
 

  هاي با تكيه بر داستان نامهودمنه و مرزبانمقايسة ساختار داستان بين كليله
  و » صياد و آهو«، »زاغ و مار«، »سه انباز راهزن«، »خوار و ماهيماهي«، »موش و مار«

 » زاغ و گرگ و شغال«

  1عليحسن زاده ميردكتر عبداهللا 
  2مهري گلشني راد

  چكيده 
كند و كمتر به درونمايه و موضـوع آثـار توجـه    ساختارگرايي علمي است كه داستان را از لحاظ فرم و شكل آن بررسي مي

كـه   بـا توجـه بـه ايـن    . بررسـي كـرد   توان با اين روشهاي عاميانه را ميدارد؛ بسياري از ساختارگرايان معتقدند، تمام داستان
از (الگـوي سـاختاري پـراپ     اسـت، بنـابراين   حكايت حيوانات هميشه به منزلة يـك نـوع تعليمـي و تمثيلـي شـناخته شـده      

نامـه نيـز از جملـه آثـار     ودمنه و مرزبـان كليله. يكي از الگوهاي مناسب براي بررسي اين حكايات است )ساختارگرايان مشهور
از اين رو، چند حكايـت از ايـن    .ها نقش مهمي دارندو حيوانات در آن اندشدههاي زيادي تشكيل مهمي هستند كه از حكايت

هـا بـا هـم،    آن ها و مقايسةپس از تجزيه و تحليل ساختار اين حكايت آثار را بر اساس الگوي ساختاري پراپ بررسي كرده و
از لحاظ ساختار ) زاغ و مار(و ) موش ومار( در اين ميان، دو حكايت. ايممورد بحث قرار داده هاي آنها را ها و تفاوتشباهت

ها با الگـوي ارائـه شـدة پـراپ همخـواني دارد؛      اين حكايت با توجه به اينكه. اندشباهت بيشتري به يكديگر داشته و مضمون
  .ها  رعايت شده استكاركردهاي بيان شده از جانب او در اين داستان
هـا  ها است كه به حكايتوگو و راهنمايي بين شخصيتشود، گفتا ديده ميهنكتة قابل توجهي كه همواره در اين حكايت

اند، بـه  اثر به كمك شخصيت  انساني در قالب حيوانات توانسته در حقيقت، نويسندگان اين دو.جذابيت خاصي بخشيده است
  .انتقاد از جامعه و سياست حاكم بر آن بپردازند

  نامه، ساختارگرايي،داستان،پراپودمنه، مرزبانكليله: يكليد واژگان

  مقدمه
ودمنه از آثار منثور قرن ششم است كه عبداهللا بن مقفع آن را به عربي ترجمه كرده است و نصراهللا منشـي آن  كليله

كليلـه و دمنـه نصـراهللا    « .بـه فارسـي برگردانـده اسـت     540تا  538هاي را بر اساس ترجمة ابن مقفع در حدود سال
برخي حكايات كوتاه و برخـي  . حكايت آن فرعي است 43حكايت اصلي و  14ايت دارد كه حك 57باب و 16منشي

ودمنه و امثال و حكايت پردازي كليلهبه طور كلي سبك و سياق داستان«). 73:1384پارسا، ( »ديگر بلند و پيچيده هستند
راني و غير ايراني است، در تمام متـون  آن يا امثال و حكايات مشابه آن كه برگرفته از فرهنگ عامه يا منابع مختلف اي

ودمنـه، بلكـه بـه تقليـد     كتاب مشهوري كه نه از روي  كليله« )118:1376تقوي،( ».نظم و نثر فارسي به چشم مي خورد
. »كليله و از روي منابع مختلف هندي و غير هندي و با همان سبك و سياق كليله نگاشـته شـده مرزبـان نامـه اسـت     

و سعد  نوشته است،. ق.به زبان طبري در قرن چهارم ه را كتابنيابن مرزبان بن رستم بن شروين اسپهبد ) 116:همان(
  .در قرن هفتم به فارسي دري برگردانده است را آنالدين وراويني 

-مرزبـان . به نام روضه العقول نوشته اسـت  محمدبن غازي الملطيوي، 598 تحرير ديگري از اين كتاب را در سال

 .اندها به شيوة داستان در داستان بيان شدههر باب شامل چند حكايت است و اين حكايت. باب دارد 9و  نامه، مقدمه
هاي نامه سبب شده است تا حال و هوايي شبيه به حال و هواي داستان گوييشيوه داستان در داستان حكايت مرزبان«

عنـوان درون مايـه و زمينـة اصـلي كتـاب در ايـن       از طرفي اهميت پند و اندرز، به . ها حاكم شودشفاهي بر حكايت
 ساختارنيا ودمنهلهيكل يهاداستان از آشكار يريرپذيثأت با نامه مرزبان مولف« )1:1388آزاد،(. »ساختار متبلور شده است

هاي داستاني شامل حكايتدر واقع هر دو اثر  )76:1388، پورحسام(. »است برده كار به شيهاداستان ردرييتغ ياندك با را
                                                            

 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان   -2
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بـه همـان   «. را دارنـد  ييسـاختارگرا  جملـه  ازهاي گونـاگوني تو در توي بسياري هستند كه قابليت بررسي از ديدگاه
كنـد و سـرانجام   يابد، داستان ناچار در زمان و مكان تحقق پيـدا مـي  صورت كه زندگي در محيطي در گذار وقوع مي

دسـت انـدركاري   تحقـق داسـتان بـي    توانـد بـود،  ها مقدور و ميسر نميجود انسانوهمان گونه كه زندگي انساني بي
: آيـد بنابراين، هر داستاني از آميزش قلمروهاي زير و تأثير و تأثر آنها در يكديگر پديد مي. قهرمانان آن ممكن نيست

قصه « .)50:1368سرامي،( »قهرمان. 4محيط؛ . 3منطق و قوانين حاكم بر كردار؛ . 2كردار و تبلور آن در گفتار و پندار؛ .1
قصه با آن زبـان فخـيم و رفـيعش بـه     . پردازداي و ساختگي ميحكايتي است پهلواني كه به اشخاص و اشياء افسانه

 )47:1380آلوت، (. »اند،حتي امكان رخ دادنشان نيز نيستپردازد كه هرگز رخ ندادهوصف چيزهايي مي

ودمنـه اسـت كـه    نامـه و كليلـه  هاي مرزبـان اما آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده است، مقايسة ساختار داستان 
اين مقايسة ساختار بر اساس  .براساس فرضية ما، تقريباً از لحاظ مضمون شبيه به هم هستند و ساختار مشتركي دارند

ها با الگوي ارائـه شـده همخـواني    رسد كه اين حكايتر ميالگوي ساختاري والديمير پراپ بوده است وچنين به نظ
  .داشته باشد

  ساختارگرايي
نخستين بار ارسطو در بوطيقا، پس از تعريف ژانرهاي مختلفي چون حماسه و تراژدي و كمدي و معرفي ابـزاري  «

 »طـرح سـخن گفتـه اسـت    كند، بسيار مختصر و كوتـاه از سـاختار   كه اين انواع به وسيلة آنها پيام خويش را بيان مي
  ).41: 1387خديش، (

رسد و بعدها از نقد نو هـم متـأثر  ريشه ساختار گرايي به فرماليسم و مكتب پراگ و نئوفرماليسم و فوتوريسم مي«
در حقيقت ساختارگرايي در بررسي داستان دگرگـوني گسـترده و ژرفـي بـه وجـود      ). 223:1377مقدم،علوي( »استشده
ختارگرايي نو، دربارة داستان و روايت مـديون كلـودي لـوي اشـتروس، مـردم شـناس بـزرگ        نقد و تحليل سا. آورد

ــاختاري      ــل س ــراپ در بررســي وتحلي ــر پ ــوي اشــتروس، والديمي ــيش از ل ــا پ ســاختارگراي فرانســوي اســت؛ ام
اي اسـت كـه   او يكي از ساختارگرايان برجسـته  ). 223-225: 1377، مقدميعلوبه  ك.ر( ها پرداختقصه»شناسي ريخت«به
 1928هـاي پريـان را در   شناسي قصهبه مطالعة ساختارگرايانه در قصص فولكوريك روسي پرداخت و كتاب ريخت«

اين كتاب پراپ نه تنها در ادبيات بلكه در همة شعب علوم تحـولي ايجـاد كـرد، زيـرا بـه      . در روسيه به چاپ رساند
قابل كشف هستند و ظواهر گوناگون نبايـد مـا را فريـب     هاي خاصها داراي ساختروشني نشان داد كه همه پديده

. امــروزه نقــدهاي زيــادي وجــود دارنــد كــه بــر كاركردهــاي ســاختاري اســتوارند«.) 177-184:1383,شميســا( »بدهــد
ها ها و داستانها، قصهاند كه الگوهاي روايتي مشخصي دست يابند تا به كمك آنساختارگرايان همواره درپي آن بوده

ها و رخـدادهاي عـالم را داراي   ساختارگرايان، تمام پديده«در واقع، ). 73: 1388حسام پور، (» د بررسي قرار دهندرا مور
مگـر طـي روابطـي     دهد،به سخن ديگر از نظر اينان هيچ چيز در عالم امكان رخ نمي دانند؛ساختارهاي مشخصي مي

هـاي مشـخص   هـاي هنـري را داراي سـاختار   تحتي كاركردهاي ذهن انسان و خالقي مكرر و مشخص و هميشگي؛
همچون گسترش بينش خواننده، كمك  ساختارگرايي عالوه بر برخورداري از مزايايي،). 82: 1377علوي مقدم،( »دانند مي

ارزش فرهنگـي اثـر    بررسـي سـاختاري،   در زيـرا  اشكاالتي نيز دارد؛ ،...به فهم بهتر تفاوت انواع ادبي و تحول آن و 
شناسي آثار ناپذير نسبت به زيباييتوجه است و به طور اجتنابهمچنين، ساختارگرايي به مفهوم اثر بي. داهميتي ندار

  ).90-91: 1380ك به شايگان فر،.ر( ماندتوجه باقي ميبي
ترتيب، ساختارگرايان به مضمون آثار توجهي ندارند و در تقسيم بندي هاي خود بيشـتر بـه اجـزاي تشـكيل      بدين

: گويـد هاسـت، مـي  شناسـي قصـه  پراپ كه خود از پيشروان تحقيـق در زمينـة ريخـت   «.كنند تان توجه ميدهندة داس
  ). 21:1376تقوي، ( »"انجامدبندي قصه بر حسب مضمون يكسره به آشفتگي مي تقسيم"
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  شناسي ريخت
» )ها با يكديگر و با كل قصهها بر پاية اجزاي سازة آنها و همبستگي اين سازهتوصيف قصه( شناسي، يعنيريخت«

يعنـي بررسـي و    اسـت؛  morphologyشناسـي معـادل واژة انگليسـي    شناسي يا هيـأت واژة ريخت«. )49:1386پراپ، (
هاي زبان شناسي است، بـه بررسـي   هاي ساختارگرايي و يافتهها كه حاصل جمع انديشهاين روش. هاشناخت ريخت

 ).107: 1390ي، روحان(» پردازدساختمان و فرم قصه مي

  خويشكاري
خويشكاري، يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه از نقطه نظر اهميتـي كـه در جريـان عمليـات قصـه دارد،      «

خويشكاري . ناميد» خويشكاري«هاي پريان را پراپ كوچكترين جزء سازنده قصه«. )53: 1386پراپ، ( »شودتعريف مي
او پس از تجزيـه و تحليـل   . د و قبل از هر چيز بايد آنها را جدا كردهاي بنيادي قصه هستنهاي قصه، سازهشخصيت

بـه نظـر پـراپ در تعريـف     . هاي روسي به سي و يـك خويشـكاري دسـت پيـدا كـرد     يكصد قصه از مجموعه قصه
تعريف نبايد متكي به شخصيتي باشد كه آن خويشـكاري را انجـام   ) الف: خويشكاري بايد دو نكته را در نظر داشت

البته اين سي و ). 109: 1390روحاني، (» توان تعريف نموديك عمل را جدا از مكان آن در سير داستان نمي) ب دهد؛مي
اي ها نيز وجود داشت كه خويشـكاري و سـازه  هايش وجود نداشت و بسياري از قصهيك خويشكاري در تمام قصه

ها تمام اين سي و يك خويشكاري و كـاركرد  در آنها بود كه جزء اين سي و يك خويشكاري نبود و لزوماً همة قصه
  .را نداشتند

  :شمارد، عبارتند ازهاي پريان بر ميسي و يك خويشكاري كه پراپ در قصه
فريبكـاري  . 7؛ φكسب خبر . 6؛ εخبرگيري شرير . 5؛ δنقض نهي. 4؛ γنهي. 3؛ βغيبت. 2؛ αوضعيت آغازين. 1
λ شرارت . 8؛Α ميانجيگري . 9؛В وليه مقابله ا. 10؛С اولين كاركرد بخشـنده  . 12؛ ↑عزيمت. 11؛D واكـنش  . 13؛

؛ Iپيـروزي   . 18؛ Jداغ گذاشـتن   . 17؛ Hمبارزه . 16؛ Gانتقال مكاني . 15؛ Fدريافت عامل جادوئي . 14؛ Eقهرمان
  ؛Rsنجات . 22؛ P پيگيري،تعقيب. 21؛ ↓بازگشت . 20؛ Kرفع مشكل. 19

شـناخته  . 27؛ Nانجام كار دشوار. 26؛ Mكار دشوار  . 25؛ Lادعاهاي بي پايه . 24؛ Oورود به طور ناشناس . 23
  .Wعروسي . 31؛ Uمجازات شرير . 30؛ Tتغيير شكل. 29؛ xEرسوايي شرير. 28؛ Qشدن 

هاي مشترك براساس الگوي ساختاري پـراپ، بـه   پس از بررسي ساختار چند حكايت با مضمون در اين پژوهش،
ها شامل حكايت موش و مار، در مقابل حكايت زاغ و مـار؛ حكايـت   اين حكايت. پردازيميكديگر مي مقايسة آنها با

اسـت كـه البتـه     خوار و ماهي، در مقابل زاغ و گرگ وشغال و حكايت سه انباز راهزن  در مقابل صـياد و آهـو  ماهي
 . بحث دربارة آنها نيست هاي مشترك بسياري بين اين دو اثر وجود دارد كه در اين پژوهش مجالداستان

  :ودمنه زاغ و مار از كليله و نامهمقايسه ساختاري حكايت موش و مار از مرزبان .1
  .واسطه = مشاور؛ باغبان =ضد قهرمان؛  مادر موش  = قهرمان؛  مار= موش  :هاشخصيت
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  شناسي حكايت موش و مارريخت. 1.1
  شاهد مثال خويشكاري عالمت شماره

1  
صحنه آغازين و توصيف امن و راحتي 
قهرمان و به هم خوردن آن از جانب 

  )شرارت(شرير 

و از آنجا راهي ... شنيدم كه وقتي موشي در خانه توانگري خانه گرفته 
روزي ماري اژدها پيكر با صورتي سخت منكر از ... به باغ كرد 

 صحراي شورستان به طلب آب آمد و از آنجا گذر بر خانه موش كرد
  .برسر گنج مراد نشست...

2    
طلبد و با قهرمان از مادر راهنمايي مي

  )راهنمايي. (كنداو مشورت مي

پيش مادر آمد و از وقوع واقعه دستبرد مار بر خانه و اسباب او 
ها حكايت كرد و از مادر در استرشاد طريق دفع از تغلب او مبالغت

 .كرد

برو مسكن ديگر گير و با مسكنت خويش بساز كه تو را :مادرگفت  ).نهي( داردمادر او را از مبالغه باز مي  3
  .زور بازوي مار نباشد

من اين مار را به دست باغبان خواهم گرفت كهبه شعبدة :موش گفت  ).گريچاره( .انديشدقهرمان مكري مي  4
  . حيل او را بر كشتن مار تحريز كنم

واسطه به كار قهرمان مكر را به كمك   5
  )فريبكاري. (بنددمي

موش بر سينه باغبان جست،از خواب درآمد موش پنهان شد و ديگر 
باغبان از جاي بجست و از غيظ حالت زمام ... باره در خواب رفت 

  .تا به نزديك مار رسيد... دويدسكون از دست رفته در دنبال مي

6  I‐U  
وگرددهالك ميتوسط واسطهدشمن

  .سرش بكوفت. باغبان بر مار خفته ظفر يافت ).پيروزي. (شودپيروز ميقهرمان 

 

  شناسي حكايت زاغ و مار ريخت .1.2
 واسطه= مشاور؛ مردم =ضد قهرمان؛ شغال= قهرمان؛ مار= زاغ: هاشخصيت

 

  شاهد مثال خويشكاري عالمت شماره

1  
صحنه آغازين و توصيف دشمني بين

 قهرمان و ضد قهرمان
كوه بر باالي درختي خانه داشت، و در آن حوالي سوراخ زاغي در

  .ماري بود، هر گاه كه زاغ بچه بيرون آوردي مار بخوردي
2 C  هاي جهان بينش بركنمچون مار در خواب شود ناگاه چشم )انتقام.(خواهد انتقام بگيردقهرمان مي.  

.طلبدقهرمان راهنمايي و مشورت مي    3
 )راهنمايي(

انديشم كه شگال كه دوست وي بود بكرد و گفت ميشكايت آن بر
  .خود را از بالي اين ظالم جان شكر باز رهانم

كند يوست قهرمان او را راهنمايي مي  4
  .آموزدو مكري به او مي

ها نمايد كه در اوج هوا پرواز كني و در بامصواب آن مي:شگال گفت
اي گشاده افگني كه ربودن اندازي تا نظر بر پيرايهو صحراها چشم مي

چون نزديك مار رسي بر ... فرود آيي و آن را برداري . آن ميسر باشد
 .وي اندازي

5  B  
قهرمان از واسطه براي از بين بردن

 ).ميانجيگري( .كنددشمن استفاده مي
بر آن ترتيب كه شگال گفته بود بر مار ... زاغ روي به آباداني نهاد 

 ..انداخت

6  U -  رساندواسطه دشمن را به هالكت مي
  .مردماني كه در پي زاغ بودند در حال سر مار بكوفتند و زاغ باز رست ).پيروزي( كندو قهرمان نجات پيدا مي

 
گفت : تواند هر چيزي، از قبيلشود كه بنابر خواست و سليقة نويسنده است و مياي شروع ميهر داستان با صحنه
... بروز يك حادثه و واقعه، توصيف يك صحنه يا منظرة خاص يا افراد حاضـر در داسـتان و  ها، وگوي بين شخصيت

حسـن زاده  (  »اما يكي از عناصر مهم حكايت است صحنه آغازين خويشكاري نيست،«: توان گفتبه عبارتي مي. باشد
  ).88: 1391مير علي، 
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لم و ديگـري مظلـوم حكايـت اسـت؛ در     كه يكـي ظـا  شوديم شروعهاي آن حكايت زاغ ومار با معرفي شخصيت
بر هم خوردن اين آسـايش و راحتـي از سـوي مـار      حكايت موش و مار، داستان با توصيف امنيت و راحتي موش و

از جانـب ضـد    قهرمان قصه است و شخصـيت مظلـوم و نـاتواني دارد،    در حكايت زاغ و مار كه زاغ. شودشروع مي
خورد؛ او چـون در برابـر مـار    گيرد، تا جايي كه بچه هايش را مار ميقرار ميكه مار است، مورد آزار  )شرير(قهرمان 

دهد و همچنـان بـه كـار خـود     كند؛ ولي مار به سخنان او گوش نميرود و او را نصيحت ميناتوان است، نزد مار مي
تصـاحب  ) رمـان ضد قه(از جانب مار  )قهرمان(دهد؛ در حكايت موش و مار نيز خانه و محل آسايش موش ادامه مي

تواند در برابر او مقاومت كند بنابراين، بـه فكـر چـاره    شود و موش كه خود توانايي مقابله با دشمن را ندارد، نميمي
هـاي ديگـر بـا    هـا و حكايـت  ها مانند تمام داسـتان كه هر يك از اين حكايت شودبه اين ترتيب، مالحظه مي .افتدمي

ترين تشابه اين دو حكايت اين است كه در هر دو حكايت مار دشمن يا همان ضد اما اصلي اند؛اي شروع شدهصحنه
  .شودقهرمان است كه باعث آزار و اذيت و به هم خوردن آرامش قهرمان مي

ـ    يكي از كاركردها يا خويشكاري  نهايي كه پراپ تعريف كرده است، مشورت و راهنمايي خواسـتن اسـت كـه اي
خواهد و مادرش رود و از او مشورت و راهنمايي ميموش به نزد مادر مي. د داردخويشكاري در هر دو داستان وجو

در حكايـت  . افتـد دهد و خود به فكر چاره مـي گوش نمي دارد؛ ولي موش به سخن مادراو را از مقابله با مار باز مي
ند زاغ به تنهايي توانايي داخواهد، شغال كه ميرود و از او كمك و مشورت ميديگر، زاغ نزد دوست خود، شغال مي

همـان گونـه    .دهد تا از شر مار نجات پيدا كند و ديگر مورد آزار قرار نگيردمقابله با مار را ندارد، به او پيشنهادي مي
اي براي رهايي خود و پردازند و به فكر چارهدو قهرمان به مشورت با ديگران مي كه مشاهده شد، در اين قسمت هم،

  .امش هستندبه دست آوردن آر
كند؛ مردم نيز براي پس گرفتن پيرايه، او را دارد و فرار مياي را از خانة شخصي برميپيرايه زاغ با مشورت شغال،

شوند و زاغ بـراي از بـين   بدين ترتيب مردم به مار نزديك مي .آوردكنند و زاغ  پيرايه را تا نزديكي مار ميتعقيب مي
افتد و به كمك باغبان گر است، به فكر چاره ميموش نيز كه خود زيرك و حيله. كندها استفاده ميبردن دشمن از آن

كند و مـزاحم خـواب   از اين رو شروع به آزار و اذيت كردن باغبان مي خواهد مار را از بين ببرد؛كه در آنجاست، مي
باز بـدين   .رسدبه نزديك مار ميشود و در تعقيب موش نيز ناراحت و عصباني از خواب بيدار مي شود؛ باغباناو مي
شود؛ زيرا به كمك واسـطه در صـدد از بـين بـردن ضـد قهرمـان       شباهت ديگر اين دو حكايت مشخص مي ترتيب،
  .هستند

واقعي و منطقـي   گيري در داستان ضروري است پس از طي روند منطقي خود، به نتيجة قاطع،براي خاتمه و نتيجه
  .دور از ذهن و غير منطقي باشد برسد و تخيل باعث نشود كه نتيجه

انـدازد و  شوند و زاغ پيرايه را روي مار مياند، به او نزديك ميمردم كه براي گرفتن پيرايه از زاغ او را دنبال كرده
 شـود موش نيز هنگامي كه باغبان به مار نزديك مي.  كندكشند و به اين ترتيب زاغ نجات پيدا ميمردم هم مار را مي

رسد و به اين ترتيب موش كند و مار با گرز باغبان به هالكت ميبيند، سريع خود را در سوراخي پنهان مييو او را م
-در  دو  حكايت مـي  بنابراين، همان گونه كه. كندگيرد و نجات پيدا ميخانه و محل آسايش خود را دوباره پس مي

در هر دو حكايت، دو قهرمان حضور دارند كه . يابديبينيم، حيله و مكر و عقل و رزانت راي به نيرو و قدرت ظفر م
هر دو قهرمان به كمك واسطه،  .گر و ديگري مظلوم و ناتوان است و مار دشمن مشترك آنها استيكي زيرك و حيله

  . شوندموفق به از بين بردن دشمن يا همان ضد قهرمان مي
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  خالصة دو داستان
  .شودگيرد و پيروز ميموش كمك ميكند؛ اما مار خانة موش را تصرف مي. 1
  . شودگيرد و پيروز ميدهد؛ اما زاغ كمك ميمار زاغ را  آزار مي. 2

محـور   هـا را در هر دو داسـتان از سـاختار واحـدي برخـوردار هسـتند و اگـر آن       شود،گونه كه مالحظه ميهمان
اوت دارد كـه يكـي زاغ و ديگـري مـوش     ها با هم تفشويم كه فقط شخصيت قهرمانجانشيني قرار دهيم، متوجه مي

بدين ترتيب، به . اي وارد شودتوانند جايگزين همديگر باشند، بدون اينكه به اصل داستان و طرح آن لطمهاست و مي
هاي اندكي در جزئيات داستان وجود دارد؛ در نهايت نيز غير از قهرمان اصلي كه در دو داستان متفاوت است؛ تفاوت

  .كنندشوند و نجات پيدا ميپيروز ميهر دو در آخر 
 گـردد، وقتـي در  هاي عدم واقعيت در داستان به بارزترين شكل آن از طريق شخصيت بخشي پديـدار مـي  نشانه«

زنـد، احسـاس   ها سـر مـي  ها از آنگردد و اعمال و افعال انسانداستان، حيوانات و اشيا با شخصيتي انساني ظاهر مي
ها ها با خلق و خويه حيوانات و اشيا هر يك نمايندة شخصيت يا صنف خاصي از انسانعدم واقعيت و تصور اين ك

  .)132:1364ان،يپورنامدار( »و مراتب اجتماعي گوناگونند، امري طبيعي است
  .هر دو حكايت شامل يك حركت است،از نوع كشمكش و پيروزي

 -------------         1حكايت

  �--------------       2حكايت
  ودمنهنامه و زاغ و گرگ و شغال از كليلهخوار و ماهي از مرزبانحكايت ماهي. 2 
  خوار و ماهيريخت شناسي حكايت ماهي.2.1

 ضد قهرمان= خوار قهرمان؛   ماهي= ماهي : هاشخصيت
 

  شاهد مثال خويشكاري عالمت شماره

1  
صحنة آغازين و توصيف وضعيت

 شكارخوار و باز ماندنش ازماهي
و دواعي شكار كردن ... خوار سالخورده مرغكي بود از مرغان ماهي

 .فتور پذيرفته

2  
مظلوم نمايي و متوسل شدن به مكر و

  .فريب دادن قهرمان
 ).فريبكاري(

از قيد ماثم ... هنگام آن است كه به عذر تقاعدهاي گذشته قيام نمايم 
طبيعتش بستة دام ماهي چون اين فصل بشنيد يكباره ... آزاد گردد

  .خديعت او گشت

3  
 دشمنبهقهرمان اعتماد

  
گفت اكنون مرا چه فرمايي؟ گفت اين فصل كه از من شنيدي به 

  .ماهيان رسان و اين سعي دريغ مدار

  .گفت اين گياه بر هم تاب و زنخدان من بدان استوار ببند تا فارغ باشي  خوردن بيفر   4

5  
دشمن و خورده شدننزديك شدن به

 قهرمان
خوار سر ماهي.ماهي گياه بر گرفت و نزديك رفت تا آن عمل تمام كند

  .فرو آورد و او را از ميان آب بركشيد و فرو خورد
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  حكايت زاغ و گرگ و شغال.2.2
 سلطان = ضدقهرمانان؛ شير=  زاغ و گرگ وشغال قهرمان؛= شتر: هاشخصيت

  مثالشاهد  خويشكاري  عالمت شماره

1  

صحنه آغازين و نزديكي قهرمان به
  شير و گروه او

زاغي و گرگي و شعالي در خدمت شيري بودند و مسكن ايشان 
چون نزديك . اشتر بازرگاني در آن حوالي بماند. نزديك شارع عامر

اگر رغبت نمايي در صحبت من مرفه و ايمن : شير گفت. شير آمد
 .بباش

2   r 

ماندن برايصبر كردن و منتظر
 فرصت مناسب به منظور كشتن

 ).اغتنام فرصت( قهرمان

در مقام اين اشتر ميان ما : اي رفتن و با يكديگر گفتايشان در گوشه
  .چه فايده؟ نه ما را با اوالفي و نه ملك را از او فراغي 

گردانيم كه از ما و مقرر ... صواب آن است كه جمله پيش او رويم   دشمن به قهرمان اعتماد  3
  .هاي ما فداي ملك استكاري ديگر نيايد ، جانها و نفس

4  λ  اين فصول با اشتر دراز گردن كشيده باال بگفتند و بيچاره را به دمدمه   خوردن بيفر
  .در كوزه فقاع كردند

5  
  

راضي شدن به مرگ و هالكت 
  قهرمان

گنان يك كلمه هم..اشتر اين دم چون شكر بخورد و مالطفتي نمود
  .يكبارگي در وي افتادند وپاره پاره كردند ... شدند 

 
نامـه و زاغ و گـرگ و   خـوار و مـاهي از مرزبـان   شود، حكايت ماهيداستان ديگري كه در اين پژوهش بررسي مي

هـا  حكايت همـان فريـب اسـت و اگرچـه شخصـيت      مضمون و درون ماية اصلي اين دو. ودمنه استشغال از كليله
و  دهد و آن هم فريب خوردن قهرمانان ساده لوح و نادان از دشمنان مكاراند ولي نتيجه يك چيز را نشان ميمتفاوت
  .گر استحيله

شود كـه پيـر شـده و از تـوان     خوار آغاز ميخوار و ماهي، داستان با توصيف وضع و حال ماهيدر حكايت ماهي
خـوار ضـد قهرمـان    در اين حكايت مـاهي . با توصيف همراه استبدين ترتيب، صحنة آغازين حكايت . افتاده است

احتياط؛ ولي در حكايت زاغ و گرگ و شغال صحنة آغـازين بـا توصـيف    مكار است و ماهي قهرمان ساده لوح و بي
شود؛ ايـن بيگانـه همـان    ها اضافه مياي به جمع آنشود كه بيگانهزندگي اين حيوانات  در مكان مشخصي شروع مي

شود و زاغ و گرگ و شغال ضد قهرمانـان  احتياط و نادان شناخته ميت كه در اين حكايت به منزلة قهرمان بيشتر اس
  . گر اين داستان هستندمكار و حيله

زاغ و گرگ و شغال نيز در . در اين حكايت شيريي حضور دارد كه پادشاه است و شخصيتي ضعيف و ناتوان دارد
خوار نيز در اين حكايـت در كنـار بركـه    ماهي. ه شير نزديك شده است از بين ببرندپي فرصتي هستند تا شتر را كه ب

  .بيند و قصد فريب او را داردلوح را مياي است تا اينكه ماهي سادهمنتظر توشه
كند تـا  خوار خود را به ماهي، شخصيتي پير و زاهد و تارك دنيا معرفي ميماهي خوار و ماهي،در حكايت ماهي   
به او نزديك شود و او بدون زحمت ماهي را شكار كند؛ در حكايت ديگر زاغ و گرگ و شغال با هـم بـراي از   ماهي 

كنند از اين رو ابتدا با او مدارا  مي مانند تا نقشة خود را عملي كنند؛كشند و منتظر فرصت ميبين بردن شتر نقشه مي
اي از سـاده لـوحي شـتر    فرستد و آنها با نقشهغذا آنها را ميو شير براي فراهم آوردن  شودتا اينكه اتفاقي حادث مي

  .افتندو به فكر توطئه عليه شتر مي كنندسوء استفاده مي
كنـد و او را پـس از شـكار    انديشد، ماهي را به خود نزديـك مـي  خوار با ترفندي كه ميدر اين حكايت، ماهي    

كنند و با فريب اينكه شتر گرسنه است و ناداني شتر استفاده ميزاغ  و گرگ و شغال نيز از دلرحمي .  خوردكردن مي
 و شير را نيز به خوردن شتر دهنداند، با نقشة قبلي شتر را فريب ميو هر كدام داوطلبانه حاضر به طعام شدن او شده

  .روندشود و به اين ترتيب هر دو قهرمان از بين ميكنند؛ و در نتيجه شتر نيز نابود ميمي بيترغ
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هـا مـؤثر   روند و مكر مكـاران و دشـمنان آن  احتياطي از بين ميدر اين دو حكايت دو قهرمان به دليل ناداني و بي 
  .احتياطي و غفلت قهرمان استعلت اصلي برنده شدن ضد قهرمان بي بدين ترتيب،. شودواقع مي

  خالصة دو حكايت
  .شودورد و نابود ميخخوار فريب ميلوحي خود از ماهيماهي به دليل ساده. 1
  .شودخورد و نابود ميلوحي خود  از دوستانش فريب ميشتر نيز به دليل ساده. 2

و سـاختار   در اين دو حكايت نيز مانند دو حكايت پيشين فقط شخصيت اصلي يا همان قهرمانشان متفاوت اسـت 
يگر شـباهت دارد؛ زيـرا مكـر مكـاران بـر      به يكـد  آيد كامالًاي كه از آن به دست ميكلي ومفهوم دو داستان و نتيجه

امـا حكايـت    خوار شامل دو حركت است؛حكايت ماهي. شودقهرمانان داستان اثر كرده است و باعث نابودي آنها مي
  .زاغ وگرگ يك حركت دارد

  �---------------    1 حكايت
      ---------------  

      2حكايت 
      ----------------�  

  ودمنهنامه و صياد و آهواز كليلهحكايت سه انباز راهزن از مرزبان.3 
 قهرمان  و ضد قهرمان= ها  سه راه زن شخصيت

 شناسي حكايت سه انباز راهزنريخت. 3.1

 

  شاهد مثال خويشكاري عالمت شماره

1  
صحنه آغازين و پيدا كردن گنج 

 توسط سه راهزن
در پيرامون ... سه مرد صعلوك راهزن با يكديگر شريك شدند وقتي

  .زير سنگي صندوقچه زر يافتند... شهري باطالل خرابه رسيدند 

2  C  

نقشه هالكتشركا وازيكيفرستادن
 مقابله اوليه،(از جانب دوستانش  او

 ).عزيمت

يكي را به اتفاق تعيين كردند كه در اين شهر بايد رفتن و طعامي 
  .آوردن

3  A 

سمي كردن غذاي دوستان از سوي
 آنهابردن شريك براي از بين

 ).شرارت(

كش او را برآ ن داشت كه چيزي از سموم حرص مردار خوار مردم
  .قاتل در آن طعام آميخت

4  A  
وبركشتندگريدراهزندو ةنقش

 ).شرارت( ستشان
زحمت وجود رقبت مال آن هر دو را باعث آمد بر آنكه چون باز آيد 

  .او از ميان بردارند

5  
  

  راهزن سه هر مرگ
ايشان هر دو برجستند و اول حلق او . مرد باز آمد و طعام آورد

بفشردند و هالكش كردند، پس برسر طعام نشستند، خوردند و بر 
 .جاي سرد شدند
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 آهو و اديصحكايت  يشناسختير .3.2

 صيد=  قهرمان؛  صياد و آهو و خوك= حكايت صياد و آهو؛ گرگ : هاشخصيت
 

  شاهد مثال خويشكاري  عالمت شماره

1  
صيادي روزي شكار رفت آهويي بفگند و بر گرفت به سوي خانه  صحنه آغازين و توصيف صحنه شكار

 .رفت

2  
درگيري صياد با حيوان ديگر و هالكت 

  هاآن

اي آورد ، و مرد تير بگشاد ي با او دو چهار شد و حملهكدر راه خو
بر مقتل خوك زد و خوك هم در آن گرمي زخمي انداخت و هر 

  .دو در جاي سرد شدند 

3  
رو به رو شدن قهرمان با مردارها و

  .گرگي گرسنه آنجا رسيد، مرد و آهو و خوگ بديد، شاد شد هاذخيره آن

زه كمان  نزديكتر است كه امروز بابه مصلحت حالي و مالي آن   موتيال قوت به اكتفا  4
  .هاي تازه را در كنجي برمبگذرانم و اين گوشت

ها كمان بجست، در گردن وردن زه كرد گوشهخكه آغازچندان  قهرمان مرگ وه حادث بروز  5
  .گرگ افتاد، و بر جاي سرد شد

  

فريـب يكـديگر را دارنـد و در آخـر هـالك      نامه سه شريك هستند كه قصد در حكايت سه انباز راهزن در مرزبان
  .شوندها نيزبه دليل طمع هالك ميدر حكايت صياد و آهو؛ خوك و گرگي هستند كه همة آن شوند؛ مي

هـا  اي زر از سوي آنآغازين با توصيف شراكت سه انباز و پيداكردن صندوقچه در حكايت سه انباز راهزن صحنة
كـه خـود صـياد نيـز شـكار       شـود يز، داستان با توصيف صحنة شكار آغاز ميدر حكايت صياد و آهو ن. شودآغاز مي

در اين حكايت گرگ، قهرمان داستان است كه شخصيتي حريص دارد و صياد نيز حريـف قهرمـان اسـت و    . شود مي
هايي شـبيه بـه هـم دارنـد كـه      در حكايت ديگر سه شريك در حقيقت نقش. آهو و خوك نيز صيدهاي ديگر هستند

كنند كه زيرا، هر سه، نقش يك قهرمان حريصي را بازي مي ها قهرمان و ضد قهرماني مشخص كرد؛ن براي آنتوانمي
  .دهندجان خود را بر اثر حرص و طمع از دست مي

شود و دو نفـر ديگـر از روي طمـع    ها دور ميبراي تهية غذا از آن كيشر سهبعد از پيداكردن صندوقچه، يكي از 
كنند؛ از طرف ديگر شخصي هـم كـه بـراي تهيـة غـذا      ريزي ميو و تقسيم زرها بين خود را طرحنقشة از بين بردن ا

در حكايـت  . ها را نابود كند و خود زرها را بگيردريزد تا آنها سم مياست، از روي حرص و طمع در طعام آن رفته
شود كه دراين درگيـري هـر دوي   يديگر صياد بعد از شكار آهو و برگشتن به خانه، در مسير خود با خوكي درگير م

شود و از روي حـرص و  كند و شادمان ميها را پيدا ميشوند؛ در اين ميان گرگي آنسپارند و هالك ميآنها جان مي
گرگ كه . كندبدين خاطر به مقدار اندك طعامي كه بر سر نيزه است بسنده مي ها را ذخيره كند؛خواهد كه آنطمع مي

كنـد و  كند، گوشة كمان به او اصابت مـي نده كردن به قوت اليموتي شروع به خوردن زه كمان مياحتياطي و بسبا بي
  .بينداندوزي خود را ميماند و او نيز نتيجة حرص و مالها همچنان باقي ميبدين ترتيب، طعام .ميردمي

كننـد و از بـين   مي او را خفهها آورد؛ آنگردد و طعام براي دوستان خود ميدر حكايت ديگر،وقتي شخص باز مي
شـوند و زرهـا همچنـان    در نتيجه، بر اثر خوردن سم هالك مي. شوندسپس مشغول خوردن غذاي سمي مي برند؛مي

  .ماندباقي مي
هاي متفاوتي حضور دارند كه در آخر نتيجة حـرص  شود، در اين دو حكايت شخصيتهمان گونه كه مالحظه مي

واقع، در هر دو حكايت، سرانجام حرص و رضا ندادن به اندك و طلب بسـيار و ذخيـرة    در. اندو طمع خود را ديده
  :اندو از قديم گفته. نامبارك، شوم و از بين رفتن است

خداوند از آن بنـده خرسـند نيسـت 
  

ــد نيســت    ــم خداون ــه قس ــه رازي ب  ك
 

 )268: بوستان (   
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  تيحكا دو ةخالص
  .كننديابند كه به دليل طمع بيجا، همديگر را نابود ميسه راهزن شريك، گنجي مي. 1
  .شودكند و نابود ميشود، گرگ در آنها طمع ميكند و در راه نابود ميشكارچي شكار مي. 2

خـوار و  مـاهي (، )زاغ و گـرگ و شـغال  (و ) زاغ و مـار (، )موش و مار(اين دو داستان مذكور اندكي با دو داستان 
در اين دو حكايت، ساختار و چارچوب كلي شبيه به هم اسـت؛ ولـي چـون در    .فاوت استكه تحليل شد، مت) ماهي

اي كـه از دو حكايـت   رسند؛ ولي نتيجههايي وجود دارد، اندكي از لحاظ فرم متفاوت به نظر ميها تفاوتجزئيات آن
هـا حـرص و   شدن قهرمـان در اين دو حكايت علت كشته  .رساندشود كامالً يك مفهوم؛ يعني قناعت را ميگرفته مي
هاست و ضد قهرماني وجود ندارد تا با او بجنگند يا كشمكشي و آزار و اذيتي وجود داشته باشد؛ بلكـه ايـن   طمع آن

حكايت سه راهزن شامل يك حركت است؛ اما حكايت صياد و آهـو  . هاستحرص، ضد قهرمان و دشمن وجود آن
  .دو حركت دارد

  :هاحركت
  -----------------   1حكايت 
  -----------------      2حكايت
                  ------------------  

  گيرينتيجه
نامه از ادب پارسي دو اثر برجسته و مهمي هستند كـه از ديربـاز مـورد توجـه     ودمنه از فرهنگ هند و مرزبانكليله

دهنـد؛ از  هاي هر دو اثر داستاني را حيوانات تشـكيل مـي  بيشتر شخصيتبا توجه به اين كه . اندعوام و خواص بوده
-حكايت. هاستهاي گوناگوني بررسي كرد كه از جملة اين موارد بررسي ساختار آنها را از جنبهتوان آناين رو، مي

شـود كـه   ديـده مـي   در ايـن بررسـي  . هاي اين دو اثر ارزشمند از لحاظ ساختار و مضمون شبيه به يكـديگر هسـتند  
ها فقط از نظر اسم يا زمان و مكـاني كـه در آن قـرار دارنـد، متفـاوت هسـتند، ولـي        هاي بعضي از داستانشخصيت

چشـمگيرتر از  ) زاغ و مار( و )موش ومار(هاي اين شباهت در داستان. ها يكي استمضمون، شيوة بيان و ساختار آن
ها با توجه به نظرية ساختارگرايان، از جمله والديميـر  ايتدهد ساختار حكمي اين بررسي نشان. هاستساير حكايت

-دهند و خويشكاريهايي حضور دارند كه كارهايي كه انجام ميشخصيت پراپ همخواني دارد؛ زيرا در هر حكايت،

رفاً ها صـ رسد كه اين نتيجه در بيشتر حكايتاي ميهايي با رعايت نظم و ترتيب وجود دارد و بعد از آن نيز به نتيجه
  .يك درس اخالقي و تعليمي است

نامه از لحاظ ساختار كلي به يكديگر شباهت دارند؛ زيرا هر يك شامل مقدمه و دمنه و مرزبانوافزون بر اين، كليله
دهد هر دو اثر از يك الگوي اين ويژگي نشان مي. اندريزي شدهچند باب هستند و به صورت داستان در داستان طرح

هاي انساني در قالب حيوانات به انتقاد همچنين، نويسندگان اين دو اثر با استفاده از شخصيت . اندهخاص پيروي كرد
توانـد بـراي   اند كه هر كدام از نتايج اخالقي استنباط شـده از حكايـات مـي   از جامعه و سياست حاكم بر آن پرداخته

  .همگان درس عبرتي باشد

  :منابعفهرست 
نامـة زبـان و ادب   ، پژوهش)بر اساس الگوي الماسي شكل البوف(نامه هاي مرزبانختار حكايتبررسي سا. آزاد، راضيه -1

  .1388،بهار 1، شماره )گوهر گويا(فارسي
  .1368:، نشر مركز ، تهرانشناسرمان به روايت رمان نويسان، ترجمه علي محمد حق. آلوت، ميريام -2
در مجلـة بوسـتان ادب دانشـگاه     .»ودمنه نصراهللا منشيهاي كليلهحكايتشناسي ريخت«. الله صلواتي،. پارسا،سيد احمد -3

  .1389زمستان .4شماره .شيراز



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      462

  .1386: اي،تهران، توسترجمة فريدون بدره هاي پريان،ريخت شناسي قصه. پراپ، والديمير -4
  .1367: ، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دومهاي رمزيو داستان رمز. پورنامداريان، تقي -5
  .1376:،انتشارات روزنه،چاپ اول، تهرانهاي حيوانات در ادب فارسيحكايت. محمد تقوي، -6
 در.ودمنه و افراسياب و سياوش در شـاهنامه هاي شير و گاو در كليلهبررسي تطبيقي ساختار داستان. سـعيد  حسام پور، -7

  .89-73صص .1/55پياپي.1388بهار : شماره اول.دوره اول. دانشگاه شيرازادبمجلة بوستان 
بـر اسـاس نظريـة     »كتيبـه « ايشناسي روايـت اسـطوره  تحليل ريخت.قنبري عبدالملكي،رضا.زاده ميرعلي،عبداهللاحسن -.8

  .81-100صص.11پياپي.1391پاييز : 3شماره.3دوره .و ادبيات تطبيقي هاي زبانفصلنامه پژوهش. والديمير پراپ
  .1387: هران اول،ت چاپ ،يفرهنگ و يعلم انتشارات ،ييجادو يهانهافسا يشناس ختير. ش،پگاهيخد -9

 اتيادب و زبان يهاپژوهش. يفردوس شاهنامه در »وانيد«هاي قصهي بررس. محمد ،ييكاليقادي تيعنا. مسعود ،يروحان -10
  105-122،ص1390بهار) 9ياپيپ( شماره، سوم، سال. ديجد دوره. اصفهان دانشگاه يفارس

  .1368: انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ اول از رنگ گل تا رنج خار،. قدمعلي سرامي، -11
  .1380:تهران ، انتشارات دستان،نقد ادبي. حميد رضا شايگان فر، -12
  .1383:تهران چاپ چهارم، ،انتشارات فردوسي،نقد ادبي. سيروس شميسا، -13
  .1377: سمت،انتشارات نظريه هاي نقد ادبي معاصر.مهيار علوي مقدم، -14
  1380: ، بر اساس چاپ محمد علي فروغي، انتشارات سخن، چاپ دومكليات سعدي -15
  .1380: انتشارات افسون تهران،). ترجمة نصراهللا منشي(از روي نسخة چاپي عبدالعظيم قريب،  ودمنه،كليله -16
  . 1376: انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران عناصر داستان،.جمال مير صادقي، -17
  .1367: تهران، نشر نو روشن، محمد ،نامهمرزبان. سعدالدين وراويني، -18

   



 463/      ...نامه مقايسة ساختار داستان بين كليله و دمنه و مرزبان

A Comparison Of Story structure Between "Kalileh o Demneh "And  
"Marzbannameh" 

(By putting emphasis on the following stories: (Rat and Snake), (Piscivorous and fish),(Three 
partner bandit) , (Crow and Snake) ,(Deer and Hunter) ,  (Wolf , Crow and Jackal)) 
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Abstract 
Structuralism is a science which reviews a story from the aspects of form and shape, and pays less 

attention to the themes and topics of the literary works. Most of the Structuralists, believe that all of 
the folk stories can be reviewed in this way. Regarding the fact that the animal's fable is always 
recognized as a kind of didactic and allegorical one, the prop's structural pattern (note that Prop is a 
famous structuralist) is an appropriate pattern to investigate these fables.  "Kalileh o Demneh "and 
"Marzbannameh" are of important works, consisting of many fables in which the animals play 
important roles. Taking this into account, some of the fables of these works are reviewed based on 
Prop's structural pattern; and their similarities and differences are discussed after analyzing and 
comparing their structures. Considering structure and theme, we came to this finding that the two 
fables of "Rat and Snake" and "Crow and Snake" have the most similarities. Since all these fables 
have concordance to the pattern introduced by Prop, we have considered all his stated functions in 
these fables. 

The significant point that is always noticed in these fables is the dialogue and guidance between the 
characters that give considerable attraction to these fables. In fact the authors of these two works could 
criticize the society and the dominated politics with the help of embedded characters of humans in the 
form of animals. 
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