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Review the story of Lion and Cow in Kelile and Demneh,
based on a syntactic representation of narration in Todorova's narrative theory

Yadollah Shokri

Abstract
Extensive studies on the structure and form of literary works have expanded
semantic growth methods and stories and tales. As a huge part of the world, literature
have created different methods and Semantic sciences in their own structure, also in
the present day critics' attention to the structure of the story, review and analyze its
constituent elements has grown variety opinions in this field. Narrative Science is
one of these theories that emerge with the principles and rules of the structuralism
school and aligns the reader with the characters of their stories and their thoughts
along with the structural elements. The narrative is a text in which the narrator
expresses a tale. Therefore, each tale is a narrative itself and whatever happens to
mankind and non-human beings can be analyzed from a narrative perspective. In the
narrative Science, the analysis of a tale is organized and the views of the critics and
theorists in this science are arranged by using the definitive principles and rules. This
science like language which focuses on elements and components such as phonemes
and phrases examines and analyzes the smallest elements of the tale and its design
and structure.
Todorova, in the position of one of the structuralism narrators, examines each
tale from three verbal, syntactic and semantic representations. The study and analysis
of narrative tales in the viewpoint of narrative theories suggest that stories and
narrations are based on well-founded and systematic base of narrative structures.
These structures, which represent the principles and structure of the narrative, place
the story in a narrative line that aims to express the meaning and message of the tale.
The study of Lion and Cow in Kalile and Demneh in terms of syntactic
representation of Todorov's theory shows that narration and its principles correspond
to these tales and have a regular and almost common structure. According to
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Todorov's theory, each tale consists of various propositions and episodes with its
own characteristics which form the narrative structure of the story. By examining
the Lion and Cow tale from these three perspectives, three sequences, six episode
status, eight episodes of transition and more than twenty present and well-known
narratives of the tale are formed.
In addition, what happened in the study of this story was the prelude or Showing
future of narration sighting at the beginning of such tales that is not part of the
narrative science. This section, which is one of the features of ancient Iranian stories,
reveals the theme and purpose of the narration to the reader at the beginning of the
story. Since these kinds of tales are accompanied by a moral message, showing
future of narration sighting is a tool for the reader to become familiar with the ethical
themes and guide his line of thought throughout the story. In addition, the narrative
form of the story is one of the other elements that are considered in the syntactic
representation of Todorov's theory and is expressed in three types of inputting,
chaining and interchanging.
In the narrative study of Lion and Cow in Kelile and Demneh, it became clear that
there are stories within this tale that are known to be internal stories and slightly
different from the narrative theory of Todorov. In the narrative form of the theory of
Todorov the character of the tales finds its own error and its effect by own hearing
the inner story but in the Lion and Cow tale, the characters of the story discover the
moral message of the inner stories by the end of the tale. On the other hand, the
existence of the 2nd inner story, which is narrated for the purpose of the narrative of
the inner (sub) 1st story, is another difference in this narrative of Todorov's theory
about Kelile and Demneh. Therefore it is possible to examine each of the main
stories and internal narratives based on the theories and the narrative views.
According to what has been said the result of the study of narrative Science in the
Lion and Cow tale shows that the tale goes ahead with the adventures, episodes, and
elements that show the syntax of the narrative. In the above-mentioned tale, four
sequences along with its propositions state the narrative of the tale in a way that
confronts the reader with a world of tales and inner stories.
Keywords: Structuralism, Syntax, Todorov, Kelile and Demneh, inner story.
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بررسی داستان شیر و گاو از کلیلهودمنه بر اساس نمود نحوی نظریه روایتشناسی تودوروف


یداله شکری

چکیده
«روایتشناسی» یکی از مفاهیم مربوط به تحلیل ادبی است که ریشه در ساختارگرایی دارد .در پژووه هژای روایژتشناسژاهه
خواهنده با شخصیتهای داستان و اهدیشههای آهان همسو می شود و با قواعد مشخص به هقد این آثار می پردازد« .تژودرو »
در جایگاه یکی از روایتشناسان ساختارگرا ،داستان را از سه منظر همود کالمی ،هحوی و معنایی مطالعه مژیکنژد .هگارهژده در
این پووه

هیز قصد دارد بر اساس هظریات وی ،سطح هحوی روایت را در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه بررسی کند .بنژابر

هتایج این تحقیق ،داستان با پیرفتها ،اپیزودها و عناصری که همود هحوی روایت را هشان میدهد ،طرح را پژی

مژیبژرد .در

حکایت مورد هظر ،چهار پیرفت به همراه گزارههای آن ،خواهنده را با دهیژایی از حکایژات و داسژتانهژای دروهژهای روبژهرو
میکند .آهچه موجب تفاوت این داستان با داستانهای روایی دیگر میشود ،هخست وجود برائت استهالل و چگژوهگی کژاربرد
آن در متون ادبی فارسی است که هویسنده آن را برای آشنایی خواهنده با مضامین داستان به کار گرفته اسژت؛ دوم داسژتانهژای
دروههای است که با آهچه در هظریه تودورو

مطرح است تفژاوت دارد .هویسژنده از چنژدین داسژتان دروهژهای کژه در خژود

داستانهای دروهه ای دیگری را جای داده است استفاده کرده و قدرت خود را در داستانپردازی هشان داده اسژت؛ او همچنژین
روایت داستان را بهگوههای پرداخته است که با هظریۀ روایتشناسی تودورو

متفاوت است.

کلید واژهها :ساختارگرایی ،همود هحوی ،تودورو  ،کلیلهودمنه ،داستان دروههای
مقدمه
«در هظریهپردازی های جدید ،ادبیات هنری کالمی به شمار میرود که از زبان به وجود میآید» (تایسژن .)354 :1378 ،ارتبژاط
میان این دو ،توجه هظریهپردازان را به خود معطو

کرده تا آهجا که زبان ،مبنای هظریژات روایژتشناسژی قژرار گرفتژه اسژت.

بررسی کوچک ترین جزء زبان ،یعنی واج ،برای رسیدن به هد

ههژایی زبژان اسژت و بژر همژین اسژاس روایژتشناسژی هیژز

سازهدهترین عناصر داستان را در هظر دارد .از سوی دیگر ،رویدادها و سازههای یک داستان هشان میدهد که رسیدن بژه هتیجژه
و هد

ههایی قصه ،ساختاری مشخص را میطلبد؛ بنابراین هظریه ساختارگرایی که در مکتب فرمالیسم روس و مکتژب پژرا

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی داهشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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ریشه دارد در تحلیل داستان بیتأثیر هیست؛ ازاینرو آهچه در ساختارگرایی اهمیت دارد بررسی اجزای یک اثر ادبی و مناسبات
آهها با یکدیگر است که این مهم در پیدای

هظریاتی ماهند ریختشناسی و روایتشناسژی همژود داشژته اسژت .در ایژن میژان

«تزوتان تودورو » هیژز هخسژتین بژار واره روایژتشناسژی را در کتژا

دسژتور زبژان کژامرون مطژرح کژرد .وی در جایگژاه

روایت شناسی ساختارگرا ،داستان را از سه همود کالمژی ،هحژوی و معنژایی بررسژی کژرد و هشژان داد هظریژۀ روایژتشناسژی
ساختارگرا «از پارهای قیاسهای زباهی متعددی آغاز میشود .بر اساس این عناصر داستان میتواهژد متنژی روایژی را بژه وجژود
آورده و روهد داستان را تا پایان ،پی

ببرد .همچنین روایتشناسی ساختارگرا میکوشد دستور زبژان و قژواهین جملژه را مژدل

اساسی قواهین روایتی سازد» (سلدن و ویدوسون)141 :1384 :؛ بنابراین اگرچه تحلیل داسژتان از دیژدگاه روایژی ثمژره عصژر
حاضر است ،ساختار و اصول آن داستانهای کهن ادبیات را هیز به خود معطو

مژیکنژد؛ از جملژه قصژص کهژن در ادبیژات

فارسی متوهی همچون کلیلهودمنه ،مرزبانهامه ،گلستان سعدی و  ...است که افژزون بژر ویوگژیهژای منحصژربهفژرد خژود ،در
مواردی اصولی را داراست که با هظریات روایتشناسی مطابقت دارد .از جمله این ویوگیها میتوان به وجود مقدمژه در آغژاز
حکایتهای کلیلهودمنه و مرزبانهامه اشاره کرد که بههوعی براعت استهالل داستان است .براعت استهالل ،پنجرهای است بژرای
ورود به حکایات و داستانها که به شکلی فشرده خواهنده را با محتوای داستان آشنا میکند .گاهی هیز در درون این داستانهژا،
حکایات و قصههایی پرورش مییابد که با هد

اصلی داستان ارتباط دارد یا مضمون دیگری را بیان میکند.

روایت و روایتشناسی
در فرهنگ های مختلف ذیل روایت ،وارگاهی چون هقل خبر یا سخن و هقل کردن سخن ،حدیث ،قصه و داستان هیز بیان شژده
است (لغتهامه دهخدا)؛ بنابراین روایتشناسی ههتنها آثار مکتو

بلکه هقاشی ،فیلم ،تئاتر و غیره را هیز در بر میگیژرد ،کژه در

این میان روایت یک متن و شناسایی عناصر و پیوستگی میان آهها ،علم روایتشناسی را میطلبد .ایژن علژم هوپژا سژاختارهای
گوهاگون روایت مثل راوی ،طرح ،شخصیت و عناصر دیگر را بررسی میکند و هشان میدهد ارتبژاط رویژدادها بژا یکژدیگر و
رسیدن به هتیجه ههایی قصه ،روایت یک داستان را رقم میزهد .مایکل توالن روایت را «توالی ازپی

اهگاشتهشژده رخژدادهایی

که بهطور غیرتصادفی به هم اتصال یافتهاهد» میداهد( .توالن )20 :1383 ،و «هر رخداد یک تغییر وضعیت است؛ اما هژر تغییژر
وضعیتی شامل یک رخداد همیشود و در هتیجه رخداد باید بهمثابه تغییر وضعیتی تعریف شود که حائز شرایطی خاص اسژت»
(اشمید.)20 :1394 ،
روایت شناسی با ساختار دروهی خود به سه ویوگی کلیت ،خودهظمی و گشتار توجه دارد .حوادث و شخصژیتهژای یژک
روایت به کلیت آن اشاره دارد ،خودهظمی داستان را بر اساس ساختار منظم روایت پی

میبرد و در گشتار این ساختار فراتژر

از سیستم خود حرکت همیکند .بهاینترتیب هر رویداد و حادثهای در داستان در سژاختار قصژه تأثیرگژذار اسژت .بایژد توجژه
داشت که هر روایت با چهار رویکرد همراه است:
« .1رویکرد زماهی که روایت را بازهمایی حداقل دو رویداد واقعی یا خیالی در توالی زماهی میداهد.
 .2رویکرد علیت که ارتباط میان رویدادها را بررسی میکند.
 .3رویکرد کمینه که می گوید هر بیان از یک کن

یا رویداد به هفس خود یژک روایژت اسژت؛ زیژرا بژر گژذر و اهتقژال از

وضعیت قبلی به بعدی داللت دارد.
 .4رویکرد تبادلی که روایت را راهی برای خواهدن متن در هظر میگیرد.
در این میان وجود دو رویکرد زماهی و علی در داستان الزم است؛ افزون بر این ارتباط معنادار میان عناصر داستان ضروری
است و اگر رویدادهای داستان از طریقی معنادار به هم متصل هباشد ،داستاهی شکل همیگیرد؛ ازایژنرو «یژک داسژتان حژداقل
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باید از سه مؤلفه تشکیل شود :موقعیت آغازین ،کن
پی
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یا رویداد و هتیجه» (همان)؛ بنابراین روایت یک داستان با مؤلفههای فوق

می رود .اگر آغاز و پایان داستان و رویدادهایی که در میان این دو مؤلفه رخ میدهد ،ارتباط معنایی هداشته باشد ،هژهتنهژا

داستان بلکه روایتی هیز وجود هدارد.
تاریخچه روایتشناسی
افالطون در کتا

سوم جمهوری در با

روایت میگوید« :همه روایتها از دو بخ

بین گفتارها» (راغب )174 :1391 ،و ارسطو هیژز «در بژا

تشکیل شدهاهد :گفتارها و قسژمتهژای

روایژت شناسژی در فصژل سژوم بوطیقژا میژان بازهمژایی یژک ابژوه

(سرگذشت) به وسیله راوی و بازهمایی آن از طریق شخصیتها تمژایز قائژل شژد» (مکاریژک .)150 :1385 ،پژس از ارسژطو
روایتشناسی «در قرن بیسژتم و در سژه دوره  -1فرمالیسژم روسژی ( 1914 – 60م)  -2سژاختارگرایی ( 1960 -80م) و -3
پساساختارگرایی مطرح شد» (همان )149 :و بر این اساس اولین هظریههای جدید روایتشناسی در قرن هژوزدهم در روسژیه و
از مکتب فرمالیسم هشئت گرفت .روایتشناسی داهشی بینارشتهای است که در سال  1966شژکل گرفژت و سژه سژال بعژد در
 1969تودورو

این عنوان را ارائه کرد.

گفتنی است هظریه تاریخی روایتشناسی «از جهت تاریخی از دو سنت فرمالیسم (صژورتگرایژی) روس و سژاختارگرایی
فراهسه مایه گرفتژه اسژت» (بژارت ،تژودورو

و دیگژران ) 1 :1394 ،امژا بایژد توجژه داشژت کژه روایژت داسژتان بژرخال

ریخت شناسی تنها توجه به عناصر و ساختار داستان هیست ،بلکه در این بین هظریاتی وجود دارد که روایت داستان را به سمت
کالم و هحو پی

میبرد .بعدها «چامسکی» با بیان هظریه دستور زبان زایا ،هظر روایتشناسژان را بژه خژود جلژب کژرد و بیژان

داشت که «زبان های مختلف با وجود تفاوت ظاهری دارای قواعد دستوری مشترکی است که تقریباً برای همه زبانهای طبیعی
صادق است .مبادی زیرساختی زبان چنان مشخص است که باید آن را جزئی از سرشت اهسان بداهیم» (همان.)14 :
پیشینه پژوهش
والدیمیر پراپ با ریختشناسی صد قصه از حکایات پریان ،آغازگر روایت داستان بود که بژه دهبژال او هظریژهپردازاهژی چژون
استراوس ،گریماس ،بارت ،تودورو

و دیگر منتقدان ،شاخهای مهم در مطالعات ادبی را رشد دادهد .اگرچه روایت در ادبیات

فارسی پیشینهای کهن دارد ،بررسی داستان از منظر روایتشناسی قدمت چنداهی هدارد .در میان این مطالعات ،تنها چنژد مقالژه
بر اساس هظریه تودورو

بررسی و تحلیل شده است« :روایتشناسی مقامات حمیدی بر اساس هظریژه تژودورو » از راضژیه

آزاد (« ،)1381تحلیل و بررسی همود کالمی در مثنوی معنوی در داستان اول مثنوی بر اساس هظریه تودورو » از محمدمهدی
فخاری ( ،)1389مقالهای دیگر با عنوان «بررسی وجوه روایتی در حکایتهای مرزبانهامه» از سژید احمژد پارسژا و در ههایژت
میتوان به مقاله پرستو کریمی و امیر فتحی با عنوان «تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بژر اسژاس الگوهژای تژودورو ،
برمون و گریماس» اشاره کرد؛ بنابراین مشخص شد که اگرچژه برخژی از داسژتانهژای کلیلژهودمنژه از منظژر روایژتشناسژان
گوهاگوهی بررسی شده است ،تاکنون هظریه تودورو

بر هیچیک از این حکایات سایه هینداختژه اسژت؛ ازایژنرو در پژووه

حاضر با بررسی همود هحوی هظریه روایتشناسی وی ،ساختار روایی داستان شیر و گاو کلیلهودمنه تحلیل شده است.
روایتشناسی تودوروف
در میان روایت شناسان ساختارگرا ماهند گریماس و بارت ،تودورو

تنها کسژی اسژت کژه روایژت را در سژه همژود گوهژاگون

بررسی کرد .وی که «روایتشناسی را بر پایژه زبژانشناسژی بنژا ههژاد» (مکاریژک )151 :1384 :در تحلیژل روایژی یژک مژتن
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بهخصوص متون قدیمیتر ،سه سطح معنایی ،کالمی و هحوی را بیان کرد؛ ازاینرو باید توجه داشت که هر اثر ادبژی بژه دهبژال
شکلگیری خود با کلمات و جمالت ،سیاقهای گوهاگوهی را به دهبال دارد .بر اساس این ،هر داسژتان زهجیژرهای از کلمژات و
جمالت را به دهبال دارد که در پایان مفهوم داستان و شخصیتهای آن را برای خواهنده آشکار میکند .تودورو

همود کالمژی

را هیز با توجه به مؤلفههایی چون وجه ،زمان ،دید و لحن تحلیل میکند و آن را در خط سیر روایی داستان قرار مژیدهژد .وی
همود هحوی هر روایت را متشکل از واحدهای کمینهای میداهد که ارتباط میان عناصر داستان را تعیین میکند .این واحدها بژه
گزاره ،پیرفت و متن تقسیم میشود .گزاره که هق

مهمژی در سژازماندهژی روایژت داسژتان دارد ،در درون خژود دو سژازه

مشارک و محمول را جای داده است .در سازه محمول ،دو بنمایه پویا که موقعیت را تغییر میدهد و بنمایه ایستا کژه تغییژری
در داستان ایجاد همیکند ،روایت داستان را پی

میبرد .سازه مشارک هیز «کن هایی با واحژدهایی دورویژهاهژد کژه از سژویی

امکانشناخت عناصر مرزمند را فراهم میآورد و از سوی دیگر این واحدها هریک مناسبات ویوهای با فعل دارهد» (همان.)88 :
بر اساس این شخصیتهای داستان با سازه مشارک تغییر میکند ،بدون آهکه ساختار روایی داستان را بر هم بزهد.
آخرین همود از همودهای سه گاهه روایت تودروو  ،همود هحوی داستان است .پی

از توجه فرمالیستهای روسی به ایژن

همود در دهه بیست سده حاضر ،جنبههای دیگر روایت بر آن پیشی داشتند؛ اما پس از مژدتی همژود هحژوی «در کژاهون توجژه
پووهشگران بهویوه کساهی قرار گرفت که دارای گرای های ساختاری هستند» (همان .)34 :در همود هحوی یک متن بژا توجژه
به واحدهای کمینه داستان ،ساختارهای متعددی در متن به وجود میآید .از دیدگاه توماشفسکی این ساختارها از دو هوع هظژم
منطقی و زماهی ،و هظم فضایی تشکیل شده است که آرای
پیرفتها و اپیزودها روایت داستان را پی

میبرد .تودورو

درونمایگی متن را به وجود میآورد و با عناصری چون گزارههژا،
معتقد است« :تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر از اصژلیتژرین

ویوگی های روایت است و ارتباط ساده حوادث و توالی خطی آهها همیتواهد روایتی را به وجود آورد ،بلکه هویسنده به کمژک
گشتارهایی که به کار میبرد حوادث را آنگوهه که خود میخواهد جابهجا میکند و عناصر مشژترک را کنژار هژم مژیگژذارد»
(اخوت.)11 :1392 ،
تودورو

«واحد کمینه روایت را قضیه میداهد و پس از آن دو سطح عالیتر آرای خود را هیز توصیف میکنژد :سلسژله و

متن .بنا بر اعتقاد وی گروهی از قضایا سلسله را به وجود میآورد و سلسله پایهای از پنج قضیه تشکیل میشژود کژه هژاظر بژه
توصیف وضعیت معینی است که در هم ریخته و دوباره به شکل تغیر یافته سامان گرفته است .این پنج قضیه عبارت است از:
 .1موقعیت متعادلی تشریح میشود.
 .2هیرویی موقعیت متعادل را بر هم میزهد.
 .3موقعیت هامتعادلی به وجود میآید.
 .4هیرویی برخال

هیروی گزاره دوم ،موقعیت متعادل را برقرار میکند.

 .5موقعیت متعادل تازهای ایجاد میشود (سلدن.)111 -110 :1372 ،
بر اساس این ،هر داستان روایی ،با قضایایی که به دهبال دارد ،روایت خود را تا پایان پی

میبرد .این قضژایا کژه سلسژله

یک داستان را شکل میدهد ،در ابتدا به شکلی متعادل همود پیدا میکند؛ اما با ورود هیرویی خارجی داستان در مسیر هامتعژادلی
قرار میگیرد و حوادث و رویدادهایی روایت قصه را پی

میبرد تا آهجا که بار دیگر عژاملی بیروهژی تعژادل را برقژرار کژرده

موقعیت متعادل دیگری به وجود می آید .آهچه در کشاک

قضایای یک سلسله در داستان همژودار مژیگژردد ،وجژود عژواملی

همچون گزارهها و پیرفتهاست که روایت داستان را شکل میدهد .در روایتشناسی تژودورو

واحژد روایژی بژزر تژر از

گزاره پیرفت است که هرکدام چندین گزاره در درون خود دارد .گزارههای آغازین در هر پیرفت موقعیت پایژداری را شژرح
می دهند و پس از بر هم خوردن هیروی تعادل و تداوم داستان ،دومین موقعیت پایدار روی میدهد که آخرین گزاره پژیرفژت

بررسی داستان شیر و گاو از کلیلهودمنه بر اساس همود هحوی هظریه روایتشناسی تودورو

است« .به هظر تودورو
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هنگامیکه روایتی شامل چند پیرفت باشد ،این پیرفتها به سه شکل در روایت میآید:

 .1دروههگیری :که در آن بهجای یکی از پنج قضیه اصلی یک سلسله کامل دیگر قرار میگیرد .بهعبارتدیگر ،یژک سلسژله
کامل فرعی در دل پیرفت اصلی جای داده میشود.
 .2زهجیرهسازی :در زهجیرهسازی سلسلهها ماهند حلقههای زهجیر بهصورت متوالی از پژی یکژدیگر قژرار مژیگیرهژد .یژک
سلسله بهطور کامل ذکر میشود و سپس سلسله دیگر میآید.
 .3تناو  :طبق این روش قضایای چندین سلسله در هم تنیده میشود .گاه گزاره یا قضژیهای از سلسژله یژا پژیرفژت اول
میآید و گاه گزارهای از سلسله دیگر» (تودورو )94 -93 :1382 ،؛ افزون بر این تودورو

معتقد است که در هر روایژت دو

هوع اپیزود وجود دارد :اپیزود وضعیت که موقعیت متعادل اولیه و موقعیت متعادل تازه را تشریح میکند که در اهتهژای روایژت
ایجاد میشود و دیگر اپیزود گذار که حالت متعادل را برهم میزهد» (همان .)91 :اپیزود وضعیت یژکبژار در آغژاز روایژت بژا
موقعیتی متعادل و زماهی دیگر با بازگشت به موقعیت متعادل سابق بیان میشود .اپیزود گذار هیز حالت تعادل روایژت را بژرهم
میزهد و موقعیت هامتعادلی را به وجود میآورد .بهعبارتدیگر این اپیزود داستان را از مرحله تعادل آغازین به مرحلژه متعژادل
پایان داستان میرساهد .بر اساس این درون هر داستان ،سازههایی چون اپیزود ،گزاره ،پیرفت و اشکال گوهاگوهی از آن وجژود
دارد که قصه را در سیری روایی قرار میدهد .این عناصر که همود هحوی هظریه تودورو

را شکل مژیدهژد ،در داسژتانهژای

کهن ایراهی ماهند حکایات کلیلهودمنه و مرزبانهامه هیز همود پیدا میکند .در هوشتار حاضر ،بژا بررسژی داسژتان شژیر و گژاو از
دیدگاه همود هحوی روایتشناسی تودورو  ،درمییابیم که داستان با موقعیت متعادلی آغژاز مژیشژود؛ امژا بالفاصژله هیرویژی
خارجی تعادل را برهم میزهد و قصه در مسیر جدیدی قرار میگیرد و پس از بروز رویدادها و حژوادث گوهژاگون ،بژا تعژادل
تازهای پایان مییابد .در این میان گزارهها ،پیرفتها و دیگر سازهها در داستان همایان میشود؛ با این تفاوت که در آغاز قصژه
هویسنده با هوعی براعت استهالل ،محتوای داستان را برای خواهنده آشکار میکنژد و در درون قصژه هیژز بژا بیژان داسژتانهژای
گوهاگون ،خط سیر روایی قصه را پی

میبرد .بر اساس این ساختار داستان فوق با سازهها و عناصر روایی هظریژه تژودورو

مطابق است و در مواردی ویوگیهایی را به دهبال دارد که تنها خاص داستانهای کهن ایراهی است.
با بررسی همود هحوی هظریه روایتشناسی تودورو

در داستان شیر و گژاو کلیلژهودمنژه دریژافتیم کژه افژزون بژر وجژود

گزارهها و پیرفت های داستاهی که همود هحوی روایت داستان را تشکیل میدهد ،داستانهای کهن ایراهژی بژه شژیوه دروهژهای
روایت شده است؛ به این صورت که در دل داستان اصلی ،حکایات و داستانهای دیگر همود مییابد که در مواردی هد

آههژا

درک بهتر پیام داستان اصلی است :ازاینرو میتوان گفت که ساختار روایژی داسژتانهژای کهژن فارسژی بژا توجژه بژه هظریژه
روایتشناسی تودورو  ،در بیشتر موارد به شیوهای دروههای بیان میشود که هدفی جز بیان هژد
ادامه به بررسی همود هحوی داستان شیر و گاو بر اساس هظریه تودورو

اصژلی داسژتان هژدارد .در

و شیوه روایی این قصه پرداخته شده است.

خالصه داستان
بازرگاهی بسیا رمال بود که فرزهدان او به سن رشد رسیده به مال پدر دست درازی کردهد .پدر زبژان بژه پنژد و هصژیحت آههژا
گشود .به دهبال موعظههای پدر برادر بزر تر به تجارت روی آورد و سفری دوردست را اختیار کرد .بژه همژراه وی دو گژاو
بود شنزبه و هندبه .شنزبه در راه بماهد و پسر بازرگان مردی را به هگهداری وی گماشت تا قوت گیرد .مرد بعد از یک روز گاو
را رها کرد و به بازرگان گفت سقط شد .شنزبه پس از بهبودی ،در طلب چراخور بژه مرغژزاری رسژید کژه بژه اهژواع هبژات و
اصنا

مزین بود .پس از اهدکی قوت و فربهی ،باهگی بلند برآورد.

در حوالی آن مرغزار شیری به همراه وحوش و سباع بسیار زهدگی میکرد که تاکنون آواز گاو هشنیده بود ،ازاینرو هراسی
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در دل او راه یافت .در میان پیروان او دو شگال باهوش به هامهای کلیله و دمنه بودهد .دمنه به سراغ شیر رفژت و بژر او سژالم
کرد و علت هراس وی را جویا شد .در همین میان شیر با باهگی دیگر از گاو به وحشت افتاد و علت ترس او بر دمنژه همایژان
شد .در این هنگام دمنه با اجازت از شیر به هزد صاحب صدا رفت و در بازگشت از پی

گاو به سراغ شژیر آمژد و گفژت کژه

صدا متعلق به گاوی است که قدرت و شکوهی هدارد ،اگر ملک فرمان دهد به سراغ او روم و او را در مقام بنده و چاکر به هزد
پادشاه آورم .سپس سراغ گاو رفت .شیر پس از گفتوگویی دوستاهه با گاو ،او را به اقامت در جنگل دعوت کژرد و درههایژت
گاو در جایگاه مقربان درگاه شیر قرار گرفت .از سوی دیگر دمنه که از جایگاه گاو هزد شیر آگاه شد ،خشژمگیناهه بژه هزدیژک
کلیله رفت و گفت ای برادر از هصیب خوی

غافل بودم؛ چراکه گاو به قربت و مکاهت شیر رسید .اکنون میاهدیشم تا با حیله

و غرض ،منزلت گاو را کاسته خود را مقر

درگاه ملک گرداهم .به دهبال این فکر به سراغ شیر رفت و گفژت شژنزبه در میژان

مقدمان لشگری بازگو کرده که شیر را آزمودم و زور و قوتی در او هدیدم و در هریک خللی و ضعفی تمام بود .در هتیجۀ ایژن
گفتوگو ملک بر گاو خرده گرفت و سخن دمنه در او اثر کرد .به دهبال این امر دمنه به سراغ گژاو رفژت و در آغالیژدن او بژه
شیر کوشید و به او گفت که شیر تو را چون طعمهای میداهد فربه کژه گوشژت او خژوراکی بژرای وحژوش اسژت .شژنزبه بژا
هوشیاری اهدیشید که این سخن از شیر دور است مگر با مکر و حیله اطرافیان غدّار و بدکار ،اما سخنان دمنه در شنزبه اثر کرد
و به هزد شیر رفت .درههایت جنگی میان آن دو درگرفت و شیر گاو را کشت .اما گذشت زمان اهصژا

گژاو بسژتد و دمنژه را

رسوا کرد ،شیر هیز برای قصاص او را به زاری کشت.
تحلیل داستان بر اساس نمود نحوی روایت
با توجه به آهچه پی

از این بیان شد ،داستان کلیلهودمنه همچون دیگر داستانهای روایی بژا سژاختاری متشژکل از کمینژههژا،

پیرفتها ،گزارهها و دیگر اصول روایی همود مییابد که تمامی آهها با شیوهای دروههای ،پیام اصلی داستان را همودار میکننژد.
ازاینرو ،کلیلهودمنه که مشتی از خروار داستانهای کهن ایراهی است ،روایت خود را با زهجیرهای از قصژههژای تودرتژو پژی
میبرد .این حکایات از سویی با ویوگیهای منحصربهفرد داستانهای ایراهی و از سوی دیگر با پیوستگی اصولی روایژی چژون
پیرفت و کمینه و قضیه ساختار روایی خود را پی
با بررسی سازههای هحوی هظریه تودورو
گذار و بی

میبرهد.

در روایت داستان شیر و گاو ،سه پیرفت ،ش

از بیست گزاره فعلی و وصفی روایت داستان را پی

اپیزود وضعیت ،هشت اپیژزود

برده اسژت .از سژوی دیگژر ،در دل ایژن پژیرفژتهژا گژاه

داستاهی که خود از پیرفت و گزارهای مستقل تشکیل شده است ،همایان میشود .این امژر کژه ویوگژی شژاخص داسژتانهژا و
قصص فارسی است ،ههتنها مضمون اصلی داسژتان را بژرای خواهنژده آشژکارتر مژیکنژد ،بلکژه در مژواردی داسژتان اصژلی و
داستانهای درون آن را هژمچون زهجیرهای به هم اتصال میدهد .در پیرفت اول داستان فوق ،سفر کردن برادر بزر تر بژرای
تجارت ،سازه ای است که وضعیت آغازین داستان و تعادل اولیه را هشان میدهد ،پسازاین به دهبال در راه ماهدن گژاو ،تعژادل
داستان برهمخورده و در مسیری هامتعادل قرار میگیرد .در این بخ

کارکرد گزارههای وصفی و فعلژی داسژتان کژاهون توجژه

است؛ گزاره هایی چون روی به تجارت آورد ،مردی را برای تعهد او گذاشت ،شنزبه را رها کرد و ...که هرکدام در شکلگیری
پیرفت هقشی اساسی دارد .بر این اساس پیرفت اول داستان به شرح زیر است:
 .1برادر مهتر ایشان روی به تجارت آورد (اپیزود وضعیت -آغاز پیرفت با گزاره فعلی).
 .2با وی دو گاو بود یکی را شنزبه هام و دیگری را هندبه و در راه خالبی پی

آمد و شژنزبه در آن بماهژد (اپیژزود گژذار-

ادامه پیرفت).
 .3بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار میدارد .چون قوت گیرد بر اثر او بژرود (اپیژزود گژذار -ادامژه
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پیرفت).
 .4مزدور یک روز ببود ملول گشت ،شنزبه را بر جای رها کرد و برفت و گفت سقط شد (اپیزود گذار -ادامه پیرفت).
 .5شنزبه را به مدت اهتعاشی حاصل آمد (اپیزود وضعیت -پایان پیرفت).
پس در این بخ  ،پیرفت قصه با اپیزودها و گزارههای گوهاگون به پایان میرسد؛ اما آهچه در ایژن هژوع داسژتانهژا هظژر
مخاطب را به خود جلب میکند ،تفاوت در روایت قصژه بژا اصژول هظریژههژای روایژتشناسژی اسژت .اگرچژه روایژژژت و
روایت شناسی ساختار داستان را با توجه به اصول خود تحلیل و بررسی میکند ،قصص ایراهی بهویوه متون کهن ،گژاهی تمژام
این اصول را در درون خود جای میدهد و زماهی هیز ویوگیهایی را به دهبال دارد که با اصول هظریه روایژتشناسژان متفژاوت
است .از این میان میتوان به چگوهگی شکلگیری داستانهای کلیلهودمنه اشاره کرد .در ایژن داسژتانهژا بژرای بیژان مفهژوم و
آشنایی خواهنده با پیام اصلی داستان مقدمهای بیان میشود؛ بهعبارتیدیگر شروع داستان با هوعی براعت استهالل همژراه اسژت
که خواهنده را به هد

ههایی خود هزدیک میکند .ازآهجاکه در این هوع داستانها ،گاهی چنژدین قصژه و حکایژت در دل هژم

همایان میشود ،خواهنده را در مسیر اصلی داستان قرار میدهد؛ بنابراین در بررسی روایتشناساهه یک داسژتان کژه حکایژات و
تمثیلهای گوهاگوهی را در خود جای داده است ،آهچه ازهظر روایی تحلیل میشود داستان اصلی است.
در داستان شیر و گاو ،گفتوگوی پادشاه هند با برهمن و حکایت بازرگان و فرزهدان تا سفر بژرادر بژزر تژر ،در مقدمژه
داستان جای میگیرد .پس آغاز پی رفت اول داستان ،با گزاره فعلی سفر کردن همراه است کژه ایژن گژزاره بژه دلیژل موقعیژت
متعادلی که دارد ،اپیزود وضعیت داستان را هیز رقم می زهد .در ادامه تعادل داستان با ماهدن شژنزبه در خال

برهژژژم میخورد

و تا بهبودی حال او ادامه مییابد .در این بین مراقبت مرد از شژنزبه و رها کردن او ،اپیزود گذار را تشکیل داده و بهبودی گاو،
اپیزود وضعیت و پایان پیرفت اول است؛ بنابراین پیرفت اول داستان در اینجا پایان مییابد و در طلب چراخور بودن شژنزبه،
آغاز پیرفت دوم داستان است .این پیرفت به این شرح است:
 .1شنزبه در طلب چراخور میپویید (وضعیت آغازین -آغاز پیرفت با گزاره فعلی).
 .2در حوالی آن مرغزار شیری بود  ...چندانکه باهگ شنزبه بگوش او رسید هراسی بدو راه یافت ( ...اپیژزود گژذار -ادامژه
پیرفت).
 .3در میان اتباع او دو شگال بودهد یکی را کلیله هام بود و دیگر را دمنه  ...دمنه برفژت و بژر شژیر سژالم کژرد ( ...اپیژزود
گذار -ادامه پیرفت).
 .4اگر مرا مثال دهد تا هزدیک او روم و بیان حال و حقیقت کار ملک را معلوم گرداهم ( ...اپیزود گذار -ادامه پیرفت).
 .5چون به هزدیک او رسیدهد گاو را گرم پرسید  ...پس از تأمژل و مشژاورت و تژدبر او را مکژان اعتمژاد و محژرم اسژرار
خوی

گرداهید (اپیزود وضعیت – پایان پیرفت).
در این بخ

از داستان شخصیت دیگر یعنی شیر به قصه وارد میشود که با شنیدن صدای گاو هراسان شژده و بژر جژای

خود ساکن ماهده است ،پس تعادل آغازین قصه در این بخ
پی

برهم خورده و اپیزودهای گذار ،داستان را تا پایان پیرفژت دوم

می برد .دمنه با هزدیک کردن خود به شیر و جویا شدن علت ترس او ،داستان را به وضعیت متعادل هزدیک مژیکنژد و بژا

رفتن هزد گاو ،گفت وگوی با او و آوردن وی هزد شیر ،تعادل داستان را باز میگرداهد .در این بخ

پیرفت دوم داستان پایژان

مییابد و داستان به پیرفت سوم وارد میشود .در اینجا اپیزودهای گذار به همراه گزارههای فعلی و وصفی ،روایت داسژتان را
ادامه میدهد و آن را به موقعیت تعادل دوم هزدیک میکند .پیرفت سوم بدین شکل است:
 .1هرچند اخالق او را بیشتر آزمود ،ثقت او به فور داه

و کفایت و کیاست وی زیادت گشت (اپیزود وضژعیت -تعژادل

آغازین با گزاره شخصی).
 .2چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو  ...ضعف رأی و عجز مرا میبینی؟ (اپیزود گذار -آغاز بر هم خوردن تعژادل بژا
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گزاره فعلی).
 .3گفت میاهدیشم که به لطایف حیل و بدایع تمویهات ،گرد این غرض درآیم .گفت شنزبه بر مقژدمان لشژکر خلژوتهژا
کرده و هر یک را بههوعی استمالت هموده  ...چون دمنه از اغرای شیر بپرداخت ،خواست که گژاو را ببینژد و او را هژم بژر بژاد
بنشاهد (اپیزود گذار -آغاز برهم خوردن تعادل با گزاره فعلی).
 .4چون مفاوضت ایشان بدین کلمت رسید ،شیر از گاو فارغ شده بود و کژار او تمژام بپرداختژه (اپیژزود وضژعیت -پایژان
پیرفت با گزاره فعلی).
در این بخ

پیرفت سژوم داستان آغاز میشود .تعادل آغازین این بخ

رسیژدن به پایان سلسله ،با گزارهها و داستانهای دروههای پی

با حیله دمنژه بژر هژم خژورده و داسژتان بژرای

میرود .به دهبال برهم خوردن تعادل داستان ،اپیزودهای گژذار

روایت را ادامه میدهند تا آهجا که با کشته شدن گاو ،اپیزود وضعیت و تعادل دوباره داستان را به پایان میرساهد.
پی

از این بیان شد که اگرچه داستانها و حکایات کهن ایراهی با اصول هظریات روایتشناسی مطابقت دارد ،سژازههژایی

چون براعت استهالل ،ویوگی منحصربهفرد این داستانهاست که در هظریات روایتشناسی به آن پرداخته هشده است؛ بنژابراین
براعت استهالل که مقدمه داستان برای درک بهتر پیام قصه است ،تنها مختص به حکایات کهژن فارسژی اسژت کژه بژه همژراه
اصول هظریات روایتشناسی ،داستاهی روایی را شکل میدهد .افزون بر این وجود داستانهای دروههای که شکلی از پژیرفژت
روایی داستان است ،در داستانهای ایراهی بهویوه حکایات کلیلهودمنه و مرزبانهامه همود دارد؛ بژه همژین منظژور در ادامژه بژه
بررسی داستانهای دروههای در حکایت شیر و گاو کلیلهودمنه میپرداریم.
بررسی داستانهای درونهای در حکایت شیر و گاو
آهچه در حکایات کهن فارسی ،سبب اطنا
درون داستان اصلی است که با اهدا

و طوالهی شدن داستان اصلی شده است ،وجود حکایات و قصههای گوهژاگون در

و پیامهای اخالقی همراه است .این داستانها که از دیدگاه روایتشناسی به داستانهژای

دروههای شهرت دارد ،در دل داستان اصلی جای میگیرد که «هقشی غیر داستاهی دارهد؛ یعنی در خدمت تفاسژیر و توضژیحات
راوی درباره موضوعات جاهبی هستند که درباره درونمایه داستان اصلی هیستند .هق های غیرداستاهی دروههای عبژارتاهژد از:
تمثیل برای موضوع مورد تفسیر راوی ،پاسخ به روایتشنو و فراروایت (توضیح راوی درباره رفتار و عادت و شیوه روایتگری
خود)» (بامشکی.)87 :1393 ،
برای مشاهده هموههای از داستانهای دروههای میتواهید به کتا

بوطیقای ساختارگرا از تزوتان تودورو

مراجعه کنید.

در داستان شیر و گاو هیز هموهههای فراواهی از داستانهای دروههای و دروههگیری ،مشاهده میشود .بژرای هموهژه در آغژاز
گفتوگوی کلیلهودمنه ،زماهی که دمنه به دهبال راه هفوذ برای دستیابی به منزلت واال هزد پادشاه است ،کلیله به بیژان داسژتاهی
میپردازد تا برادر را با جایگاه خود آشنا کند« :بوزههای درودگری را دید که بر چژژژوبی هشسته بود و آن را میبرید و دو مژیخ
پی

او  .....از اینجا گفتهاهد که درودگری کار بوزهه هیست» (مینوی .)62 :1370،این داستان تمثیلی است برای موضژوع مژورد

هظر راوی .هموهه دیگر زماهی است که دمنه دلیل ترس شیر را جویا شده و با بیان داستاهی تمثیلی او را آگاه میکند که هژر آواز
بلندی دلیلی بر ضخامت جثه هیست« ،آوردهاهد که روباهی در بیشهای رفت ،آهجا طبلی دید پهلوی درختی افگنده و هرگاه بژاد
بجستی شاخ درخت بر طبل رسیدی و آوازی سهمناک به گوش روبژاه آمدی  ...میکوشید تا آن را بدرید ،الحق چربوی بیشتر
هیافت» (همان)71 :؛ بنابراین ههتنها در این داستان بلکه در سراسر حکایات کلیلهودمنه ،داستانهای دروههای فرعی وجژود دارد
که هرکدام برای درک پیام داستان اصلی یا مادر ذکر شده است .در آغاز پیرفت دوم ،کلیلژه بژا بیژان داسژتاهی تمثیلژی دربژاره
عاقبت طماعی ،دمنه را از اهدیشه طمع داشتن بر حذر میدارد« .زاهدی را پادشژاهی کسژوتی داد فژاخر و خلعتژی گژرانمایژه،
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دزدی آن در وی بدید  ...اگر بترهات دزد فریفته هگشتمی آن فرصت هیافتمی ( » ...همان.)78 :
با بیان این داستان در درون داستان اصلی ،راوی قصد دارد تا خواهنده را بیشتر با محتوای داستان آشنا کند .پسازایژن در میژان
گفتوگوی کلیلهودمنه ،بار دیگر داستاهی برای بیان هتیجه حیله و مکر ،به داستان اصلی وارد میشژود .جالژب اینجاسژت کژه ایژن
داستان دروههای ،داستاهی دیگر را در دل خود جای میدهد که با چندین پیرفت و گزاره و سلسله همراه است .ازاینرو مژیتژوان
گفت که این داستانها هق

دروههای برای داستان دوم را دارد که خود داسژتان مژادر و اصژلی را شژرح مژیدهژد و از سژویی بژا

موضوع اصلی داستان مادر هیچ ارتباطی هدارد« .آوردهاهد که زاغی در کوه بر باالی درختی خاهژه داشژت و در آن حژوالی سژوراخ
ماری بود  ...بر سر مار بکوفتند و زاغ بازرست» (داستان دروههای اول) «آوردهاهد که ماهیخواری بر لب آ وطژن سژاخته بژود و
بهقدر حاجت ماهی میگرفتی  ...همگنان شاد گشتند و وفات ماهی را عمر تازه شمردهد» (داستان دروههای دوم).
با توجه به هظریه روایتشناسی تودورو
تودورو

میتوان گفت داستان دروههای دوم از هوع متناو

متفاوت است .بهعبارتیدیگر اگر در روایت به شکل متناو

بیان شده است کژه بژا هظریژه

«قضایای چندین سلسله در هم تنیژده مژیشژود و گژاه

گزاره یا قضیهای از سلسله یا پیرفت اول میآید و گاه گزارهای از سلسله دیگر» (تودورو  ،)94 :1384 ،در این بخژ

و در

داستان دروههای اول ،با برهم خوردن تعادل -خوردن بچه زاغها از سوی مار -داستان پنج پایک آغاز میشژود و بژا پایژان آن،
داستان زاغ با گزاره های فعلی مختلف تا بازگشت تعادل دوباره ،ادامه مییابد؛ ازاینرو با بررسی داستان شیر و گاو که داسژتان
اصلی و مادر است ،دوازده داستان دروههای در دل داستان اصلی و سه داستان دروههای دوم هیز روایت داستان را پژی

بژرده و

حکایت با سلسلههای طوالهی ،داستان را به پایان رساهده است.
هکته دیگر که باید به آن توجه داشت این است که در داستان شیر و گاو اگرچه برخی از دروههگیژریهژا بژرای درک بهتژر
مضمون داستان اصلی است ،هیچیک از آهها در شخصیت اصلی قصه هفوذ هداشته و تنها برای تعلیم آمژوزههژای اخالقژی بیژان
شده است؛ بنابراین میتوان گفت هویسندگان داستانهای کهن که هد

قصه را بیان مضامین اخالقژی و تعلیمژی مژیداهسژتند،

بیشتر بر آن بودهد تا ریشه آموزه های اخالقی ،تعلیمی و تمثیلی را در دل خواهنده بپروراهند؛ بنابراین محور اصلی داسژتانهژای
کهنی همچون کلیلهودمنه و مرزبانهامه ،بازتا

هد

ههایی هویسنده است که این امر ههتنها در دل داستان اصلی بلکه در مژتن

داستانهای دروههای و شخصیتهای گوهاگون آن همایان میشود.
نتیجه
سازهها و بنیاهی که هشاندهنده اصول و ساختار روایت است ،داستان را در خط سیری روایی قرار میدهد کژه هژد

آن بیژان

مضمون و پیام اصلی داستان است .بررسی داستان شیر و گاو کلیلهودمنه از هظر همود هحوی هظریه تودورو  ،هشان میدهد که
روایتشناسی و اصول آن با این داستانها مطابق است و ساختاری منظم و تقریباً مشترکی را دارد .با بررسی داستان شیر و گاو
از این منظر ،سه پیرفت ،ش

اپیزود وضعیت ،هشت اپیزود گذار و بی

از بیست گزاره فعلژی و وصژفی روایژت داسژتان را

شکل می دهد .افزون بر این ،وجود مقدمه یا براعت استهالل در آغاز اینگوهه داستانها قابل توجه است که البتژه جژزء اصژول
روایتشناسی هیست .این بخ

که از ویوگیهای داستانهای کهن ایراهی است ،در ابتژدای داسژتان ،مضژمون و هژد

اصژلی

حکایت را برای خواهنده آشکار میکند .ازآهجاکه این هوع داستانها پیامی اخالقی و حکمی دارد ،براعت استهالل ابزاری بژرای
آشنایی خواهنده با مضامین اخالقی و هدایتکننده خط سیر فکری او در طول داستان است .افزون بر این ،شکل روایت داستان
در همود هحوی هظریه تودورو

به سه هوع دروههگیری ،زهجیرهسازی و تناو

بیژان مژیشژود .داسژتانهژایی کژه درون قصژه

کلیلهودمنه به شکلی دروههای ظهور میکند با دروهه گیری روایی هظریژه تژودورو

اهژدکی متفژاوت اسژت .در شژکل روایژی

دروهه گیری هظریه تودورو  ،شخصیت داستان با شنیدن داستان دروههای ،به خطای خود پی میبرد و تأثیر آن را میپذیرد؛ اما
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در داستان شیر و گاو ،شخصیتهای داستان با پایان یافتن قصه ،پیام اخالقی داستانهای دروههای را کشف مژیکننژد .از سژوی
دیگر وجود داستانهای دروههای دوم ،که برای بیان هد
است که در این شکل روایت هظریه تودورو

داستان دروههای (فرعی) اول هقل شده است ،از دیگژر تفژاوتهژایی

با روایت داستان کلیلهودمنه مشژاهده مژیشژود .ازایژنرو مژیتژوان هرکژدام از

داستانها و حکایات اصلی و دروههای را بر اساس هظریات و دیدگاههای روایتشناساهه بررسی و تحلیل کرد.
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