسماعیل آذر و فرهاد طهماسبی



چکیده 
در پژوهش حاضر داستانهای کلیله و دمنه با تکیه بر حکایت «پادشاه و برهمنان» از دیدگاه روایتشناسان ساختارگرا بررسیی
شده است .در پیکره اصلی ،ابتدا سطوح سهگانه یک متن روایی -داستان ،گفتمان ،و روایتگیری  -معرفیی شیده اسیت؛ آنگیاه
حکایت «پادشاه و برهمنان» در سطح «داستان» و مؤلفههای سهوجهی آن – پیرنگ ،شخصیت و تعلیق  -بررسی شیده اسیت.
از مهمترین یافتههای این پژوهش برخورداری حکایت فوق از یک پیوند خطی و یکنواخت نقشها بر روی زنجیرهای همگن
و سلسلهوار است که سازگاری معناداری با نظریه «سلسله» یا «پاره» روالن بارت در نقشها دارد .همچنین در حوزه شخصیت،
درست مانند الگوی «کنشگرا»ی گریماس از یک ساختار ششوجهی پیروی میکند (فرستنده ،هدف ،گیرنده /ییاریگر ،فاعیل،
بازدارنده) .درمجموع باید گفت؛ حکایتهای کلیله و دمنه اغلی

بیا آرای رواییتشناسیان سیاختارگرا تطیابق دارد ،درنتیجیه

میتوان برای تقریباً همه حکایتهای کلیله و دمنه یک ساختار روایی مشابه ترسیم کرد.
کلیدواژهها :روایتشناسی ،عنصر داستان ،کلیله و دمنه ،حکایت پادشاه و برهمنان.

 .1مقدمه
با رشد ادبیات و تغییر ذایقه ادبی جهان ،نظریهها و دانشهای جدیدی پا به عرصه ظهور نهادهاند .دانشها و نظریههایی که هر
یک کاملتر و بهروزتر از نسخههای قبلی خود به شمار میرفتند و توانستهاند شیوهها و راهکارهای تیازهای را در برخیورد بیا
متون ادبی در اختیار پژوهشگر قرار دهند .یکی از این دانشهای نوظهور که از دل نظریههای شکلگرایانه روس و اندیشههای
زبانشناسانه فردینان دو سوسور 1پا به عرصه ظهور گذاشت ساختارگرایی 2است .رابرت اسکولز 3نویسنده کتاب درآمیدی بیر
ساختارگرایی در ادبیات ،ساختارگرایی را پاسخی میداند به نیاز انسجام؛ نظامی که علوم را وحدت میبخشد.
ویژگی این روش در آن است که پژوهشگر پدیدههای گوناگون را به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه نمییکنید،
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بلکه همواره در تالش است تا هر پدیده را در ارتباط با مجموعهای از پدیدههایی که آن پدیده هم جزئیی از آن مجموعیه بیه
شمار می رود ،بررسی کند .هر متن ادبی از چند نظام یا ساختار متفاوت آوایی ،نحوی ،معنایی و  ...ساخته میشود .هرکیدام از
این ساختارها و نظامها در کنار یکدیگر ،کلیتی واحد و منسجم را به وجود مییآورنید کیه در مجمیوع «سیاختار اریر» نامییده
میشود .یکی از این نظام ها و ساختارها که براساس قواعد و الگوهایی بر روی نظام عادی زبان اعمال میشود و آن را از زبان
معمول و عادی به یک زبان ادبی بدل میکند «ساختار روایت» 1است.
.1-1ضرورتواهداف 
روایتشناسی دانشی است که با ارزیابی ویژگیهای روایتمندی ارر ،دستور زبان موجود در روایتها بهویژه روایتهیای
داستانیِ دارای توالی زمانی و رخدادی را مطالعه میکند و شعار آن این است که با تدوین ریختشناسی برای تمام رواییتهیا
میتوان ساختار بنیادی آن را کشف کرد .شیوه روایتگری «داستان در داستان» در غال

حکایتهای کلیله و دمنه ،زمینه مناسبی

را برای بررسی حکیایتهای آن از دییدگیاه روایت شناسی ساختارگرا فراهم کرده است .نویسندگان با علم بیه ایین ظرفییت،
پس از معرفی سطوح سهگانه یک متن روایی ،یعنی داستان ،گفتمان و روایتگری ،حکایتهیای کلیلیه و دمنیه را بیا تکییه بیر
حکایت «پادشاه و برهمنان» از لحاظ ساختار روایت ،وفق آراء روایتشناسان ساختارگرای برجستهای چون بیارت ،تیودروف،
گریماس و ژنت یررسی کرده است.
پرسشهای اصلی تحقیق این است که چه عناصر و مؤلفههایی در شکلگیری یک متن روایی نقش دارند؟ و حکایتهیای
کلیله و دمنه تا چه اندازه دارای ساختار روایی هستند؟
.2-1پیشینه
اهم پژوهشها در حوزه روایتشناسی ساختارگرا پیرامون متون نظم و نثر فارسی با تکیه بر آراء نظریهپردازانی نظیر والدیمییر
پراپ ،آلژیرداس ژولین گریماس ،تزوتان تودوروف ،روالن بارت و ژرار ژنت نوشته شده است؛ ازجمله «زمان در تاریخی بیهقیی
براساس نظریه زمان در روایت» (صهبا ،)21 :1387 ،مؤلفههای زمان و مکان روایی» (حری« ،)87 :1388 ،بررسیی رابطیه زمیان و
تعلیق در روایت پادشاه و کنیزک» (رجبی و دیگران« )1388 :12 ،بررسی سازوکار شخصیت و خسرو شییرین نظیامی » (فیاطمی،
 « )167 :1388تحلیل ساختار روایت گیر و راوی با تکیه بر هفت پیکر نظامی » (قاسمیپور« ،)25 :1388 ،روایت شناسی مقامات
حمیدی براساس نظریات تودوروف» (آزاد« ،)26 :1388 ،همبستگی میان بازنمایی وجوه رنگارنگ گفتار و اندیشیه بیا تمرکیز بیر
سخن غیرمستقیم آزاد» (حری« ،)7 :1388 ،روایتشناسی داستانهای کوتاه محمدعلی جمال زاده» (مشتاق مهر و کریمی قره بابیا،
« ،)51 :1387ساختار روایت در قصههای قرآن مجید» (خراسانی ،)24 :1387 ،و . ...
ضمن تقدیراز کوششهای همه پژوهشگران حیطه روایتشناسی ،باید اذعان کرد مهیمتیرین تفیاوت پیژوهش حاضیر بیا
نمونه های پیشین خود این است که توانسته برای ساختار روایی اغل

حکایتهای کلیله و دمنه الگیویی شیکیل و دسیتورمند

پیشنهاد دهد ،خصوصاً در سطح داستان و مؤلفههای سهوجهی آن ،یعنی پیرنگ ،شخصیت وتعلیق؛ بیه طیوری کیه مییتیوان
ساختار غال

حکایتهای بلند کلیله و حتی آرار مشابه آن ،چون مرزبان نامه ،را با این الگو بررسی کرد.

.2مبانی 
 .1-2روایت
تبار واژه روایت 2و مشتقات آن «به  narraraدر التین و  gnarusیونایی میرسد gnarus .بیه معنیای دانیش و شیناخت
است» (احمدی )176 :1389 ،و «این بدان معناست که روایت دانش است و راوی کسی است که میدانید؛ بیه عبیارت دیگیر،
1
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. Narrative

2
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دانش در جامعه به شکل روایت تولید و منتقل میشود» (افخمی« .)56 :1382 ،ارسطو نیز در نظریه ادبیی ،داسیتان اسیتوار بیر
تقلید را تحقق دانش میخواند» (احمدی .)176 :1389 ،به هر حال «روایت قدمتی به درازای تاریخ دارد .انسانهیای نخسیتین
شبانگاهان که در کنار آتش می نشستند ،ماجرای روز گذشته را به هم دیگر روایت میکردند .آنیان در همیین راسیتا بیا انیواع
ابزارها به روایت تصویری حوادث مانند شکار بر روی دیواره غارها میپرداختند» (وبستر.)81 :1382 ،
روایتشناسی

.2-2
«مطالعات صورتگرایان و ساختارگرایان عالوه بر تحول در بررسی شیعر ،در بررسیی داسیتان نییز انقالبیی پدیید آورد و در
حقیقت ،دانش ادبیی را بیه نیام رواییتشناسیی 1بنییان نهیاد» (ایگلتیون« .)143 :1388 ،یکیی از مباحیم میورد توجیه محققیان
روایتشناسی ساختارگرا ،یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانونمندیها و قواعدی که بر قصهها و داستانها حاکم است .بیه
دلیل آنکه قصههای عامیانه ساختار نسبتاً سادهای دارند ،میتوان قواعد حاکم بر آنها را شناسایی و طبقهبندی کرد» (اخوت:1371 ،
 .)33 :1371از این رو ،روایتشناسی به ارزیابی ویژگیهای روایتمندی ،نظامهای حاکم بر روایت ،شناسایی عناصر سیاختاری و
و حالتهای مختلف ترکی

این عناصر در روایت ،انواع راوی ،بررسی گونههای روایی و تحلیل گفتمان در روایت میپردازد.

 .3-2سطوح سه گانه روایت از منظر ژرار ژنت
«ژرار ژنت 2نظریه پیچیده و نیرومند خود را درباره «سخن» با توجه به بررسی کتاب در جستوجوی زمان ازدسترفته ارر
پروست 3تدوین کرد .وی با تقسیم روایت به سه سطح مختلف ،تمایزی را که فرمالیستهای روسی میان قصیه و طیرح قاییل
میشوند پرداختهتر میکند» (سلدن .)146 :1372 ،از منظر او هر روایت را میتوان به سه سطح داستان ،4گفتمان 5و روایتگری

6

تقسیم کرد.
در تقسیمبندی ژنت گفتمان «کالمی شفاهی یا مکتوب است که نقل رخدادها را بر عهده دارد» (ریمون-کنیان)12 :1387 ،
به تعبیری دیگر« ،گفتمان عبارت است از آنچه میخوانیم و متنی که به آن دسترسی مستقیم و بیواسطه دارییم» (لوتیه:1388 ،
 .)12در بررسی سطح گفتمان در روایت ،به مؤلفههایی چون زمان ،مکان ،تکرار ،تلمیح و شخصیتپردازی توجه میشود.
«روایتگری به چگونگی نوشتن و انتقال متن اشاره دارد .فرآیند نوشتن که روایتگری نشانهای از آن اسیت .چنید تمهیید و
ترکی

روایی با خود دارد که همگی به ساختن گفتمان کمک میکند» (همان ،)13 :که ازجملیه مییتیوان بیه سیطوح رواییی،

ارتباط روایی ،بازنمایی گفتار و افکار ،فاصله و کانون روایی اشاره کرد« .به قول شلومیت ریمیون-کنیان 7در جهیان مبتنیی بیر
تجزیه و عمل ،مؤلف عاملی است که مسئولیت تولید روایت و انتقال آن را بر عهده دارد» (همان).
«داستان به رخدادها و کشمکشها در داستان رواییی اشیاره دارد کیه از آراییش وییژهشیان در گفتمیان متنیزع و در کنیار
شخصیتهای داستانی به ترتی

زمان چییده شیدهانید» (لوتیه .)13 :1388 ،در اهمییت عنصیر «داسیتان» همیین بیس کیه در

تقسیمبندی ژنت «داستان توالی رخداد8هاست» (لوته )12 :1388 ،و رخداد عبارت است از «چیزی که اتفیاق میافتید ،چییزی
که میتیوان آن را در ییک فعیل یا کنش خلیاصه کیرد» (ریمون کنان .)11 :1387 ،پیرنگ ،شخصیت و تعلیق را میتیوان در
این سطح بررسی کرد .در این پژوهش سطح «داستان» در یکی از حکایتهای اصلی کلیه و دمنه (پادشاه و برهمنیان) بررسیی
شده است .وجود پیرنگ مناس

در داستان مذکور که خصوصاً سازگاری معناداری بیا آرای برمیون و بیارت دارد ،همچنیین

انطباق الگوی ششکنشگر «گریماس» با شخصیتهای حکایت «پادشاه و برهمنان» علت انتخاب این رویکرد بوده است.
1

. Narrarology
. Gerard Genete
3
. Proust
4
. story
5
. discourse
6
. narration
7
. Schlomith Rimmon Kernan
2

 .8نگاه کنید به یاکوب لوته ،مقدمهای بر روایت در ادبیات و سینما ،صص 13 -12
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 .4-2خالصهداستان
پادشاه (هبالر) چون سر بر بستر گذاشت هفت خواب هولناک هفیت بیار او را سراسییمه از خیواب پرانید دل آشیوب و
پریشان ،خوابها را با برهمنان در میان گذاشت که باری تعبیر آنها چه تواند بود؟
برهمنان گفتند سهمگین خوابی است برای تعبیر آن وقت خواستند ،اما از آنجا که در گذشته هبالر دوازده هزار بیرهمن را
کشته بو د بر آن شدند تا با تعبیر مغرضانه تخت و ملک هبالر را بر باد دهند و انتقام خود را از مخدوم بگیرند .این بود کیه بیا
ظاهری اندوهگین فروتنانه به جان

هبالر رفتند و چنین تعبیری ارائه کردند که باید پسر و همسر و وزیر و کاک دبیر و پیلها

و اشتر بختی خود را از دم شمشیر بگذرانی و شمشیر را نیز بشکنی و با آنها زیر خاک مدفون کنیی و خیونهیای همیه را در
آبزنی ریزی ،آنگاه ساعتی در آن بنشینی و چون بیرون آیی ،ما بر تو افسونی خوانیم و از آن خون بر کتف تو مالیم و اندام تیو
را بشوییم و بدین وسیله شر این خواب مدفوع گردد؛ وگرنه بالی عظیم را باید انتظار کشید .شاه بسیار رنجور شید کیه بیاری
بی عزیزان چگونه میتوان زندگی کرد؟ بالرِ وزیر متوجه دلنگرانی شاه شد ،ایرانداخت (همسر شیاه) را خبیر کیرد و نیزد او
فرستاد تا شاید موضوع را دریابد .هبالر بعد از این سو و آن سیو کیردن ،سیرانجام راز را بیا همسیرش در مییان مییگیذارد.
ایراندخت خردمند که احتمال حیله را از سوی برهمنان میداند ،بدون اینکه خود را ببازد ،گفت :اگر در آنچه گفتیهانید تیو را
گشایشی است ،درنگ روا مدار ،ولی اگر درنگ را مجالی هست ،با کار ایدون حکیم که معبر بسیار توانایی است ،خوابهیا را
در میان بگذار .اگر او نیز آنچه را برهمنان فرانمودهاند بازگفت ،همه سر تسلیم بر آسیتان تیو مییسیاییم .کیار اییدون «تعبییر
خوابها را به وجهی هرچه نیکوتر باز نمود و گفت که پادشاهان اطراف هدایایی بس گرانقیمت پیشکش تو خواهند کرد».
همچنان شد که کار ایدون پیشبینی کرده بود .هبالر از سر سرخوشی هدایا را بیین عزییزان تقسییم کیرد و چیون نوبیت
ایراندخت رسید ،گفت :اما ملکه زمانه را در این کار ارری بزرگ بود تاج و کسوت بابت اوست ،و البته دیگر بندگان را نشیاید
ایراندخت ،چون خواست یکی از هدیهها را بردارد ،زن دیگر هبالر سر رسید و ایراندخت بین جامه و تاج مردد ماند و تاج را
برگزید و زن دیگرش جامه ارغوانی .این ماجرا گذشت و هبالر شبی با ایراندخت بود و شبی دیگر با دیگیر زنیش .تیا اینکیه
شبی چون به درگاه ایراندخت خرامید ،ایراندخت با طبقی زرین پر از برنج ،بر بالین هبالر حاضر گشت.
در این حال ،زن دیگر هبالر با جامه ارغوانی زیبا ،از جلوی دیدگان آنها گذشت و در آن جامه آنچنان در دل هبالر زیبا و
خوش نشست که با بیتوجهی به ایراندخت گفت که تو مصی

نبودی در اختیار تاج .ایراندخت از این حرف بسیار خشمگین

شد و طبق برنج را بر سر و روی هبالر فروریخت .هبالر در حال خشم دستور داد که سرش را از تن او جدا کنند .بالر وزییر
خردمند ایراندخت را از دربار بیرون برد و با خود گفت :که پادشاه سخت شیفته ایراندخت است و به یک فرمان که در حالت
خشم رانده ،نمیتوان اکتفا کرد» .پس او را به خانه برد و به پادشاه گفت که انجام وظیفه کردم ،امیا هیبالر کیه خشیمش فیرو
نشسته بود ،بسیار اندوهگین شد و فریاد کشید که به یک کلمه در حال خشم بر زبان ما رفت تعلق کردی و نفس و بینظیر را
باطل کردی» در این هنگام بالر و پادشاه به مناظره میپردازند و سرانجام نوید زنده بودن ایراندخت را به او مییدهید .شیاه از
کاردانی وزیر و زنده بودن ایراندخت بسیار خوشحال میشود و همه برهمنان را مجازات میکند.
.3بررسیسطحداستاندرحکایتپادشاهوبرهمنان 
.پیرنگ 
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«پیرنگ مرک

از دو کلمه پِی  +رنگ است ،پِی به معنای بنیاد ،شالوده و پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقش؛ بنیابراین ،روی

هم ،پیرنگ به معنی بنیادِ نقش ،یا شالوده طرح و معنای دقیقی برای اصطالح  Plotاست» (میرصادقی .)52 :1377 ،ایین واژه «از
«از هنر نقاشی وام گرفته شده و به معنای طرحیی است که نقاشان بر روی کاغذ میکشیند و بعید آن را کیامییل مییکننید» (داد،
 .)100 -99 :1385همچنین در فرهنگ معماری ،پیرنگ به طرحی ساختمانی گفته میشود که معماران «از روی آن ساختمان بنیا
بنا میکنند» (همان).
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«پیرنگ یکی از عناصر داستان ،و بیانگر چرایی و انگیزه حوادث داستان است» (گنجی و دیگیران )136 :1389 :کیه از آن بیا
عنوان «نقشه ،طرح ،الگو یا شبکه استدلیالی حوادث» (میرصادقی« )52 :1377 ،ساختار و الگوی وقایع داسیتان» (اخالقیی:1377 ،
 )123یاد شده است .در فرهنگاصطالحاتادبی« ،پی رنگ طرح منسجم و همبستهای است که از جیایی آغیاز مییشیود و بیه
جایی ختم میشود و میان این دو نقطه ،حوادری رخ میدهد که با یک دیگر رابطه علت و معلولی دارند» (داد.)100 :1385 ،
«از زمان باستان به عنصر پیرنگ اهمیت فراوانی دادهاند ،حتی ارسطو پیرنگ را یکی از عناصر اصلی و ششگانه تراژدی
به شمار میآورد» (عباسی و رسولی )83 :1387،و از آن به «روح تراژدی» تعبیر میکند .اما ،مطالعه دقیق و منظم روی سیاختار
پیرنگ به معنای دقیق کلمه ،از سال ( )1928با تالش شکلگرایان روس و ساختارگرایان فرانسه ،بهوییژه پیراپ ،تیودرورف،
برمون و بارت آغاز شد .که به صورت تلفیقی به آرای برخی از این نظریهپردازان اشاره خواهد شد .به تعبیر ارسطو« ،در ییک
پیرنگ وحدتیافته ،باید توالی پیوستهای از آغاز ،میان و پایان وجود داشته باشد» (مقدادی« )354 :1378 ،و باید چنان سیاخته
و پرداخته شود که نتوان هیچ رویدادی را بدون لطمه زدن به وحدت کلی ارر ،جابهجا یا حیذف کیرد» (رضیایی)263 :1382 ،
«هر داستان ،حاصل بههمریختن یک تعادل است ،اگر زمان خطی مورد نظر باشد» (محمدی )105 :1378 ،میتوان فرایندهیای
سهگانه را به صورت نمودار زیر بیان کرد:
فرایند پایدار آغازین

فرایند پایدار فرجامین

فرایند ناپایدار میانی
.فرایندهایسهگانهدرپیرنگروایت 

شکل1-3
روایت شناسان نیز همسو با آراءی ارسطو اعتقاد دارند که «روایت آرمانی (ایدهآل) با وضیعتیی پایدار آغیاز مییشیود ،کیه
نیرویی آن را میآشوبد .در نتیجه وضیعتی نامتعادل ایجاد میشود .با کنش نیرویی در برابر آن ،تعادل باز برقرار میشود تعیادل
دوم همانند وضیعت تعادل نخست است ،اما این دو به هیچ وجه یکسان نیستند» (اخالقی )70 :1377 ،بر این اسیاس ،پیرنیگ
یک داستان مراحل زیر را در بر میگیرد:
 )1موقعیت متعادلی تشریح میشود و در آن ،زمان ،مکان و شخصیتهای داستان معرفی میشوند که این برابر با فراینید
پایدار نخستین یا موقعیت پایدار است.
 )2نیرویی ویرانگر موقعیت متعادل را بر هم میزند و آرامش نخستین شکسته میشود و فرایند ناپایدار میانی بیه وقیوع
میپیوند.
 )3موقیعت نامتعادلی به وجود میآید .در این مرحله قهرمان یا نیرویی ساماندهنده برای برطرف کیردن بحیران و حیل
مسئله ،وارد صحنه میشود.
 )4نیروی ساماندهنده ،بحران را مرتفع میسازد و موقعیت متعادل را برقرار میکند.
 )5موقعیت متعادل تازهای ایجاد میشود و تعادل به داستان بازمیگردد.
به این ترتی  ،نیروی ویرانکننده ،آرامش اولیه را بر هم میزند و داستان را از مرحله پایدار آغازین به مرحله میانی سیوق
میدهد و این عدم تعادل بهوجودآمده ،با نیروی ساماندهنده ،برطرف میشود و بار دیگر آرامش برقرار میشود .بیا توجیه بیه
آنچه بیان شد ،میتوان شکل زیر را برای پیرنگ داستان یا شیوه بیان روایت ترسیم کرد:
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نیروی ویران کننده
فرایند پایدار فرجامین

نیروی ساماندهنده

فرایند پایدار آغازین

فرایند ناپایدار میانی


شکل.2-3شیوهبیانپیرنگروایت 
«پس از این تودوروف نتیجه میگیرد که در هر روایت دو نوع ایپزود 1وجیود دارد :ایپزودوضعیت کیه موقعییت متعیادل
اولیه و موقعیت متعیادل تازهای را تشریح مینماید که در انتهای رواییت ایجیاد مییشیود» (آزاد .)11 :1380 ،ویژگیی ایپیزود
وضیعت در این است که ایستا و همراه با تکرار باشد .اما ایپزودگذار ،که حالت متعادل را بر هم میزند ،هنگیامی بیه وجیود
میآید که روایت از حالت متعادل خارج و وارد وضیعت نامتعادل میشود .ایپزود گذار همراه با پویایی است و هیچ روییدادی
بیش از یک بار در آن رخ نمیدهد.
ایپزود وضعیت = فرایند پایدار آغازین و فرایند پایدار فرجامین
ایپزود گذار = فرایند ناپایدار میانی
«برمون معتقد است :که در پیرنگ هر داستان" ،پیرفت هایی" یا به عبارت بهتر "روایتهایی فرعی" وجود دارد که واحد
2

پیایه روایت هستند» (اسکولیز )140 :1383 ،بیارت ،پیرفتها را تداوم منطقیی نقشویژهها میداند «که به یک کنش مکمل و
و نتیجهدار برمیگردند» (صفیئی{ ،بیتا}« )154 :و رابطه سببی با هم دارند» (اخالقی.)61 :1377 ،
نقشویژهها در داستان «یا اهمیت تعیینکننده و بهاصطالح کلیدی دارنید ،ییا ندارنید» (احمیدی .)232 :1389 ،از ایین رو،
میتوان آنها را به نقشویژههای هسته وواسطه تقسیم کرد .نقشویژههای هسته به رخدادهایی اطالق میشود کیه خیس سییر
اصلیی و کنش داستان را به پیش میبرند ،اما نقشویژههای واسطه رخدادهایی را شیامل مییشیود «کیه رخیدادهای هسیته را
گسترش داده ،تکثیر و حفظ میکنند یا به تأخیر میاندازند» (ریمون کنان.)28 :1387 ،
ویژههادرروایت 
.جایگاهنقش 

شکل3-3

 2واژه  Sequence.را به سلسله ،پاره ،فصل ،توالی و سکانس نیز ترجمه کردهاند.

. Episode

1

روایتشناسی حکایتهای کلیله و دمنه در سطح داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان 7 /

«یک داستان کامل را هر قدر هم بلند و پیچیده باشد میتوان همچون تلفیق پیرفتها معرفیی کرد .هر پیرفیت داسیتانی
کوچک است و هر داستان پیرفتی کلی یا اصلی» (اسکولز )140 :1383 ،محسوب میشیود ،کیه مییتیوان آن را بیه صیورت
پیرفتهایپایهوپیرفتهایفرعی طبقهبندی کرد .پیرفتهای پایه اصل و اساس متن هستند و تقریباً در جای جای متن
حضور دارند .اما پیرفتهای فرعی این گونه نیستند و بر حس

نیازِ متن ظهور میکنند.

به تعبیر بارت «پیرفت هنگامی آغاز میشود که یکی از عناصر از عناصر سابق گسسته باشد و هنگامی پایان میییابید کیه
عنصر دیگر آن ،نتیجه بعدی نداشته باشد» (اخالقی.)65 :1377 ،
«{طرح} هر روایت ممکن است از یک یا چندین پیرفت تشکیل شود .هنگامی که روایتی شامل چندین پیرفیت باشید،
این پیرفتها میتواند به سه شکل در روایت ترکی

شود» (آزاد )12 :1380 ،که عبارتاند از:

« .1پیوند درونهگیری یا آمدن قصهای درون قصه دیگر ،درونهگیری گونههای متعددی دارد و این بستگی به ایین دارد کیه
سطح روایتی دو پیرفت چه باشد؟ و چه نوع روابس درونمایگانیای میان این سطوح برقرار گردد :رابطه توصیف علی ،رابطه
همکناری درونمایگانی مانند استداللهای قصهای یا امثله یا داستانهایی که در تقابل با داستان پیشین هستند» (اسکولز:1383 ،
 .)94 -93در این شیوه یکی از شخصیتهای قصه ،برای اربات یا رد عقیده و ایدهای ،در میان داستان اصلی ،حکایت دیگیری
را روایت میکند؛ چنانکه در مرزباننامه ،مثنوی مولوی و بسیاری از آرار دیگر از این شیوه استفاده شده است.
« .2پیوند زنجیرهای ،در این نوع از پیوند پیرفتها به صورت حلقههای زنجیر یکی پس از دیگری به دنبال هم مییآینید؛
برای مثیال ،هفت خوان رستم نمونهای از چند پاره یا پیرفت متوالیی است که در پیی هم میآیند» (همان).
« .3سومین نحوه ترکی  ،تنیاوب یا در هم تنیدگیی است .که بنابر آن ،پیرفتها یکیی پس از دیگری قرار میگیرند .گیاه
گزارهای از پیرفت نخست ،پس از گزارهای از پیرفت دوم میآید و گیاه گزارهای از پیرفت دوم پس از گزارهای از پیرفت
نخست واقع میشود» (اسکولز« .)94 :1383 ،این گونه به هنگامی پیش میآید که راوی دو یا چند داستان را بیه میوازات هیم
پیش میبرد و گیاهیی یکی را در جاییی قطع میکند و دیگری را پی میگیرد» (اخالقی.)71 -70 :1377 ،
درحکایت پادشاه و برهمنان ترکی

پیرفتها از نوع زنجیرهای است  .شروع ایین حکاییت بیا توصییف ییک «وضیعیت

نامتعادل» است .تودروف معتقد است که داستان الزاماً نباید با یک وضعیت رابت آغاز شود بلکیه مییتوانید بیا توصییف ییک
وضعیت نامتعادل شروع شود (اخوت)227-228 :1371 ،
آغازداستان(سلسلهاول) 
 -1هبالر خوابی هولناک میبیند  -2خواب را با برهنمان در میان میگذارد  -3برهنمان فرصتی خواستند تا به تعبیر خواب
بپردازند  -4فرصت را غنیمت شمردند تا انتقام خود را از هبالر بگیرند  -5تعبیر وحشتناکی مبنی بر کشتن عزیزانش پیشینهاد
کردند (نابودن کردن زن و پسر و وزیر ،دبیر ،فیل ،شتر و شمشیر)
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 -6شاه از این اتفاق بسیار رنجور و متفکر گشت و به بیت االحزان رفت.
همانطور که در ابتدا اشاره شد ،شروع این داستان با وضعیت نامتعادلی همراه شده است که به دنبال خود حوادث داستانی
را رقم میزند.
سلسلهدوم 
وزیر (بالر) متوجه دل نگرانی شاه میشود  -2ایراندخت همسر شاه را خبر میکند و به نزد شاه میفرستند  -3ایرانیدخت
علت تشویش خاطر را جویا میشود -4 .شاه ابتدا موضوع را پنهان میکند ،ولی سیرانجام خیواب هولنیاک و تعبییر هولنیاک
برهمنان را با او در میان میگذارد -5 .ایراندخت احتمال حیله از سوی برهمنان را مطرح میکند -6 .برای اطمینان خاطر رفتن
پیش کار ایدون حکیم را پیشنهاد میکند.
 -7شاه میپذیرد.
در سلسله دوم اتفاقی که رخ میدهد تردید هبالر است در بهاجرادرآوردن تعبیر خواب یا بهاجرادرنیاوردن .آییا بیا کشیتن
عزیزان دفع خطر کند از خود یا راهی دیگر بجوید؛ یعنی همان (امکان دوگانه) که در مسیر حوادث برای او ایجاد شده اسیت،
که همسر او با نقش یاریگری که دارد مسیر تازهای پیش روی او قرار میدهد.
سلسلهسوم 
 -1شاه به نزد کار ایدون حکیم میرود  -2ایدون حکیم تعبیر را به وجهی نیکو بازمینمایید و نویید رسییدن هیدایایی از
جان

پادشاهان اطراف را به او میدهد  -3پیشبینی ایدون درست از آب در میآید -4 .پادشاه بسیار خوشحال مییشیود .در

این پاره (پیرفت) که فرآیند فعلیت بخشیدن است ،شاه برای اطمینان خاطر دست بیه کیار مییشیود و وضیعیت متعیادلی در
داستان شکل میگیرد.
سلسلهچهارم 
 )1هبالر از نهایت شادمانی هدایا را بین عزیزان تقسیم میکند.
 )2به پاس زحمات ایراندخت پیشنهاد میکند که از تاج و جامه یکی را انتخاب کند.
 )3زن دیگر هبالر سر میرسد و ایراندخت با تردید تاج را میبردارد.
 )4زن دیگر او جامه را برداشت (امکان دوگانه).
در این سلسله تغییری در روند قصه ایجاد نشده است؛ با اینکه وضعیت متعادل است ،اما وضعیت نامتعادل سلسیله بعیدی
از پیوند این سلسله است که در شکلگیری دگرگونی ،در پیرفت بعدی ،نقش بسزایی دارد.
سلسلهپنجم 
 )1هبالر شبی که به حجره ایراندخت میرود ،زن دیگرش را با جامه ارغوانی میبیند.
 )2چنان شیفته او میشود که با بیتوجهی به ایراندخت میگوید :که در انتخاب تاج مصی

نبودی.

 )3ایراندخت طبق پراز برنج در دست داشت.
 )4خشمگین میشود.
 )5طبق برنج را بر سر و روی او میریزد .
 )6هبالر در حال خشم دستور قتل ایراندخت را صادر میکند.
در این سلسله وضعیت نامتعادل دیگری ایجاد میشود .دوباره امکان دوگانهای شکل میگیرد؛ دستور قتلی که اجرا میشود
یا نمیشود.
سلسلهششم 
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 )1وزیر (بالر) ایراندخت را از دربار بیرون میبرد.
 )2وانمود میکند که دستور را اجرا کرده است ،اما از عشق قلبی پادشاه نسبت به ایراندخت آگاه است.
 )3پادشاه (هبالر) چون خشمش فرونشست از کشتن ایراندخت پشیمان شد.
 )4از دست وزیر عصبانی شد که چرا در حال خشم دستورش را اجرا کرده است.
 )5به مناظره میپردازند و بالر به نقل داستان دو کبوتر میپردازد.
 )6سرانجام وزیر پس از مطمئن شدن از پشیمانی هبالر ،نوید زنده بودن ایراندخت را میدهد.
 )7شاه بسیار خوشحال میشود.
در سلسله پایانی این قصه ،وضعیت متعادل و رابتی حاکم میشود که نتیجه کاردانی شخصیت مثبت و پویای قهرمان قصه یعنیی
بالر وزیر است ،هرچند در داستانی چون این داستان عواملی چون سرنوشت ،پیروزی خیر بر شر یا نیروهای فوق طبیعی از اهمیت
شخصیت میکاهد ولی شخصیتهای داستانی همچنان بر روند پیشبرد داستانها مورر هستند و در جایگاه ویژهای قرار دارند.
.2-3شخصیت 
«شخصیت در لغت به معنی ذات خلق وخوی مخصوص شخص است و در معنی عام ،عبیارت از مجموعیه خصوصییاتی
است که حاصل برخورد غرایز و امیال نهفته انسان با دانشهای اکتسابی او در زمینههیای مختلیف اجتمیاعی مییباشید» (داد،
« )301 :1385که به {شخص} فردیت و در نتیجه هویت می بخشد .این هویت ممکن است خوشایند جامعه باشد ییا نباشید»
(خسروی .)103 :1388 ،در حوزه ادبیات داستانی «اشخاص ساخته شدهای (مخلوقی) را که در داستان ،نمایشینامه و  ...ظیاهر
میشوند ،شخصیت مینامند» (میرصادقی 1388 ،ب« .)83 :مخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان ییا
شیءِ یا چیز دیگری» (میرصادقی 1388 ،الف )219 :از قبیل« :رسم و سینت ،خصیلت فیردی ،نیروهیای طبیعیی و اجتمیاعی»
(میرصادقی )299 :1386 ،را نیز شامل شود.
برخی شخصیتها را پایههایی میداند «که ساختمان یک ارر روایی روی آن بنا میشود .هر قدر این پایهها ،بااسیتحکامتیر
باشند ،بنا محکمتر و پاییدارتر و از گزنید زمیان مصیونتیر خواهید بیود» (دقیقییان .)17 :1371 ،پیس نتیجیه مییگییریم کیه
«شخصیتها ،بار اصلی داستان را بر دوش میکشند .با کنش1ها ،دیالوگ2ها و تکگویی3های آنهاست که هم خودشان سیاخته
میشوند و هم روایت پیش میرود و رخدادهای متناس

با فرآیند داستان ،شکل میگیرند» (بینیاز.)70 :1388 ،

اما ،از حیم روایتشناختیی« ،عنصر شخصیت ،عنصری است که کمتیر از همه تین به تحلیل نظاممند میدهد و در نتیجیه در
مطالعات روایتشناختیی مورد بییمهیری قرار گرفته است» (توالن« .)146 :1386 ،جال

توجه اینکه این بیتوجهی نسیبی چییز

تازهای نیست .ارسطو هم در بوطیقای خود کنش را مهمتر از شخصیت دانسته است» (لوته« .)101 :1388 ،ارسطو میگوید ممکن
است کنشها بدون شخصیتها وجود داشته باشند ،اما شخصیتها بدون کنش وجود ندارند» (بارت.)59 :1387 ،
عالوه بر آن ،بررسیهای روششناختی 4هم به تبعیت شخصیت از کنش تأکیید کیرده اسیت .در نظرییه جدیید رواییت و
اندیشههای فرمالیست های روس و ساختارگرایان فرانسه نیز گرایش غال

به سوی فرع دانستن مفهوم شخصیت بیوده اسیت.

«والدیمر پراپ براساس بررسی یک صد حکاییت فولکلورییک و قصیه هیای کودکیان نتیجیه گرفیت کیه هیر چنید افیراد و
شخصیتهای این قصهها گوناگون و حرفه و کنشهای آنان متنوع هستند ،اما نقشویژههای آن محدود و رابیت اسیت .پیراپ
نقش ویژه را کنش یک شخصیت براساس اهمیتی که در مسیر کنشهای حکاییت دارد دانسیت» (احمیدی .)145 :1389 ،وی
1

action
dialogue
3
. monologue
4
. methodological
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سیی و یک نقش ویژه یا کارکرد به دست آورد که در مییان هفت شخصیت قصیه تیوزیع شدهاند و به وسیله آنها به اجرا در
میآیند .هفت نقش یا هفت حوزه عمل که نقشویژهها را انجام میدهند عبارتاند از :قهرمان یا جستوجوگر ،ییاریدهنیده،
شخصیت شریر ،شخص مورد جستوجو ،فرستنده ،بخشنده و قهرمان دروغین.
«پراپ دستهبندی هفتگانهاش از شخصیتهای داستانهای فولکور را خاص این حکایتها میدید و آن را الگویی جهانی
و فراگیر نمیدانست» (فاطمی و درپر« .)56 :1388 ،اما آلژیر داس ژولین گریماس ،یکیی از نماینیدگان بیزرگ سیاختارگرایی
فرانسوی ،با الهام از پراپ ،مفهوم بنیادی خود با عنوان  actantیعنی نقش بنیادی یا کارکرد بنیادی را نیه فقیس بیا شخصییت،
بلکه با اشیاء مثل حلقه جادویی یا کیفیات انتزاعی مثل سرنوشت و تقدیر پیوند میزند» (لوته.)101 :1388 ،
«گریماس کوشید تا براساس این الگوی کنش ها ،اساس و قاعده ظهیور رخیدادها در داسیتان را بیابید» (احمیدی:1389 ،
 .)163او به جای هفت حوزه عمیل پراپ ،سه جفت تقابل دوتاییی را پیشنهاد میکند که هر شش نقش کنشگر میورد نظیر او
را شامل میشود» (فاطمی و درپر.)56 :1388 ،
« کلود برمون که اساس کار خود را در آرار پراپ یافته است ،در مورد نکته مهمی با او هم رأی نیست .او خالف پراپ بیر
اهمیت شخصیتهای داستان تأکید کرده و نقشویژه آنها را چندان مهم ندانسته است» (احمیدی« .)170 :1389 ،شِمایییی کیه
برمون از ساختار روایت به دست داده اسیت چنین است که رخدادی یا به فعل درمیآید ،یا درنمیآید .اگر به فعل درآیید ،دو
حالت دارد :یا کامل میشود یا کامل نمیشود .از این رو ،برمون دو گونه نقیش متمیایز مییان شخصییتهیا یافیت :فیاعلی 1و
مفعولی2؛ و دو دسته شخصیت به دست آورد :آنیان که کنش را بیه انجیام میرسانند و آنان که کنش بیر ایشان رخ مییدهید»
(همان.)1389 :
براساس روابس حاکم میان کنشگرها ،گریماس الگوی زیر را ترسیم میکند:

فرستنده
یاریگر

هدف

گیرنده

فاعل

رقی

مطابق الگوی فوق ،در حکایت پادشاهوبرهمنان نمودار شش کنشگری که داسیتان و روابیس ممکین در داسیتان را رقیم
میزنند به قرار زیر است:
هدف

فرستنده
هبالر

تعبیر خواب و دفع خطر

قلمرو پادشاهی و عزیزان

ناشی از خواب

او

یاریگر

بالر
ایدون حکیم

گیرنده

فاعل

ایراندخت

رقی

برهمنان
subject
object

1
2
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هبالر (شاه) فرستنده است .در ابتدا این گونه به نظر میرسد که برهمنان ،فاعل این داسیتانانید ،امیا بیا پیشیرفت قصیه و
آشکار شدن ماهیت برهمنان ،از جایگاه فاعل به رقی

و ضد قهرمان تغییر جای میدهند .پس فاعیل اصیلی در ایین حکاییت

ایراندخت است +هدف تعبیر خواب و دفع خطر احتمالی ناشی از خواب سهمناک  +گیرنده همه کسانی که براهمیه کمیر بیه
قتل آنان بستهاند؛ مانند همسر و فرزند هبالر ،وزیرش ،دبیرش و فییل سیفید و شیتر و  ...و همچنیین خیود پادشیاه و قلمیرو
پادشاهیش  +یاریگر بالر وزیر و ایدون حکیم  +برهمنان به عنوان رقی

و بازدارنده محسوب میشوند.

)1کنشگرفرستنده=هبالر(پادشاه) 
هبالر پادشاهی در هند شبی هفت بار هفت خواب ترسناک میبیند که به هر بار ،از خواب بییدار مییشیود زمیانی کیه از
خواب آخرین بیدار شد هراسان شد و تمام ش

در غم این خواب هایل مینالید هیبالر بیرای دفیع خطیر معبیران بیرهمن را

احضار میکند.
آوردهاند که در بالد هند هبالر نام ملکی بود ،شبی به هفت کرت هفت خواب هایل دید که به هر ییک از خیواب درآمید.
چون از خواب باز پسین درآمد از آن خوابها بهراسید و همه ش

در غم آن مینالید و چون مار دمبریده و مردم گژدم گزیده

می طپید .چندانکه نقاب ظلمت از جمال صبح جهان آرای بگشاد ...برخاست و براهمه را بخواند و تمامی آنچیه دییده بیود بیا
ایشان بگفت (منشی.) 351 :1370،
هبالر از موقعیت پیشآمده احساس خطر میکند و گروه براهمه را فرامیخواند و ماجرای خواب سهمناک را با ایشیان در
میان میگذارد و از آنان طل

کمک میکند.

(هبالر) برخاست و براهمه را بخواند و تمامی آنچه دیده بود با ایشان بگفت ،چون نیکو بشنودند و ارر خوف و هراس در
ناصیه او مشاهده کردند گفتند :سهمناک خوابی است از این هایلتر خوابی نشان ندادهاند ،اگر اجیازت فرمایید سیاعتی خیالی
بنشینیم و به کت

رجوع کنیم به استقصای هر چه تمامتر در آن تامل کنیم ،آنگه تعبیر آن به اتقان و بصیرت بگوییم و دفیع آن

را وجهی اندیشیم (همان.)351 :
)2کنشگرفاعل:ایرانداخت 
اما کنشگران فاعل در این روایت نه تنها در پی حل این مشکل نیستند ،بکله مییخواهنید بیه شیکلی پادشیاه را سیرنگون
سازند .در این حکایت برخالف شکل ظاهری آن ،کنشگران فاعل در اصل کنشگران رقی

یا بازدارنیده هسیتند و ایین شیاید

همان مشکلی باشد که روالن بارت به آن اشاره کرده ا ست؛ چراکه به نظر وی دشواریهای مربوط به شخصیت هنیوز مرتفیع
نشده و یکی از این دشواریها موضوع یا فاعل داستان است .طبق نظر وی گاه شخصیت در جریان پیشرفت داستان ،منشهای
متفاوت مییابد و در مواردی هم کسی دیگر تبدیل به شخصیت اصلی میشود و در ایین میوارد ییافتن فاعیل اصیلی داسیتان
دشوار یا ناممکن است که این ویژگی کامالً در این حکایت از کلیله و دمنه مصداق دارد.
ایراندخت از وضعیت پیشآمده مطلع میشود و برای حل مشکل قدم پیش میگذارد و به نزد پادشاه میرود.
ایراندخت گفت :مباد که شاه را به اضطرار غمناک باید بود و اگر العیاذباهلل غمی حادث گردد ،عزیمت مردان در مالزمیت
سیرت و ربات و محافظت سنت صبر تقدیم فرماید  ....اما چون شر این خواب مدفوع گردد و خاطر پادشاه از این فکرت فارغ
آید ،بیش بر آن جماعت اعتماد نباد کرد ...
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کار ایدون حکیم بر جای است ،هرچند اصل او به براهمه نزدیک است ،امیا در صیدق و دیانیت بریشیان راجیح اسیت و
حوادث عالم بیشتر پیش چشم دارد (همان.)366-364-363-362 :
پس کنشگر فاعل در اصل ایراندخت است که این مسئله برای ما با پیشرفت داستان و کنش و اعمال شخصیت ایرانیدخت
(همسر پادشاه) آشکار میشود.
اما پس از اینکه وضعیت متعادلی در داستان شکل میگیرد ،با کنشی که از فاعل (ایراندخت) سر میزند ،دوباره شخصییت
اصلی که نقش قهرمان اصلی را در حل مشکل بازی میکرد در جایگاه ضد قهرمان ظاهر میشود تا جایی کیه پادشیاه دسیتور
قتل او را صادر میکند و همین موضوع یافتن کنشگر فاعل را کمی با دشواری روبهرو میسازد.
-3کنشگرهدف=تعبیرخوابوبرمالکردننقشهشومبراهمه 
ایراندخت و وزیر هر دو برای دستیابی به این هدف یعنی تعبیر خواب و دفع خطر احتمالی ،رفتن به پیش ایدون حکییم
را پیشنهاد میکنند که پادشاه هم میپذیرد.
ندریافتکننده (ذینفع) = پادشاه و همه کسانی که دستور قتل آنها توسس براهمه صادر شده بود.

)4کنشگرا
اگر تعبیر واقعی خواب پادشاه آشکار میگشت ،هم پادشاه به آرامش میرسید و هم تمام آنهایی که براهمه در تعبیر خواب
کمر به قتل آنان بسته بودند .مانند ایراندخت همسر ،جوبر پسر بالر وزیر ،کاک دبیر ،پیل سپید و شمشیر بران و اشتر بختیی و
شاید بتوان در یک کلمه خالصه کرد و آن مملکت (قلمرو پادشاهی)
)5کنشگرانیاریگر:وزیرومعبر(ایدون) 
به اعتقاد وزیر (هبالر) ،ایرانداخت باید به عنوان همسر و همراز پادشاه به نزدش برود و بر اسرار درونش واقف شود و بیا
درایتی که دارد رنج وی را کاستی دهد که چنین اتفاقی هم میافتد:
پس به نزدیک ایراندخت رفت و گفت چنین خالی افتاده است  ...و تو امروز ملکه روزگاری و پناه لشکر و رعیت  ....تیرا
بیش باید رفت و واقعه معلوم گردانید و مرا اعالم داد تا تدبیری کنم (منشی.) 362 :1370،
و ایدون حکیم با تعبیر حکیمانه خود نقشه شوم آن پلیدان را نقش بر آب کرد.
 ..ورای ملک را مقرر باشد نه آن مالعین را اهلیت این نتواند بود که نه عقل رهنمای دارند و نه دینی دامینگییر .ملیک را
بدین خواب شادمانگی میباید افزود و صدقات میباید داد و هدایا فرمود ،که سراسر دالییل سیعادت و مخاییل دولیت دییده
میشود (همان.)368 :
-6کنشگررقیب(بازدارنده)
براهمه که در ابتدای داستان توسس هبالر احضار شدند تا خواب سهمناک وی را تعبیر کنند و برای دفع خطر اقدام نماینید
نهتنها کنشگر فاعل نبودند ،بلکه کنشگر رقی
هستند ،به سب

و بازدارنده محسوب میشوند کیه درصیدد شکسیت پادشیاهی و ملیک هیبالر

کینهای که از او در دل دارند:

شر آن بدان دفع شود که طایفهای از نزدیکان خویش بفرمایی تا به حضور ما بدان شمشیر خاصه بکشند  ...اگر برین صیبر
کرده آید ،دل ازین جماعت برداشته شود ،شر این خواب مدفوع گردد و اگر این باب میسر نیست ،بالی عظیم را انتظیار بایید
کرد ،با زوال پادشاهی و سپری شدن زندگانی.
اگر اشارت ما را پاس دارد ،بدین جماعت از وی انتقامی سره بکشیم و چون تنها ماند ،ضعیف و بیآلت باشد ،چنانکه میا
را باید کار او را نیز بپردازیم (منشی.)352- 353 :1370 ،
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.3-3تعلیق 1
تعلیق که از آن میتوان به «حالت انتظار و کنجکاوی»« ،هول و وال»« ،حالت تردید و تزلزل»« ،دروا» و «اندروا» نییز تعبییر
کرد« .یکی از ابزارهای مهمی است که باعم غنی شدن نحوه ارایه شخصیت و واقعه میشود و ارتباط تنگیاتنگی بیا پیشیروی
طرح داستان دارد» (توالن .)180 :1386 ،متون روایی با بهرهگیری از تأریرات تعلیق ،خواننیده را بیه صیورت تجربییتیری بیا
حوادث درگیر میسازند.
«حالت تعلیق ،کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تکوین است ،در داستان خود مییآفرینید و خواننیده را
مشتاق و کنجکاو به ادامه خواندن داستان میکند» (میرصادقی 1388 ،الف )229 :و این حالت« ،هنگامی به اوج خود مییرسید
که کنجکاوی خواننده با تمرکز روی سرنوشت شخصیت اصلی داستان گره» (بینیاز )32 :1388 ،خورده باشد.
«آنچیه در ادبییات داستانیی به آن تعلیق مییگوینیید ،آمییزهای از شییک و انتظییار اسییت» (اسیحاقیان )67 :1387 ،کیه
«براساس اتفاقی قابلپیشبینی» (همان )76 :به وجود میآید.
«عنصر ناپیدای تعلیق ،بخشهای مختلف داستان را به هم پیوند میدهد و با ایجاد پرسشهای «بعد چه اتفاقیی میافتید؟»
و «چرا این اتفاق میافتد؟» هم خواننده را به ماجرای داستان نزدیک میکند ،هم ساختار روایت را قوام مییبخشید» (مسیتور،
« .)9 :1379با افزایش کیفیی و کمی پرسشها و فزونیی گرفتن کنجکاوی خیواننده ،داستیان بیه شرایطیی میرسد کیه تعلییق
خوانده میشود» (بینیاز« .)32 :1388 ،تعلیق بهوجودآورنده پیچیدگی ،ابهام هنری و هر نوع بیخبری از نتیجه است و موج
انتظار و کشش خواننده ،برای تعقی

روایت میشود» (مندنیپور« )153 :1380 ،پس ارزش تعلیق به دو نکتیه وابسیته اسیت:

اول ،تحریک حس میل به دانستن ادامه داستان ،و دوم ،عدم توانایی خواننده در پیشبینی ادامه داستان» (بینیاز.)32 :1388 ،
«تعلیق ممکن است به دو صورت در داستان به وجود آید :یکی آنکه نویسنده راز سربهمهری را پیش میکشد و وضییعت
و موقعیتی غیرعادی در داستان به وجود میآورد تا خواننده مشتاق دریافت و درک آن شود» (میرصادقی )298 :1377 ،و دیگر
آنکه «شخصیت و شخصیتهای داستان ،چه زن و چه مرد را در وضیعت دشواری قرار {می}دهد؛ به طیوری کیه شخصییت
میان دو عمل و دو راه باید یکی را انتخاب کند و گاهی این دو عمل و دو راه هر دو نامطلوب هم هسیت و انتخیاب یکیی از
این دو راه توجه خواننده را بیشتر به خود جل

میکند» (داد.)21 :1385 ،

.شیوههایتعلیق 

1-3-3
در حکایت پادشاه و برهمنان چون نمونههای دیگر ادبیات داستانی از شیوههیای مختلیف تعلییق اسیتفاده شیده اسیت ،و
نویسنده توانسته بهخوبی به نقشهای تاریرگذار تعلیق دست یابد .مهمترین شیوههای تعلیق در حکایت میذکور بیه قیرار زییر
است :
)1نادانیخوانندهنسبتبهآیندهشخصیت:یکی از شیوههیای مناسی

تعلییقپیذیری در حکاییتهیای کلیلیه و دمنیه

مخصوص ًا در حکایت پادشاه و برهمنان نامعلوم بودن شخصییت رواییت و نیادانی خواننیده نسیبت بیه آینیده اوسیت .راوی
فراداستانی ،با تکیه بر اطالعاتی که دارد  ،مدام اشتیاق خواننده را برای دانستن پایان داسیتان و سیرانجام شخصییت ،بیا ترفنید
خاص خود دوچندان میکند و این همان شگرد راوی است که خواننده را تا پایان داستان به دنبال خود میکشاند.
در جای جای حکایت پادشاه و برهمنان این ویژگی مشهود است .از همان ابتدای داستان (ورودیه) راوی درصدد جرییان
بخشیدن به این شیوه دست به کار میشود و خواننده خود را مدام با اتفاقات و حوادری که در سطح داستان روی میدهید ،بیه
هول و وال می اندازد .دیدن خواب هولناک ،وحشت پادشاه از دیدن چنین خواب وحشتناک آن هم هفت مرتبه ،تعبییر خیواب
.Suspension

1
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مغرضانه برهمنان که برای خواننده بسیار عجی
راوی با آن ،مخاط

و دهشتناک است ،دستور به قتل ایراندخت همیه و همیه مهیارتی اسیت کیه

خود را دلواپس آینده شخصیت میکند.

)2گرفتارکردنشخصیتاصلیداستاندرمصائبوموانع :گرفتار شدن شخصییت اصیلی (قهرمیان) در مصییبتی ییا
مانعی ،بر بار تعلیق داستان میافزاید .خواننده که درگیر در حوادث داستان است و بیه گونیهای ارتبیاط عیاطفی بیا شخصییت
داستان برقرار کرده است ،خود را در مصائ

و مشکالت با او همدرد میداند .از این رو ،این شیوه تعلیقپیذیری بسییار میؤرر

واقع می شود .در باب پادشاه و برهمنان ،آنجایی که برهمنان در یک اقدام خصمانه ،تعبیر خواب مغرضیانهای ارائیه مییکننید،
یعنی کشتن عزیزان پادشاه برای دفع خطر ناشی از خواب ،پادشاه را در یک وضعیت بسیار نامناسبی قرار میدهد تا جایی کیه
پادشاه از فرط غم و اندوه به بیتاالحزان میرود و مدتی در تنهایی به سر میبرد.
)3قراردادنشخصیتاصلیداستانبرسردوراهی :در اکثر حکایتهای کلیله و دمنه مخصوصاً در حکاییت پادشیاه و
برهمنان راوی ،داستان را به گونهای پیش میبرد که شخصیت اصلی را بر سر دو راهی قرار میدهید .دوراهیی بیرای تصیمیم
سرنوشتساز ،که گاه ممکن است با تصمیمات نابخردانه آیندهای پردردسر برای خود فراهم سازد و گاه بیا دراییت اطرافییان،
گره کوری را میگشاید.
این شیوه تعلیق پذیری در باب پادشاه و برهمنان ،با قراردادن هبالر (پادشاه) توسس برهمنان بر سر دوراهی میرگ عزییزان
یا نجات سلطنت متبلور شده است.
.نقشهایتعلیق 

1-3-3
 )1ورودیه حکایتها با تعلیق همراه است .در بسیاری از حکایتهای کلیله و دمنه از جمله باب پادشاه و برهمنیان آغیاز
داستان با تعلیق همراه است و همین امر سب

میشود تا خواننده از همان دقایق آغازین ،خیود را درگییر حیوادث و اتفاقیات

سطح داستان سازد.
«آورده اند که دربالد هند هبالر نام ملکی بود شبی به هفت کرت هفت خواب هایل دید که به هر یک از خواب درآمید....
و چون مار دم بریده و مردم کژدم گزیده میطپید» (منشی.)35 :1370،
 )2تعلیق با بسس و گسترش پیرنگ حکایتها ارتباط تنگیاتنگی دارد .بسیس و گسیترش پییرنیگ حکاییتهیا از دیگیر
نقشهای تاریرگذار تعلیق در سطح داستانی حکایتهاست .این بسس و گسترش ممکن است بیا گیرهافکنیی ،گیره شیایی ،ییا
تسلسل حوادث همراه باشد که نمونه این بسس و گسترش کامالً در حکایت پادشاه و برهمنان مشهود است.
پادشاه خوابی هولناک میبیند و درصدد تعبیر خواب بر میآید .برهمنان را احضار مییکننید .خیواب خیویش را بیر آنیان
عرضه میکند .برهمنان که مترصد چنین لحظهای بودند تا دستبردی سره بر پادشاه زنند بیه سیب

دشیمنی ،وقیت را غنیمیت

میشمرند( .تسلسل حوادث)
آنگاه برهمنان به سب

دشمنی و گرفتن انتقام از پادشاه ،تعبیر بسیار مغرضانهای مبنی بر کشتن عزیزان هبالر ،ارائه میکنند.

(گرهافکنی)
سپس با همفکری و درایت ایراندخت ،بالر وزیر ،و ایدون حکیم نقشه خیانت برهمنان نقش برآب مییشیود و پادشیاه و
قلمرو حکومتش از خطر حتمی نجات مییابد( .گرهگشایی)
 )3تعلیق حس همدردی و ترحم را در خواننده بر میانگیزد .دلواپسی خواننده نسبت بیه آینیده شخصییت ،همیدردی بیا
حادرهدیدگان یا در مواردی با بازماندگان آنها ازجمله واکنشهایی است که از خواننده بروز مییکنید .ایین احسیاس تیرحم و
همدردی سخت او را تحت تأریر قرار میدهد.
«گوییم جوبر پسر ،و ایراندخت مادر پسر ،بالر وزیر ،و کاک دبیر و آن پیل سپید کیه مرکی

خاصیه اسیت ،و آن دو پییل
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دیگر که خاطر او بدیشان نگرانست و آن اُشتر بُختی که در شبی اقلیمی ببُرد ،جمله را به شمشییر بگذارنید و شمشییر را بیزر
بشکنند و( »...منشی.)352- 353 :1370،
 )4تعلیق ،حس کنجکاوی و پرسشگری را در خواننده شکوفا میکند .خواننده به واسطه تعلیق از همان ابتدای داستان مدام
با چنین سؤاالتی در ذهن خود مواجه میشود :آیا برهمنان به نیات پلید خویش میرسند؟ آیا پادشیاه تعبییر برهمنیان را اجیرا
میکند؟ آیا دستور قتل ایراندخت از طرف پادشاه عملی می شود؟ آییا شیومی خیواب پادشیاه دامین سیلطنت و حکیومتش را
می گیرد؟ بعد از این واقعه چه بالیی بر سر شخصیت اصلی داستان خواهد آمد؟ آیا او قدرت مرتفیع سیاختن ایین مشیکل را
دارد؟ سؤاالتی از این دست مدام ذهن خواننده را به جهات مختلف میکشاند و او را در چندراهی ایجادشده در داسیتان رهیا
میکند .به بیانی ساده ،تعلیق در حکم اتاق انتظار خواننده است.
.4نتیجه
 )1حکایت فوق در حیطه پیرنگ ،به جهت برخورداری از یک پیوند خطی و یکنواخت نقشها بر روی زنجیرهای همگین و
سلسلهوار ،سازگاری معناداری با نظریه «سلسله» یا «پاره» روالن بارت در نقشها دارد.
 )2درحوزه شخصیت درست چون الگوی «کنشگرا»ی گریماس از یک ساختار ششوجهی پیروی میکند که سه جفت با
تقابل دوتاییی دارد:
فرستنده
یاریگر

دریافت کننده (ذی نفع)

هیدف

بازدارنده

فیاعل

 )3در این حکایت بهخوبی ازشیوهها و نقشهای «تعلیق» برای انتظیارآفرینی در رواییت ،و بیرانگیختن حیس کنجکیاوی
خواننده استفاده شده است.
 )4درمجموع باید گفت حکایتهای کلیله ودمنه اغل
برای اغل

با آرای روایتشناسان ساختارگرا تطابق دارد ،در نتیجیه مییتیوان

حکایتهای بلند کلیله و دمنه ساختار روایی مشابهی چون پژوهش حاضر ترسیم کرد.
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