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این پژوهش ضمن اشاره به ویژگیهای قصههای عامیانه ،سیر پژوهش قصههاای عامیاناه و نقاد
آن با اشاره به قصههای عامیانة مشترک کرهای و ایرانی ،به بررسی و تحلیل سااختار ساه قصاه
عامیانه کرهای پرداخته است ،که مشابه آنها در کلیله و دمنه دیده میشود .دو مورد از قصههاای
مشترک از نظر درونمایه و بسیاری از کنشاها ،همانناد اسات و قصّاة ساوم کاه مفصّالتر بادان
پرداخته شده در روایت کرهای و کلیله ،آنقدر شبیه است که به نظر میرسد منشاأ واحاد دارد.
تحلیل و مقایسه ایان داساتانها ،ضامن نشاان دادن هماننادیها و تفاوتهاای آنهاا ،دگرگونیهاا و
تغییرات ساختاری روایت را در متن کلیله در مقایسه با روایت عامیانة آن آشكار میسازد.
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 .0درامد
تأمل در انواع ادبی فرهنگهای مختلف ،نشاندهندة عناصر مشترک و مشابه بین آنهاسات
به گونهای که گاهی در پذیرش سرچشمة مشترک آنهاا هایچ تردیادی نیسات .مقایساه
مضامین و درونمایة اشعار ،حكایات ،داستانها و ...حاکی از مشترکات زیادی است .گویا
براساس چنین دریافتهایی برخی منتقدان مدعی شدند هیچ مضمون ناگفتهای در ادبیاات
وجود ندارد و پیشینیان به همه موضوعات توجه کردهاند .آنچه نو و جدید است ،شایوة
بیان یا به عبارتی «چگونه گفتن» است .همین تشابهات ،شااخهای از ادبیاات را باه ناام
ادبیات تطبیقی یا مقایسهای بنیان نهاد که تعریفهای بسیاری از آن عرضه شاده اسات؛ از
جمله :ادبیات تطبیقی (مقایسهای) مطالعة ادبیاات ،فراتار از محادودة کشاور خاصای و
بررسی ارتباطات ادبیات از سویی و دیگر حوزههای دانش مانند فلسافه ،تااریخ ،علاوم
اجتماعی ،علوم ،دین و ...از سوی دیگار اسات ( ،)Weisstein, 1973: 23یاا پاژوهش در
موارد تالقی ادبیاات در زبانهاای مختلاف ،یاافتن پیونادهای پیچیاده و متعادد ادب در
گذشته و حال است (غنیمی هالل .)30 :9333 ،همانطاور کاه مالحظاه مایشاود در ایان
تعاریف بر مقایساة موضاوعی ،فراتار از محادودة کشاوری خااص در حاوزة ادبیاات،
نظامهای دیگر و یا در زمان گذشته و حال تأکید شده است .دیگران نیز هنگام پارداختن
به ادبیات مقایسهای به همین مختصات توجاه کاردهاناد؛ از جملاه اینكاه :اصاوالً نظاام
ادبیات مقایسهای ،روشی در مطالعة ادبیات بیش از یك زبان و ملیّت است یا باه معناای
کاربرد در دیگر نظامهاا در ادبیاات و بارای مطالعاة ادبیاات) .)Zepetnek, 1998: 13در
اینجا نیز بر همان دو جنبه تأکید شده است :نخست بررسی و مقایسة موضاوعات ادبای
فراتر از ادبیات هر قوم و دوم اینكه ادبیات مقایسهای ،سااختاری باین نظاامی یاا میاان
رشتهای دارد  .1گسترش دامنة ادبیات مقایسهای ،موجب شده است حوزة این مباحث از
مطالعات میان رشتهای نیز فراتر رود و به مطالعات بین فرهنگی منجر شود تا جاایی کاه
عدهای معتقدند ادبیات مقایسهای ،امروزه به سوی مطالعات فرهنگای -مقایساهای پایش
میرود ( .)Zepetnek, 2002: 263به هر روی هنگام مقایسه موضاوعاتی (ادبای) در دو
فرهنگ مختلف ،عالوه بر موارد یا شده باه تاأثیرات فرهنگای نیاز خاواهنااخواه توجاه
میشود .3آنچه نقطة کانونی مباحث ادبیات مقایسهای اسات ،فاارغ از چناد و چاون در
تعریف ،اختالف دیدگاهها ،مكاتب و ...توجه این دانش به مقایسه و بررسی موضاوعات
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ادبی فراتر از یك ادبیات و یك زبان است .در چنین مقایسهای ،موضاوعات گوناهگاون
ادبی میتواند بررسی شاود .یكای از گوناههاای ادبای مشاترک باین ملتهاای مختلاف،
داستانهای عامیانه است .مقایسه یا تطبیق این نوع ادبای در فرهنگهاای گونااگون ،نشاان
میدهد که گاهی اوقات ،برخی داستانها ،عیناً در میان اقوام و ملل مختلف -چه بهعنوان
داستان عامیانه و چه در خالل متون ادبای -تكارار گردیاده ،زماانی بخاش عمادة آن و
گاهی برخی کنشها یا مضامین آن با اندکی تغییر آمده است؛ چناین مقایساهای ،عاالوه
بر نشان دادن تأثیرات فرهنگی ،میزان خالقیت مؤلفان – در داستانهای عامیاناه -راویاان
را هویدا می کند .هنگام ترجمه و بررسی داستانهای عامیانة کرهای ،مشاهده شد برخی از
این داستانها در زبان فارسی نیز نظایری دارند؛ این داستانها در دو حاوزه قابال بررسای
اسات :الف) داستانهاي عاميانة کرهاي که نظااير آنهاا در مياان داساتانهاي عامياناة
فارسي وجود دارد .ب) داستانهاي عاميانة کرهاي که همانند آنهاا در کليلاه و دمناه
آمده است .بخش اخیر ،خود به دو زیر گروه تقسیم میشود )0 :داستانهايي کاه تنهاا
بخشهايي همانند دارد؛ این بخش شامل دو داساتان عامیاناة کارهای اسات کاه از نظار
کنشها و شخصیّت های اصلی ،با دو داستان در کلیله همانند است )1 .داساتانهايي کاه

 .1نگاهي به داستانهاي عاميانه و سير پژوهش در اين حوزه
یكی از کهنترین گونههای ادبی ،قصههای عامیانه است .تحلیل و بررسی اجزای مختلف
آنها راهی به اندیشه آدمی در روزگاار پیشاین اسات .از زاویاه دیگار ،مایتاوان چناین
داستانهایی را حاصل تجربه نوع بشر دانست که در ضمیر ناخودآگاه رسوب مایکناد و
چونان ژنی موروثی ازنسلی به نسل دیگر منتقل میشاود (یوناگ .)03 :9333 ،باه منظاور
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به تمامي نظير يكدگر است :در این قسمت تنها یك داستان کرهای هست که در بیشاتر
کنشها و شخصیتها با روایت کلیله همسانی دارد به گونهای که به نظر میرسد هر دو
داستان منشأ واحدی دارد .0مقایسه و تحلیل ساختار این داساتانها باویژه داساتان ساوم،
عالوه بر نشان دادن شباهتهای آشكار میان روایتهای عامیانة کرهای و داساتانهای کلیلاه،
میزان هنرمندی و خالقیت مؤلفان -یا راویان -را نشان میدهد .در اینجا ضمن اشاره باه
داستانهای عامیانه و سیر پژوهش در این حوزه به بررسی و مقایسة سااختار داساتانهای
مشترک پرداخته میشود.
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ارائه تعریف ،توصیف و طبقهبندی این قصهها ،تالشهای زیادی انجام گرفته است ،ولای
هیچ یك از آنها را نمیتوان به عنوان تعریفی جامع در نظار گرفات؛ ماثال کاادن معتقاد
است قصههای عامیانه مانند ترانههای عامیاناه ،باه سانت شافاهی برمایگاردد و شاامل
افسانهها ،قصه پریان ،داستان دیوان و ...میشود ( .)cuddon, 1984: 274چنانكه مالحظه
میشود ،وی غیر از اشاره به شفاهی بودن چنین داستانهایی ،ویژگی دیگاری بارای آنهاا
ذکر نكرده است .هدایت هم قصههای عامیانه را در سلك ادبیات و سنتهایی میداند کاه
مردم ،افواهاً و خارج از دبستان فرا میگیرند (هدایت .)030 :9339 ،شاید چنین مشكلی باه
دلیل نفس موضوع باشد؛ زیرا حوزة قصههای عامیانه بسیار گسترده است و شامل اناواع
روایتهای شفاهی ،افسانهها ،اساطیر ،قصه پریان و ...میشاود؛ از ساوی دیگار مایتاوان
گفت امروزه مرزهای علوم مختلف بسیار به هم نزدیك شده و در موارد بسیاری در هم
رفته است؛ لذا جدا کردن کامل حدود آنها مشكل است .با توجه باه مجموعاه تعااریفی
که از این نوع ادبی عرضه شده است ،میتوان گفت قصههای عامیانه ،قصههاایی اسات
که از دیرباز به صورت شفایی سینه به سینه درمیان نسلهای مختلف رایاج باوده تاا باه
دست ما رسیده است .ویژگیهای این داستانها عبارت است از )9 :روایتهاای شافاهی )0
شخصیتها و مكانهای بینام  )3قهرمانان بسیار زیباا ) )0 .(Geza, 1941: 266-278پایاان
همیشه خوش  )5کنشهای شگفتانگیز  )4تخیل بصری و دیدنی  )3تقابال خیار و شار
(آموزگار 0 :9330 ،و  )8 .)5حضور چشمگیر موجودات ماورایی  )1تكرار :ایان تكرارهاا
هم در کنشها دیده میشود هم در جمالت  )92توالی و ترتیب حوادث  )99بیزمانی.
تا اوایل قرن نوزدهم ،پژوهش چندانی در این زمینه صورت نگرفته باود؛ البتاه ایان
سخن به معنی نفی دیگر پژوهشها در زمینة ادبیات عامیانه نیست؛ بلكه در اینجا ،منظاور
اولین کسانی هستند که به صورت اختصاصی به داستانهای عامیاناه پرداختناد .نخساتین
کسانی که به اینگوناه توجاه کردناد ،بارادران گاریم -ویلهلام و یااکوب -بودناد کاه
مجموعهای از قصههای عامیانه آلمانی را گردآوری کردند .1ایان پاژوهش ،در دو زمیناه
انجام گرفت :الف) گردآوری قصههای عامیانه ب) پژوهش دربارة قصههای عامیانه .این
بخش ،جایگاه ظهور دیدگاه های مختلف ،درباره منشأ ،مكان ،شكلگیری و طبقاهبنادی
قصه های عامیانه شد .افرادی مانند ماکس مولرو ویلهلم شوارتس ،معتقد بودند قصههای
عامیانه بازمانده اساطیر است ،در حالیکه ادوارد تایلر ،اعتقاد داشت قصاههاای عامیاناه،
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داستان مردمان بادوی اسات کاه در میاان انساانهای جواماع ناو ،پدیادار شاده اسات؛
پژوهشگرانی مانند بنفی ،منشأ تماام داساتانهای پریاان را باه ادبیاات هنادی و باودایی
میرسانید .برخالف این دیدگاه ،یولیوس کروهن و کارل کروهن معتقد بودند قصههاای
عامیانه ،میتوانند منشأ واحدی داشته باشند؛ امّا گونههای این داساتانها هار کجاا یافات
شوند ،زادة فرایند آفرینش جداگانهای است .سیدو به بررسای تیپهاای جادای قصاههاا
اعتقاد نداشت ،بلكه معتقد بود باید خانواده یا مجموعهای از تیپهای وابسته را در محایط
تشكل قومی آنها بررسی کرد .وی به نقش گویندگان و حامالن قصه توجاه نماود .1اماا
پژوهشهای نوین در قرن بیستم بویژه کتاب ریختشناسای پاراپ و روش وی ،تحاولی
اساسی در این حوزه ایجاد کرد.
فرمالیستها که در بیشتر حوزه های ادبی وارد شده بودند از داستانهای ،عامیانه غافال
نشدند« .یكی از دستاوردهای آنان توجه به شكلهای از یاد رفته ،کمتار شاناخته شاده و
حتی می توان گفت ،تحقیر شده ادبای باود» (احمادی .)900 :9330 ،در اوایال ایان قارن،
وسلوفسكی و ژوزف بدیه ،پژوهشاهایی در ایانبااره انجاام دادناد ،امّاا مشاهورترین و
تأثیرگذارترین تحقیق در حوزه قصههاای عامیاناه ،پاژوهش والدیمیار پاراپ در کتااب
ریختشناسی قصههای پریان است .میتوان گفت پژوهشهاای قبال از پاراپ در ایان
حوزه ،پژوهشهای «درزمانی» 3بود؛ اما پراپ مطالعاات حاوزه قصاههاای عامیاناه را در
حوزه پژوهشهای «همزمانی» 1وارد کرد .پراپ ضمن نقد روش وسلوفسكی و بدیه ،تأکید کرد که
دستاوردهای آنان جدید است؛ ولی کامل نیست (کالر .)019 :9333 ،از دید وی تاا زماانی کاه
یك بررسی صحیح ریختشناسی نباشد ،پژوهشهای تاریخی درست نیز میسار نخواهاد
بود .اگر قصه را به سازه های آن تجزیه نكنیم ،قادر به بررسی تطبیقی درسات نخاواهیم
بود و اگر به مطالعه تطبیقی قادر نباشیم ،چگونه می توانیم به عنوان مثال به روابط هند و
مصر یا روابط حكایات یونانی با حكایات هندی و غیاره روشانی افكنایم (پاراپ:9334 ،
 .)00به هر روی ،به رغم اینكه پاراپ باه ماواردی مانناد زمیناه تااریخی و جغرافیاایی،
راویان ،زمینه متن ،تحلیل درونمایهها چنادان توجاه نكارده و خاود وی نیاز در پاساخ
اشتراوس بر این موضوع صحّه میگذارد ،اثر وی ،تحاولّی عظایم در تحلیال سااختاری
داستانهای عامیانه برجای گذارد و سار آغاازی شاد تاا دیگار محققاان ایان عرصاه از
دیدگاهی دیگر به بررسی روایتها توجّه کنند؛ از جمله تودروف که وی نیز برآن بود کاه

میتوان برای قصه ها دستور زبان جهانی تدوین نمود .تودوروف باا تحلیال صاد قصاة
دکامرون نشان داد روایت از سه مقولة سكانس ،قضیه و اجازای کاالم تشاكیل شاده و
اجزای کالم خود ،شامل اسم خاص ،صفت و فعل است؛ همچنین گریماس نیز با طارح
سهگونه ساختار زنجیرهای -نحوی ،شامل زنجیرههای اجرایی ،میثاقی و جابه جا کنناده،
اعتقاد بر ساختار جهانی روایات و تبلور متفاوت آنها صحّه گاذارد (اخاوت 03 :9339 ،تاا
 .)44به هر روی میتوان با استفاده از چنین شیوههایی بویژه در حیطه ادبیات مقایساهای
به صورت عینی و نظاممند تشابهات ،تفاوتها و میزان خالقیت و توانمنادی مولفاان – و
در داستانهای شفاهی ،راویان -را نشان داد.
 .3بررسي و تحليل داستانهاي مشترک ايراني و کرهاي
میتوان گفت همانندیهای داستانهای عامیانة کرهای و نمونههای فارسی آن را میتوان به
صورت زیر دستهبندی گردد:
 0-3داستانهاي عاميانة کرهاي که نظاير آنها در ميان داستانهاي عاميانة فارسي ديده مي
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شود :این بخش شامل داستانهایی است که تقریبا باه صاورت یكساان ،البتاه باا برخای
تغییرات در کنشها و شخصیتها در داستانهای عامیانه کرهای و فارسی دیده مایشاود.
در میان داستانهای عامیانه کرهای دو داستان هست کاه در زباان فارسای نیاز مایتاوان
مشابه آن را نشان داد :الف) داستان «خورشيد و ماه» 92که بهنظر میرسد نساخة دیگار
کهنترین داستان عامیانه فارسی با نام «بززنگوله پاا»99سات؛ هرچناد روایات کارهای باا
داستانی دیگر درآمیخته است .ب)چماق دياوان :90ایان داساتان نظیار داساتان فارسای
«قوزباالی قوز» است.
 1-3داستانهاي عاميانة کرهاي که نظاير آنها در کليله ودمنه ديده ميشاود :داساتانهای
این بخش که موضوع اصلی این پژوهش را تشكیل میدهد در دو شااخه قابال بررسای
است:
 0-1-3داستانهايي که تنها بخشهايي همانند دارد :در این قسمت ،عمدتاً با داستانهایی
روبه روهستیم که ساختار بخشهای زیادی از آن با داستانهای عامیانة کرهای مشابه است.
نكته درخور توجه اینكه دو داستان این بخش به شكلی در کلیله و دمناه آماده اسات و
جالب اینكه ،تئودوربنفی ،پدر تحقیقات تاریخی -تطبیقی باا ترجماه پانچااتنترا (کلیلاه
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 020 :9333تا .)023

بررسي و تحليل ساختار دو روايت
کنشهای مشترک این روایت عبارت است از:
 )9نهي :در هر دو داستان ،فردی از کاری برحذر داشته میشود )0 .نقض نهي :فارد
نادانسته به دشمن کمك میکناد )3 .شرارت :شخصایت شاریر (ببار و زرگار) ،تاالش
میکند به کسی که به آنها کمك کرده است ،آسیب برساند )0 .شكست :شریر خبیث باا
دخالت مددکار شكست میخورد )5 .مجازات :شاریر سارانجام باه مجاازات اعماالش
میرسد .ترتیب کنشهای مشترک روایت کرهای و کلیله بدین شرح است:
نهي +نقض نهي +شرارت  +شكست  +مجازات
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ودمنه) به زبان آلمانی ،منشأ همه قصههای جادویی و پریان را به ادبیاات هناد بااز بارد
(پراپ)0 :9334 ،؛ به دیگر سخن وی این کتاب را یكی از سرچشامههاای اساسای چناین
داستانهایی دانسته است93.به هار روی در چناین داساتانهایی کانشهاای اصالی ،بسایار
نزدیك و همانند است ،یا درونمایه اصلی داستانها مثل هم است؛ داستانهای ایان بخاش
عبارت است از:
الف) قضاوت خرگوش :در روایت کره ای آمده است :ببری در چااهی افتااده باود و
کمك میخواست ،سرانجام انسانی او را به شرط اینكه از شرش در اماان باشاد ،نجاات
داد؛ امّا ببر پس از نجات ،میخواست او را بخورد ،سرانجام قرار بر این شاد ،چناد نفار
در این باره قضاوت کنند؛ درخت صنوبر و گاو نر ضمن برشمردن آزارهای انسان از ببر
خواستند ،او را بخورد؛ نهایتاً خرگوش سر رسید و گفت برای قضاوت درست ،باید ببار
را در حالت نخستین ببیند و به ایان ترتیاب او را دوبااره در چااه اناداخت و آدمای را
نجات داد ( .)Heinz, 2006: 106-111در کلیله در باب زرگر و سیاح نیز داستانی شابیه
آن آمده است که در آن مار ،میمون ،ببر و زرگری در چاهی افتادناد و سایّاحی آناان را
نجات داد ،همة حیوانات ،سیّاح را از نجات زرگر برحذر داشتند؛ سرانجام هر کادام باه
نوعی جواب خوبی سیّاح را دادند؛ مگر زرگر که موجبات مرگ او را فراهم نماود؛ اماا
سیّاح به کمك دیگر حیوانات نجات یافت وزرگر به سزای خویش رسید (نصراهلل منشای،
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نكتة درخور توجه اینكه نهی در روایات کرهای درونی است؛ یعنی تصور و شناخت
آدمیزاد از ببر ،مانع کمك کردن است درحالیکه در روایات کلیلاه ،ساایر شخصایتهاا
(ببر ،میمون و مار) قهرمان داستان را از کمك کردن به ببر بازمیدارناد .از ساوی دیگار
وضعیت اولیه داستان در چااه افتاادن و در خواسات بارای کماك نیاز یكساان اسات.
براساس دیدگاه تودوروف ،سكانس های هر دو قصه از توالی منطقی برخوردار است؛ به
عبارتی ارتباط و توالی منطقی نقشها آشكار است؛ به دیگر سخن ،هر کنشی نتیجة کنش
قبلی است .تودوروف معتقد است روایت «مطلوب» با حالتی پایدار آغاز میشود که باه
هر دلیل نیرویی آن را مختل میکند و به عدم تعادل میانجامد؛ سپس وضع نامتعاادل باا
فشار از جانب مخالف تعادل مییابد .گرچه تعادل دوم شبیه اولی است ،این دو به هایچ
وجه با هم یكی نیست (تودوروف 43 :9333 ،و اخوت .)053 :9339 ،براسااس ایان نگارش،
نمی توان پذیرفت که این روایتها ازچنین ساختی برخوردار است؛ بلكه هر دو روایت باا
حالتی ناپایدار آغاز میشود؛ مگر اینكه وضعیت پایدار را به رهگذر یا آدمیازاده منتساب
کنیم؛ در این صورت میتوان گفت وی از روند تعادل به وضعیت نامتعادل و ساپس باه
تعادلی میرسد که با گونة نخستین متفاوت است.
شخصيتها
ترکیب شخصیّتهای دو روایت بدین قرار است:
روايت کرهاي :ببر ،آدمی ،صنوبر ،گاو نار ،خرگاوش شارير +قهرماان قربااني+
مددکار شرير +مددکار قرباني
روايت ايراني(کلیله) :زرگر ،رهگذر ،مار ،میمون ،ببار شارير +قهرماان قربااني+
مددکاران قرباني
آنگونه که مالحظه میشود ساختار شخصیتها در دو روایت باه هام بسایار شابیه
است؛ تنها در روایت کرهای ،شریر ،مددکارانی مانند درخت صنوبر و گاونر دارد کاه در
روایت کلیله دیده نمیشود .در روایت کلیله هم قهرمان قربانی ،چندین مددکار دارد کاه
در روایت کرهای ،تنها یك شخصیت (خرگوش) است .در داستان کرهای کسای کاه در
مخمصه افتاده ،ببراست و در داساتان ایرانای نیاز یكای از شخصایتهاای درون چااه،
ببراست .در هر دو داستان ،شخصیت مددکار یا بخشنده ،رهگذر است .درونمايه هر دو
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داستان نیز یكی است .از کسی که به او نیكی کردهای برحذر باش که در کلیلاه آشاكارا
بدان اشاره شده است .میتوان گفت ساخت درونمایة هر دو روایات بار اسااس تقابال

تحليل و بررسي ساختار دو روايت
کنش اصلي ،کاه اسااس داساتان و حاوادث پاس از آن اسات ،ترسايدن از صادايي
ناشناخته است؛ لكن در روایت کرهای ترس به فرار منجر میشود و این کنش زمینهساز
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مكمل شكل گرفته است نيكاي بادي ؛ منتهاا ،بایاد توجاه کارد ،هماان گوناه کاه در
داستانهای گذشته ،هیچ وقت نیكوکار مغلوب نمیشود و برعكس شریر نهایتاً پاسخ باد
کرداری خویش را مییابد ،کنشهای داستان نیز براساس همین منطاق ،شخصایتهاا را
نشان داده است .نكتة قابل توجه دیگار اینكاه بارخالف روایات کارهای ،واقاعنماايي
درروایت فارسی ضعیف است؛ چگونه ممكن است مار ،ببر ،زرگر و میماونی یكجاا در
چاهی افتاده باشند!؟
ب) ببر و صداي صاعقه :ببری برای شكار به سوی روستایی میرفت؛ ناگهان آسامان
تاریك شد و صدای غرشی شنید روستاییان درحالی که مایگفتناد «ساوناگی» آماد باه
طرف خانههایشان فرار کردند و درهاا و پنجارههاا را بساتند .ببرخیاال کارد ،ساوناگی
موجود خطرناکی است که چنین صدای مهیبی دارد به طویله گاوهاا پنااه بارد .در آنجاا
دزدی به تصور اینكه او گاو است ،سوار ببر شد .ببر نیز به تصاور اینكاه دزد ،ساوناگی
است به طرف جنگل فرار کرد .در جنگل و خرسی ،ببر را از حقیقت امر آگاه کارد .دزد
خرس را کشت و بب ر باا ایان صاحنه یقاین کارد کاه دزد ساوناگی اسات ،فارار کارد
( .) Heinz,2008: 101-106بخش اصلی داستان ،که همان ترسيدن از صدايي ناشناخته
است در باب شیر و گاو کلیله آمده است که شنزبه «چون یك چندی آنجا ببود و قاوت
گرفت و فربه گشت ،بطر آسایش و مستی نعمت بدو راه یافت و بنشاط هرچاه تماامتر
بانگی بكرد بلند و در حوالی آن مرغزار ،شیری بود و با او وحوش و سیاع بسیار ،هماه
در متابعت و فرمان او واوجوان و رعنا و مستبد به رأی خویش .هرگز گاو ندیده باود و
آواز او ناشنوده؛ چندانكه بانگ شانزبه باه گاوش او رساید ،هراسای بادو راه یافات و
نخواست که سباع بدانند که او میبهراسد ،بر جای ساکن بود و به هیچ جاناب حرکات
نمیکرد (نصراهلل منشی.)49 :9333 ،

حوادث بعدی است درحالی که در داستان کلیله ،چنین کنشای دیاده نمایشاود .ساایر
کنشها و حوادث متفاوت اسات .مشاابهت دیگار در هار دو داساتان ،شخصايتهااي
مددکارند :خرس و دمنه ،حیواناتی که تالش میکنند ،شخصیت اصلی را آگاه نمایند و
به او بگویند صاحب صدا اصال ترسناک نیست و نهایتاً از بین میروند .مسائله در خاور
توجه دیگر در وجوه تشابه دو روایت ،وضعيتهاي ساه گاناة آنهاا براسااس دیادگاه
تودوروف است ،که پیشتر بدان اشاره شاد .هار دو روایات باا وضاعیت متعاادل آغااز
می شود؛ سپس این وضعیت به هم میخورد و نامتعادل شده ،آن گاه با تعاادلی روباهرو
میشویم که با حالت متعادل نخستین ،متفاوت اسات .بهطور خالصه ،تشابه دو روايت
در کنش آغازين ،شخصيت هاي مددکار و وضعيتهاي سهگانه است ،در ساير اجزا و
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کنشها اين روايتها با يكديگر متفاوت است .در روایت ایرانی به جنباههاای روحای و
روانی شیر نیز پرداخته شده است؛ از این رو مشاهده میشود که به جنبههاای توصایفی
توجه شده است و صفاتی برای شخصایت کاانونی روایات مایآورد کاه مایتواناد در
شناخت شیر و حوادث بعدی داستان مؤثر باشد؛ صفاتی مانند جوان ،رعنا و مساتبد باه
رای در حالیکه برای شخصیت کانونی روایت کرهای ،ببر ،صفت یا ویژگی خاصی ذکر
نمی شود .در روایت کرهای ،کنشها و حوادث بیشتر است؛ بهعبارتی ،روایت بار اسااس
داستان -بعد چی شد؟ -است ،به همین دلیل تعلیق داستان ضرباهنگ تنادتری دارد .در
اینجا نیز واقعيتپذيري در داستان کلیله ،ضعیفتر به نظر مایرساد ،راوی کلیلاه اذعاان
می کند همة حیوانات در متابعت شیر بودند ،ولای شایر گااو ندیاده باود؛ گااو حیاوان
منحصر به فرد یا نایابی نیست که بتوان متقاعد شد شیر از میان جانوران مختلف همه را
دیده مگر آن را؛ به همین سبب واقعیت نمایی آغازین در روایت کلیله برخالف روایات
کرهای ،چندان پذیرفتنی نیست.
 1-1-3داستانهايي که به تمامي نظير يكديگر است :در میان داستانهای عامیانة کرهای،
داستان «جگر خرگوش» تنها داستانی است که میتوان گفت نظیر آن باهطاور کامال در
کلیله آمده است؛ این داستان با داستان «بوزينه و باخه» در باب نهم کلیله مشابه است:
در روزگار پیش ،اژدهایی که در زیر دریای جنوبی زندگی میکارد ،ساخت ماریض
شد .پزشكان به او گفتند تنها چیزی که بیماری او را بهبود میبخشاد ،جگار خرگاوش
است .پس از مشورتهای فاراوان ،سارانجام ،الکپشات متواضاعانه داوطلاب شاد و باه
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جستجوی خرگوش رفت .الکپشت از عمق دریا شنا کرد و در ساحلی شنی بااال آماد،
جایی که جانور سفیدِ خزپوشی روی پاهای عقبیاش ،جستوخیز مایکارد .الکپشات
گفت« :آقای عزیز! ببخشید! خوب! شاما بایاد خرگاوش باشاید!» بلاه! مان خرگوشام؛
الکپشت گفت :مرا ،پادشاه اژدها ،فرستاده تا شما را دعوت کنم کاه بیاییاد و در قصار
شگفتانگیزش در زیر دریا مهمان او باشید .خرگوش گفت :خیلی مشتاق دیدارم؛ ولای
نمیتوانم شنا کنم .الکپشت گفت :نگران نباش .من تو را بار پشاتم مایبارم و باه آب
عادت میکنی؛ خرگوش پشت الکپشت نشست و به سوی دریای جنوبی شانا کردناد؛
خرگوش از اینكه میتوانست به طرز سحرآمیزی در زیرآب نفاس بكشاد ،شاگفت زده
شد .امّا زمانی که به قصر اژدها رسیدند و مقابل او ایستادند ،طولی نكشید که خرگاوش
دریافت که ،فریب خورده است .اژدها گفات از اینكاه بارای باه دسات آوردن دوبااره
سالمتم ،باید جگر تو را بخورم ،متأسفم .خرگوش ابتدا خیلی خیلی ترسید ،امّا به خاطر
زیرکیش ،درحالی که متواضعانه تعظیم میکرد گفت اعلی حضرتا! هیچ چیازی را بایش
از این دوست ندارم که موجب بهبود شما باشم ،امّا متأسفانه چون جگارم عضاو بسایار
با ارزشی است با آن به سفر نمیروم ،اگر میدانستم شما به آن نیاز دارید ،آن را با خود
میآوردم؛ ولی اکنون آن صحیح و سالم در مكانی سرّی در جنگل پنهان است .اگار باه
الکپشت دستور دهید مرا به خشكی بازگرداند ،مشتاقانه با جگرم برمایگاردم .از خاود
گذشتگی خرگوش ،اژدها را تحتتأثیر قرار داد؛ پس به او اجاازه داد باه دنیاای خااکی
برگردد تا جگرش را بیاورد .الکپشت ،او را به ساحلی که بار اوّل در آنجاا پیادا کارده
بود ،برد .هنگامی که به سالمت به سااحل رسایدند ،خرگاوش بسارعت پاایین پریاد و
الکپشت را صدا کرد و گفت خیال کردی من واقعاً جگرم را در جنگل پنهاان کاردهام؟
تو فكر کردی واقعاً به اژدهای نادانتان اجازه می دهم مارا بكشاد و جگارم را باردارد و
سریع به داخل جنگل جست (.)Heinz, 2008: 117-120
میتوان گفت این داستان تقریری از ماجرای باب نهم کلیله با عنوان «باب بوزیناه و
باخه» است که خالصة آن ،این است :پادشاه بوزینگان به نام کاردانااه پاس از ضاعف و
پیری از پادشاهی کنار گذاشته شد و جوانی که آثار سعادت و اقبال در چهرهاش هویادا
بود و رعیت بدو اقبال داشت ،جانشین وی گردید؛ بناچار کارداناه ،جالی وطن نماود و
به ساحلی آمد که آنجا بیشه ای انبوه بود و درختان بسیار؛ باالی درخت انجیاری رفات.
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روزی هنگامی که انجیر میخورد ،انجیری در آب افتاد و بوزینه از صدای آن شاد شاد.
پس از آن بوزینه پیوسته چنین میکرد .در آنجا سانگپشاتی باود .سانگپشات تصاور
میکرد که بوزینه انجیرها را برای او میاندازد .باه هار روی باین آنهاا دوساتی عمیقای
حاصل شد .چون غیبت سنگپشت طوالنی شد ،جفت او پیش یاری شاكایت کارد .آن
یار گفت سنگپشت عاشق بوزینهای شده است .پس از مشورت به این نتیجاه رسایدند
که چارة کار هالک بوزینه است .با راهنمایی خواهرخوانده ،جفت سنگپشت ،تماارض
کرد .سنگپشت پس مدتی از بوزینه اجازه خواسات بارای مالقاات خاانوادهاش بارود.
وقتی به خانه رسید و همسرش را بیمار دید .علت را پرسید .خواهرخواناده گفات او از
یافتن دارو نا امید است .سنگپشت پرسید این چه دارویی است؟ خواهرخواناده گفات:
هیچ دارویی بجز دل بوزینه نمیتواند او را درمان کند؛ تو را احضار کردیم تا از واپسین
دیدار محروم نمانی .باخه پس از کشمكشی درونی ،جانب زن خاویش را تارجیح داد و
طمع در دل دوست خویش بست و نزد بوزینه برگشت .بوزینه از حاال فرزنادان باخاه
استكشافی کرد و سنگپشت جواب داد در این مدت ،دائم به فكر تو باودم و از مانادن
کنار خانوادهام لذتی حاصل نیامد؛ اگر مكرمتی کنای و خاناه و فرزنادان مارا باه دیادار
خویش آراسته کنی ،مرا و پیوستگانم را مباهاتی باشد .بوزینه گفت :بسایار دوسات دارم
که چنین حقّی را ادا کنم ،امّا «میدان که حدیث گذشتن من از دریا متعذّر اسات .باخاه
گفت من تو را بر پشت بدان جزیره رسانم که در وی هم امان و راحات تسات و هام
خصب و نعمت» و بوزینه را بر پشت سوار کرد .چون به میانه آب رسید ،قدری درناگ
کرد .دو دلی باخه ،موجب شد بوزینه علت را بپرسد .باخه گفت جفت من بیمار اسات
و میترسم نتوانم آن چنانكه شایسته است از تو پذیرایی کنم .بوزناه گفات دوساتی تاو
برای من محرز است .خودت را برای چنین مسئله نگران مكان .سانگ پشات مقاداری
رفت دوباره مردّد شد .بوزینه که بد گمان شده بود .گفت علت چیسات کاه هار لحظاه
پریشانی؟ باخه گفت بیماری جفتم! و طبیبان به دارویی اشاره کردهاند کاه دسات بادان
نمیرسد .بوزنه گفت آن چه دارویی است؟ باخه جاواب داد :دل بوزناه .بوزیناه بسایار
ترسید ،ولی خویشتن داری کرد و باا خاود گفات اکناون جاز حیلاه و مكار دساتگیری
نمیشناسم؛ آنگاه با اظهار ناراحتی از بیماری جفت باخه ،گفت هیچ چیازی نیكاوتر از
این نیست که دوستان را در آنچه فراغ ایشان است یاری دهند و بوزینگان را عاادت آن
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است که چون به دیدار دوستی روند ،دل را که محل رنج و غم است با خود نمیبرند تا
عیش دوستان را تیره نكنند و اگر مشكل جفت تاو را مایدانساتم از دل دریغای نباود؛
برگرد تا آن را بردارم .باخه چون به کران آب رسید ،بوزینه جستی زد و بااالی درخات
رفت .باخه مدتی به انتظار نشست و او را بخواند ،بوزینه بخندید و گفت من که سرد و
گرم روزگار را چشیده ،و اکنون عمر دوباره یافتهام و نیز فریب و نفااق تاو را دریاافتم،
آنقدر نادان نیستم که خود را دوباره در معرض خطر قرار دهم (نصراهلل منشی033 :9333 ،
تا .)051

 .1بررسي و تحليل کنشها
 0-1کنشهاي داستان کرهاي
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وضعيت آغازين :اژدها ،پادشاه دریا ،بیمار میشود و پزشكان تنها راه عالج او را جگار
خرگوش میدانند .الکپشتی برای آوردن خرگوش داوطلب میشود .داستان با نيااز ياا
کمبود آغاز میشود:
 .0عزيمت :قهرمان (شریر) به دنیای خاکی سفر میکند .سفر الکپشت به ساحل.
 .1فريبكاري :شریر میکوشد قربانی خود را بفریباد :فريب دادن خرگوش باا دعاوت
کردن او به قصر اژدها.
 .3همدستي :قربانی فریب میخورد و ناآگاهانه به شریر کمك میکناد :خرگوش فريب
ميخورد.
 .1موافقت خدعهآميز :شریر قرباانی خاود را باه دام مایانادازد .ایان حالات صاورت
موافقتی خدعهآمیز دارد :موافقت الکپشت با انتقال خرگوش.
 .1انتقال :قربانی خانهاش را ترک میکناد وباه کماك شاریر باه محال دیگاری منتقال
میشود :انتقال خرگوش به درياي جنوبي.
 .1رسوايي :قهرمان از نقشه آگاه میشود و شریر رسوا میشاود :آگااهي خرگاوش از
توطئه.
 .1واکنش قهرمان :قهرمان با به کار بستن همان تادابیری کاه دشامن قصاد جاان او را
کرده بود ،خطر را از خود دور میکند :حيلهگري خرگوش براي بازگشت.
 .8بازگشت :قربانی دوباره به خانه خود برمیگردد :بازگشت خرگوش به ساحل.
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رهايي :رسیدن به ساحل و فرار خرگوش.
این روایت از نه کنش تشكیل شده است؛ این کنشها با عزيمت آغاز میشود و پاس
از شش کنش اصلی با بازگشت و رهايي قرباني ،پایان مییابد .همانطور کاه مالحظاه
می شود کنشاهای روایات از سایری منطقای ،متاوالی و ریاضایگوناه برخاودار اسات؛
بهعبارتی ،هر کنشی حاصل و نتیجة کنش قبلی است .توالی کنشها نشان میدهد روایات
هیچگونه درهمریختگی زمانی یا بازگشت به گذشته ندارد .اگر بخواهیم بار اسااس ساه
نوع ساختار زنجیرهای -نحوی گریماس به بررسی کنشهای این روایت بپردازیم ،هرساه
نوع زنجیره دیده میشود :زنجيرههاي اجرايي که مأموریتی را بیان مایکناد :مأموریات
الکپشت .زنجيرۀ ميثاقي که به وسیلة آنها ،وضعیتهای مورد نظر به انجام مایرساد؛ در
این روایت نیز کنشاهای ماورد انتظاار یكای پاس از دیگاری روی مایدهاد .زنجيارۀ
جابهجاکننده که میتاوان هام جاباهجاایی حالتهاای روایات و هام اجازای آن ،مانناد
جابهجایی خرگوش را مالحظه کرد.
شخصيّتهاي روايت کرهاي :روای یا مؤلف متن از راههاای گونااگون ،مانناد ناام،
صفات و ...شخصیتها را معرفی مینماید؛ یكی از این شیوهها ،کنش شخصایّت اسات
که پراپ و گریماس بر این اساس به تحلیل شخصیت پرداختهاند؛ به نظر میرساد ایان
شیوه ،شناخت عینی تری از شخصیت عرضه میکند .اگار بخاواهیم طباق تقسایمبنادی
پراپ ،این شخصیتهای روایت را بررسی کنیم ،الگوی آن عبارت است از:
اژدها :اعزامکننده (جستجوگر) ،الکپشت :مددکار ،خرگوش :قهرمان قرباني
گریماس که هر روایت را متشكل از شش کنشگر میدانست و در سه گروه دوتایی،
بدین شرح تقسیمبندی کرد:
دهنده گيرنده ،فاعل مفعول ،ياريدهنده مخالف (دشامن) (اخاوت)904 :9339 ،
طبق این الگو ،اژدها فاعل ،خرگوش مفعول و الکپشت ياريدهنده اسات .برابرساازی
الگوی پراپ و گریماس بدین شرح است( :اژدها) اعزامکنناده فاعال( ،خرگاوش)
قرباني مفعول( ،الک پشت) مددکار ياريگر
 1-1کنشهاي داستان کليله

داستان ایرانی از دو بخش تشكیل شده است:
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 0-0-0بخش نخست :بخش نخست روایت ایرانی ،شامل کشمكش بین پادشاه بوزینگان
است که به پیری رسیده و در کارها ناتوان است و جوانی که آثار ساعادت در ناصایه او
هویداست و به کمك رعیت و لشكر زمام امور را به دست میگیارد و پادشااه فرتاوت،
جالی وطن میکند.
 1-1-0بخش دوم ،که قسمت اصلی داستان و اساس مقایسه اسات از زماانی اسات کاه
بوزینه در بیشهای درساحل دریا مسكن میگزیند و با باخه دوست میشود .کنشهای این
بخش عبارت است از:
وضعيت آغازين :بوزینه ای که از قدرت خلع شده و در ساحلی سكنی گزیده است ،باا
الکپشتی دوست می شود .این بخش تدارک اولیّاة داساتان اسات و باه نظار مایرساد
کنشهای اصلی روایت با توطئة خواهرخواندة جفت باخه آغاز میشود و ادامه مییابد:
 .0شرارت و توطئه :جفت باخه و خواهرخوانده ،قصد هالک بوزینه میکنند.
 .1فريبكاري :جفت باخه به اشارت خواهرخوانده ،خاود را بیماار سااخت و جفات را
استدعا کرد.
 .3عزيمت :رفتن باخه به خانهاش.

 .1فريبكاري :شریر (باخه) سعی می کند قربانی(بوزنه) را بفریبد .فريبدادن باخه بوزنه
را.
 .1همدستي :قربانی (بوزنه) فریب میخورد و ناآگاهانه به شریر (با خه) کمك میکند.
 .8انتقال :قربانی به کمك شریر به جای دیگر منتقل میشاود :انتقاال باخاه باه خاناة
بوزنه.
 .9رسوايي :قربانی از نقشه شریر آگاه میشود :آگاهی بوزنه از ماجرا.
 .01واکنش قهرمان :قربانی با به کار بستن همان تدابیری که دشمن قصد جان او کرده،
خطر را ازخود دور میکند :حيلهگري بوزنه.
 .00بازگشت :بازگشت بوزنه به سوی ساحل.
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 .1همدستي :قربانی (در اینجا باخه) فریب میخورد و ناآگاهانه به شریر کمك میکناد.
باخه از حد گذشته رنجور و متهلف شد و..؛ طمع در دوست خود بست.
 .1بازگشت :برگشتن باخه نزد بوزنه
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 .01رهايي :رسیدن بوزنه به ساحل و باالی درخت رفتن
کنشهای روایت ایرانی نیز با بازگشت و رهايي به پایان میرسد.
شخصيت هاي روايت کليله :براساس الگوی پاراپ شخصایت هاای روایات کلیلاه
عبارت است از :بوزینه :قرباني ،جفت الکپشات :اعزامکنناده ،الکپشات :ماددکارر،
خواهرخوانده :شرير .امّا براساس الگوی گریماس ،ترکیب شخصیتهاا بادین صاورت
است :جفت باخه :فاعال ،بوزیناه :مفعاول ،باخاه :يااريگر ،خواهرخواناده :دشامن.
برابرسازی الگوی پراپ وگریماس عبارت است( :جفت باخاه) اعازامکنناده فاعال،
(بوزینه) قرباني مفعول( ،باخه) مددکار يااريگر(،خواهرخواناده) شارير مخاالف
(دشمن) همانطور که مالحظه میشود ،الگوی گریماس ،نسخة دیگری از روش پاراپ
است.
خالصه کنشهاي دو روايت بدين شرح است:
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روايت کرهاي :عزیمت  +فریبكاری  +همدستی  +انتقال  +رسوایی +واکنش قهرماان +
بازگشت  +رهایی.
0
9
9
9
روايت کليله :توطئه  +فریبكاری  +عزیمت +همدستی  +بازگشات  +فریبكااری +
همدستی +0انتقال  +رسوایی  +واکنش قهرمان  +بازگشت +0رهایی.
اگر کنشهایی را که در روایت کلیله به دلیال وجاود شارور دیگار (خواهرخواناده)
شكل گرفته است حذف کنیم ،تمام کنشهای دو روایت یكساان اسات؛ باا کناار نهاادن
کنشهای مكرر ،شكل روایت به صورت ذیال خواهاد باود کاه از هشات کانش اصالی
تشكیل شده است:
عزيمت +فريبكاري +همدستي +انتقال +رسوايي +واکنش قهرمان +بازگشت  +رهايي

خالصة شخصيّتهاي دو روايت
روايت کرهاي( :اژدها) اعزامکننده فاعل( ،خرگوش) قربانی مفعول( ،الک پشت)
مددکار یاریدهنده
روايت کليله( :جفت باخه) اعزامکننده فاعل( ،بوزیناه) قرباانی مفعاول( ،باخاه)
مددکار یاریدهنده( ،خواهرخوانده) شریر مخالف (دشمن)
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اگر شخصیت شریر یا مخالف را از روایت کلیله کنار بگذاریم ،الگوی شخصایتی دو
روایت کامال یكسان است:
اعزام کننده فاعل +قرباني مفعول +مددکار ياريدهنده
عالوه براین ،بررسی و مقایسة جزئیات دو روایت ،دیگر ماوارد اخاتالف را روشان
مینماید:
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بررسي جزئيات روايت کرهاي
 .0تعيين زمان و مكان :در این روایت زمان ،آن چنانكه شیوه معماول داساتانهای کهان
است به صورت کلی بیان شاده :در روزگااران پیشاین ...امّاا مكاان داساتان دریاای
جنوبی است و هیچگونه توصیفی درباره آن نیامده است.
 .1نام و صفات شخصيّتها :الف) اژدها :پادشاه دریا نام خاصی ندارد و تنهاا ویژگای
او ،که در داستان بدان اشاره شده است بیماری سخت اوسات .ب) الکپشت :هایچ
ویژگی یا توصیف خاصی درباره او ذکر نشاده اسات .پ) خرگاوش :فقاط شاكل
ظاهری او آمده است :جانور سفید خزپوشی کاه رو پاهاای عقابش جسات و خیاز
میکرد؛ طبیعتاً اولین چیزی که توجه الکپشات را جلاب مایکناد ،شاكل ظااهری
خرگوش است.
 .3شكل عزيمت :شنا کردن از عمق دریا به دنیای خاکی
 .1انگيزه عزيمت :جستجوی خرگوش
 .1صفات شرير :صفت خاصی برای او ذکر نشده است.
 .1فريبهاي شرير :دعوت برای دیدن قصر شگفتانگیز اژدها
 .1واکنش قهرمان :قربانی نسبت به اغواگریهای شریر :خود را مشتاق نشان میدهاد و
بسرعت دعوت را میپذیرد.
 .8گفتگوي شرير و قرباني :در این روایت ،گفتگو تنها به کیفیت رفتن خالصه میشود.
 .9نحوه انتقال :خرگوش بر پشت الکپشت نشست و شناکنان به سوی دریای جناوبی
حرکت کردند.
 .01توصيف مسير :خرگوش برای تماشاای هماه دیدنیاهای باشاكوه ،نظیار جنگلهاای
درخشان ،ساقه های برگدار مواج سبز ،درّههاا و گادارهای سانگی ،دساته ماهیهاای

نورانی که با همه رنگهای رنگینکماان مایدرخشایدند ،هیجاانزده باود و از اینكاه
می توانست به طرز سحرآمیزی در زیر آب نفس بكشد ،شگفتزده شاد؛ امّاا زماانی
که به قصر اژدها رسیدند و مقابل او ایستادند ،طولی نكشید کاه خرگاوش دریافات
فریب خورده است .ادامه روایت به همان شكل است که در بخش کنشها ذکر شد.
 .00پس از رهايي :خرگوش به الکپشت میگوید خیال کردی من جگرم را واقعا در
جنگل پنهان کردهام و به تو و اژدهای نادان اجازه میدهم که مرا بكشید؟! سپس
خرگوش زیرک به داخل جنگل جست.
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جزئيات روايت کليله
 .0تعيين زمان و مكان :درباره زمان سخنی نیامده ،ولی دو مكان ذکر شده اسات :ابتادا
جزیرهای که بوزینه در آن پادشاهی میکرد ،درباره ایان مكاان هایچ توصایفی ذکار
نشده است؛ اما پس ازعزل از پادشاهی ،جالی وطن اختیار کارد و باه سااحل دریاا
رفت که در آنجا بیشهای انبوه و میوه بسیار بود.
 .1نام شخصيتها و مقام آنان :الف) بوزینه :کارداناه نام و پادشاه بوزینگان ب)جاوانی
که پس از کارداناه پادشاه شد (بینام) .پ) باخه :نام و مقام خاصی ندارد .ت) جفت
باخه :بینام و مقام ث) خواهرخوانده :بینام و مقام.
 .3صفات شخصيتها :الف) بوزینه :در زمان پادشاهی :مهابات وافار ،سیاسات کامال،
فرمان نافذ ،عدل شامل .در دوره پیاری :ضاعف پیاری در اطاراف پیادا آماد و اثار
خویش در قوت ذات و نور بصر شایع گردانید ...حشمت ملك و هیبات او نقصاان
فاحش پذیرفت .ب) جوان :آثار سعادت در ناصایت وی ظااهر ،مخایال دولات در
حرکات و سكنات وی پیدا ،استحقاق وی بر رتبت جهانداری معلوم و اساتقالل وی
تقدیم ابواب سیاست و تمهید اسباب ایالت را مقارّر .پ) باخاه :هایچ صافتی ذکار
نشده است .ت) جفت باخه :برای او توصیفی نیامده است .ث) خواهرخوانده :بارای
او هم صفتی نیامده است.
جوان در روایت فارسی پس از غلبه بر کاردانااه ،دیگار در داساتان حضاور نادارد.
خواهرخوانده و جفت نیز نقش شریر را ایفا میکنند؛ البتاه هنگاامی کاه باخاه را بارای
مأموریت می فرستند ،نقش گسیلکننده دارند؛ زیرا «در هر حكایت ،هر شخصیت ممكن
است ،بیش از یكی از این نقشها را ایفا کند یا برای یك نقاش ،ممكان اسات از چناد
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مقايسه دو داستان
 .9براساس باور تودوروف(←/9-0-3الف) ،دربارة تعادل اولیه ،عادم تعاادل و تعاادل
متفاوت پایانی می توان گفت روایت کلیله از چنین ساختاری برخوردار اسات :کاردانااه
در کنار آب روزگار میگذراند؛ سپس باخه وضعیت متعادل موجود را بر هام مایزناد،
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شخصیت استفاده شود» (اسكولز .)9331 ،11 ،کارداناه قهرمان قربانی اسات .باخاه نقاش
دوگانهای دارد؛ هنگامی که به خانه احضار میشود در نقش قربانی است ،اما هنگامی که
برای فریب کارداناه برمیگردد در نقش شریر ظاهر میشود.
 .1عزيمتکننده :باخه
 .1شكل عزيمت :رفتن به سوی خانه (شكل خاصی بیان نشده است).
 .1انگيزه عزيمت :به دلیل تازه کردن عهد مالقات با زن و فرزند.
 .1بازگشت اول :از ساحل به خانه
 .8گفتگو :پس از بازگشت به خانه و نزد زن و فرزند ،گفتگویی طاوالنی میاان خاواهر
خوانده و باخه انجام میشود و خواهرخواننده با فریب باخاه ،او را بارای آوردن دل
بوزینه متقاعد میکند.
 .9بازگشت دوم :از خانه به ساحل بیشه
 .01گفتگو :پس از بازگشت باخاه نازد کاردانااه ،گفتگاوی طاوالنی میاان آن دو واقاع
میشود.
 .00کيفيت انتقال بوزينه به خانه :باخه او را بر پشت گرفت و روی به خانه نهاد.
 .01مسير انتقال :در اینجا مسیر توصیف نشده ،بلكه آنچه بدان پرداختاه شاده ،حااالت
باخه است .باخه در طول مسیر دوبار درنگ میکند و آثار تردد در چهره اش هویادا
میشود.
 .03واکنش قهرمان قرباني :بوزینه با شنیدن این سخن بسیار متحیر میشود ،اما به دلیل
تجربه خویشتن داری میکند.
 .01بازگشت از ميانه راه
 .01پس از رهايي :کارداناه به محض رسیدن به ساحل ،باالی درختی میرود باه باخاه
می گوید در طول عمر آن قدر با تجربه شدهام که نفاق و پیمان شاكنی را بشناسام و
فریب پیمانشكنان را نخورم؛ سپس داستانی را برای باخه میگوید.
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لكن با درایت کارداناه ،حالت نامتعادل به تعادل میرسد؛ اما تعادلی که با گوناة نخسات
متفاوت است در حالیکه در روایت کرهای ،نمیتوان مادعی شاد داساتان باا وضاعیت
پایدار مطلوبی آغاز شده و دوباره به همان وضع نخستین باز گشته است!
 .0تدارک اولیّه در روایت کلیله ،که نوعی بازگشت به گذشته است ،عالوه بر اینكاه
مخاطب را با ویژگیهای کارداناه آشنا میکند ،زمیناة پاذیرش حاوادث بعادی را فاراهم
میسازد؛ چنین ویژگی در روایت کرهای که در موارد بسیاری و بر اساس منطق روایات
عامیانه داستان از علیّت برخوردار نیست ،دیده نمیشود.
 .3چنانكه مالحظه شد ،کنشهای اصلی دو روایت یكسان است؛ امّا جزئیات ،موجب
تفاوتهایی در آن دو شده است .میتوان گفت روایت ایرانی از سه بخاش تشاكیل شاده
است)9 :پادشاهی کارداناه ،جنگ بار سارقدرت ،شكسات او و مهااجرتش باه بیشاه و
آشنایی با باخه  )0تمهیدات و توطئة خواهر خوانده و احضار باخاه  )3مااجرای آوردن
دل بوزینه .در روایت کرهای هیچ یك از این تمهیدات دیده نمی شود.
 .0در روایت کلیله تعدّد شخصایت داریام .چناد شخصایت شاریر :خواهرخواناده،
جفت و باخه .خود باخه نیز چندین نقش را ایفا میکند؛ هم شخصیت قرباانی اسات و
هم شرور (مددکار) .چنین چیزی ،در روایت کرهای دیده نمیشود .خرگاوش در هماان
نقش قربانی و الکپشت در نقش شریر (مددکار) باقی میمانند .شخصیت باخه از زاویه
دیگری نیز در خور توجه است .او در هر حالت شخصایتی گاول و ناادان اسات؛ ابتادا
خواهرخوانده و جفت او را میفریبند ،سپس به آساانی رازش را بارای بوزیناه بااز گاو
میکند و سرانجام بوزینه او را میفریبد؛ نكتهای که در پایان داساتان باا خناده کاردانااه
محسوس است .الکپشت در روایت کرهای نقش گسیل شونده و شریر را دارد .در آنجا
نیز در پایان داستان ،خرگوش خندهای از سر تمسخر نثار او میکناد؛ اماا الکپشات در
هر دو داستان ،یكی از دو شخصیت محوری است و به نظار مایرساد باه دلیال وضاع
زیستیاش که هم میتواند در آب و هم در خشكی زندگی کند ،انتخااب مناسابی باوده
است.
 .5عنصر دیگری که در روایت کلیله بدان توجّه شاده ،نامشناسای اسات .در هماان
ابتدا به نام بوزینه و مقام او ،که سرانجام با تدبیر از مرگ نجات پیدا میکند ،اشاره شاده
است .کارداناه ،که خواه ناخواه دانایی را به ذهن متبادر میکند؛ همچنین مقام پادشااهی،
او را بسیار باتجربه نموده و این تجرباه ،کارگشاای وی اسات؛ اماا در روایات کارهای
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شخصیت بر اساس سنتی که در آن خرگوش باه هوشایاری معاروف گشاته ،90انتخااب
شده است.
95
 .4واقعیتنمایی شخصیتها در روایت کلیله بیشتر به چشم میخورد یا به عبارتی
پذیرفتنیتر است .در روایت کرهای ،گسیل دارنده اژدهایی است کاه باه عناوان پادشااه
دریا از آن نام بردهاند؛ چنین کاربردی به سنت فرهنگی کره بر میگاردد؛ در ایان سانت
اژدها پادشاه دریاست و جایگاه او نیز در همانجاا ،قربانیاان ایان روایتهاا خرگاوش و
بوزینه هستند .انتقال بوزینه بر پشت باخه به جزیرهای ،بسیار واقع نماتر و پاذیرفتنیتار
از انتقال خرگوش به اعماق دریا و بازگرداندن او به دنیای خاکی است.
 .3در روایت کلیله توطئة خواهر خوانده و جفت ،مقدمات دشمنی و انتقاال بوزیناه
را فراهم میسازد؛ چنین توطئهای ،باخه را میان دو امر مخیّر مایکناد :مارگ همسار یاا
آوردن دل بوزینه برای نجات او .باخه در این روایت دچار کشمكشی درونای اسات تاا
اینكه سرانجام ،عشق زن غالب میشود .در حالیکه در روایت کرهای توطئاهای در کاار
نیست و نیاز واقعی موجب این امر میشود .از طرفی در این روایات ،الکپشات خاود
داوطلب کار میشود.
 .3گفتگااو :بخااش عماادهای از روایاات کلیلااه را گفتگااوی میااان شخصاایتهااا در
برمیگیرد؛ گفتگاوی خواهرخواناده و جفات باخاه ،گفتگاوی باخاه و خواهرخواناده،
گفتگوی باخه و بوزینه و گفتگوهای طوالنی بوزینه با باخاه .در روایات کارهای چناین
گفتگوهایی دیده نمی شود.
 .1توجه به حاالت بیرونی ودرونی شخصیتها :در روایت کلیلاه بارهاا باه حااالت
درونی یا به عبارتی گفتگوهای درونای شخصایتهاا پرداختاه مایشاود .همسار باخاه
تمارض کرد و هنگاامی کاه باخاه بارای دیادار او آماد ،التفااتی نكارد و لاب نگشااد.
هنگامیکه خواهرخوانده ،باخه را از بیماری جفتش با خبار مایکناد« :هرچاه اندیشاید
مخلصی ندید .با خود گفت اگر غدر کنم چندان سوابق دوساتی و ساوالف یگاانگی را
مهمل گذارم ،از مردمی و مروت بیبهره گردم» .هنگامی کاه بوزیناه را بار پشات خاود
میبرد« :باز اندیشید و گفت سازاوارتر چیازی کاه خردمنادان از آن تحارّز نماودهاناد،
بیوفایی و غدر است» .بوزینه نیز آنگاه که از ماجرا با خبر میشود« :با خود گفت :شره
نفس و قوت حرص ،مرا در این ورطه افكند.»...
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 .92در روایت ایرانی هم چنان تعلیلهای منطقی برای رفتار ذکر میشود و همین امار
باعث شده است واقعنمایی داستان فارسی در مقایسه باا روایات کارهای بیشاتر جلاب
توجه کند.
 .99می توان گفت روایت کلیله از ساختاری تودرتاو یاا حلقاوی مانناد برخاوردار
است؛ هنگامی که بوزینه با تدبیر خویش را به ساحل رساند ،باخه هنوز منتظر او بود؛ از
اینرو او را آواز داد .بوزینه خندید و پس از مقدمهای داستان خر ،روباه و شیر را بارای
وی نقل میکند در صورتی که روایات کارهای باا رسایدن خرگاوش باه سااحل پایاان
میپذیرد.
 .90هر دو شخصیت ،خرگوش و بوزینه ،اذعان مایکنناد :چاون دل ،عضاو مهمّای
است ،آن را با خود نمیبرند ،لكن دلیل بوزینه قانعکنندهتر است« :بوزینگان را عادت آن
است که چون به دیدار دوستی روند ،دل را که محل رنج وغم است با خود نمیبرند تاا
عیش دوستان را تیره نكنند».
 .93در هر دو داستان فاعل /اعزامکنناده -اژدهاا و باخاه -خیلای زود ،دلیال آوردن
خرگوش و بوزینه را آشكار میکنند و همین امر باعث میشود به مقصود خاود نرساند؛
بیدلیل نیست که خرگوش و بوزینه ،اژدها و باخه را نادان میدانند.
نتيجه
مقایسه داستانهای مشترک عامیانة کرهای و داستانهای کلیله ،گویای همانندیهای فراوانای
میان آنها است که در دو بخش قابل بررسی است :الف)داستانهایی که بخشاهای همانناد
هم دارد .ب) داستانهایی که به تمامی شبیه یكدیگر است .در بخش نخست ،میتاوان از
دو داستان سیّاح و زرگر و بخشهایی از باب گاو و شیر کلیله یاد کرد کاه در کانشهاا،
شخصیتهای اصلی و درونمایه با داستان ببر و صاعقه و قضاوت خرگاوش در ادبیاات
عامیانة کره ،مشترک است .تشابهاتی گاه میان کنشهای داستانها و زمانی میان بخشای از
آنهاست .به نظر میرسد واقعيتنمايي روایتهای کرهای در بخاش الاف در مقایساه باا
روایات کلیله قویتر و پذیرفتنیتر است؛ امّا در بخش ب ،تنهاا داساتان مشاترک« ،جگار
خرگوش» در ادبیات عامیانه کره است که عیناً در باب نهم کلیلهودمنه باا ناام «بوزیناه و
باخه» آمده است .نتایج مقایسه و تحلیل دو داستان نشاان مایدهاد کنشاهای اساسای و
اصلی دو داستان ،بهرغم اینكه روایت کلیله در متنی ادبی آمده ،عیناً تكارار شاده اسات؛
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پينوشتها

 .9برای تعاریف دیگر ادبیات مقایسهای ،رجوع شود به:
-Comparative literature and Literary theory,pp3-29-Comparative literature,Method &Perspective,pp1-57
ادبیات تطبیقی ،غنیمی هالل ،ص 39تا .05 ادبیات تطبیقی ،طه ندا ،ص 92تا .95 .0درباره بین نظامی یا میان رشتهای بودن ادبیات تطبیقی رجوع شود به:
-The challenge of comparative Literature,p3
-Comparative literature.Theory,Method,Application,p79-

99

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز0391

امّا مؤلف کلیله با وارد کردن شخصایت شاریری باه ناام خاواهر خواناده ،پانج کانش
درروایت ایجاد کرده است ،که در روایت کرهای از آن خبری نیست .از دیگار ماواردی
که موجب تفاوت دو روایت گردیده ،جزئیاتی است که در روایات کلیلاه بیشاتر بادان
پرداخته شده است؛ جزئیاتی مانند وضعیت آغازین که در روایات فارسای بسایار بادان
توجه شده است :وجود چند شخصیت شرور برخالف داستان کرهای ،شخصیتهایی باا
نقشهای چندگانه ،گفتگوها ،توجه به حاالت شخصایتهاا ،تادارک اولیاه و وضاعیت
آغازین ،میانی و پایانی که در روایت کرهای دیده نمیشود .از سویی دیگار واقاعنماایی
روایت ایرانی و نیز تعلیلهای منطقی که برای رفتار شخصیت ها آورده شده در مقایساه
با روایت کره ای پذیرفتنی ،و بیانگر تفاوت متنی شفاهی در ادبیات عامیانه و نسخة ادبی
آن است :در روایت عامیانه ،اصالت با ابالغ پیام یا همان درونمایه است .در حالیکاه در
روایت کلیله عالوه بر توجه به درونمایه ،چگونه گفتن نیز مهام باه نظار مایآیاد .ایان
داستان ،میتواند دگرگونیهای ساختاری و تصرفات مؤلاف را در انتقاال متنای از حاوزه
عامیانه به حوزة ادبیات نشان دهد؛ امّا روایتها به رغم تفاوتهای ساختاری ،درونمایههاای
همانند دارد :از کسي که به او نيكي کردهاي بترس ،ترس ازچيزي ناشناخته و «کسي
که در کسب چيزي جدّ نمايد و پس از ادراک نهمت ،غفلت برزد تا ضاايع شاود».
چنین مواردی ،حتّی اگر منشأ واحدی برای این روایتها قائل نشاویم ،بیاانگر ماجراهاای
همانندی ،ناشی از دغدغه های روحی انسان بما هو انساان اسات .انساانها فاارغ از هار
فرهنگ ،نژاد و اقلیمی ،دغدغههای روحی و درونی مشاترکی دارناد کاه باه صاورتهای
مختلفی بروز میکند .یكای از مهمتارین گوناههاای آن ،متاون روایای در سااختارهای
متفاوت است ،شاید بتوان این متون را بر اساس انگیزههای روانی آدمی ،دستهبندی کرد.

-Comparative literature and comparative cultural studies,235
 .3رجوع شودبه:
-Study of Korean Folktales' Features,pp174-187
 .0این داستان در ص 42طبقهبندی قصههای ایرانی در بخش اول ،قصههای مربوط به حیواناات باا
عنوان میمونی که دل خود را در خانه گذاشته است با کد  19و در انواع قصههای عامیاناه آرناه/
تومپسون در تیپ یك ( )Iقصههای مربوط به دیگر حیوانات وحشی با عنوان قلب میمون و کاد
 19آمده است .البته در روایت آرنه /تومپسون به جای الکپشت کروکدیل آماده و باه جاای زن
الک پشت ،سلطان کشور قرار گرفته است .ادامة روایت مانند ماجرای کلیله است که میمون پس
از باال رفتن از درخت داستان االغ و شیری (و روباهی) را بازگو میکند.
را نقل میکند.
 .5رجوع شود به :فرهنگ مردم و ادبیات عامه ،نعمتاهلل فاضلی ،پایگاه اطالعاتی فرهنگشناسی
 .4رجوع شود به :قصهها و افسانههای گریم ،ترجمة حسن اکبریان طبری
 .3رجوع شود به ریختشناسی قصه پریان ،ص  5و 4
8. Diachronic

9. Synchronic
 .92رجوع کنید به:
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-Korean Folktales (2008),pp 28-34
- Folktales from Korea , pp 7-11
- Korean Folktales (1999) pp1-15

 .99در این زمینه رجوع شود به:
 افسانههای کهن ایرانی 395تا .303نگارنده این دو روایت را در مقالة زیر مقایسه کرده است:-The comparison and analysis of Korean Folktale, The sun and The
& moon, and It’s Iranian narration, The Korean Journal Of Central Asian
Caucasian Studies,Vol.3,No2,2011.South Korea.
 .90رجوع کنید به:
- Korean Folktales (2008),pp 150-156
 .93در این پژوهش قصد نداریم تا اثبات کنایم ایرانیاان باه چاه میزانای در کلیلاه و شاكلگیاری
داستانهای آن دخیل بودهاند؛ امّا پژوهشگران بسیاری بدان پرداخته و به تأثیر عظیم ایان کتااب و
نقش آن در ادبیات شفاهی ،همچنین جایگاه ایرانیان اشاره کردهاند؛ برای نمونه میتاوان باه آثاار
زیر مراجع کرد:
 برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنه ،اثر فرانساوا دوبلاوا ،ترجماة دکتار صاادق ساجادی ،تهاران:انتشارات طهوری.
 مقالة مرحوم عباس اقبال آشتیانی که اول بار در سال  9322در مجلة کاوه چااپ شاده و ساپسدکتر دبیر سیاقی آن را در کتابی با عنوان مجموعه مقاالت عباس اقبال آشاتیانی ص 934تاا 949
گرد آورده است.
 .90برای نمونه رجوع کنید به :
- Korean Folktales(2008),pp924-999

مقايسه ساختار داستانهاي مشترک عاميانه کرهاي و داستانهاي کليلهو دمنه
15. verisimilitude
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