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  کلیله و دمنهاز "باب بازجست کار دمنه"ریخت شناسی

  )براساس نظریه والدیمیر پراپ(
 * a.hasanzadeh@semnan.ac.ir علی میر زاده حسن عبداهللا دکتر

 
 سمنان دانشگاه دانشیار

  

  سمیه میکده

   رشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنانکا
  

  چکیده
بی از در دوره معاصر نقد ادبی کانون توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است و آثار اد

گرایی  هاي نقد ادبی، منجر به ایجاد مکتب ساخت پیشرفت.شود دیدگاههاي مختلفی بررسی می
انواع یکی از ریخت شناسی  . گردید"ن دوسوسورفردینا"با الهام از نظریات زبانشناسانه 

هاي ساختاري را کوشد روابط متقابل بین واحد ق میمحقّدر آن  است که رویکردهاي نقد ادبی
در نتیجه بتواند به یکی از مهمترین اهداف پژوهش یعنی تعیین . بررسی و تجزیه و تحلیل کند

ست قرن بیستم با هاي نخ ی از دههاین شیوه تحلیل. ست یابدچارچوب علمی براي داستان د
ه را گونه بود که او هر قص روش کار پراپ این . پراپ آغاز شد"هاي پریان  ریخت شناسی قصه"

ها را براساس ماهیت این  سپس آن. دکر وچک تقسیم و با یکدیگر مقایسه میهاي ک به قسمت
شان ه ها و روابط متقابلقصاین پژوهش بر آن است . درک ه توصیف می با یکدیگر و با کل قص

، ریخت ه را براساس نظریه والدیمیر پراپاز کتاب کلیله و دمن"باب بازجست کار دمنه"که 
  .شناس روس واکاوي کند

 8/2/1397 :         تاریخ پذیرش مقاله                       23/1/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  
 

 واژگان کلیدي

  نقد ادبی *
  ریخت شناسی *
  قصه هاي پریان*

 والدیمیرپراپ *

  کلیله و دمنه *



87 ...ریخت شناسی باب بازجست کار دمنه         رخسار زبان           1397، بهار 4شماره  /  

  مقدمه
 و ، منظر، روشایی که در چارچوب مطالعات ادبی قرار داشته لب نوشته، اغتا اوایل قرن بیستم

ولی پیدایش مکتب فرمالیسم روسی . کردند وجو می ابزار بررسی خود را بیرون از متن جست
شناختی را رقم زد که در واقع هر گونه بررسی و تحلیل که به  نوعی دگرگونی جدید روش

 و نیااگررتصو تمطالعا"اي که گونه  به.شود میکند مردود شناخته  بیرون از اثر راه پیدا می
 در و آورد پدید نقالبیا نیز نستادا یـسربر در ،عرـش یـسربر در لتحو بر وهعال نیااگررساختا

  ).143: 1368ایگلتون،("نهاد ناـبنی یـشناس تـیروا منا به را بیاد نشدا ،حقیقت

 اسالم از پیش به فارسی، اتادبی تاریخ در آن گوناگون هاي شکل به روایت خلق سابقه هرچند
 ادب در. است غرب فرهنگ محصول ادبی نوع یک عنوان به آن بررسی و تحلیل اما گردد می باز

 یک را روایت ارسطو. دارد تعلق ارسطو به داریم سراغ روایت از که تعریفی ترین غربی،کهن
  :داند می تام امر یا کامل ي حادثه

 که است امري آغاز. باشد داشته نهایت و هواسط و آغاز که است امري تام امر" 
 در اما باشد، آمده دیگري چیز دنبال که نباشد آن مستلزم خویش ذات به

. آید می وجود به یا و دارد وجود طبیعت حکم به که هست اوامري خود دنبال
 است عبارت آن و باشد آغاز برخالف معنی این برعکس که است امري پایان اما
 در اوقات بیشتر یا همیشه طبیعت، حکم به و خویش اتذ به که چیزي از

 عبارت هم میانه. نباشد دیگري چیز آن دنبال در اما باشد دیگر چیز دنبال
 در دیگري امر همچنین و آید دیگر امر دنبال خویش ذات به که امري از است

  ).8 :1386سودا، آتش("بیاید آن دنبال

 از بخشی که کند می وادار را او و کند می نشیندل و جذاب مخاطب براي را داستان ،روایت
 داستان هاي شخصیت با. بیندیشد آن به راجع. دهد اختصاص داستان مطالعه به را خود فرصت

 جامع اي تنه منزله به توان می را روایت. تصورکند ها آن جایگاه در را خود و کند پنداري ذات هم
 باشد شخص یک تواند می راوي. کند می ودنماییخ آن در نویسنده ترفندهاي تمامی که دانست

. باشد سنگ تخته یک مانند جان بی شیء یک تواند می نیز و شود می نقل او زبان از داستان که
 اتفاقّات همه ما و کند می تعریف ما براي را وقایع و کرده سیر داستان هاي صحنه تمامی در او
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. کند می همراه خود با را ما و شود می پیشرو يراو. کنیم می دریافت راوي چشمان دریچه از را
 تا روایت بحث اهمیت. باشد می قصه و داستان شناخت در مهم مباحث از یکی روایت شیوه

 شود پرداخته کامل طور به آن در روایت اصول قصه یا داستان یک در اگر که است جا آن
  .ندک برقرار شناسی زیبایی اصول با مستقیمی ارتباط تواند می

 جوانی نسبتاً علم شناسی روایت ولی است بشر خود قدمت به روایت گرچه"
 کتاب در تودوروف بار اولین و گذرد نمی دهه چند از بیشتر آن عمر از که است

 علم" عنوان به را) Narratology(شناسی روایت واژه "دکامرون زبان دستور"
 رمان و داستان قصه، سیبرر به تنها البتّه که برد می کار به "قصه مطالعه
 نمایش و رؤیا فیلم، اسطوره، قبیل از را، روایت اشکال تمامی و نیست محدود

  ).7 :1371اخوت،("گیرد می بر در

  :کند می تعریف طور این مفید و مختصر را روایت توالن مایکل

 هم کنار در غیرتصادفی صورت به که حوادثی از است ملموسی توالی"
  ).10همان،("اند آمده

 و است داده انجام روایت به راجع اي ویژه هاي پژوهش که کسانی از یکی عنوان به نیز گرماس
  :پردازد می روایت تعریف به اینگونه است، گرفته قرار ساختارگرایان توجه مورد

 به مشارك یک از شیء یک یا ارزش یک انتقال از است عبارت اساس در روایت
 که است وصفی گفته یک شامل نوعی روایت. پیرفت یک. دیگر مشارك

 "وجهی"اي گفته آن دنبال به کند؛ می مشخص را او موقعیت و فاعل ویژگیهاي
 و شوند می معرفی بحث مورد فاعل باورهاي و ها ترس آرزوها، آن در که آید می

 با ارزش جابجایی آن در که متعدي اي گفته و. دارد اشاره آن با مرتبط برکنشی
  ). 148 :1383اسکولز،(شود می نجاما موقعیت تغییر

 رهنمون مشخّص سمت این به را ما و کند روشن را ما ذهن تواند می حدودي تا تعاریف این
 را حوادث از اي سلسله و توالی روایتی هر در ما که است این تعاریف، وحدت نقطه که کند

 را روایت اساس و ایهپ که هستند شده زنجیر حوادث سلسله این که اي گونه به. داریم پیشرو
 سیر و پایان و آغاز داراي.دارند یکدیگر با منظّمی ارتباط حوادث این. دهند می تشکیل
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 طور همین و یابد دست اي جداگانه نتیجۀ به خود تواند می روایت بخش هر .هستند مشخّصی
 هاي هنظری ترین اساسی. کند می بیان خواننده براي را روایت از کلی گیري نتیجه یک راوي

 گریما، ژنت، ژرار بارت، تودوروف، پراپ، چون هم پردازانی نظریه به شود می مربوط روایت
 علم در را تأثیر بیشترین پریان هاي قصه شناسی ریخت کتاب تألیف با پراپ. برمونواکو

 در زبانشناسی علم غنی مفاهیم از استفاده به بارت و تودروف. است گذاشته شناسی روایت
 در و داند می متمایز هم از را روایت و داستان قصه، عامل سه ژنت. هستند معتقد اسیشن روایت

 به است شناس معنی یک خود که آنجا از نیز گریما. کند می تدوین مستقّلی نظّریه راستا این
 کارکردهاي که  این وجود با برمون. کند می توجه بیشتر شناسی معنی دیدگاه از نیز روایت
 و دهد می تغییراتی یا روایت کارکردهاي توالی در اما پذیرد می و داند می درست را پراپ روایی

  .کند می تقسیم) پیچیده(مرکّب و ابتدایی دسته دو به را آن

  شناسی ریخت روش و پراپ
شناس  ي مطالعات ادبی که نخستین بار والدیمیر پراپ، مردم علمی در حوزه«شناسی ریخت
. مطرح کرد) م1928(شناسی قصه در مهمترین اثر خویش، ریختآن را ) م1970-1895(روسی

بندي کرد و از همین رو مطالعات  ها طبقه پراپ آثار فولکوریک را بر پایه قواعد صوري آن
هاي  ها بر پایه واحد شناسی نامید و آن را به معنی توصیف حکایت خویش را، ریخت

: 1376انوشه،(»و با کل حکایت به کار بردشان و مناسبات این واحدها با یکدیگر  دهنده تشکیل
منتشر شد، گرایش 1928هاي پریان در سال  شناسی قصه زمانی که ریخت«). 2/735

فرمالیستی در روسیه از چشم افتاده بود، به همین خاطر نه خارج از روسیه ترجمه شد و نه 
اي تأثیرات  پارهاما به هر حال داراي . اصول آن هرگز در یک گردهمایی به بحث گذاشته شد

ي پراپ را براي مطالعه اسطوره و تغییر معناي آن از  براي نمونه کلود لوي استروس شیوه. بود
بررسی ). 1: 1379خراسانی،(»شکل و ساختار خودش به کار گرفت و حتی آن را گسترش داد

یخت ر"ساختارگرایانه داستان را می توان از جنبه اي دیگر مورد توجه قرار داد و آن را 
هاي  هاي ساختارگرایی و یافته  اندیشهتوان حاصل جمع ریخت شناسی را می.  نامید"شناسی

این نظریه نخستین بار توسط . پردازد ه میکه به بررسی ساختار و فرم قصشناسی دانست  زبان
  .)30 :1387حق شناس،(والدیمیر پراپ روس بیان و اثبات شد
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مانند هر مکتب ) راییگ یی یا صورتگرا شکل(گرچه پیدایش مکتب فرمالیسم "
حال ران قدیم دارد اما به هر هاي قبلی در آثار متفکّ ها و زمینه دیگري، ریشه

 ویکتور شکلوفسکی در روسیه سالی که. گردد م برمی1914تاریخچه آن به سال
ور  منتشر کرد که به عنوان نخستین سند ظه"رستاخیز واژه"یی به نام  رساله

  .)43:1380شایگان فر، ("ناخته شده استمکتب فرمالیسم ش

دانستند و معتقد بودند که در بررسی   یا فرم محض می اثر ادبی را شکلها در واقع فرمالیست
 به وجود دانستند که انگیزه  محتوا را عاملی می اینان. تکیه باید بر فرم باشد نه محتوااثر ادبی

 شکل بیان کند و فرم  اندیشه را بیان می در واقع این محتوا است که.شود آمده شکل اثر می
 که، اگر محتوا را در گونه بدین .اي با هم دارند  البته فرم و محتوا ارتباط دوسویه.اندیشه است

 ساختارگرایان نظر برخالف عقیدهاین . حرفی براي گفتن نداردنظر نگیریم، فرم به تنهایی 
  .اند فتهاي براي فرم در نظر گر است که برتري قابل مالحظه

 یا هر نوع ادبی دیگر مقصود فرمالیست از شکل، قالب ظاهري شعر یا داستان"
نیست بلکه صورت یا شکل در یک نوع ادبی عبارت است از هر عنصري که در 

شرط این ارتباط با دیگر عناصر یک ساختار منسجم را به وجود آورده باشد به 
بدین لحاظ . ان اثر ایفا کنداي را در کل نظام هم که هر عنصر، نقش و وظیفه

ردیف، نحو، هجاها، همه اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضی، قافیه، 
، صنایع مختلف بدیعی بویژه ت شعر یا داستانها، آهنگ قرائ ها و مصوت صامت
نویسی، نوع ادبی،  فنون داستان.... و تضاد، تلمیح و، استخدام، ایهام تناسبایهام

به دیگر سخن تمام عناصري که بافت . شوند  شکل محسوب میزاویه دید، جزء
  .)43: همان("سازند شناختی  اثر را می تار منطقی و زیباییو ساخ

 انجام در زمینه روایتهاي سترگی  وهشفرمالیسم روسی که پژهاي ماندگار در  از جمله چهره
 از اش هاي ساختارگرایانه ه و تحلیلبه واسطه تجزیوي . باشد  والدیمیر پراپ روس میه استداد
ه وان از نمایندگان عمده این مکتب بت ا می او ر. استهاي عامیانه روسیه شناخته شده هقص

به کار بردن آن اظهار  پراپ که اصطالح ریخت شناسی را از گوته گرفته، بعدها از .شمار آورد
گونه به آن اشاره این هاي پریان  ههاي تاریخی قص در کتاب ریشهکند و خود  پشیمانی می

  :کند می
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شناسی که من از گوته گرفتم، و زمانی در  ه اصطالح ریختباید اقرار کنم ک"
نزد من بسیار عزیز بود، و من معنایی نه تنها علمی بلکه تا حدي فلسفی و 

من . ها اصطالح مناسبی نبود انه به آن بخشیدم، پس از همه اینحتی شاعر
تر، محدودتر  گفتم، بلکه از مفهوم دقیق  میشناسی سخن بایستی از ریخت نمی

بایست عنوان کتابم را  گفتم، و می سخن می"ترکیب"تري، یعنی از  صحیحو
گذاشتم هاي پریان می هترکیب قص .بایست تعریف کرد،  را می"ترکیب"ی ا حتّام

  .)113:1371پراپ، ("تواند بسی چیزها معنی دهد زیرا می

ه از  قص و پنجاههاي پریان برآن است که حدود یکصد هی قصهاي تاریخ پراپ در کتاب ریشه
 وي .ها پرداخته است رون کشیده و به تحلیل ساختاري آنه روسیه را بیاي عامیانه داستان

ها را شناخت همعتقد است باید قص .ه را دریافت کرد و سپس به تحلیل ساختاري آن اجزاي قص
 .ت یک اثر بیشتر پی بردتوان به ماهی ونه است که می این گ.و ارتباطش با دیگر اجزا پرداخت

  .در واقع هر داستانی نیز مبتنی بر ترتیب منظم علت و معلولی حوادث و وقایع است

  خویشکاري چیست؟
  :گوید هاي پریان می  ترجمه کتاب ریشه هاي تاریخی قصهدمهاي در مقّ فریدون بدره

"يخویشکار"ه را پراپ کار ثابت قهرمانان قص"هاي  هنامید و بر روي هم در قص
ها  ري تشخیص داد که آرایش متوالی آنپریان روسی سی و یک خویشکا

28ص("داد ه پریان را نشان میساخت قص(.  

لزومی ندارد که . دهند هاي قصه انجام می یت است که شخص همان کارها و وظایفیخویشکاري،
شناسی  ریخت"کتابپراپ در . داشته باشدري مورد نظر پراپ رااي سی و یک خویشکا ه قصهر

این اجزاي به هم پیوسته چگونه کند که  ه، بیان میاجزاي قصبا مشخص کردن "قصه پریان
اند ه را تشکیل دادهساختار قص .توان نمودار  می. پردازد ل میت تجزیه و تحلیدر واقع او به کیفی

یکی از ریح وضعیت آغازین که بعد از تشگونه توصیف کرد ه پریان را اینکلی قص ،
که این غیبت، مستقیم یا غیرمستقیم منجر به وقوع کند صه غیبت اختیار میهاي قّ یتشخص 

ش به دست ا اخباري راجع به قربانی. شود در این میان شریري وارد صحنه می. شود مصیبتی می
  .آورده و سعی در فریفتن او دارد
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"هاي پریان، به ویژه در پی عناصر یا  هپراپ در تجزیه و تحلیل مجموعه قص
بینی  هاي اتفاقی و پیش  عناصر یا ویژگیو) ها ثابت(ویژگیهاي تکرارشونده

ها یا افراد این  یتوي نتیجه گرفت که هر چند شخص. بود) متغیرها(ناپذیر
ها ظاهراً بسیار  هقصگوناگونند ولی کارکردهایشان در قصت کنش آنها ه و اهمی

 هم بنابراین. پذیر است بینی شرفت داستان، نسبتاً ثابت و پیشیاز دیدگاه پ
 کارکرد وجود دارد که 31تعداد و هم توالی این کارکردها ثابت است؛ فقط

 فارغ از اینکه ها یت کارکردهاي شخص.شوند همیشه در توالی یکسان ظاهر می
اند و  هصشوند، عناصر ثابت و تغییرناپذیر ق چگونه و به دست چه کسی انجام می

20 :1387،ابوالفضل حري(دهند ه را تشکیل میمؤلفه هاي بنیادین هر قص(."  

با حروف  و آن را کند خویشکاري تجزیه میپراپ این توالی را به هفت "
که با حروف بزرگ (نمایاند تا از خویشکاریهاي بعدي نخستین الفباي یونانی می

این . متمایز سازد) است  هدد دیگر نموده شد و نمادهاي متعالفباي التین
ها وجود  هاندازند و از طرفی در همه قص  میه را به حرکتها قص خویشکاري

ه از قهرمان قص. آید میپدید "کمبود یا فقدانی" عمل شروري  در نتیجه.ندارند
شود ه قربانی قهرمان قصاست ممکن . شود که آن را برطرف سازد خواسته می

اي به طور  هبا توجه به این که هیچ قص. قربانی باشدز یا قهرمان فردي متمایز ا
خویشکاري "ه تنها یک در نتیج. کند  دو قهرمان پیروي نمی همزمان از

 کننده  یاري،رو می شود که یا ري روبهقهرمان با آدم خی .وجود دارد"قهرمان
ر مورد آزمایش قرار وسط آدم خی وي ت.کند است یا دشمنانه با او برخورد می

نیروي مافوق طبیعی یا با کمک یک و خود  قهرمان با اتکّا به توانایی .گیرد می
نشانه یا داغی که . پردازد  قهرمان به نبرد با شرور می.دهد واکنش نشان می

قهرمان به . وردخ شرور شکست می. کند کند پیدا می ص مییت او را مشخّهو
 کرده از دشمن رهایی که دریافتکند و با کمک نیرویی  سمت خانه حرکت می

ج بعدي او به پایان ه با بازگشت قهرمان و ازدواچندین قص. یابد می
  .)54ص("رسد می
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می    گاهی یک حرکت . پراپ معتقد است هر قصه ممکن است چندین حرکت داشته باشد
نکته قابل ذکر آن است که این حرکت ها . تواند به طور مستقیم به دنبال حرکت دیگر بیاید

ه به طور متوالی رخ نمی دهند بلکه ممکن است چند حرکت با هم آغاز شوند و گاهی همیش
   او ترتیب حرکت ها را به شکل هاي زیر بیان .  و حرکت دیگر آغاز شودقفیک حرکت متو

  :می کند

  : حرکت دیگر را دنبال کندیک حرکت مستقیماً)1

 1. A                             W  

                        2.                                   A2W 

  :حرکت جدیدي پیش از پایان حرکت اول آغاز می شود)2

 A.1                          W                                K       ………      G   
                   2.K                                    a  

  : پیچیده اي به وجود می آیدداستانی به نوبه خود قطع شود و نمودگار نسبتاًممکن است )3

............................................                           ..............................................                     

                 1.  

                          .............................................              

                              2  .  

                                                   3.  

 خاتمه قصه ممکن است با دو شرارت هم زمان آغاز شود و نخستین پیش از دومین کامالً)4
  :یابد

     1  .2A                                            9K  

                              2....................................................      .  
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                                                                          1K  

  :دو حرکت ممکن است پایان مشترکی داشته باشد)5

     ....................................................                                   

1 .                                            {      

          2.  

  :گاهی قصه اي دو جست و گر دارد)6

......................................                               ............  

   2.   

                   1.                          ˃y               {    

.................................................                                     

  

 )186-184 :1386راپ،ك پ.ر (                                                                       

گوید ت در کتاب دستور زبان داستان میاخو:  

"آدم(هپراپ بازیگران قص داند را شامل هفت تیپ می) ههاي قص:  

 یاري -5 اعزام کننده -4) جستجوگر یا قربانی( قهرمان- 3 بخشنده - 2آدم خبیث  - 1
 .)19ص(" قهرمان قالبی-7) شاهزاده خانم( شخص مورد جستجو-6دهنده 

هایی که بر آن وارد شده است، توانسته نقطه شروعی براي  رغم تمام کاستی  پراپ علینظریه
روش تحلیلی  از اي که دیگر پژوهشگران به گونه. ان این حوزه باشددیگر نظریه پردازان و فعالّ

نظریه توان این موضوع را کتمان کرد که  ولی نمی. اند نقدها وارد کرده و بر آن  او تأثیر پذیرفته
ه  وارد کردشناسی د را در علم روایتاي جدی لیلی وي کامالً نوین است و دریچهشیوه تحو 
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ه  تمامی قصدارد که الزم نیست ند و بیان میک او سی و یک خویشکاري را ذکر می.است
  .ها شوند  تنها شامل تعدادي از آنتوانند برخوردار از این سی و یک خویشکاري باشد بلکه می

  :  استترتیب این به کند می معرّفی پریان هاي قصه در پراپ که اريخویشک یک و سی

 - 5،(Q)نهی نقض– 4،(k)نهی - 3،(e)) دورشدن(غیبت -2،(i)آغازین ي صحنه - 1
 - 10،(x)) نیاز(کمبود - 9،(X)شرارت - 8،(j)فریبکاري -7،(w)خبردهی - 6،(W)خبرگیري

 واکنش -13،(D)بخشنده کار ناولی -12 ،)↑(قصه قهرمان حرکت - 11،(Y)پیونددهنده لحظه
 سرزمینی به سرزمینی از انتقال - 15،(Z)سحرآمیز وسیله به دستیابی - 14،(H)قهرمان

 رفع -19،(V)پیروزي - 18،(M)عالمتگذاري -17،(L)) مبارزه(کشمکش -16،(R)دیگر
 صورت به رسیدن - 23،(S)نجات -22،(P)تعقیب -21 ،)↓ (قهرمان بازگشت -20،(E)شر

 کار انجام -26،(T)دشوار کار -25،(F)جعلی قهرمانی دروغ دعوي -24،(O)ناشناس
 - 30،(Tv1)تغییرشکل -29،(Dv)افشاگري - 28،(I)شدن شناخته -27،(A)دشوار

  ) N(عروسی -31،(Pu)مجازات

  .)206-203: 1368 پراپ،(

  "باب بازجست کار دمنه"حکایت اصلی
  :گوید می کتاب سرگذشت و پیشینه درباره دمنه و کلیله کتاب مقدمه در مینوي

 فراهم باب پنج ،درpanchatantraپنجهتنتره بنام بود بهندي کتاب اصل
 ساسانی پادشاه قباد پسر خسرو انوشروان عصر در مروزي طبیب برزویه آمده؛

 از ها آن اغلب که افزود ان بر چند حکایات و ابواب و درآورده پارسی به را آن
 از آنرا مقفع ابن اسالمی فرهنگ راندو مبادي در بود؛ هندي دیگر مآخذ

 پارسی نگارش از نهاد؛ نام دمنه و کلیله کتاب و کرد نقل تازي به پارسی
 کرده ترجمه»زبان بهرگونه «مقفع پسر تازي ترجمه از و برزویه

 آن رودکی ابوعبداهللا فارسی بزرگ سخنگوي نخستین شد؛درعصرسامانیان
 فارسی به باز وي از پس درآورد؛ زيامرو فارسی نظم به را المقفع ابن کتاب

 الدین معین الملک نظام ابوالمعالی غزنوي بهرامشاه عهد هب تا کردند؛ ها ترجمه
 و بود، دیوان منشی عبدالصمدکه احمدبن عبدالحمیدبن محمدبن بن نصراهللا
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 غزنین یافته نما و نشو و شده متولد خود و بود، شیراز از عبدالصمد او جد
 این آن و. کرد ترجمه فارسی نثر به دیگر بار را مقفع پسر نهدم و بود،کلیله
  )،ز1383. ( است خواننده دست به اکنون که کتابست

 که هستند حیوانات نیز آن قهرمانان و شود می بیان حیوانات زبان از دمنه و کلیله هاي داستان
 باب چهارده در کتاب. کنند می گوشزد ما به را اخالقی رهنمودي رفتارشان و سخن ضمن در

 داستان و گذارد می میان در برهمن با را موضوعی هند راي باب هر در. است شده تنظیم
 براي حکایات. کند می مطرح را موضوعی حکایت چند قالب در سپس. پذیرد می شکل بدینگونه

 دمنه و کلیله نویسنده. باشند می آموزنده و تأثیرگذار بسیار نظر مورد مطلب کردن روشن
 قالب در را سیاسی و اخالقی مضامین شیوا و سلیس زبانی بکارگیري با تا است کرده شتال

 به اصلی مطلب بسط و شرح براي تمثیل بکارگیري هنر. کند بیان تأثیرگذار و پندآموز حکایات
 فراهم کتاب این در انسانی جامعه مناسبات از اي مجموعه حقیقت در. شود می دیده وضوح
 که است هایی باب بر کتاب مبناي. باشد اي آزاده انسان هر راهگشاي واندت می که است آمده

 حکایت هر پایان در. کند می روایت آن البالي در را حکایاتی و کرده مطرح را خاص موضوعی
 هاي ویژگی از داستان در داستان شیوه از استفاده. آید می عمل به گیري نتیجه آن از معموالً هم
 اصلی درونمایه توانند می اپیزودیک هاي داستان این واقع در. باشد یم کهن داستانی آثار

 صدد در پردازي سخن شیوه این بکارگیري با نیز نویسنده. دهند جلوه تر رنگ پر را داستان
  باب"است  شده سعی پژوهش این در .دهد توضیح مخاطب به را خود هاي اندیشه که است

 واکاوي روس والدیمیرپراپ شناسی ریخت نظریه اساس بر دمنه و کلیله از"بازجست کار دمنه
 با میزان چه تا بررسی موردباب  که دهیم پاسخ سؤال این به پایان در کنیم می تالش. شود

  دارد؟ هماهنگی پراپ الگوي

  :"باب بازجست کار دمنه"خالصه

شت بر  هنگام بازگ.رود  شبی پلنگ نزد شیر می*شود میکشتن گاو پشیمان شتاب در شیر از 
هی که دمنه  کلیله و دمنه را راجع به گناپلنگ گفت و گوي*گذرد می کلیله و دمنه مسکن

اما خواهد که او را ترك کند  کلیله از دمنه میگو و در این گفت*دشنو میمرتکب شده بود، 
به شادي دعوت کند و حتی کلیله را نیز  از عملی که مرتکب شده اظهار خرسندي میدمنه 
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هر آنچه را که شنیده براي او رود و  گ بعد از شنیدن ماجرا به سراغ مادر شیر می پلن*کند می
روز بعد مادر شیر سراغ شیر *پوشیده بماندکه این راز  خواهد کند و از وي می تعریف می

خواهم تفحص این کار را بکنم هر چند  می: گوید  شیر می.بیند رود و او را اندوهناك می یم
دانم اما چون  گوید می  مادر می.دانی بگو گوید اگر مطلبی می درش می به ما*سودمند نیست

شیر گفت بیندیش و هر آنچه فراخور نصیحت و شفقت است، . توانم بگویم ام نمی قول داده
 شیر از *کند کند و شیر هم تأیید می مادر شیر عیوب آشکار کردن راز را بیان می. انجام بده

 *کند مادر شیر به دمنه اشاره می. ص خطاکار اشاره کندبه مجمل به شخخواهد  مادرش می
خواهد که او هم  از مادرش می. دهد دمنه را بیاورند دستور می. کند  لشگریان را احضار میشیر

مادر * دمنه چون اوضاع را چنین دید تالش کرد با مکر و حیله خود را رها کند*حضور یابد
شیر خواست دمنه را . واگرانه دمنه قرار بگیردسخنان اغشیر ترسید مبادا شیر تحت تأثیر 

گوید که دمنه  مادر شیر با زیرکی به شیر می*  دمنه زندانی شد*ببندد و به قضات بسپارند
 شیر گفت تا تفحص کامل نکنم او را *فریبکار است و هر چه زودتر باید او را کشت

کند   را یادآوري میاي گذشتهه رود و کلیله نصیحت میکلیله پنهانی به دیدار دمنه *کشم نمی
 غمگین و افسرده ، کلیله*شود گوید اگر رازش را افشا کند رنجش دو برابر می میاما دمنه 

سکوت کرد حیوانی که با دمنه در زندان بود گفتگوي این دو را شنید اما *ردبازگشت و م* 
ه این کار را هر چه شیر به قضات دستور داد ک*روز بعد مادر شیر از وي خواست دمنه را بکشد

داند  ي این ماجرا چیزي می  قضات جمع شدند و گفتند هر که درباره.تر انجام دهند سریع
 قاضی دستور داد او را به زندان *گناهی خود گفت سخنانی براي اثبات بی ًمجددادمنه *بگوید

 روزبهشده به  دمنه نارحت .دهد  کلیله را می خبر مرگ کلیله به نام روزبه، دوست*بازگردانند
دمنه . کند  دمنه او را از گنجی که متعلق به او و کلیله است آگاه می*دهد پیشنهاد برادري می

خواهد نزد شیر  می و در مقابل آن از روزبه دهد دارد و سهم کلیله را به او می سهم خود را برمی
 *جریان قرار دهد، دمنه را نیز در گویند ه هر سخنی راجع به دمنه میبرود و مراقبت کند ک

 . خواستند شهادت بدهندحاضران دوباره از .آورند روز بعد دمنه را در حضور جمع از زندان می
 دمنه .بهتر است اعتراف کنی که گناهکاري تا نجات یابی: قاضی گفت. اما کسی سخن نگفت

قاضی . حرف قاضی را قبول نکرد و از وي خواست براساس حدس و گمان حکم صادر نکند
 شیر گزارش را به مادرش نشان داد و مادرش گفت دمنه قصد .ارش کار را براي شیر فرستادگز
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 او * بر تو واجب است که امروز شهادت دهیگوید میبه پلنگ مادر شیر * کشتن ملک را دارد
به نیز  با شنیدن این خبر، حیوانی که در زندان همراه دمنه بود .ماجرا را براي شیر تعریف کرد

به . شیر دستور داد دمنه را بکشند* حیوان ماجرا را تعریف کرد. اهد کسی را فرستادعنوان ش
  *دمنه آب و غذا ندادند تا مرد

   عملکرد و نوع شخصیتشخصیت ها،
توان بدان دست یافت، مطرح کردن نقش  ها می مسئله مهمی که در تحلیل ساختاري داستان

برد عرصه  ویژه که پراپ از آن ها نام میشخصیت در داستان است که در واقع سی و یک نقش 
  .شود عملکرد این شخصیت ها محسوب می

اشخاص داستان عامل یا معلول رخدادها هستند؛ یعنی آنها یا اعمال را انجام  «
دهند یا رخدادها برایشان پیش می آید و به هر جهت معناي خود را از  می

 دیگر بدون وقایع، داستان از سوي. نسبتی که با آنان دارند به دست می آورند
بنابراین همواره باید به رابطه دو . و شخصیت داستانی موجودیت نمی یابد

  ).167: 1377اخالقی،(»جانبه و تنگاتنگ شخصیت و طرح داستان توجه داشت

بندي  ي اصلی تقسیم کنند در هفت دسته که گاه یک یا چند نقش را ایفا میها  این شخصیت
  :ازشوند که عبارتند  می

 شود، اما معموالً ها می ت، گاه قربانی توطئهدالوري جستجوگر اس: قهرمان«
و به هر رو زنی که قهرمان در شاهدخت یا در مواردي زنی نیکوکار . پیروز است

زمایشگر قهرمان و سپس بخشنده یا پیشگو که نخست آ. جوي اوستو جست
رمان که قهرمان را به رستنده قهدوستان قهرمان یا یاوران، ف. شود یاور او می

د قهرمان دروغین یا شیا. شریر که دشمن قهرمان است. فرستد میموریتی مأ
  ).145: 1388احمدي،(»کند که خود را به جاي قهرمان معرفی می

براي . بندي گاه یک شخصیت ممکن است در یک داستان چندین نقش ایفا کند در این تقسیم
رمان داستان باشد، در نقش شریر نیز در مثال ممکن است یک شخصیت ضمن آن که قه

داستان ظاهر شود یا برعکس چند شخصیت در داستان یک نقش را بر عهده بگیرند، که این 
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حلیل کارکردها و پراپ با تجزیه و ت. شود در داستان به نحو منسجمی بیان مینظام ساختاري 
 به در ساختار داستان، هاي هر داستان و بررسی ارتباط این عملکردها عملکردهاي شخصیت

صرف نظر از اینکه چه کسی و «هاي هر داستانی  نتیجه دست یافت که عملکرد شخصیتاین
: 1388هارلند،(»آیند ه عناصر ثابت و پایدار به کار میچگونه آن ها را به تحقق برساند، به منزل

246 .(  

ایر عناصري است که در کند، تنها نام و نژاد و س ن آنچه که در هر داستان تغییر میبنابرای
طی روابط مکرر و مشخص و همیشگی که داراي ساختارهاي مشخص «معرفی ظاهري

اي در کنار یکدیگر قرار داده  براساس قواعد از پیش تعیین شده) 82: 1380شایگان فر،(»است
در این بخش ضمن استخراج . زند قواعد ساختار داستان را بر هم میاند و سرپیچی از این  شده
  .پردازیم  به تحلیل حکایت و عرضه نتایج می و نوع عملکرد آنها،هاي این حکایت صیتشخ

  نوع شخصیت  عملکرد  شخصیت
در عین حال ترسو و . رعنا، مستبد و خودخواه  شیر

  تجربه بی
  قهرمان

ور را در نظر م هوشیار و تمام جوانب اباتجربه،  مادر شیر
  .گیرد می

  گر قهرمان یاري

در عین حال محتاط که پا را از . كشغالی زیر  کلیله
گر  زبانی نصیحت. نهد گلیم خویش فراتر نمی

هاي او را  گاه نصیحت دارد اما دمنه هیچ
  .پذیرد نمی

  گر شریر یاري

  شریر  .چین، خائن، دو بهم زن و چرب زبان سخن  دمنه
  یاري گر قهرمان  .ندک زده عمل نمی اندیش است و شتاب عاقبت  پلنگ
 نسنجیده خود را به خطر جا که وح تا آنل ساده  روزبه

  .افکند می
  گر شریر یاري

شود و در زمان  ها را متوجه می باهوش، نکته   زندانیحیوان
  .کند الزم آشکار می

  گر قهرمان یاري
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  : وضعیت آغازین- 1
اي   اعضاي خانوادهشود؛ مثالً  با یک صحنه آغازین شروع میطبق نظریه پراپ هر قصه معموالً

این صحنه با این . شود شود یا قهرمان آینده با ذکر نام و موقعیت خود معرفی می برده مینام 
 در باب بازجست کار .شناسی مهمی است شود اما عنصر ریخت که خویشکاري محسوب نمی

. شود و گوي راي و برهمن آغاز می با گفت هاي کلیله دمنه صحنه آغازین به مانند دیگر باب
به لحاظ زمانی و مکانی نیز این داستان در گذشته . کند  ابراز پشیمانی می کشتن شنزبهشیر از

  i.ده است. اتفاق افتا

  : گفتگو-2

دهد، درونمایه را به نمایش  گفتگو در داستان یکی از عناصر مهم است، پیرنگ را گسترش می«
 در ریخت شناسی ).463: 1380میرصادقی،(»کند ها را معرفی می گذارد و شخصیت می

 شیر و گويو بخشی از گفت. شود ها دیده می وگو در انواع خویشکاري هاي پراپ، گفت صهق
پرسید که موجب . ه دیدار پسر آمد او را چون غمناکی یافتدیگر روز مادر شیر ب«مادرش

چیست؟ گفت کشتن شنزبه و یاد کردن مقامات مشهور و مآثر مشکور که در خدمت من 
ملی شود و هر گاه که در مصالح ملک تأ  خاطر من دور نمیادی کوشم ذکر و هر چند می. داشت

. کنم و از مخلص مشفق و ناصح واقف اندیشم دل بدو رود و محاسن اخالق او بر من شمرد
ک دلیل است بر شهادت هیچ کس برو مقنع تر از نفس او نیست و سخن مل: مادر شیر گفت

گرداند و بر خاطر  ساعت قلقی تازه میدهد و هر  واهی میگناهی شنزبه گ آن چه دل او بر بی
 ).129: 1383منشی،(».....ست و یقین صادق و برهان کرده شده خواند که این کار بی می

کند و او را عامل شرارت  اشاره می) شریر(یابد که مادر شیر به دمنه ها تا آنجا ادامه می گفتگو
  .کند معرفی می

  :خبرگیري -3
شبی پلنگ تا بیگاهی «: رگیري پلنگ به طور اتفاقیخب. خبرگیري کارکرد حکایت است

ورده بود و کلیله روي به دمنه آ.  گذرش افتاد، چون بازگشت بر مسکن کلیله)شیر(پیش او بود
طور خبرگیري شریر   همین).128: 1383منشی،(»راند آنچه از جهت او در حق گاو رفت باز می
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و وصایت نمود که پیوسته «او خبر بیاوردخواهد براي   می از وي روزبهبه دادن گنجی بهکه 
 W).149: همان(»آگاهاند کند و او را می نچه در باب وي رود تنسمی میآپیش ملک باشد و از 

  :کاري  فریب-4
کاري، خود را تبرئه  نمایی و فریب کند با مظلوم هاي محاکمه دمنه وي سعی می در تمام صحنه

ان نداشتم که مکافات نصیحت و ثمرت خدمت این هرگز گم« او با بیان جمالتی اینچنین.کند
اگر من خود را جرمی «)134: همان(»خواهد بود که بقاي من ملک را رنجور و متأسف گرداند

لکن واثقم بدین تفحص که مزید اخالص من ظاهر . شناسمی در تدارك غلو التماس نکنی
  j.داند خود را ناصح و مشفق شیر می) 135: همان(»گردد

  :نهی -5
 را عاقبت وخیمی که متوجه او خواهد شد و  را از ادامه فریبکاري نهیکند دمنه لیله تالش میک

هول ارتکابی کردي و این غدر و غمز را مدخلی نیک «شود  اما موفق نمیکند به وي یادآوري 
 و ایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال باریک جستی و ملک را خیانت عظیم روا داشتی

 آن معذور ندارد و در تو را درو هیچ کس از وحوش ذ شوي و تبعت آن به تو رسد آن مأخو
ن معونت و مظاهرت روا نبیند و همه بر کشتن و مثله کردن تو یک کلمه تخلص تو از آ

  K).128: همان(»شوند

  :واکنش قهرمان - 6
کند یا  دهد یا به کسی کمک می واکنش قهرمان اولین اقدام اوست؛ یا کاري را انجام می

کسان فرستاد « فریبکاري دمنهبا آغاز شیر  در باب بازجست کار دمنه.کند اي را طرح می نقشه
پس بفرمود تا دمنه را . و لشگر را حاضر خواست و مادر را هم خبر کرد تا بیاید

  H).132: همان(»بیاوردند
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  :رفع شر -7
شیر بفرمود تا او را ببستند و «نهبعد از اثبات گناهکاري دم. رسد شریر به جزاي اعمال خود می

باحتیاط بازداشت و طعمه او بازگرفت و ابواب تشدید و تعنیف تقدیم نمودند تا از گرسنگی و 
 E).156: همان(»تشنگی بمرد

اتی که اند و دیگر اتفاقّ تنظیم شدهص هاي کوتاه و حکایات حول یک موضوع مشخّ غلب داستانا
 حال با توجه .شوند شود براي تکمیل موضوع اصلی آورده می در داستان به ذکر آن پرداخته می

هاي مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار  تواند به شیوه  موضوع اصلی داستان می،به دید نویسنده
دهد و با حضور  ا مبنا قرار میر نویسنده ذکر یک رذیلت اخالقی ، در حکایت فوق.بگیرد

  .پردازد ه بسط هدف خود می قهرمان، یاریگران قهرمان و شرور بشخصیت

  :کند ها را به این شکل رده بندي می پراپ قصه

  )پیروزي-کشمکش(I-Hخویشکاري بسط قصه از طریق - 1

حل مسأله یا انجام دادن -مأموریت و کار دشوار(N-M بسط قصه از طریق خویشکاري- 2
  )کار دشوار

- یت و کار دشوار و مأمورپیروزي- کشمکش(NM وIH بسط قصه از طریق خویشکاري- 3
  )حل مسئله

  .)201 :1368پراپ،(هاي دیگر  بسط قصه از راه- 4

 به این . و گفتگو در آن بیش از سایر عناصر نقش دارداین قصه، داراي یک حرکت است
 و مشورت، قهرمان اندیشی با چاره. شود ترتیب که اوضاع آرام با ورود یک شریر متزلزل می

شریر حذف . پردازد به نبرد می. کند ه نبرد با شریر ورود پیدا میاو به صحن. شود فراخوانده می
 و به پیروزي شود  در واقع کشمکشی آغاز می.گردد می شود و قهرمان پیروز از صحنه باز می

  . ستم کردن و یاري رساندن. چارچوب این قصه بر دو محور اصلی استوار است .شود ختم می

  

  



103 ...ریخت شناسی باب بازجست کار دمنه         رخسار زبان           1397، بهار 4شماره  /  

  انگیزشها
ها در قهرمانان  ویشکاريکه موجب به وجود آمدن خ و اهدافی است ر از انگیزش، دالیلمنظو

بخشد، اما با وجود این،   زنده و ممتاز میاي کامالً ها به قصه صبغه انگیزش «شود داستان می
این ). 153: 1368پراپ،(» ثبات ترین عناصر قصه هستند ها جزء ناپایدارترین و بی انگیزش
ها به ساختار  توان با تکیه بر آن تان دیگر متفاوت است و نمیبا داسها در هر داستانی  انگیزش

 در باب بازجست کار دمنه، شیر با انگیزه از بین بردن ظالم و .یک نوع داستانی خاص پی برد
همراهی دیگر یارانش نیز همچون . رود تا دمنه را ازبین ببرد ، گام به گام پیش میکارتخیان

دمنه نیز با انگیزه نجات خود و این که دوباره . زه مشابه شیر استنیز داراي انگی... مادر، پلنگ و
  .خود را نزد شیر محبوب سازد، با فریبکاري و نیرنگ سعی در انحراف دیگران دارد

  نتیجه گیري
هاي پراپ،  قصهشناسی  الگوي ریخت. شود  به نوعی متن بازخوانی می،شناسی در نظریه ریخت

هاي  توان آن را بر روي قصه  علمی و دقیق است که میهاي تحلیل ساختاري براساس روش
هاي کار دشوار، انجام کار   پراپ بسط قصه را از طریق خویشکاري.ادب فارسی نیز اعمال کرد

کلیله و دمنه . داند دشوار و مبارزه، پیروزي و یا از اجتماع هر دو و یا بدون هیچ کدام از آنان می
اي دارد و با  هاي زبانی و ادبی، اختصاصات ویژه ز نظر تحلیلگیرد که ا در دسته آثاري قرار می

 سبک ،ها و اسجاع بکارگیري شعر، الفاظ و ترکیبات خاص، اشعار عربی، تشبیهات، استعاره
 بسط قصه از طریق خویشکاري مبارزه و "بازجست کار دمنه"باب در . یابد بیانی متمایزي می

شده، تعداد اعمال به دست آمده تا حد زیادي با در تحقیق انجام . شود پیروزي مشاهده می
 روند باب بازجست .شناسی پراپ پیش رفته و نتایج مثبتی نیز دربرداشته است الگوي ریخت
تا رسیدن به فاجعه نهایی سه حرکت . اساس حرکت از آرامش به اوج فاجعه است کار دمنه بر
زمان در این . کنند یش تغییر میها کم و ب ها، شخصیت متناسب با تغییر حرکت. وجود دارد

 پراپ از نظرگاه  گفتتوان می. هاي سنتی نامعین و نامشخص است قصه به مانند دیگر داستان
خورد و   هم میبردر ادامه این وضعیت ثابت . شود ت کامل با یک وضعیت ثابت آغاز مییک روای

  .کند ه نمود پیدا میوضعیت تعادل دوبارشود و در پایان روایت این  دچار عدم تعادل می
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