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Abstract 
The deconstruction reading of story due to the introspection, temporal context, and socio-cultural 

aspects reveals the structure of hidden, side meanings and non-textual public structures; because the 

author may underestimate, delete or change the meanings. The basis of deconstruction shows the same 

value meanings (absent and present) and their superiority over each other. In this descriptive-

analytical study, the story of Zargar and Sayyah (Goldsmith and Tourist) in Kelileh wa Demneh is 

examined, we try to show the ability to create and shape this story in the form and structure based on 

Derrida theory, in order to show in the written text, there is another meaning before and after this text 

that has been re-transformed by the text. The results shows that the signs in the field of story 

construction and word formation in the story, allegory, ambiguity, quoting verses and narrations, 

sending proverbs, phrases, contradictory words and double opposites, functional and reactional 

differences in the work, hidden meanings ... such as religious attitude. They have two meanings, icons, 

etc., in the meanings and ideas of the author's marginal ideas, such as self-knowledge through other 

knowledge, the confrontation between the rich and the poor, special attention to meaning, respect for 

animals and suffering, all and all have changed Kelileh va Demneh into an open text. 

Keywords: Jacques Derrida, Deconstruction, Signs and Icons, Hidden Meanings, Bab zargar and 

Sayyah, Kalileh va Demneh. 
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 اح کلیله و دمنهشکنی داستان زرگر و سیّشالوده

 *مبارکوحید 

 دانشگاه رازی استادیار زبان و ادبیات فارسی،

 نسیم کریمی

 آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی دانش

 00/9/0933 تاریخ پذیرش:  02/02/0931 تاریخ دریافت:

 چکیده
 باا واساازی سااختارها    است کهاجتماعی  -فرهنگی  هایتی و جنبهموقعیّ بافت متنی و های درونمبنای نشانه خوانش داستان بر شکنیشالوده

 شاکنی شاالوده  .دهاد تغییار   و کناد  یا حذف اندرببه حاشیه را ی ا نویسنده معانیممکن است  ازیر ؛کند میۀ متن را کشف هفتنو  معانی جنبی

داساتان   باه بررسای   تحلیلی -توصیفی  این جستار در دهد.مییکدیگر نشان  بررا برتری نداشتن آنها  ب( و)حاضر و غای یکسان معانی اعتبار

 لفا  در ایان داساتان را   شکنی شالوده واسازی وت قابلیّ میا کوشیده در آن و شده پرداختهکلیله و دمنه  (احباب الصائغ و السیّ) احزرگر و سیّ

که عاووه بار ماتن نوشاته      یمنشان ده تا به این شکل بیازماییم ن ادبی فارسیندیشۀ دریدا را در مورد متا و راستی نشان دهیم معنا و و ساختار

در حاوز   هاا  نشاانه کاه   دهد نشان میها . یافتهرا به متن باز تبدیل کرده است متن وجود دارد که آناین شده، معانی دیگری در پیش و پس 

هاای   متضااد و تاابال   واژگان، بندی افراطیعبارتالمثل،  یات و روایات، ارسالبه آ با شکل قصه در قصه، تمثیل، ابهام، استناد لف و  ساخت

ر حاوز   و د کنناد ماتن را آشاکار مای    از رعیتی و... -چون نگرش دینی، غلبۀ ارباب  یهای کنشی و کارکردی، معانی پنهان، تفاوتدوگانه

 ثاروت،  و فاار  تاابال  ،یگار ید شاناخت  قیا طر از خود شناخت مثل فلّمؤ ایی حاشیههامعانی و اندیشه به های شمایلی و...یی، داللتمعنا

ماتن کلیلاه و دمناه را از    گشایند و باا ایان کاار،    راه می انیهند و انیرانیا سودمند ۀرابط اضت،یر و واناتیح داشت یگرام ،معنا به ژهیو هتوجّ

 .  ندکنمیخوانا تبدیل  یک متن بسته به یک متن باز و

 .اح کلیله و دمنهزرگر و سیّ باب، نهان ، معانیداللت و نشانه، شکنیشالوده اک دریدا،ژ ها:واژهکلید
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 پیشگفتار .1
سانن و  » ،«نوشاتن و تفااوت  » ،«گرامااتولژی  باار  در» با انتشاار هممماان ساه کتااب     توانست  (0392-0222) ژاک دریدا

. دریادا باا   گاذارد ببنیاان   0391در ساال  فلسفی اوسات  -را که از نظریات زبانی  شکنینظریۀ شالوده اصطوح و «پدیدارها

 فعّاال و باا کانش خوانادن    را  ت معنا و معنای نهایی را رد و امکان بروز معناهاای دیگار  ، قطعیّشکنیشالوده بنیان گذاشتن

، همواره باید به مناسباتی ویاژه برساد کاه نویسانده آنهاا را مطارح       تاد بود که خواندن متنمع ویفراهم آورد. تحلیل متن 

: 0932)ر.ک: احمادی،  یافریناد ب را د که کنش خواندن ناادانه بایاد آن ناختاری داللتگرا دار. این مناسبات، سنکرده است

 .(93-029: 0911 خلیلی، ؛930-919

ی ا یاا معاانی   معناا  ماتن،  امّا عناصر ؛شود میحاصل  در ننستین مرحلۀ خواندن متن ادبی، معنایی موقتباید گفت که  

هاا، معناای   قرائات پایاان  ر جریاان بای  کند و دای ظهور میدر هر خوانشی، معنای تازهن، ایرد. بنابندهنشان مینیم دیگر را 

یعنای   شاود. کساته و واساازی مای   پیوساته، ش  ،  ماتن گوناه شاالود  این و افتدیا تفسیر دیگر به تعویق می متن از یک تفسیر

باه ههان    ،کنناد گااهی همادیگر را نفای مای     و اناد که گااه متنااق   ای  معانی رود ومعنای مرکمی و قطعی آن از بین می

 داردشاکن  ارسااخت ی ات هاتا ادبیّا  ناد ادبای اسات،   شکنی دراین اصل که مبنای نظریۀ ساختآیند. بر اساس خواننده می

 .(023-091: 0911فتوحی رود معجنی، ر.ک: )

زباان  باه دلیال   » امّاا  ؛(011:0912)ایگلتاون،  «گرایی سوساور نی است به تفکر مدرنیسم و سااختار سپا» شکنیشالوده 

 .(022:0932)دهاانیان، «و شده استر روبه پردازان و منتادان آن، اغلب با سوءتفاهم و بد فهمیدشوار نظریه

هاا و  بنادی و عباارت  شاکنی در توصایف ماتن   شکنی و ساختارگرایی مشترکات و اختوفاتی دارناد و شاالوده  شالوده

در  اسات.  هاا هاا و گاماره  و سارانجام جملاه   ه به سااختار و سااخت صارفی و نحاوی ماتن     ، ناچار از توجّهاگمارش گماره

دادی قارار نویسانده   نظر  موردِ واحدِ معنای بر شان د و داللتانمدلول معانی دالّ و ناختی ساختارگرا، الفاظش مطالعات زبان

 واساازی » رود واز میاان مای   )معناای نهاایی(   ری یاک وجاه داللات   برتا شود در متنی که واسازی می اامّ .ن استیا نمادی

 از داللات الفااظ   تار مهمها نشانه از این رو، .(91-99: 0939 شیبانی رضوانی،«)رودف بلّکوشد که... به فراتر از نیّت مؤ می

(. در 29-92: 0913 هاشامیان،  ر.ک:) اناد متننهان های معنایی ها وگسترهبه الیه گرخوانند  تحلیلراهنمای  چون ؛هستند

ساخت ظااهری ماتن بار آن داللات      ای غیر از آنچه شوند که بر معانیهایی مینگاه واسازی، تبدیل به دال در هانشانه واقع

ل و آخار ماتن   معناای نهاایی و اوّ   معناایی دهد که هیچنشان می ها بر معنیشوند. این پیوستگی داللتمی کند، رهنمونمی

 عاوو  اهاداف و  هبا هاای موجاود در آن   اخت شکل داستان و تضاادها و تاابال  شن .(02-00: 0930)پورنامداریان،  نیست

 پنهاان ماتن   دریافات معاانی   سااختارگرایی باه واساازی و   رساانی   ازجملۀ موارد کماک  کارکردهای ادبی و رممگانی و...

ماتن   و هار د کنا دالّ تنها بر یک مادلول داللات مای   هر قطعی است و  ارگرایی رابطۀ میان دالّ و مدلولدر ساخت اامّاست. 

کناد و  ور جممی معنای نهاایی ماتن عباور مای    از تص واسازی و ساختار شکنی» دارای یک معنی نهایی است. در حالی که

اسات  ن آله ایان مسا    پیامد ...صورت قطعی و تغییر ناپذیر ندارد و مدلول کوشد این باور را الاا کند که رابطۀ میان دالّمی

 )اماامی،  «آیاد  مفاهیم گوناگون و ت ویوت منتلفی به دست می هاست،و مدلول الّای از دکه از متن یا اثری که مجموعه

 انجامد.متن میو تعدد معانی که به چند ساحتی شدن  (00:0910

ولای   ؛پیام مهم است و زبان یا شیو  بیان مهم نیسات  )نثر علمی( بر آن است که در برخی از متون یاکوبسن ساختارگرا
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شامار  هاای بای  ویال ، یا در پشت ت در این متون معنای نهایی یا وجود ندارد. پیام وابسته به شیو  بیان است ای دیگردر پاره

در پای  نویسانده  در نوشتن یاک اثار،    (.91-91: 0932دارای کارکردهای گوناگونی است )ر.ک: احمدی، وپنهان است 

ست معناای نهاایی ماورد نظار     ا ا دریدا معتادامّ ؛، دریافت کندنویسدمی و اندیشده را که او می آنچ است که خوانندهآن 

شاود و راه آن،  ال آفریاده مای  مناطاب و خوانناد  فعّا    توسا   ی دیگار معناهاا  بنشی از معانی ماتن اسات و  تنها  نویسنده

آن . (02-00: 0930 پورناماداریان، ر.ک: ) های موجود ماتن اسات  کردن معناهای نهفته در پس ساختفکش گشودن و

اغلب با ایدئولوژی و قدرت و دیگر نهادهای اجتمااعی مارتب  باا     شوند و با توضیح، تفسیر و تبیین حاصل می معانی نهفته

بتواناد   بایاد  هماه  تار از ت ویال و تحلیال ماتن بااردازد و مهام     مناطب باید فعاالناه باه   »در این دید،  د.نیابقدرت پیوند می

شاکنی نشاان   در واقاع، شاالوده   .(11-022: 0932 د،پورمنا  ر.ک: نیام ؛ 0229 :011)لاویئس،   «ماتن را دریاباد  های نانوشته

ساویۀ آن  کننادگی یاک   بیاانگر تعیاین   برداشتی وفادارانه به ماتن و  ل کهکه هرمتنی دو برداشت دارد: برداشت اوّ دهد می

یاا   حاذف، طارد   هاای ماتن  دهاد چاه مفااهیمی در مارز و حاشایه     شکنانه است و نشان مای شالوده است. برداشت دوم که

کناد کاه در   چیم دیگری غیر از خود را بیان مای متن همچون استعاره،  .(93-029: 0911 )ر.ک: خلیلی، اندسرکوب شده

حایاات چاون    حااایق نهاان هساتند و    آن چیم دیگر، معانی جنبی و ناپیدا و نهفته بوده است. پس ،اصل و به خودی خود

ل و مّا کاه پاس از ت    (090-013 :0911)ر.ک: فاتح زاده،   هاا اسات  انگااری  ها، مجازها و انسانتعارهارتش متحرکی از اس

، یباه شامایل  را هاا  نشاانه  وی .اناد هاا دانساته  بنادی تارین دساته  ها را کامال بندی پیرس از نشانهشود. دستهکشف می توش

 :تاسیم کرده است ین،و نماد ای نمایه

دریافات   ،آن اسات  تالیادی از کاه  اینت یاا باه ایان علّا     مدلول به دلیل شباهت باه دالّ  ،این وجه درشمایلی:  هاینشانه -0

 شمایلی هستند. یهاینشانه چهرهنااشی  یک عکس یا یک تابلوو شود  می

دود که نشانۀ وجاود آتاش،    مانند ؛استو معلولی  ای علیّرابطه و مدلول دالّمناسبت این وجه،  در ای:های نمایهنشانه -0

 است. انسان از جایی گذرپای آدمی که نشانۀ  ردّو  باد حرکت بادنما که نشانۀ مسیر

قارارداد اختیااری باه آن مارتب  شاده      اسااس یاک    شباهتی به مدلول ندارد اما بار  دالّ ،این وجه درنمادین:  هاینشانه -9

چسابد. )ر.ک: احمادی،   به قراردادی پسوند گون به آن مای  باز بنا دهد وبه قراردادی معنای گل را می واژ  گل بنا است.

هاا،  اساتعاره گیارد.  و با قراردادی دیگار، اساتعاره در معناای چهار  معشاور قارار مای        (99:0911و چندلر، 01-00: 0932

 کنند.اند و بر چیمی غیر از خودشان داللت میقراردادی

 پیشینة پژوهش .1-1

 توان به این موارد اشاره کرد: ز منابع مرتب  با ماالۀ حاضر میا

هاای  ناابع مهام و معتبار در شاناخت نظریاه     از م شرح داده است. این اثرنظریۀ دریدا را  زندگی، اندیشه و( 0912) احمدی

را ت ویال رمامی    -های فرعی هفت پیکر نظاامی   از داستان -( داستان ب شر پرهیمگار 0919ادی )محمدی آسیابادبی است. 

فتاوحی رود   کارده اسات.   انجاام داده، نااد  تر نصراهلل اماامی  که پیشرا شکنی همین داستان شالودهکرده و عووه بر این، 

از جملاه تمثیال    و صاناعات بوغای   وی .داناد ری مای پذیرا مرهون ابهام و ت ویلماندگاری و پویایی متن  (0911) معجنی

( نمودهااای 0911) کاکااه رشدانااد. مهاام ماای )شااالوده شااکنی( واسااازی مااتن شکساات و رماامی و پااارادوکس را در

بیاان کارده اسات.     های امتماج یافتۀ مان و فارا مان   غملیاتش را در سطح قالب و شکل، زبان و افقساختارشکنی موالنا در 
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اناد.  نشاان داده  ،ه باه دساتگاه فکاری وی   ها، با توجّ( خوانش متفاوت موالنا را از قصه0932کاظم یوسف پور و بی نظیر )

ساتان شایر و گااو    ت دافااوت از چهاار شنصایّ   شکنی، تصاویری مت ( در خوانش جدید و مبتنی بر شالوده0932) دهاانیان

کشاان بیاژن نجادی    ریمی و شب سهراب( دو داستان روز اسب0930کرده است. عبدالّلهیان و فرهمند )ارائه کلیله و دمنه 

اناد. رضاایی   را اساتنراج کارده   های دوگانۀ آناند و تاابلمورد بررسی قرار داده شکنیرا از دیدگاه ناد جدید و شالوده

رضاوی و صاالحی   مطالعه قرار داده اسات.   مورد ( داستان فرود شاهنامه را با ساختارشکنی و ت ویلی نو0930ه )ت ارژندش

شاتار زناناه و   نودر هاایی کاه   بار اسااس تفااوت   السالطان،  السلطنه و عمیمتاجسبک  با ماایسۀدر پژوهش خود  (0939) نیا

اح کلیلاه  زرگار و سایّ   داستانواسازی  مورد تحایق مستالی در با این حال، .نداپرداختهشکنی  به شالودهمردانه وجود دارد، 

 نشد. و دمنه دیده

 یرانی یا شرقی کلیله و دمنهبنیاد هند و ا. 1-2
کلیلاه و دمناه فابال و     . نوع ادبای نصراهلل منشی به فارسی ترجمه شد وسیلۀ هشاه غمنوی و بعهد بهرام در صل کلیله و دمنها

؛ حیواناات هساتند   قرارمی گیرد. در فابل )داستان حیوانات( قهرمانان داستانتعلیمی است که زیر مجموعۀ نوع ادبی تمثیل 

 .شوندانسان انگاشته می امّا در نگاهی استعاری

مطالب آن از سه بنش سیاست مُادن،   ز( و :0911)منشی،  حکمت عملی و آداب زندگی استموضوع کلیله ودمنه  

دساتگاه   به ناش فارد و و  داریر. سیاست مُدن به کشوبه حوز  سیاست مُدن تعلق دارد ترتدبیرمنمل، بیشتهذیب اخور و 

کاه   اسات  دادهها اجازه نمای ازد و چون خودکامگی شرقی و حکومتپردرواب  مردم و حکومت می جامعه، و حاکم بر

معانی مگو و مساائل افشااگر فسااد    ، ، لذامطرح گردد ، آشکارا در منابع کتبی، نگاشته وهاوحکومت زوایای نهان دربارها

 ه هماین دلیال  با  ند.شاو انتاال داده مای  هاکوم و با نشانه اردر بافت ای وشوند یا به شکل حاشیهداشته می قدرت، منفی نگه

 منشای  منشای  ه به اینکه ابوالمعالی نصاراهلل توجّ ها است. باطریق نشانه از هاها و نانوشتهکشف این نهفته ادناّ وظیفۀ خوانند 

شاده،  آنچاه توسا  درباریاان نوشاته      بار کم هاای حاا  فار،، قادرت  ناای یاک پایش   بار مب  دیوان غمنویان باوده اسات و  

هاای  اندیشاه  سیاسات مُادُن و   جاالبی را از نهفتاۀ  تواناد اطوعاات    مای  های ایان کتااب  شکنی داستان، شالودهت ثیرگذاشته

 دهد.   مناطب قرار اختیار در آن نویسند  درباریدرباریان و 

 سنّت غربای، خاود   در اینجا، همچون ای در کلیله و دمنه است. شیوه رسیدن به شناخت خود از طریق شناخت دیگری

 غومای،  منتظر قاائم و  ؛31-001: 0913 )ر.ک: شاقول و مرتضوی، ستیم در با آن است و )رعایا( دیگری برتر از )پادشاه(

جنباۀ  یاا   هاا دالّبار شاباهت یاا وجاه شامایلی       های کوتاه و بلناد ها و حکایتبیان داستان در . این شیوه(029-000: 0930

باا   بیشتر است و خوانناده باطنی  هایی سویهباطن و گاه و رویۀ ظاهر هر تمثیل دارای دو است.استوار نمادین وجه تمثیلی 

کاه حااوی نکااتی ارزشامند اسات، وارد       روایات  هاای جنبه و دیگر تواند از رویۀ ظاهری به رویۀ تمثیلیل میو ت مّت دقّ

کوشاش نویساندگان و مترجماان آن بار طارح صاورت        بودن متن کلیله و دمناه و  بدان معانی نهان پی ببرد. تمثیلیشود و 

گویاد، سابب   متن و معنای واحد آن میمتفاوت از آنچه خود یا  حسی به موازات یک مفهوم انتماعی یا بیان چیمی غیر از

 د.  شکنی را دارا باش ت ت ویل وشالودهشده است که کلیله و دمنه قابلیّ

وسایلۀ برزویاۀ    ههنادی، با   دیگار مخخاذ  تنتره است و شاید از  گانۀ پنچه پنج های اصلی واز باب غیر باب زرگر و سیاح

پرداختاه شاده اسات؛    سااخته و  به همین شیوه و نوع ادبای   نیم ح(. این باب :0911 )منشی،باشد  برآن افمدوده شده ،طبیب
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 از میاان برداشاتن رابطاۀ اساتوار     و نماادین  ویلی ماتن تمثیلای و  های ت  تقابلیّ و پذیری ، ت ویلمتن تمثیلی بودن دو سویگی

تعلیاق در خوانناده،   شاکل دادن باه    دهد، ضمن ایجاد تعاادل در ماتن و  تمثیل روی می جهان قصه و معلولی که در علّی و

اح برمبناای  داستان زرگار و سایّ   و تحلیل به خوانش را افمایش داده است. دراین پژوهشهای معنایی متن ها و ساحتالیه

 یم.ادریدا پرداختهشکنی  نظریۀ شالوده

چیامی  »ون چا  ؛صاورت گرفتاه اسات    متنای  های درونتفاده از نشانهها است که با استوصیف و تحلیل داده روش کار

 .  (911: 0932) دریدا، به نال از: احمدی، «خارج از متن وجود ندارد

 . بحث2

 سیاح   داستان زرگر و شکل و ریخت اصلی. 2-1

ماردی ایشاان را مای رهاناد.      کنناد و نیاک  مای  گروهای را گرفتاار   : کساانی اصلی داستان این گونه است شکلرینت و 

 دهناد و مای مارد را پااداش نیاک     یاک با نیت خیار، ن  ،کنند. گروهی زمان، به دو صورت عمل می، درگذر یافتگان رهایی

 کاار ونیک گرداناد و خائن باازمی  د بدکار بدکاری را به خو کیفر  کند. مکافات این جهانیو خیانت میکسی با نیت شر به ا

یابناد. ایان ننساتین برداشات از ایان ماتن       یرهاایی و توفیاق ما    ها، سرانجامها و سنتیبا وجود گرفتاری دوستدارانش، و

 .تواند تلای شود می

 ف برای ساخت چندالیه از متنلّهای مؤمکانیزم. 2-2

 نگاه دو قطبی. 2-2-1

اشاکال   و هاای محتاوایی  ناهمساازی و کااربرد واژگاان متضااد    با ایجاد فضای ناهمگن بارای هاول و وال و   نصراهلل منشی 

شناسای داساتان   شاکل  ای کاه در هاای دوگاناه  های متاابال و تاابال  تشنصیّ (،و اطناب ، مساواتایجاز) متفاوت نوشتار

: 0911است )ر.ک:بای نیااز،   کردن متن کمک کردهبه دوقطبی (01-01: 0911ک:اسدالهی، )ر. توان آنها را پیداکرد می

02). 

 های داستانیتقابل تضادهای واژگانی و. 2-2-2

بادکاری، ظااهر    -صحت، نیکوکاری  -گویی، بیماری راست -دشمنی، دروغگویی  - دوستی بدی، -شادی، نیکی  - غم

 بدعهادی،  -حُسان عهاد    رو، زشات  -رو  خندان، خاوب  -یه، گریان نب - خامل کریم، - لئیم بی بهره، - مندبهره باطن، -

 خلاف،  - سالف  آخرت، - دنیا زن، -آتش، مرد  -آب  امانتداری،امانت و  -راستی، تفاوت و تناق   -تحریف و تمویر

هاا،  صاحت از اسام   - علّات  اراهل، -منفعات، اکاابر   - مضارت  عاوبات،  - مجاازات  وجاهات،  - ، نکبتیفراموش - یاد

آوردناد هام باا     ها و مصدرهای فارسای و عربای متضااد باه کاار بارده شاده در ماتن هساتند. دو فعال روان شاد و           صفت

غلباۀ تعاداد    گیرناد. مای   واژگاان متضااد قارار    حاوز  هام در « محبوسسیّاح »پارادوکس   کرد و بردند، متضادند و توقف

ه معناا توجّا   ر این است که ایان ماتن بایاد باه مسا لۀ     کنند نشانگهای متاابل که بر معانی و مفاهیم و صفات داللت می واژه

اسات و الزماۀ   خاور  ویژه داشته باشد و جالب اینجاست که داستان بیشتر مربوط به سیاست مُدُن و اندکی نیم مربوط باه ا 

 معناگرایی است. سیاست و تبیین سیاسی

جملاه گرمااس باه ایان      از تضاد و تاابل، معنای نمدیک به هم دارند و در مطالعات مبتنی بر ساختگرایی، فرمگرایان و

را در صایادان باا ددان،    ایهای دوگانهتوان تاابلمیاند. ها از عوامل ساختارشکنی لفظی و محتواییتاابل اند.نکته پرداخته
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 باا امیار   او، مار دختر و ببر با امیرشهر گر،)بوزینه، مار، ببر( با زر حیوانات اح با امیرشهر،سیّ گر،اح با زرسیّ سیّاح،صیادان با 

خاودش منتهای شاد، مشااهده      اح به هوکتکردن سیّاش برای نابودسرانجام امیر شهر با زرگر که توطئه او، و پسر و شهر

 یهاا ایان تاابال   .(29-92: 0913 فتاحیاان،  هاشامیان و  )ر.ک: «آیاد پدید می های دوگانهوسیلۀ تاابل همعنا ب»و چون  کرد

آنهاا را   سااخت  باشند که نویسنده در طیّ مراحل نگاارش و  ای طرح معانی ساززمینهتوانند  می صوری و تضادهای معنایی

 ت:ت صاورت و معناا را بیاان کارده اسا     اهمیّا  مولاوی در تمثیلای زیباا   نها نارداخته اسات.  ه آب تبا جدیّفراموش کرده یا 

برنیایاد و چاون    ،کااری  ،پوست در زمینآید. چنان که دانه را بیپوست هم بر نمیبی ،آیدنمیمغم بر همچنان که کار بی»

که نصاراهلل منشای بادان     عظیم معنا درختای از شاخه .(12: 0911 ،مولوی) «م شودبه پوست در زمین کنی، درختی عظی

 اح،ظالماناۀ امیار باا سایّ     ناهمساازی درباار باا ماردم اسات کاه در رفتاار        ، امّاا درحاشایۀ ماتن قارار گرفتاه اسات،      نارداخته

باه دسات رعیات و ماردم،     دلیال خاانواد  حکاومتی    شادن بای  کشاته و زخمای   برای تارب باه امیار و   طلبی زرگر فرصت

ماردم باا   ماردم و   خبر از تضاد حااکم باا   وجود در متنرعیتی م -رانه و از باال به پایین و ارباب امشیو   کند.خودنمایی می

 حکومت و درباریان دارد.

در گساتر  مجااز    نداشاتن رویاۀ ظااهر و بااط     و خودشاان  از به دلیل بیان چیامی غیار  ها کاربرد کنایه رسدبه نظر می 

هاا  . در متن ایان کنایاه  (023-091: 0911 )ر.ک: فتوحی رود معجنی، گیرندقرار می خیر افتادن معنای واحدبه ت مرسل و 

)آزماایش را باا    ص درآمادن از بوتاه، منل ا   ، روان شادن )رفاتن(،  ه واقع شدن()مورد توجّ چشم آمدن در شوند:دیده می

)انجاام   پیماودن  باد (،هدف عالی رسیدبه توان نمی )بدون پیمودن درجات به یک تگ به توس نرود ت گذراندن(،موفایّ

تاا بااران بیناد     )آزماودن(،  سانگ زدن  بار  )دور مانادن از آن(،  در گارد آن نرسایدن   فایده و ناامربوط(،  دادن کارهای بی

 مااهی نگار نجاویی آب   تاا ز  / جگرت گار زآتاش اسات کبااب     دهد(، )با کمی نامرادی تغییر روش می پوستین بگرداند

هاای قادیم بایاد    از خانادان  مرد )مردان برترند(، مرد نگردد به نکو بستن دستار نز رفع نیاز به نیازمند مراجعه نکن(،)برای 

ای از زشاتی حیلاه و   تمثیال و کنایاه   ،و مار  زرگار، در کال    ند(دارای اصل و نسب هست جوانمردان قابل اعتماد) طلبید

زرگار و   در برداشاتی دیگار   .شاود منتهای مای   سرانجام به مر  و نابودی مکاران که است گرینیرنگ و عاقبت بد حیله

ثروتمنادان  ان و قدرنشناسی و ناابودگری را باه   نویسنده درستکاری را به فرودستاح نماید  فار و ثروت جامعه هستند و سیّ

 است.شده گماری محکوم  کاری و عجله در حکمبه شتاب ،همین طباه استاز پادشاه هم که  دهد.نسبت می

 بدیهای نیکی و تضاد اردوگاه. 2-2-9

هاایی  ها، رفتارها وگفتارها، خود را در قالب اردوگااه تشنصیّترکیبات داستان،  جدای از واژگان، الفاظ و ،نیکی و بدی

رودررویای باا   تار از پایش، باه پشاتیبانی یاا      پیشابرد آن، مصامم   ماتن و  ال در خواندن فعّ کنند و خوانندهمعرفی می استوار

گاذارد. هرچندکاه    ن ماتن صاحه مای   باود تنااق  و دو قطبای   با این کار، درعمل، بر خیمد وها برمیقهرمانان آن اردوگاه

هاای  هاا و داساتان  در فابال  معلاولی و کارهاای قهرماناان داساتان    روابا  علّای و    و ندارند پیرنگ استوار های قدیمیقصه

داشاته شادن خوانناده، باا      باا وجاود در تعلیاق نگاه     و بادان،  نیکاان  حال، با این .دندهیکرنگ نشان نمی همسو وحیوانات 

اح، سایّ  .(11-022: 0932 پورمناد و روحاانی،  ر.ک: )شاوند   هاا از هام جادا مای    ها و پاسخها یا پرسشها و واکنشکنش

نیرناگ باه دسات    ماناده باود کاه سایاح را باا      در پی فرصت چیمی نبا زرگر که  های ایران و هندسرزمینمرد مسافر  نیک

 نمایاد کاه  چناین مای   های نیکی و بادی را در اختیاار دارناد و   کارکردهای اردوگاه به ترتیب، پیکربندی و نیستی بساارد،
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سات کاه بوزیناه    اقهرمانان داستان است. از این رو  و سلسله مراتب کنند  پایگان دشمنی و دوستی با هر یک از آنان تعیین

 تشانیص، در دخترمارده ولای بای     زرگار و امیار    شاوند و مای  همراه احسیّو با گیرند قرار مینیکان  اردوی در و مار و ببر

ا در امّا  دهاد، مردی خاود را نشاان مای   زرگر، نیک رهانیدن حیوانات وکنش اح، با ند. البته سیّگردجایگاه بدان مستار می

آن محکاوم باه مار      تااوان   رود و درعیّار کشته شده است، به خطا می پیرایۀ دختر امیر که به دست ببرناخواستۀ  گرفتن 

بث باطنش را حیواناات باه   . اما زرگر، که خُرسددوباره به نیک بنتی می . ولیغلطدمی شود و از سعادت در شااوت می

ولای در عمال،    ،پاذیرد را مای  میار، باه درو ، تعهاد فاروش آن    به مح  دیدن پیرایاۀ دختار ا   گوشمد کرده بودند، احسیّ

اندیشای او، باا   ماار و چااره   باه پاایمردی   اح،اماا سایّ   .کشاندتا پای دار می و افکندمی امیراح را به زندان طلبانه، سیّفرصت

 باا گامارش حاال خاود، از     شفابنشی که مار در اختیارش نهااده باود، و  گیاهی مارگمید  امیر، با داروی  نجات دادن  پسر 

باه   ی باه درباار  رسد و از سعادت پیوساتگ یابد و زرگر به سمای عملش مینجات میدارد و خودش پرده برمی غدر زرگر

 افتد.میدر تشااوت هوک

 تضادهای اجتماعی. 2-2-4

ماباول شادن    و زرگار باه درباار    جاسوساانۀ  راهیاابی اح، با محکومیت بی اساس سایّ  ،مردم و حکومت هم در این داستان

 و باه درباار راه یابناد    از آن طریاق توانند ت دو راهی هستند که مردم عادی میخدم قابل مشاهده است. ثروت و سنن او

یاابی  کاارکرد دسات   ف قصاد داشاته  لّاست. مؤزودیاب است، امکان فساد امثال زرگر در آن زیاد  چون این راه، آسان و

شاده اسات، باا    ه سبب مشکوت اجتماعی گوناگون میحرمسرای شاهی را کناخوشایند جنبۀ  ون و نادرست به دربار اآس

عی باا اسایرکردن   دخالات زرگار در اماور اجتماا     و ر و گ میدگی پسر امیر به نایش ماار  دست بب شدن دختر زرگر بهکشته

مسائول   پیرایۀ دختر کشته شده به دست ببار در پذیرفتن و فروختن  احسیّ سیاح به دست امیر نشان دهد. البته با وجود اینکه

تاه  فرا گرفتاه و پذیر  آن ،ای را نداشاته اسات  هتوان فراهم آوردن چناین هدیا   ببر آگاهی از اینکه چون با ،و گنهکار است

یناد کاه اگار    آفررا مای  این انتظار کند ورا غدر و دشمنی معرفی می احن سیّلوداد معرفی و امّا متن، عمل زرگر در است؛

بیاانگر تضااد ماردم باا      با مردم بوده است. ایان شاکل روایات   کارش درست و عملش دوستی  ،داداح را لو نمیسیّ زرگر

. از کناد ییاد مای  ها، نیم همین امر را ت تواند باشد که شکل فابل یا نال داستان از زبان حیوانات، نه انسانمیقوای حکومتی 

اح غادر  سایّ  ، بربیشتر ثروت زرگر در طمع رسیدن به قدرت و محل بیم جان و امید قدرت و ثروت است و ،طرفی، دربار

محل غادر و خدعاه و از دسات دادن     جانش گرفته شد. گویی دربار شد و لکه انداخت اما خود گرفتاررا به مه او کرد و

 جان گرامی است.

   عف پیرنگ در تضادها و ضرفتف، پیلّمؤثیر . تأ2-2-5

گارا و  متن اسات. هرچناد کاه خاود داساتان بارون       این های تضاداز دیگر زمینه گرایی داستانف و برونلّگرایی مؤدرون

شناسااندن هار دو ساوی     گرایای ماتن و  باه درون  های قهرمانان داستانه است، اما غلبۀ اشارت به انگیمهنما تصویر شدواقع

اناواع صانایع ادبای     ف و ظاهر آراستۀ ماتن باه  لّپیام مؤ پروری و تاکید برمنجر شده است. آیا معنا ین تضادله از طریق امس 

رعایات   دارناد و  یکادیگر  مناالف کنند که اغلب عملکرد دبی و پیام حکایت مییعنی جنبۀ امهم،  نیم از وجود دو سویۀ

 رعایات  دمناه  و کلیلاه  هاای اغلب قسامت  و داستان این در پادشاه برتر و ویژه شود. جایگاهیکی به ضرر دیگری تمام می

 ...و او اشاتباهات  گذاشاتن  اخذهمؤ بی مردم، مال و جان در وی دستیگشاده. کندمی الاا خواننده به را متن بودنسفارشی
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 گیرند.می قرار راستا همین در نیم

ر.ک: ) )متمایمکنناده، اجرایای و پیماانی(    هاا رفتپی افمودن با روایت یک نال باذیریم که با دید ساختارگرایانه اگر

حصول معنای واحد و اصالی را   و دافمایمی را قصه معنایی ساحت و گستره بدان فرعی هایقصه و (090: 0911احمدی، 

 پدیادآوردن  امکاان  داساتان  در داساتان  روش باا  دمناه  و کلیلاه بایاد بگاوییم کاه     کناد، اندازد یا ناممکن مای خیر میبه ت 

هاای داساتانی،   رفات پای  داساتان،  ایان  در. اسات  و تمرکم بر معنای واحد را نااممکن کارده   افموده را معنایی هایساحت

در و سااس   پاردازد مای  به متمایم کردن افعال قهرماان  بیمار درمان برای حاهر طبیب کار شیو  گفتارهای فرعی ننست با

 والاده،  عفات  اساوف،  تعفف و نماهت و سومت) آن دشوار مادمات بیان به شدندرباری دشواری تبیینبا  دوم، رفتپی

 فسااد  و قادرت  بیاان  باه  ساوم  رفات  پای در  و پاردازد مای  (تربیت و ترشیح استاول آنگهی و صفات محاسن و هات هنر

د: نحان  گویا  کناد و مای   مای  تصاور  برابار  زمان، را با خود به اشتباه، ،امیر که رودمیپیش  آنجا تا و شوده میمتوجّ قدرت

نهاادیم،  فرورا ما هرکاه   وبرداشتیم، بلند گشت که را ما هرکه ما روزگاریم،  ن رفعناه فارتفع و من وضعناه فاتّض عَالممان، مَ

 .(222: 0911)منشی،  پست شد

هاا، نااش   کانش  کارکردهاای اجرایای ماتن هساتند کاه      افتادگاان  دام دادن  درکندن صیادان و عمل نجاتچاه عمل

ه د. عمال صایادان با   نا کنولی کارهاای قهرماناان را تعیاین مای    د و رابطۀ علّی و معلنکنچینی را مشنص میها و زمینه ویژه

تاا هادف و    اسات باوده   و دوساتی باا آنهاا    جاناداران  زندگیدوستی و حف  برای نوعاح کسب روزی و عمل سیّ هدف

تماایم و  . هاا و نجاات دادن جاان جاناداران را نشاان دهاد      جهت حرکت داستان به جانب مهرورزی با حیواناات و انساان  

نیکوکااری و احساان    جباران    برتر تِسوی وضعیّه ب سیر ت مثبت آزادی وبه وضعیّت منفی اسارت در تغییر وضعیّ تفاوت

تارین شاکل   نهایات باه منفای    ت او را در حال تغییر از مثبت به منفی و در. البته عملکرد ناسااسی و غدر زرگر وضعیّاست

وسایلۀ  ه با  احشایو  جباران خاوبی سایّ    کند. همه متمایم میاو را از  ،این عمل د که هوکت زرگر را در پی دارد.آوردرمی

را نشاان   هاا تدگرگاونی شنصایّ   و در اندرون خودهای متمایم کنند  این داستان هستند پی رفت و زرگر بوزینه، ببر، مار

پایگاان  تارین  ا در باالترین و زرگر را درپاایین مار ر که کند. چنانان را از دیگران جدا و متمایم میدهد و هریک از آنمی

 (  090-092: 0932)ر.ک: احمدی،  تی قرار می دهدمرتبۀ شنصیّو 

افامایش داده   کان آوردن معانی متضاد را در ماتن ای است که امها است، نکتهضعف پیرنگ که ویژگی عمومی قصه

کاه صایادان کناده بودناد، در      و بوزیناه باا زرگار در دام و چااهی     هممیستی مار و ببرها هستند: از جملۀ این ضعفاست. 

بااز و  )و آنهاا انساان را نیرناگ    شودبرمو می ایشان رهاییاندکی پس از  دشمنی حیوانات با زرگرناخشنودی و حالی که 

انساانی کاه ماتن     - اح با معتادات اسومیبه سیّ وسیلۀ ببره کشتن دختر امیر و هدیه دادن پیرایۀ او ب ،کنند(غدّار معرفی می

مبناای گفتاار    بار  را حیاوانی نکشاته و باه مجاازات آن     اینکاه دختارش   امیار بار   تصاور  آن است، همسازی نادارد، نادی م

، احکاردن سایّ  و محکوم دهدرا انتاال می جوّ آلود  دربار و حرمسرا، اش حضور جاسوسانهآلود زرگر ثروتمند که  غر،

کاردن( ماار   درماان  زدن و)نایش  ت هستند. زهار و پاادزهربودن  واقعیّ شدن از رابطۀ علّی و معلولی وهای دورنشانه همگی

دهاد؛ یعنای   نشاان مای   زماانی  یا ترتیاب  خیرگرفتن تادیم و ت بدون درنظر دوگانۀ مار را برای پسر امیر، کارکرد متضاد و

نایش  پسار امیار را    محکوم به مار  خواهاد شاد. پاس بارای رهاایی او       و اح، اسیر امیردانسته که سیّاز قبل می گویی مار

ماتن   معاانی جدیادی درحاشایۀ    ای هام هدهد. تلمیحات اساطور قرار می احشفای او در اختیار سیّو پادزهر را برای  زند می
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( هام آماده   019: 0910) در داساتان گیلگمایش  که ای مار با گیاه دارویی و گیاه جاودانگی آفرینند. پیوستگی اسطورهمی

کشاتنش   ایرانیان زرتشتیکردن آن از جمع خرفستران که در نظام اندیشگی و خارج (129: 0919 )نیم رک: فریمر، است

در  مندی و دانایی که در ایان داساتان بارای ماار    جایگاه اندیش از سوی دیگر،(. 011: 0913 ،یدریاوشر.ک: )ثواب دارد 

کردن حضرت آدم)ع( که در اسارائیلیات بادان   یاری ابلیس در گمراهیبندگی و دستبا کارکرد فر ،نظر گرفته شده است

کیاد  اساومی ت  های دینی و بر اندیشه تضمین و تلمیح الی است که متن باح این در پرداخته شده است، ناهمنوانی دارد و

رع و دیان  باا شا   اامّ ؛ستبه نفع او کنند کهاح کارهایی میای سیّبر ارانهمچون عیّی، حیوانات داستان دارد. در نگاهی کلّ

 سات و نارضاایتی او ناپیدا  آورد، معلاوم نیسات و رضاایت و    که بوزیناه بارای سایاح مای     یهایمالک میوههمسویه نیست. 

 ترسی، پیغامبر، پاداش، احسان، ارشاد، حدِّ درو ، افتارا، آخارت و...(  )اهلل، خدای سومیپر از عناصر ا که گفتیم متن چنان

 شود.ین سبب تضاد میاست و هم

تمهیادی و   اح هم به دو بنش متفااوت خود باب زرگر و سیّ اند.افمایش داده استان رافضای تاابلی د این عوامل ناساز

؛ ولای در  تر اسات و از اطوعاات بیناامتنی زیاادی اساتفاده شاده اسات       نثر فنی شود. در بنش تمهیدیداستانی تاسیم می

 یابد.گراید و فضاسازی با زمان و مکان بر دیگر وجوه غلبه مینثر به سادگی می بنش داستانی

 بیه، راهی به معانی جانبیاستعاره و تش. 2-9-1

 راه در نیام  (023-091: 0911 معجنای،  رود )فتاوحی  «هساتند  زدن دو امر متفاوت با قلمروهاای ناسااز  پیوند» کهها استعاره

اب، باا غیا   تاابل ماده با معناا، حضاور  مشابه اند. تضاد آنها، ری مادی برای بیان مفاهیمی معنویتضاد و تاابل دارند و عناص

هاای  سابب برداشات   للفظای یاا معاانی دیگار    ا ای به معناهای غیر تحتهها به دلیل بیان اشارروح با جسم و...است. استعاره

 دهند.  ف میلّهای مؤنگفتۀ اندیشه های جدید واز ساحت شوند و خبرون از متن میمعنایی گوناگ

گویاد یاا از   مای نی است که نویسنده ا کنند  معانیبرمو گر و یاری در گستر  معناسازی سرآغاز استعاره است و تشبیه

هاای هناری جانشاین موصاوف شاده را متصال باه        تشبیه و استعاره است و اگر صفت گذرد. متن کلیله پُر ازکنار آنها می

تر رکنی، عیار رای، اسرار مُلک، مستحکم شدن ثاات پادشااهان،   یقو شود:تر میه تصور کنیم، این عرصه، آگندهاستعار

ردادن عمیمت، دسات دادن خاوو و نجاات، شاناختن وجاه      عادت روزگار، روی نمودن شفا و صحت، سمع قبول، قرا

 متن هستند.  این های اح( و برائت ساحت، استعارهاری سیّ)گناهک دیگر برای آن، سابق بودن مکارم، آن حوالت

ای از خیاال و تصاورات   آیناه  باه ی در همسان نهادن موضوع باا مشابّه  ول ؛دیگرگویی  استعاره را ندارد هرچندکه تشبیه

تواناد سااختمان خیاال نویسانده را بای آنکاه وی قصاد        نها مای دهد که مجموعۀ آرا پیش روی خواننده قرار می سندهنوی

لبااس  حلیات فضال و براعات، ناام نیاک بنادگی،       »قارار دهاد.    را باه تصاویر بکشاد، در اختیاار خوانناده      داشته باشد آن

ای ت ویاژه نار تشبیهات مفصلی کاه سااخ  در ک «گماری، شرف تعفّف، وصمت درو ، معر، محرمیت، بوتۀ امتحان حق

عاال تجمال خادمتگار اسات. علام اساتظهار       ماتن هساتند:   ایان  اند، مجموعاۀ تشابیهات   ها را در متن ایجاد کردهاز جمله

شارف مارد    اد خدای ترسی اسات. خانادان مارد خارد اسات.     عمد  سد خدمتگار است. مایۀ خدمت ملوک سداد است.

 آزاری است. یا صوح است. اسباب توشۀ آخرت کمدستی است. اسباب مُاام دن کوتاه

 مترادفات. 2-9-2

تمهیادی و  تار و ماوجمتر از بناش    کلیلاه خوصاه   بناش داساتانی در   اسات.  نثر کلیله و دمنههای اطناب یکی از ویژگی
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معناا  هاای متارادف و هام   ها و جملهآوردن کلمات، ترکیب های اطنابای رای و برهمن است. یکی از جلوهگوهو گفت

تغییراتای را در  سااخت جملاه    افمایناد و از نظار  ، نکااتی را بار معناای مطارح شاده مای      کیاد ها، عووه بر ت است. مترادف

 زدایای آشانایی  ای جماوت، هنجاارگریمی و  ه تغییر صورت مرسوم و کلیشهکنند و از راشده ایجاد می های شناخته جمله

زدایای جنباۀ زباانی دارد، سابب تغییار در       چون این آشنایی کنند وتحمیل میاند، بر متن ساختاری را که مرتب  با واسازی

زدایای   آشانایی »در ساختارگرایی  ( و099-019: 0932ناصری،؛ 09: 0912 )ر.ک: مکاریک، شودمیشکل ادبی متن هم 

بسایار بیشاتر از   ی دو یا چند جمله و واژ  مترادف معناگستر   گمان. بی(21: 0912)برتنس، «ت استترین معیار ادبیّاصلی

   شود.ی مییاای است که سبب ایجاد چند معنو این همان نکته خواهد بود واژهیک یک جمله یا 

و اجاول، برائات سااحت و نماهات      اعاماز  گمیده، شفا و صاحت،  شریف و ژگان مترادفی چون اشراف و مهتران،وا

در معار،   هاای مترادفای چاون   و جملاه  ترسای و دیانات   ریضاه، خادای  الزم و ف تجنّاب،  تحارّز و  عُاذر،  شکر و جانب،

بار ابناای دولات خاویش      اعتمااد  پروردگان خاود را کاار فرمایناد و    در اسرار مُلک مجال مداخلت یابد، ت افتد ومحرمیّ

اناد کاه   یاح آورده شاده در بااب زرگار و سا    د،مکافات نیکی، بدی پندار پاداش نیکی، بدی الزم پندارد و ماصور دارند،

 .ثیر را بیشتر کنندتا معانی را متعدد و ت  اندآوردهو دمنه را به شکل خاو در کلیله یا ساختار نحوی صورت و ظاهر

   شکنی و ساختارگرایی . پیوند شالوده2-9-9

شاکنی باا یکادیگر    از ایان منظار، سااختارگرایی و شاالوده     .تواناد باشاد  شکنانه میمادمۀ نگرش شالوده مطالعۀ ساختاری

)گویناده( باه    تندهیاک پیاام کاه از ساوی فرسا      ارتبااط زباانی از   هر»گوید: در نظریۀ ارتباط می یاکوبسنیابند.  ارتباط می

، کُد یاا مجموعاۀ عوئام    یا وسیلۀ ارتباط در اینجا نوشتار(تماس ) شود که با سه عنصر گردد، تشکیل میگیرنده ارسال می

گیرناده،   کاارکرد  شود. کارکرد پیام، ادبای، کاارکرد فرساتنده، عااطفی،    تکمیل می گستر  فهم پیامزمینه یا  وو رممگان 

. ایان  (99: 0932) احمادی،   «کوششی، کارکرد تماس، کومی، کارکرد کُد، فرازبانی و کارکرد زمیناه، ارجااعی اسات   

 مورد نظر یاکوبسن را دارد: گرایانۀهای صوری و فرمتمام ویژگی داستان

متن بین خواننده و نویسانده، از طریاق کاوم     اسومی دارد. -ها و معتادات هند و ایرانی ارجاعی به اندیشه داستان این

الزم اسات کاه خوانناده بارای دریافات       و کناد برقارار مای   و تماس ارتباط مثیل،شکل داستان و ت و زبان ادبی ونوشتاری 

رممگاان ایان ماتن را    کُادها و  د کاه  هایی را بیابا ها و مدلولشد و نشانهبکو ، توش کند وآشکار و نهان آن، فعاالنهمعانی 

اسات،   ف شاکل گرفتاه  لّمحبت مؤ خواهی وخیر، بر مبنای عاطفۀ به احتمال زیاد دهند. جنبۀ تعلیمی داستان کهتشکیل می

 کنایاه و هاای لفظای، موسایاایی،    )ویژگای  است. همسویی جنبۀ ادبی ماتن )فرستنده پیام(  کنند  کارکرد نویسنده مشنص

هساتند   انتهاایی  دو معناای کند، ی و... را تبلیغ و به آن دعوت میشناسی، خوبی و نیکوکاربا پیام متن که انسان تمثیل و...(

 .اندد  این متن سنجیده قرار گرفتهکنن تاویتکه 

 ای و حاشایه  معاانی  و معنا یافتدر برای کوشش گیرنده کارکرداست.  آموزش و تعلیم متن این در فرستنده کارکرد

 از پایش  کاه  اسات  هاییمتن و )مثل محبت و احترام به حیوانات( اجتماعی -بافت فرهنگی  به تمثیل ارجاع زمینه کارکرد

 کناد. مای  خودنماایی  کلیلاه  ادبای  جنبۀ و زبان طریق از تماس کارکرد .)مثل معتادات اسومی و زرتشتی( است آمده آن

، )مثال رابطاۀ حکومات و ماردم     نشاده  تصاریح  معاانی  بار  کاه  شاود مای  هاایی نشاانه  شاامل  و اسات  فرازبانی کارکردکُد

 گرایاناه فارم  کاارکرد  ترینمهم و متن ادبی وجه پیام کارکرد و کنندمی داللت (پیوند فساد و قدرتخودکامگی پادشاه، 
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 نظار  ماورد  پیاام  یگاناه  و تنهاا  شاده  منتاال  پیاام  کناد می مشنصاست که  شکنی شالوده و واسازی اما. شودمی محسوب

 باه  و دارد را معناا  منتلاف  وجاوه  تقابلیّا  تمثیل،با برخورداری از  ،متن وهاست  پیامیکی از  معنا آن بلکه ؛نیست نویسنده

 و تار منساجم  باا ایجااز   ی این فصلداستان بنش هم ارجاعی نظر ازشود. می تاسیم منتلف معنایی هایالیه به خاطر همین

   گراست. درون و منسجم غیر واحد موضوع داشتن وجود طوالنی و با غیرداستانی بنش و است گراتر برون

 نقد اجتماعی. 2-9-4

 اینکاه  دیگار  را پرورش، اراهلدهند و  را مالش می اکابر اینکه ننست. است گرفته امیران به هم اساسی ایراد چند متناین 

 کنناد، نمای  هیتاوجّ  دیگاران  باه  و فرمایندمی کار را( است فلّمؤنظر  منظورهم  خویشاوندان) خویش دولت پروردگان

 شاوند، مای  پشایمان  اعتمادشاان  از آماده  پایش  هاای آسایب  و هاا زیاان  دلیل به که کشدنمی طولی و کنندمی اعتماد زود

 باا  براباری  اشاتباه  تصاور  قدرتشان و کنندمی ماام و قدرت صاحب و کشندبرمی را کسانی بارهیک به و مادمه و زمینه بی

 درباار،  باه  رسایدن  مرساوم  هایشیوه کنار در و دارند را مُدُن سیاست مبنای نادها این. کندمی ایجاد آنها برای را روزگار

 در ضامن بیاان ویرانگاری ایان کارهاا      د.نا کنمای  آشاکار  را فلّا مؤ حکاومتی  نظریۀ از هاییبنش و... قدر کنندگی تباه

 داشتن پادشاهان از ارتکاب این اعمال است.برای برحذر تعلیمی 

 شاود؛ مای  مشااهده  ماتن  در هام  صاوفیانه  نکتاۀ  ساه  فلّا مؤ از عصر رواج تصوف در ایران است وهجری قرن ششم 

دیگار  . کناد  می الاا خواننده به را طالب انسان عرفانی مفهوم و است رهرو و سالک با برابر که است سیّاح خود نام ننست

 مشاترک  وجه بمرگان و مشایخ دیدن تجربه، علم، کسب برای سفر مهم در نظام تصوف شرقی است و سفر، اصلی اینکه

 زنادان  در احسایّ  گرفتااری  تعلّا  کاه  داردمی معلوم متن اینکه، دیگر هس. باشد تواندمی متون صوفیانهتعلیمات این متن و 

 ماادماتی  و لیاه اوّ اصاول  از کاه  رازداری بر افشای راز با تحایر آن در یعنیبود؛  زرگر به خودش راز و سرّ افشاکردن... و

یانۀ مطاباتی عجیب باا نگارش صاوف    ویل رممی واست. البته این داستان قابلیت ت  شده تاکید است، سلوک و سیر و عرفان

نمااد  اح را مرشاد، زرگار را نمااد روح و حیواناات را     تن تصاورکنیم، سایّ   چاه را رمم دارد. اگر گرفتاری روح در دنیا هم

پرستی( بدانیم، فروافتادن زرگر باا حیواناات در چااه، اسایر شادن       )خشم، شهوت، نفس جنبه های منتلف قوای جسمانی

تاوش مرشادی    اح بارای نجاات زرگار   جسم و همراهی اجباری وی با نیروهاای جسامانی اسات. کوشاش سایّ      روح در

ه یااری ریاضات اسات و دشامنی     آوردن روح از چاه تن با نسان گرفتار، باال کشیدن و بیرونکاردان برای رهانیدن روح ا

بارای مباارزه باا نیکای و نماود آن یعنای مرشاد و         روح فریاب خاورده از نفاس امااره    شایطان و  اح، منالفت زرگر با سیّ

باه ظااهر   هاای ماادی و دنیاایی،    چاون خواساته  ها دسات خواهاد یافات،     کند بدانست. منافعی که زرگر تصور مینماراه

 و یاارانش  و هو شارّ لکام و...(. امیار    )عسی ان تحبوا شیئً گردنداو می زمینه ساز هوک ولی در اصل، ؛دندبرایش سودمن

باا نادیاده    و احتوانست با دید مثبت به سایّ می نفس شده اسیر  روح  اند. زرگر یااعمال آدمی در جهان عامل پاداش یا کیفر

ولای   ؛برساد  یاا خداوناد   سالطان هساتی   و و واقعای از جاناب امیار   پاداش خیار  و بهشت به  دنیایی گرفتن سودهای خیالی

   گذارد.بسیار متفاوتی از متن را به نمایش میمعنایی ویل، ساحت این ت  کاری وی را در جهنم هوکت انداخت.خطا

 دین و حکمت. 2-9-5

هاا   اند ایشان را دانش پایگااه که بداده درجاتٍ )و آن کسانی را العلمَ اُوتوا والّذین »... مجادله سور  11 آیۀ ازکاربرد جدای

)همگای شاما    ب االتّاوی  الّاا  فضال   احادٍ  علای  الحدٍ لیسَ ب الصّاع ، الصاع  ط فُّ آدمَ بنُو کُلّکم» پیامبر حدیث تضمین و «دهد



 1911، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  77
 

 

ترسای و   بر دیگری برتاری نیسات جام باه خادای      فرزندان آدم باشید و در تمام نبودن نمدیک به یکدیگرید، هیچ یک را

)بارهیام از   ل اه  اصال   ال مَان  عنادَ  الیه ا حسنتَ مَن شّر مِن اتّق( »ع)علیامام  به منسوب ضعیف روایتنال  و («پرهیم از گناه

 پیغاامبر،  خادا،  ،دینای  واژگاان  .(221، 222، 931 :0910)منشای،   «ایرسانیدن کسی که به او نکاویی کارده  بدی و زیان 

 ترسای،  خادای  آخارت،  توشاۀ  افتارا،  درو ، حادّ  گاماری، حاقّ  اصاحاب،  فریضاه،  احتیاط، مَحرم، شبهه، ورع، اخوو،

 فلّا مؤ گاویی  اسات.  کارده  حکمفرماا  ماتن  بر را اسومی -دینی  فضای و اندشده برده کار به متن در مشاورت و احسان

کشاتن دختار   ست. در کنار این کار، عمال نکاردن باه شارع )    ا معتاد مسلمان یک متن نویسند  که دهد نشان داشته قصد

 اح، خیانت زرگر( تضاد را بر متن حکمفرما کرده است.امیر و هدیه دادن پیرایۀ او به سیّ

در ایان ماتن    کنناد. اشااره مای   یا معناایی نهاان   هایی از حکمت هستند و بر چیمی غیر از خودنشانه المثل و مثل ارسال

 بربدیهه برکسی اعتماد نشود. زن مرد نگردد به نکوبستن دستار.   خوریم:برمیها به این مثل حکیمانه

 جگاارت گاار زآتااش اساات کباااب  
 

 تااااا زماااااهی نگاااار نجااااویی آب  
 

 مَان ا حسانتَ الیاه. مثاال  اساتعان  بذقناهِ.       اتّاق  مِان شار     مار  بالرشادِ غیرُمطااع .   ک ام آ  بَجدتها. ا نا ابنُ طفُّ الصاع  بالصاع .

ماتن اسات: از    آمیام از ساننان حکمات   ویل در توقاف نماناد.  . جمای بدکرداران به هیچ ت نیکوکاری هرگم ضایع نگردد

فتاد، نکبات کریمای توقاع     اهرگاه لئیمی در معر، وجاهات   ، معهود است.عادات روزگار، مالش اکابر و پرورش اراهل

نشود کاه موجاب حسارت و     بر بدیهه بر کسی اعتماد فرموده نُه.و اِن طال  زما لنیرُ یَبایا باید داشت. آدمی، بدعهد باشد.

 تربیت، ترتیب هم نگاه باید داشت.در  ندامت گردد.

 هاای الیاه  و هاا سااحت  سااختن  بارای  لفظای  ابمارهاای  مثال،  و دساتان  اغارار،  اساتعاره،  تشبیه، مجاز، که گفت باید

 از سیاست مُدُن را به خود گرفته است. یفراتر جنبۀ تعلیمی ها،ها و حکمتپذیرفتنی است که متن با این مثل اند. معنایی

 جنسیتی های گرایشنشانه. 2-9-8

 .اسات  شاده  کشایده  نیام  زناان  فروداشت به گاهی که پیداست نر جنس به فؤلّم تمایل متن جنسیتی هایگرایش بیان در

اشااره   هاتای ماردان   کاه بار برتاری    مارد  و زن مااهیتی  تفاوت است به دستانی «دستار بستن نکو به نگردد مرد زن» مصراع

در بناش چگاونگی ورود ماردم باه درباار،       .ندارناد  را مرتبات  آن به رسیدن توان کوششی هر با زنان به نحوی که ؛دارد

 شادن  ثابات  فعال  و شانص  و هاتای  فاردی  صفات برای آراست و فعل اسوف برای بودن مشهور و مذکور فعل آوردن

 زناان،  ماردان بار   برتری رعایت حکم به ،وسیلۀ نویسندهه ب فعل کاربرد در را تساوی رعایت عدم گمان والده، برای عفّت

 زناان  باه  خطااب جامء   اراد  و کل بیانبا عوقۀ  مجاز در که شده گنجانده متن در نیم بیتی. کندمی متبادر خواننده ههن به

 است: زنان برای غالب صفت رویی خوب که چرا ؛شود تلای تواندمی

 پیوندناااااد زشااااات خوبرویاااااان،
 

 خندنااد خااوش کنااان  گریااان همااه 
 

ت زنای وجاود نادارد    در این داستان هیچ شنصیّدهد. اینکه کاری ایشان را نشان میزشت باطن ناپسند و محتوای بیت نیم

 رتباۀ  و یاا فرماناده باشاد    شاود کاه امیار، ملکاه و    های کلیلاه مشااهده مای   در میان داستان ت مثبتی از زنانکمتر شنصیّو 

 همین نکته دارد. اجتماعی بلندی داشته باشد، روی در

 اساسی السؤ یک متن به پاسخ. 2-9-7

 حاجات  قادر  باه  کناد، می احسان او که داد پاسخ توانمی است؟ آدمی چگونه متن قبول مورد انسان که شود پرسیده اگر
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 نیکای  باا  را نیکای  کناد، مای  صبوری کند،می خودداری ترسناک چیمهای از ورزد،می عشق جانداران همۀ به خورد،می

 پااک  هاتای  و اساوف  اندیشاد، مای  آخرت هخیر  به و است بینآخرت ،دارد فضیلت و ورع دهد،می پاداش و مجازات

 شاکوفایی  زمیناۀ  اسات،  آراساته  نیاک  خُلاق  و پساندیده  صافات  به را خود و شده پرورده عفیف مادری دامن در و دارد

. شاود مای  او باه  که است هایینیکی سااسگمار واست شایستۀ خدمت به مردم شده  و هگشت فراهم خدادادش استعدادهای

اساسای ولای مطارح     الساؤ  ایان  باه  برآمده از متن پاسنی و است آن فحوای در شده وگنجانده متن از برآمده نکات این

خیار.  هماان انساان برتار اسات؟      داستانادشاه حاضر یا طرح شده در آیا پ کیست؟ شایسته و برتر انسان که است نشد  آن

 گذارد.سیاسی خیلی استواری را از متن به نمایش می -پاسخ به این سؤال جنبۀ اجتماعی  بینیم کهمی عووه بر این،

 اقلیمی هاینشانه. 2-9-7

 معتاادات  )در ماار  از مثبات  چهار   درماانی،  گیااه نام رای و بارهمن،  . است آمده متن در نیم هند و ایران اقلیمی هاینشانه

 و تاوس  کلماۀ  و هناد  سارزمین  از ناده درّ ببار  و بیشاه  و شاود( مای  محساوب  خرفستران از و دارد منفی ایچهره زرتشتی،

هر چند که داستانسرا، با آوردن ایان عناصار،   دهند. می نشان را متن بودن ایرانی و هند ایران، سرزمین از اسومی معتادات

 ده است.کرنها است، برطرف های اصلی قصهرا که از ویژگی ی در زمان و مکانابهام کلّ

 هاخصیتنقد ش. 2-4

 سیّاح. 2-4-1

یابناد.  ت مای اهمیّ ترتیب و ها وکارکردهایشانن هستند که بر اساس گفتارها، ناشهای آتهمان شنصیّ قهرمانان داستان

 کنند.  می های مهمی را ایفاناش ها در آفرینش حوادث داستانشنصیت

 داشات چشام بای  کناد. وی ت خود را حف  مییّمحور این داستان است که تا انتهای قصهل وّت ساده و اسیّاح شنصیّ

 و صاادر  هماه باا   خیرخواهانه است و نیّت وی پاک و دنبال هخیر  ثواب برای آخرت است. به خیرخواه وکش،  ریاضت

بینای نسابت   ، خوشباوریخوشترس،  گردد.او می ساز نجاتصداقت اوست که زمینه ن خیرخواهی ونهایت نیم همی در

هاای  ویژگای  از اح وسایّ  منفی ویژگی های را در دام افکند، از خود نمد بیگانگان که او اشناو، افشای راز به حوادث و

قصاد کماک باه اسایران چااه وارد       بیگانۀ خیرخواه رهگاذری اسات کاه باه    اح مثبت او نگه داشتن اندازه است. سیّ بسیار

 یابد.ولی سرانجام نجات می ؛افتدجانش با پذیرفتن هدیۀ مشکوک ببر و توطئۀ زرگر به خطر می اامّ ن می شود؛داستا

ی کاردن و فهمیادن چیمهاای   یجابی قدرتمندی دارد و برای روشان واسازی یک استراتژی و عمل است و جنبۀ ا چون

( در خوانشای  21-99: 0932مصالح و پارساا خاناااه،     ؛93 -12: 0932کند) تاجیاک، است که متن با نور خود روشن می

چااه دنیاا اسات و     چاه مذکور بنش است. از این دید،پیامبری نجات، دارد مسیحچون که معنایی اح، دیگر از داستان، سیّ

نماایی  آنهاا باه راه   ؛ ولای سارانجام  در آن گرفتارناد  از طباات منتلف اجتماعی با صورت و سیرت منتلف و هاییانسان

مشارکان   چون منالفت کاافران و  احیابند. دشمنی زرگر با سیّرهایی می اسارت دنیای فانی از اح و یاری اوگونۀ سیّپیامبر

ه رویۀ دیگری از داساتان هادایت   که مناطب را ب ندستای هبود. درواقع، چاه و گرفتارانش رممهایی نمایه با پیامبران تواند

 ند.نکمی

جمااعتی از صایادان    بینی کند: چون در ابتدای داساتان اح را پیشتواند سرانجام سیّافمود که خواننده، با تفاّل، می باید

آن  فاال نکاو   اینیابناد. بناابر  از آن رهایی می جام گرفتارانسران ؛ ولیشوندای در آن گرفتار میک ن ند که عده چاهی را می
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پاردازی باه   تکه شنصایّ  چند در چاه توطئۀ زرگر گرفتار شده، رهایی باشد. هراح نیم که سرنوشت سیّسرانجام  است که 

زرگار آماده    ماتن بارای سایاح و    ویلی کاه در ا صافاتی صاریح و تا    امّ ،های کهن جایگاهی ندارددر قصه معنای امروزی

انادوز،  وابکنناده، ثا  خاوو ون شاود. صافاتی چا   های متاابل و متضااد آنهاا مای   تتر شنصیّاست، سبب شناسایی دقیق

 ، نیکوکاار، محباوس و  گنااه بای فشااکنند  راز خاود، کاریم،    دارنده، سااسگمار، متحارّز، بیچااره، ا   نگهگمان، اندازهخوش

کننده در برابار نیکای،   بدی کن، بدکردار،پیوند، گریانبدعهد، دارند  قُبح باطن، زشتبرای سیاح، و صفاتی چون  معالج

بارای   وفاا و نااجوانمرد  طلاب، بادگوهر، بای   فرصات لئیم، خسیس، نمّام، کذّاب لئیم،  خبرچین، دشمن،مروّت، غدّار، بی

بار   چراکاه سارانجام   ؛را نادیاده گرفات   دهد. تااابلی کاه نمای تاوان آن    اح قرار میدرست در ناطۀ ماابل سیّاو را  زرگر،

   د.انجامرگر( میز) و بدی شربه نابودی  بدیو  اصل مهم پیروزی خیر و نیکی بر شراساس 

 زرگر. 2-4-2

قبایح بااطن، بدعهاد،     یاک، ولای  ظااهر ن وی انساانی باه   ی قابال دریافات اسات.   متنهای درونت زرگر نیم از نشانهشنصیّ

ی جامعۀ خود ناراضی است و به دنبال فرصتی برای عرضاۀ خاود باه    از نظام اجتماع است. زرگرطلب و ناجوانمرد فرصت

 ند و بارها از زبان مغام متفکار داساتان   دامی کار رو و فریب وی را دو است. نویسند  داستان یگان برتررسیدن به پا دربار و

آن بای ماروّت در   »اطرافیان پیوسته به حرمسرای پادشاه بود  گماران وزرگر از خدمت کند. )مار( زرگر را غدّار معرفی می

دهاد  له نشان مای اح غ در نمود. این مس سیّ بر به دربارو برای تارّب بیشتر  (222 :0911منشی، ) «خدمت دختر امیر بودی...

و طباااتی جامعاۀ    هایی کاه قرباانی نظاام متماایمگر    تشنصیّ گرفته است.انجام می یاندربارتوس  ها، که برخی از توطئه

اح قصاد  سایّ  وبرساند. داساتان زرگار    نام و نشاانی در درباار   اند، به  توانستهاز طریق فریب و توطئه نمی جم اند وخود بوده

 ؛گذاشات توطئه، نظام طبااتی را زیار پاا مای   ل به زرگر گناهکار اصلی داستان است و نباید با توسّ دارد به مناطب بگوید

 ی اسات کاه ارباباان را در   ا یخود قربانی سیستم نادرست حکمرانا  زرگر شود کهمعلوم می ش متفاوت داستانا در خوانامّ

ساننی   و نادرستی سیساتم و نظاام   داستان نیست گناهکار تنها پس او کند.دست میادهمال مردم گش بر جان و فرمانروایی

 .  کید داشته استه نویسنده بر آن ت است ک

 پادشاه. 2-4-9

به خاوبی تصاویر شاده و     و دمنه حضور دارد. تادّس پادشاه های کلیلهچون اغلب داستان احسیّ در داستان زرگر و پادشاه

کوشاد باا   اح مای سایّ  داساتان زرگار و  ی ساختاری فرهنگ شرقی بوده اسات.  هاتادیس پادشاهی از ویژگی یور کلّبه ط

تای ندارناد و همیشاه    امنیّ دهد که خاندان سالطنتی نشان  پادشاه شدن پسرشدن دختر یا گمیدهآفریدن حوادثی چون کشته

ناد و از جاناب قهرماناانی اعماال     مردمای دار  منشا   ایان داساتان   هاا کاه در  معر، آسیب حوادث هستند. این آسایب در 

رویی درباار باا ماردم نیام هسات؛ مردمای کاه        رودر اند، نشانگربرآمده« بوراخور»یا حاشیۀ شهر   شوند که از میان مردم می

 .ند و درباری که در معر، خشم مردم قرار دارداسیر خواست دربار

گنااهی باه   باید پادشاه را باا قداسات و بای    وند نکمیر خدمت در دربا انشناکه نویسندگی هایها و داستانچنین کتاب

ت پادشااه و درباار را نیام بیاان     اش، اشاتباها اجتمااعی  -بار وظیفاۀ انساانی     بناا  ،نویسانده دهند که تصویر بکشند، نشان می

پوشایده و منفیاناه،   ، بنشای تانگاری و شنصیّزندهابهام، نماد،  در پوششی از تمثیل،ناچارند کند. چنین نویسندگانی  می

ه نشاد کاه ببار    متوجّ مر  ناگهانی دختر امیر آیا پادشاه در شان را بیان کنند. برای نمونهموجود روزگار سیاست واقعی و
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 ش کناد؟ دساتور  را گناهکاار بداناد و محکاوم    اح، اوسیّ حسب گمان و یافتن پیرایه نمد بر نباید دخترش را دریده است و

زدن  سانگ  توصایه باه آزماودن و بار     و اوسات  بازرسای  درسات، دلیال ناکااردانی و شاتاب      بادون  ،احدارکشیدن سایّ به

کید بر داشتن اصل و نسب پساندیده،  همه ت  اعتمادهای نسنجیده امیر نیست؟ این وسیلۀ پادشاه، دلیلی بره گماران ب خدمت

هاا در  بر عدم وجود این ویژگای  دلیل رستتربیت د ویکوکاری، خلق و خوی خوب و زیبا عفیفه بودن مادر، شهرت به ن

یااد  و کاارگمارش درساتکار و ناژاده نیسات، بن     ویی در این سیستم کاه امیارش هشایار   گبرخی از کارگماران امیر نیست؟ 

   نانژاده و خائن گذاشته شده است. انبین به کارگمار کارها بر اعتماد ناهشیار دهن

 گونگیانسان .2-5

کااربردی   نادارانگاری حیواناات، تشانیص و جا  انساانی باه   افعال  دادن اقوال، احوال وهای کلیله ودمنه، نسبت در داستان

ن ساه قهرماان   این، ایا بناابر شاود.  ینه و مار نسبت داده میبوز گفتن به ببر،اح نیم سننسیّ گر و. در داستان زردارداستعاری 

 شاان هایتباا دیادگاه واساازی، شنصایّ     ،باید به ناچار، ،و اند های داستان شدهتانگاری، شنصیّبا انسان )مار، ببر و بوزنه(

 د بررسی قرار گیرد.مور

 مار. 2-5-1

 رساد. او مای یاافتن چااره    به بااطن وقاایع و   ت دوم داستان است که از صورت حالشنصیّ و رگشا، مغم متفکّ مار، مشکل

 شاهر  «باار  »در  ار خاناۀ ماار   راوی دهاد. نسابت باه غ ادر او هشادار مای      ناسد و از هماان آغااز  شمی گر را خوبباطن زر

 چاون وزیار   در عمال  است و که مار در واقع نماد دهدت میاین خوانش را به دس قرار داده است و جایگاه مار« خوربورا»

ایان   . در واقاع، ماار  رآیاد دادن فاردی یاا گرفتاارکردن کسای ب    تواند درصدد نجاتمی است و گذارت ثیرهمراه  یردو خِ

اش تغییار  گاری چااره  حضاور خاود و   هم دارد. مار روند داستان را باا  است که زهر و پادزهر را باطبیعی  مار مانندداستان 

 تواند اموری را تادبیر کناد کاه ماردم شاهر از     کند. وزیر نیم میبه مابول دربار تبدیل می قربانیاح را از یک دهد و سیّمی

امیار را زخام    یاباد. ماار در یاک برهاه از داساتان پسار      ای مای نمایه وجهی رممی و مار اینبنابر اند.انجام آن درمانده شده

آورد که داروی پسار امیار   میبه صورت پنهانی آواز برو حتی ا دهد.اح را نجات میسیّ امیر و و در برهۀ دیگر پسر زند می

توطئاۀ دربارهاا باا قادرت     فضای سرشار از  انی که درچه بسیار خردمند و شودها پنهان میاز ماابل چشم اح است ونمد سیّ

 دهند.نجات  ی را از کمین مر ند افراداهنفوه خود توانست

 ببر و بوزینه. 2-5-2

 شان است وجهای رمامی و  هایی که در جایگاه سکونتنه هستند. ببر و بوزینه با نشانهت دیگر داستان ببر و بوزیدو شنصیّ

اغلاب در حاوالی    را که ساااهیان هام  بدانیم؛ چ ساهساالربیشه را نماد  ببراگر  بنابراین دور از انتظار نیست یابند.ای مینمایه

فاراهم کاردن    نشین هم در جایگاهی اسات کاه امکاان    کردند. بوزینۀ کوهدادند و از شهر محافظت میشهرها نگهبانی می

توانناد از  اناد مای  فتار شدهاه گرتمام کسانی که در چ البته ها را از اطراف خود دارد.گیری از نعمت تدارکات لشکر و بهره

بوزیناه کاه    برد و ببار و که در بار  شهر به سر می  وزیرسان  خردمند امیر است، مار زرگر که در خدمت دختر دربار باشند:

 باشند.کارگماران نظامی دربار توانند می

بناابراین ببار هام     خطار بینادازد.  انواد  پادشااه را باه   تواناد جاان خا   می قدرت بسیاری دارد و ساهساالرانمانند  ببربیشه

 کشات و  را او ارزش بارای زیاوری کام    و عاقبات مار  دختار امیار     زیرا بدون تعاال درباار    ؛اجتماعی استتباهکاری 
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مورد گرفتاری ماار، ببار، بوزیناه و     انداخت. نکتۀ دیگر درمهلکه دررا به  سیّاحاح، با هدیه کردن زیور دختر به سیّ ندانسته

یام تماام افاراد در تاوش بارای      در درباار ن  هام بارای نجاات یاافتن از چااه اسات.       بار هاا  گارفتن آن تدر چاه، سابا  زرگر

 تشبیه دربار به چاه نیم خالی از نگرش منفی نیست.یافتن به ماامات هستند. یکدیگر و دست گرفتن از سبات

 نتیجه

 عاووه بار   دمنه، های کلیله وداستان است.ر حوز  سیاست مدن نوشته شده سیاسی است و د -کلیله و دمنه اثری اجتماعی 

سرشاار از خاوف و    یا دنیاای ای برای ورود به دنیای سیاست ریچهد و عمق معنا های ادبی و داستانی، راهی به باطن وبهره

 هاای تعبیاه شاده در   از طریق نشاانه  ،. واسازی و شالوده شکنیهستندفریب  توطئه ورقابت، ، ید، امور پنهان و پشت پردهام

معاانی مهمای    و دهاد نشاان مای  در موضوع سیاست مُدن  های ت ویلی بسیارت، کلیله ودمنه را با قابلیّاحداستان زرگر و سیّ

 در درون آنرعیتی، ستمگری حکمرانان، پیوناد ثاروت و قادرت و...     -ی تصریح شد  متن، چون نظام ارباب غیر از معنا

ای چاون نگارش   های ویژهف از عملکردلّمؤ لیو .اندبه حاشیه رانده شده ...از جمله ترس ودالیل منتلف، که به یابد می

 کنایه و ارسال مثال، رعایات سفارشای باودن ماتن و     کاربست پردازی، بی، روش داستان در داستان، تمثیلدو قط تاابلی و

بینانه، فضاسازی و... بهره گرفته تاا امکاان واساازی    و تضادها، تلمیحات ظریف و باریک هاتناسبداشتن رنگ خالق اثر، 

از نظارات نویسانده در ماورد     بتواند جادای از موضاوع داساتان    خوانند  فعّال تاد کرده باشفراهم برای خوانندگان متن را 

فارار از آن   و درباار ناپساندی  و  زندگی سالکان، زشتی چاه دنیا های درباریان، تاابل حکومت و مردم، سفرها وتباهکاری

 د.باخبر شوراستی و دیگر موارد  برای نجات، منافع خردمندی و

 منابع
 قرآن مجید. -
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09 :92-93. 

   .91-99: 09 مار ، ش02، دور  جستارهای فلسفی، «مفهوم حضور و غیاب در رویکرد واسازی»، 0939شیبانی رضوانی، فیروزه،  -

ژن نجاادی )روز اسااب ریاامی و شااب  شااکنانۀ دو داسااتان از بیاا ناااد شااالوده»، 0930فرهمنااد، فرنااوش بااداللهیان، حمیااد و ع -

 .19-10: 19 مار ش، و ادبیات فارسیزبان ، «کشان( سهراب

، 0  ، دورنقد ادبـی ، «بوغی در شکست و واسازی ماتن  شکنی بوغی ناش صناعاتساخت»، 0911توحی رود معجنی،محمود، ف -
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 ، تهران: اختران.استبداد در ایران، 0911، حسن قاضی مرادی، -

: 00 مار ، شا 9  دور ،ادیـان و عرفـان   ،«کید بار ساختارشاکنی  دریدا در غملیات موالنا با ت اسی شننشانه»، 0911رش، فرهاد، کهکا -

013-090.   

 جو، تهران: مرکم.   شکنی، مترجم: پیام یمدان، شالوده0911، نوریس کریستوفر، -

 و 00 مار شا  ،9 جدیاد، ساال    ، دورمتافیزیک، «واسازی به منملۀ یک استراتژی»، 0932پارسا خانااه،  ، علی اصغر و مهدیمصلح -

00 :99-21. 

 ، مترجمان: مهران مهاجری، محمد نبوی، تهران: آگه.های ادبی معاصردانشنامة نظریه، 0912مکاریک، ایرنا ریما،  -

فرهنگـی  مطالعات  ،«ناد پسا استعماری روایت سریال قهو  تلخ از مدرنیتۀ سیاسی ایران»، 0930فرزاد غومی،  منتظر قائم، مهدی و -

 .000-029: 01  ، شمار1  ، دورو ارتباطات

 امیرکبیر.   ، تصحیح مجتبی مینوی، تهران:کلیله ودمنه، 0930ابوالمعالی نصراهلل، منشی، -
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