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Abstract 
According to Roland Barthes, all texts employ five codes for creating textual 
signification: the hermeneutic code, the semantic code, the proairetic code, the 
symbolic code, and the cultural code. The meaning of a text can be understood 
through opening up these codes. In this article, “The Tale of the Lion and the 
Cow,” one of the most important chapters of Kalileh and Demneh, has been 
studied and analyzed based on the following three codes: proairetic, 
hermeneutic, and semantic. The article shows that the story, containing 
complicated semantic and coded layers, can be studied based on Bathes’ model, 
particularly through the three codes listed above. The findings indicate that from 
the perspective of the proairetic and hermeneutic codes, the narrative includes 
both a main sequence and a secondary sequence, which are closely connected. 
Moreover, in the semantic code, the story includes implied significations, with a 
significant relationship among the elements of the tale, the actions of the 
characters and the symbolic aspects of the tale. The examination of the semiotic 
elements help to identify covert layers in the allegories of this important work of 
Persian literature in which the most central actions are leaving and death, which 
are consistent with the political atmosphere of the story. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
New literary schools and theories can be effectively used to reveal hidden 
layers in texts and provide us the possibility of new readings of them. 
According to semiotics, which has been used extensively in the analysis of 
literary texts, meaning is produced through structures of interdependent signs, 
codes and contracts. 
 
2. Theoretical Framework 
Codes are of vital importance in semiotics. They turn signs into significant 
systems and, thus, lead to the development of a relationship between the 
signifier and the signified. Codes represent the social aspects of signs. 
Narrative codes were first introduced by Roland Barthes in his reading of 
Balzac’s “Sarrasine.” He believes that every text is formed through five codes 
so that textual signification is created. In the present study, Barthes’ concepts 
are adopted to analyze the codes in “The Tale of the Lion and the Cow” from 
Kalileh and Demneh. 
 
3. Methodology 
Using Barthes’ semiotic model, “The Tale of the Lion and the Cow” has been 
analyzed in the present study. For this purpose, instances of these codes were 
identified and three types of hermeneutic, proairetic and semantic codes were 
examined. 
 
4. Discussion and Analysis 
In the present study, attempt has been made to examine the semiotic 
elements and analyze the signs in order to identify covert layers in allegories in 
an important work of Persian literature. Kalileh and Demneh is replete with 
political and social allegories. In this article, a semiotic approach is adopted to 
study the hidden layers and aesthetic signification of this story. Of the five 
types of codes discussed by Barthes, hermeneutic, proairetic and semantic 
codes have been focused on in the present article. 
 
5. Conclusion 
Due to its labyrinthine semantic structure, “The Tale of the Lion and the Cow” 
has been examined based on Roland Barthes’ theory of codes. Three important 
codes can be detected in the story, with quite a similar frequency, a quality 
that is consistent with allegorical literature, in which each layer is closely 
connected with another layer. This makes it possible for every sign to be 
interpreted through all the three codes identified in this story. In the semantic 
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code, the story includes implied significations, with a significant relationship 
among the elements of the tale, the actions of the characters and the symbolic 
aspects of the tale. In the proairetic code, the narrative includes both a main 
sequence and a secondary sequence, which are closely connected. The most 
important actions in this tale are leaving and death, which are consistent with 
the political atmosphere of the story. 
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 چکیده
گیررد  رمزگران های متنی شکل میبه باور بارت هر متنی از به هم بافته شدن پنج رمزگان برای ایجاد داللت

)ارجاعی(. با بازگشایی ایرن  ی، رمزگان نمادین و رمزگان فرهنگکنشیهرمنوتیکی، رمزگان معنایی، رمزگان 
ترین باب سیاسی و در این مقاله باب شیر و گاو که مهم متنی را دریافت کرد.توان معنای درونها میرمزگان
برارت  هگانهای پنجبراساس سه رمزگان هرمنوتیک، معنایی و کنشی از رمزگان ،است کلیله و دمنه اجتماعی

معنرایی و  هایرن داسرتان برا داشرتن الیروهش ناظر براین اسرت کره است. دستاورد پژبررسی و تحلیل شده
شناسی بارت را دارد. هر سه رمزگان از نظر میرزان اساس الگوی رمزگانزگانی تودرتویی، قابلیت بررسی بررم

هرا در ارتارات تنگاتنر  فراوانی کمترین اختالف را دارند و این با نوع ادبیات تمثیلی که هر الیه با دیگر الیه
تواند با هر سه رمزگان تفسیر شرود. رمزگران هرمنوتیرک در ایرن روایرت است، تناسب دارد و یک نشانه می

شرامل تعلیرم موق رت و  ،شرامل گفتگروی رای و بررهمن و هرمنوتیرک فرعری ،صورت هرمنوتیرک اصرلیبه
ول روایرت های موق ت در این داسرتان بیشرتر اسرت و معم اهرا در  رهرمنوتیک تأخیری است. میزان تعلیم

و داسرتان برا  کنردمریمسیر داسرتان را از پریش تعیرین به عنوان مخا ب خاص، رای  شود؛رمزگشایی می
های ضمنی اسرت و میران عناصرر داستان شامل داللت ،رود. در رمزگان معناییقطعیت گفتمان او پیش می
رمزگان کنشی، روایت شرامل  نمادین آنها ارتاات معنادار وجود دارد. در هها و جناداستان و کنش شخصیت

های فرعی است کره در راسرتای رفتگفتگوی آغازین رای و برهمن و همچنین پیشامل  ،رفت اصلییک پی
تررین اجمال و تفصیل برقررار اسرت. مهرم هاند و میان آنها رابطرفت اصلی به کار رفتهپی هگانهای سهبخش
 اند.ضای سیاسی داستان انطااق یافتهها در این رمزگان، ترک و مرگ هستند که با فکنش
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 مقدمه -1

ها و آرای مکاتب نقد جدید ادبی، اگرر بتوانرد ابعراد و زوایرای پنهران تحلیل متون براساس نظریه

ای را از آن فراهم آورد مغتنم، بلکره بایسرته اسرت. از های تازهخوانش همتن را آشکار کند و زمین

شناسری شناسری اسرت؛ اگرر نشانهنشرانه هی نظریرهای موجود در تحلیل متون ادبرنظریه هجمل

ای مطالعاتی که ممکن است در جستجوی  رحی برای تایین کارکرد رمز، نشرانه و حوزه همثاببه

 توجه و ارزشمند است. قاولی برساند شایانهای قابلتجل ی مادی آن، یعنی متن، ما را به پاسخ

هرا و های وابسرته بره یکردیگر، رمزگرانشانهساختار ن هواسطشناسی ادبی، معنا بهدر نشانه

هرا را شناسی است. رمزگان نشرانهای بنیادی در نشانهلهئها مسشود. رمزگانقراردادها تولید می

شرود ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول میاینکند و بههای معنادار تادیل میبه نظام

هاسرت؛ درواقرر رمرز بعد اجتماعی نشرانه هدهندشاندیگر رمزگان نازسوی (.221  1331 )چندلر،

تواننرد کننرد مریای از فرایندهاست که افرادی که در یک چارچوب فرهنگی عمل میمجموعه

پردازنرد برا فراینردهای فرهنگری مری هشناسان به مطالعآن را درک کنند. بنابراین وقتی نشانه

کننرد ترا در شوند و تالش مریرو میبهنشانه رو همنزلهای معنادار اعضای یک فرهن  بهکنش

 های داللتی رمزها، فرایندهای تولید معنا در یک فرهنر  خراص را درک کننردچارچوب نظام

هنگرام خروانش داسرتان کوتراه . رمزگان روایی مفهومی اسرت کره برارت آن را بره(222)همان  

خرروانش اثررر بررالزاک مطررر  کرررد. کرره خررود متنرری اسررت از ادبیررات کالسرریک.  سررارازین

مترون مختلر   راه را بررای قراترت اس/ زدبارت از اثری کالسیک در کتراب  هپساساختارگرایان

کند. بارت در تحلیل خود پنج رمزگران اصرلی را در مرتن تشرخی  اساس این تئوری باز میبر

 هاین رمزگان هم جنار های درونی متن را دریافت کرد.توان جناهدهد که با بررسی آنها میمی

ارتاات اجزای آن با  هگیرند. یعنی هم به نحومی بر معنایی آن را در هشینی متن و هم جنانهم

ارتاات آنها با جهان بیرون توجه دارد. از منظر بارت ادبیرات شرکل واالی  هیکدیگر و هم به نحو

نوشتار بود؛ حرکتی میان تمایل خواندن و نوشتن. ترالش مرا از ایرن پرژوهش بررسری ارتارات 

 زیررا ؛ویژه در ادبیات تمثیلی استهای رمزی بهها برای دستیابی به الیهو تحلیل نشانهمعنایی 

معنرایی  هالیرای است کره حرد اقل دو یافتهادبی، روایت گسترش اصطال تمثیل داستانی در »

ترری دوم، معنای ثانوی و عمیرم هالی؛ و (اشخاص و حوادث) اول، همان صورت قص ه هالیدارد  

 (.263  1331، فتروحی) «گوینردتوان جست و به آن رو  تمثیل مریورای صورت میاست که در 

و  سیاسریترین داسرتان تمثیلری و مهمعنوان در این میان به نیز ومنهکلیلهداستان شیر و گاو 
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تواند سهمی از حقیقت داشته باشد و از آنجایی کره حاتز اهمیت است. هر تحلیلی می اجتماعی

هرای غنری بررای د کره سرچشرمههرای کهنری هسرتنی از حکایات و قصرهااین آثار مجموعه

ترین آثار در ایرن زمینره و معروف( 53  1335)میرصادقی،  آیندهای امروزی به حساب میداستان

شناسانه مورد تحلیل و بررسی عمیم قرار گیرنرد هستند، ارزش این را دارند که با نگاهی نشانه

ها آشرکار شرود و بره درک وسریعی از آن هشناسانهای زیااییاللتهای پنهان معنایی و دتا الیه

 این آثار دست یابیم.

سره رمزگران هرمنوتیرک،  مقالههای پژوهش نویسندگان را بر آن داشت در این محدودیت

رسری براب شریر و گراو قررار دهنرد. بارت را مانای بر هگانهای پنجمعنایی و کنشی از رمزگان

 های زیر است گویی به پرسشدر پی پاسخاساس، این پژوهش براین

برارت، چره  هگانرهای پرنجاساس سه رمزگان کنشی، هرمنوتیک و معنایی از رمزگانبر -1

 داشت؟ دمنهوکلیلهشود از باب شیر و گاو ای میتلق ی تازه

 شود باب شیر و گاو را بهتر رمزگشایی کرد؟بارت می هگانهای سهبا کدام یک از رمزگانه-2

 
 پژوهش هپیشین -1-1

انجرام و غیره، های مختل  علمی، زبانی، بالغی های زیادی در زمینهپژوهش ودمنهکلیله هدربار

شناسی، در دیگر آثرار این مقاله یعنی رمزگان هنظری ههایی در حوزاست. همچنین پژوهششده

نهرا بره ذکرر ، از ذکر تمرامی آنران خرودداری شرده و تناگزیراست. در این مقاله صورت گرفته

مرورد بحرث در ایرن  هو تا حدودی مررتا  برا نظریر« باب شیر و گاو» ههایی که دربارپژوهش

 است.جستار بوده، بسنده شده

کراوی اساس گفتمرانبر ودمنهکلیلهدر ساختار روایی  (1311)و احمدپناه  سراییجناهیعقوبی   

صدد بررسی رواب  قدرت میران ن، درهای زبانی روایی متتعامل رای و برهمن با تأکید بر دالت

. هسرتندها با الگروی پیونرد دولرت و دیرن رای و برهمن و نیز تعیین میزان همخوانی داستان

وشنودی رای با برهمن عرالوه برر تأکیرد برر پیونرد است غرض از تعامل گفتنتیجه نشان داده

 دولت و دین، کسب مشروعیت برای رای است.

شرکنی سراخت هاسراس نظریرر برازخوانی داسرتان شریر و گراو برد (1311) جواد دهقانیران   

متنی به قراتتی تازه از این متن دست یابد. در این خروانش های دروننشانه هپایاست برکوشیده

هرای شکنی صورت گرفته تصویری تازه و متفاوت از شخصریتشالوده همانای نظریجدید که بر



 77-55ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی حبیبیان، مرتضی محسنی و همکاران ... مریم    63

 

پردازانری چرون برارت صراحب ای گذرا به نظریهاشاره است. در این مقاله،این داستان اراته شده

اسرت؛ کسری کره چرخشری از سراختارگرایی بره پساسراختارگرایی شده« مرگ مؤل  » هنظری

 ساختارشکنی است. هکه گفته شد، نظری، اما مانای کار چنانداشته

از  گرو در داسرتان شریر و گراونروی  و قصرهدر تفراوت راوی قصره (1311) و بهنرام تقروی    

ر دو اثرر روایرت د ههای بیدپای برا رویکرردی تطایقری بره بررسری شریوو داستان ودمنهکلیله

 ههرایی را در شریوسراختارگرایان اسرت، پرداختره و تفراوت هژنت کره از جملر همانای نظریبر

 است. گری دو اثر با توجه به ساک گفتاری یکی و ساک منشیانه دیگری به دست دادهروایت

 ودمنرهکلیلهها در داستان شیر و گاو در تحلیل رفتار متقابل شخصیت (1311) جتیرضی و حا    

برال،، والرد و کرودک را بررای  هگاناریک برن، الگوی سه هاساس نظریای بررشتهبا رویکردی میان

های روحی و روانی آنران را های داستانی شیر و گاو فرض گرفته و تنشتجزیه و تحلیل شخصیت

 است.دهیابی کرریشه

های فضایی داسرتان شریر و گراو، تایرین نرزاع خود داللت هدر مقال (1312) یعقوبیی و زاهد  

نزاع میان دو جنرا  کره یکری مردافر مفهروم  اند کهنشان داده های تحری  آن،قدرت و شیوه

ترأثیر زاویره دیرد تحرت سیاسی ایرانشهری است و دیگری فردگرایی، هعدالت منطام با اندیش

مراترب شده و در پری ایرن نگراه شخصریتی کره سلسرله اخالقی تحری  هتن یعنی الیغالب م

 است.تابد قربانی شدهموروثی را برنمی

اساس الگوی کلرود داستان شیر و گاو بر هدر بررسی ساختارگرای (1313)و عااسی  داریتمیم   

مانرای ه بربرمرون کر هشناسری بره نظریرهرای روایرتبرمون بعد از مرروری کوتراه برر نظریره

اسرت ترین واحد روایی استوار است و انطااق آن بر این داستان پرداخته و سعی داشرتهکوچک

 های این کتاب نیز تعمیم دهد.که با دستیابی به  رحی از این داستان، آن را به سایر داستان

شرأ ایرن دو در نقد و بررسی تطایقی کارکرد نمادین شیر و گاو به بررسی من (1314) اختر پاریاد  

های مختل  پرداخته و عناصرر مشرترک و وجروه اخرتالف آنهرا را بیران نماد در تمدن و فرهن 

 است.کرده

شریرو در تحلیل مناساات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو در داستان  (1315) رضاییعاملی

امالت اساس دیدگاه فوکو و انطااق قدرت و عقالنیرت در قالرب تعرگاو به تحلیل این داستان بر

است. از نظر نویسنده مناساات قدرت در این روایت چالشی میران قدرت در این روایت پرداخته

 سه وضعیت خردورزی، دادگری و تفک ر  اقاتی است.
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برر سراخت   دمنرهوکلیلههرای ل  پنهان حکایرتؤدر موضر م (1315) سرایییعقوبی جناه

متنی در سرطو  ه بر زبان کارگزاران درونتوزیر فضا، نشان داده شده که نشانگان توزیر فضا ک

مختل  جاری شده حاکی از تولید و رواج گفتمانی ماتنی بر حفظ نظم از پیش تثایت شرده و 

 وری که پاداش حفظ نظم و های برآمده از آن در قالب نظام تنایه و تشویم است. بهمرزبندی

 است.ان فرض شدهها ساب مرگ یا خسررعایت مرز، بقا و رستگاری و عدول از آن

شناسری حیروان در داسرتان کوتراه شرهریار در رمزگران (1313)و کریمری  ملک مرزبرانفقیه  

ها به تحلیل چند داستان کوتراه رمزگان هشناختی ماتنی بر مطالعبا رویکردی نشانهپور، مندنی

در ی را هرای دالری، نمرادین و فرهنگرگرونی از رمزگراناگون  ی پرداخته و پور شهریار مندنی

هرای وابسرته بره یکردیگر و ساختار نشانه هواسطرا به« معنا» ایشان. نداتحلیل خود نشان داده

 .نداهها به دست آوردرمزگان

با رویکررد  مثنوی معنویدر تحلیل روایی داستان نخچیران و شیر  (1313)و دیگران  اسپرهم   

ین داستان تا چه اندازه از کیفیتری براز نشان داده که روایت ا شناسی رمزگان روالن بارت،زبان

هرای تواند از پ  داللرتخوبی می. و اینکه این نظریه بهدر تولید معانی مختل  برخوردار است

 یک متن ادبی برآید. هگسترد

اسراس رمزگران فرهنگری تنی بلال و مور و زنجرره و مرور بردر تحلیل بینام (1313) زمانی  

چیرز رمزگران فرهنگری کره شرامل ازآفرینی شرده بریش از هردر آثار ببارت، نشان داده که 

هرای داسرتان اسرت، هرای دوترایی و خصوصریات روانری شخصریتهای روایی، تقابرلکنش

 شود.دستخوش تغییر می

هرای رمزگران هکنون پژوهشری دربرارگرفته روشرن شرد تراهای انجامبا مروری بر پژوهش

 .استانجام نشده ودمنهکلیلهپنجگانه بارت، در 

 

 مبانی نظری پژوهش -2

یرک رمزگران نیسرت؛ بلکره گرذرگاهی اسرت کره  هیافترمتن صورت تحق م بارت نشان داد که

کره خوانشری از  اس/ زداو در  (.131  1334)مکاریرک،  کننردهای متعد د از آن عاور مریرمزگان

تن هرا کره مرکررد. ایرن رمزگرانداستان کوتاه سارازین بالزاک است، پنج رمزگان را مشرخ 

سرت. برارت امیان نویسنده و خواننرده بره اشرتراک گذاشرته شرده ،آنها شکل گرفته هواسطبه

ها در متن کامالً برابرر ا تحمیل نکرد؛ بلکه از نظر او آنهمراتای را بر این رمزگانگونه سلسلههیچ
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زمرانی روایرت  ههای هرمنروتیکی و کنشری بره زنجیررهستند. الاته او معتقد است که رمزگان

دهنرد و سره بخشی از داستان، پیرن  را بره جلرو یرا عقرب حرکرت مری همثابند که بهاربوتم

کنند و چندان ارتاا ی به ترتیب زمرانی حروادث و رمزگان دیگر خارج از بافت زمانی عمل می

 شود.پرداخته میها یک از این رمزگان. در ادامه به بررسی هر(241  1312)احمدی،  وقایر ندارند

 

 رمزگان هرمنوتیکی -2-1

 ماننرد  یهرایشین رمزگان همچون رمزگان کنشی، یکی از وجوه نحو روایت است. هرگاه پرسا

دهرد، ا پاسرخ مریهر  شوند که داستان در پایان بره آناین کیست؟ این چه معنایی دارد؟ مطر

ا عنصری از رمزگان هرمنوتیکی در برابر ماست.  ام نظر بارت، رمزگران هرمنروتیکی یرا معم ر

 ،ای روایریجملرهماننرد  هراد که از  ریم به نخ کشیده شدن آنآورحدهایی را در خود گرد می

شیرینی روایت، یعنی کشر  پاسرخ معم را را  «تأخیرهایی»و پ  از د آییک معم ا به وجود می

 (.Barthes, 1970: 17) شوندموجب می

 رمزگان معنایی -2-2

بهرره  هرای معنراست که از اشارات معنایی یا بازیمقصود از رمزگان معنایی، معناهای ضمنی ا

رمزگان معنرایی بره  (.141  1334، سجودی) شودخصوصی تولید میهای بهگیرد و توس  دالمی

دیگر جهران تعایرشرود و برهنما، روانشناسی و محری  مررتا  مریهای کمابیش خصلتداللت

عصرای در  هبردون آنکره واژ فهمیم شخصیت عصرای اسرتهاست. مثالً با این رمز میشناخت

 (.  241  1312)احمدی،  متن آمده باشد

 رمزگان نمادین -2-3

 تالقی است، این رمزگان محل که بارت گفتهچنان ؛لت داردالهای دوگانه داین رمزگان بر تقابل

(. 21  1331برارت، ) یابندهای تقابلی در آن امکان بروز و گسترش میمتن و مخا ب است و نظام

هرای تقابل تالقیاستوار است و منزلگاه  (تزآنتی) برابرنهادها هیدگاه او، رمزگان نمادها بر پایاز د

 (.  124  1335، مارتین) وجود آدمی است هدوگان

 رمزگان کنش -2-4

عمررل( منشررأ دارد.  ه)توانررایی عقالنرری تعیررین نتیجرر proairesisایررن رمزگرران در مفهرروم 

گونه کرنش داسرتان از گشرودن رویدادها سروکار دارد. هر هیردیگر این رمزگان با زنجعاارتبه
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هرا در خرود شود. در مترون کالسریک کرنشدری تا کشتن کسی، با این رمزگان مشخ  می

 (.165  1334)سجودی،  خاص اهمیت داردایگونهکامل هستند. و در بررسی بارت به

 رمزگان فرهنگی یا ارجاعی -2-5

 هیابد که از جانرب و دربرارنام و مقتدر تجل ی میقی جمعی، بیاخال این رمزگان به شکل صدای

گویرد. رمزگران فرهنگری مجررای است، سخن میآنچه دانش پذیرفته شده یا خرد نامیده شده

)هنر، پزشکی، سیاست، ادبیرات و غیرره(. رمزگران  ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی

 (.161)همان   ستفرهنگی قلمرو اسطوره شناسی و ایدتولوژی ا

 

 هاتجزیه و تحلیل داده-3

 رمزگان هرمنوتیک -3-1

ترا خواننرده  استآمدهاغلب در پیشانی روایت  دمنهوکلیلهدر متن  رمزگان هرمنوتیکی یا معم ا،

کنرد. جاب به خروانش مرتن ترا رمزگشرایی از آن حال او را مُعیندر و را با فضای کلی اثر آشنا

یرا خرأل ) هرمنوتیکی ألد که آن را خانجامدر روایت می أله ایجاد خرمزگان هرمنوتیکی اغلب ب

یعنری در جرایی از  ؛. خأل ممکن است موق ت باشد(114  1331کنان، -ریمون) انددانسته (تیالعاا 

بعد از اتمام مرتن همچنران گشروده  ی. یعنی حت ی باشددایمدر جایی خأل پر شود یا خأل متن 

فرآیند خواندن، بر خواننده روشن نیست که این خأل مروق تی اسرت  دیگر درازسوی. باقی بماند

 رودبدون تردید این عدم قطعی ت بنیان پویاییِ فرآینرد خوانردن مرتن بره شرمار مری یا داتم و

از آنکه وجرود خرأل  دهد، بیشدرحقیقت آنچه تأثیر هرمنوتیکیِ اثر را افزایش می .(116همان  )

دانستنِ این نکته است که آیا خأل موجود، سرانجام ترا پایران  در متن باشد، اشتیاق مخا ب به

)گفتگروی رای و بررهمن( در  تروان گفرت فررم روایری گفتگرومری .شرود یرا نرهروایت پر می

است و برآینرد آن اشرتیاق خواننرده بره سازی خأل هرمنوتیکی انجامیدهبه برجسته دمنهوکلیله

رمزگران هرمنوتیرک  تروانمینی خود است. پیگیری خوانش متن و بر رف کردن ابهامات ذه

هرمنوتیک اصلی و فرعی تقسیم کرد. هرمنوتیرک  ههای این اثر را به دو دستمطر  در داستان

گشرایی اصلی که شامل گفتگوی رای و برهمن است، با پاسخ تشریحی بررهمن بالفاصرله گرره

ادث داسرتان در همرین یرک های موق ت است، ام ا به دلیل اینکه تمام حوتعلیم شود و جزءِمی

پرسرش اصرلی  شرود، جرزءِپرسش رای و در پیشانی روایت جلوی چشم خواننده گذاشته مری

هرا و حروادث بررای هایی که در خالل گفتگروی شخصریتاست. سایر پرسشبندی شدهدسته
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رفتن داسرتان، بازگشرایی چه پیشهایی موقت هستند که با هرآید، نیز تعلیمخواننده پیش می

گیرنرد و ها نیز از نوع داتمی هستند که ذهن مخا ب را به بازی مریشوند. اما برخی تعلیممی

نهایرت او را در یرک عردم قطعیرت براقی کشرانند و درمردام او را بره مسریرهای مختلر  مری

سرعت رهرا اند خواننده متن را بهشمارند؛ ساب شدهها اگرچه اندکگذارند. این نوع پرسشمی

 احتمال یک نوگرایی و دگراندیشی را انتظار بکشد. نکند و هر لحظه

 هرمنوتیک اصلی -3-1-1

گرذارد در قالب پرسش یا درخواستی است که ابتدای هر روایت رای آن را با برهمن در میان مری 

هرای داسرتان قررار واقر با پرسش و درخواست رای، مخا ب در جریان حوادث و شخصریتو در

چرین کند. چرا فردی سرخنورود به بحث اصلی را فراهم می هدمگیرد و سخنان اوست که مقمی

است؟ پاسخ بدین پرسرش کره باید دوستی میان دو تن را نابود کند و هدف او از این کار چه بوده

چره رفرتن هرکنرد و برا پیشپاسخ به درخواست رای است، مخا ب را وارد ماجرای داستانی مری

 شود.داستان، معم ا حل می گشایی از نقات کوربیشتر مخا ب و گره

 هرمنوتیک فرعی -3-1-2

 )هرمنوتیک تأخیری( است. برانگیزهای چالشپرسش نیز های با تعلیم موق ت وشامل پرسش

 

 های با تعلیق موقتپرسش-3-1-2-1

خروار و سازد تا بداند چه ارتاا ی میان دو حیوان گوشرتعنوان داستان مخا ب را کنجکاو می

ای اشراره مقدمه مطرر  و بره دوسرتیعنواناند وجود داشته باشد؟ آنچه رای بهتوخوار میعل 

کند ترا جرایی کره خواننرده ، تعلیم را بیشتر میرودچینی فردی از بین میکند که با سخنمی

 شود. گشایی میها در متن داستان گرهشود و الاته تمامی این پرسشترغیب به خواندن می

شرده های مطر رزندانش چه ارتاا ی با دنیای حیوانات و شخصیتماجرای بازرگان و ف -1

 در این داستان یعنی شیر و گاو دارد؟

 آید چیست؟ای که برای شنزبه پیش میواکنش بازرگان به حادثه -2

 سرنوشت شنزبه پ  از رهایی از سوی مزدور چیست؟ -3

 ساند؟رآیا شیری که سلطان حیوانات مرغزار است، به گاو آسیب می -4

 نقش این دو شغال در داستان چیست؟ -6
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 شود؟آیا کلیله در اقناع دمنه برای جلوگیری از رفتن او نزد شیر موفم می -5

 شود؟خود برای نزدیکی به شیر موفم می هآیا دمنه در اجرای نقش -1

 پذیرد؟آیا شنزبه سخنان دمنه را برای رفتن نزد شیر می -3

 ر چه اتفاقی خواهد افتاد؟پ  از رفتن شنزبه نزد شی -1

این شخصیت چیزی است  هزدن این دوستی باشد؟ انگیزهمچرا دمنه باید به دناال بر -11

 کند. و پاسخ آن را در کنش شریرآن می ار به خواندن داستان و پی بردنکه خواننده را  واد

او، موجرب او بره گر هانردازازعلت شیر و توجره بیشتوجهی بییابیم که بی)هرم قدرت( می

 شود.داستان شرور می به زعمِ کنش شخصیتِ

 نابودی شنزبه در سر دارد چیست؟ های که دمنه دربارواکنش کلیله به نقشه -11

 آیا دمنه موفم به فریب شیر و شنزبه خواهد شد؟ -12

 سرانجام دمنه پ  از کشته شدن شنزبه چیست؟ -13

 ری(:)هرمنوتیک تأخی برانگیزهای چالشپرسش-3-1-2-2

اسرت؟ پاسرخ بره ایرن چرا شروع داستان این اثر با دو شخصیت حیوانی شیر و گاو بوده -1

 پنجراتنترهسانسرکریت و  هاصرلی یعنری همران نسرخ هاول بره نسرخ هپرسش اگرچه در وهلر

گردد که پنج داستان موجود در آن کتاب نیز برا همرین داسرتان آغراز شرده برا نگراهی بازمی

ارتاات نااشد. موضوع نخستین حیروان آغاز و انجام آفرینش هم بی هطورتواند به استر میدقیم

اسرت پیوسرته در میران اقروام و ملرل و نیز نخستین انسانی که بر این جهان فرمانروایی کررده

است. اما نخستین حیروان جانردار دنیرا کره در پنجمرین عالقه بودهگوناگون از موضوعات مورد

است. در هند گراو پوروشرا غرول در میان ملل مختل  گاو بوده آفرینش اورمزد قرار دارد همرحل

 ین قربانی حیوانات به وجود آمدنرداولیه بود که خدایان در مراسم قربانی او را ذبح کردند و از ا

نخستین حیوان گاو ایروداد یرا ایوکرداد بره  هنمون. در اسا یر ایران پیش(41  1333 ،سنکریستن)

ویرز ویرچ یرا ایررانراست رودخانه وه داتیتی در ایرران هکه در کنار معنی گاو یکتا آفریده است

هرای عنروان یکری از شخصریتشاید انتخاب گاو به (.46  1333 ،و دیگران )آموزگار شودآفریده می

عنوان اولین شخصیت حیوانی که داستان با او آغراز نخستین داستان از این کتاب به اصلی و در

شرود برا ایرن بیرنش یوانی که وارد دنیای حیوانرات ایرن کتراب مریواقر اولین حشود و درمی

دیگرر سرویارتارات نااشرد. ازعنوان اولین جاندار آفرینش بیاین شخصیت به های درباراسطوره

ویژه ایرانی همواره از تقدس خاصی برخروردار اروپایی و بهوشود که شیر در تمدن هندگفته می
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-ودر مجمروع در فرهنر  هنرد و استهرم قدرت شمرده شدهاست و نماد پادشاه و رأس بوده

عنروان شود. بنابراین انتخاب شریر برهاروپایی با نگاهی از سر شکوه و احترام به آن نگریسته می

تواند همسو با اهداف و نگرش سیاسی این نروع های اصلی در آغاز این اثر، مییکی از شخصیت

 ها نیز در نظر گرفته شود.داستان

دف راوی از  راحی گفتگو میان دو شخصیت رای و برهمن پیش از آغراز هرر روایرت ه -2

است از کتراب  دمنهوکلیلهگویی داستان هال و جوابی که شیوؤس هنحو درسچیست؟ به نظر می

 هابهاراترا( الهرام گرفتره شرده باشرد کره موضروع آن)کتراب دوازدهرم م پرربشرانتباستانی 

آخرین روزهرای عمرر برا  در« بهیکیم پتامه»کهنسال به نام خالصه گفتگوی دانشمندی  وربه

 خواهرد اصرول سیاسرت و حکومرت را بره وی بیراموزده میاست ک «راجه جدهشر»فرزندش 

سیاسری  هنمرادی از اندیشر توانردمری تعامرل رای و بررهمن دیگرازسوی (.31  1335، محجروب)

 ای رایج در دنیرای قردیم برودهیوهکه ش باشد، یعنری پیونرد دولت و دین دمنرهوکلیلهمحوری 

کنرد بررهمن را کره در براور هنردوان هرم یکری از دولت، سعی می هداست. رای در مقام نماین

به مشراوره  ،(126  1336، هینلز) ممتاز روحانیان هو هم از  اق( 216  1316 ،شرایگان)خدایان است 

بیابد.  مشروعیت خود قدرت و ناییدا برای غایت در و خود سخنان بگیررد و از ایرن مجررا بررای

 والنی دارد. بنابراین در  رول تراریخ، حکومرت  هعجین بودن سیاست و مذهب در ایران سابق

و  عنوان سمال وحدت جامعه اراتره دهردکه قراتت رسمی از دین، به استآسمانی سعی داشته

لوژی رسرمی نیازمنرد این ایدتولوژی رسمی را مانای حاکمیت خود قرار دهد. از آنجا که ایردتو

یراران شرکل ای بره نرام روحرانیون یرا دیرنمفس ر رسرمی اسرت بنرابراین  اقره هبه یک  اق

است و همرین صورت دین و ایدتولوژی رسمی، محصول حکومت آسمانی بودهاست. درهرگرفته

اند که نقد حکومت و عملکرد حکام و تطرابم آن برا احکرام رسرمی را برر روحانیون بوده ه اق

روحرانی  هتوان گفت اندرزگری و اندرزنویسی جزیی از وظای   اقراند. بنابراین میداشته عهده

ای حتی گفته شده که در عهد ساسانی گروهی به نام اندرزبد بودند که چنین وظیفه است.بوده

حقیقت گفتگروی توان گفت، گفتگوی رای و برهمن درهمچنین می(. 13  1313)رجایی،  داشتند

کرار اسرت کره خواهران حفرظ حکومرت و قردرت فعلری اسرت. او همنی محافظرهپادشاه و بر

کارانه تمام نکات سیاسی و اجتماعی را که شاه قادر بره درک آنهرا نیسرت در پوشرش محافظه

آشروب زنردگی پرجنجرال  تروان گفرتمری کند. در رویکرردی دیگررحکایت به او گوشزد می

ریحاتی همچون شرنیدن داسرتان را بره امرری مداران که با جدال داتمی همراه بود، تفسیاست
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است، بسیاری از شاهان نردیمانی های تاریخی آمدهگونه که در کتابکرد. آنضروری مادل می

 است.گویی برای پادشاه بودهآنها داستان هداشتند که وظیف

 راوی چررا اسرت؛ ودمنرهکلیلرهتوصی   هصحن در هرمنوتیک هایرمزگان از دیگر یکی -3

 و داشرتند تمرام دَهرای هرردو اینکره بره توجه با بودند؟ افتاده دور شیر درگاه از آنها دگویمی

 صرورت دو بره توانردمری پاسرخ. باشند داشته تأثیر او به راهنمایی و شیر دربار در توانستندمی

 ذکرر رعنرا و رای به مستاد را او  که شیر شخصیت از داستان آغازین توصی  در نخست باشد؛

 شرمرده برزرگ انتقراد یرک اسرت پادشراه نمراد که شخصیتی برای صفاتی چنین رذک و کرده

 تحمرل خرود ا رراف در را هوشمند افراد تواندنمی مستادی شخصیت چنین بنابراین. شودمی

 داسرتان دیگرر شخصریت دو از راوی توصری  در براز تواندمی پرسش این به دیگر پاسخ. کند

 مشرخ  شخصریت دو این به ترحری  و حری  چون صفتی دادن. باشد دمنه و کلیله یعنی

 و آز و حررص. انردنداشرته جایگراهی شریر دربار در تمام دَهای رغمعلی هردو چرا که کندمی

 شریر ابتردا از کره گونرههمران بینیممی و ندارد جایی قدرت و دربار در جایگاه به ناودن راضی

 زیررک شرغال هرردو از خرالی او دربرار زنیر پایان در دارد هاشخصیت گونهاین از خالی درباری

 برا متناسرب او نظرهرای کره هم کلیله حتی. ماندمی باقی دربار عبالمناز قدرت شیر و شودمی

 برا تقابل در دقیقاً این و دارد تمام دهای چون ندارد؛ جایی شیر دستگاه در باز است شیر قدرت

 .است شیر رعنایی ویژگی

 
 رمزگان معنایی-3-2

براین، قسرمت کند. عالوههای معنایی، نقشی اساسی در ساختار درونمایه بازی میرمزگان واحد

. (211  1333)اسرکولز ،  همرین رمزگران اسرت هپرردازی نیرز برعهردای از فرایند شخصیتعمده

شخصریت »پردازیِ مناسب یکی از عوامل موفقیت در روایتمندیِ متن اسرت. چراکره شخصیت

 هبرپایر «منرددار یا غایرتای جهتمجموعه»ها نیست، بلکه همحدودی از مختص هصرفاً مجموع

صرورت غالاراً بره ودمنرهکلیلرهرمزگران معنرایی در . (321  1333)کالر،  «الگوهای فرهنگی است

شناسری رفترار های داسرتانی و روانتوصی  شخصیت ههای ضمنی مطر  شده و به نحوداللت

ای آنهرا و هرا برا وجره اسرطورهیا کنش شخصیتآنها و همچنین ارتاات سایر عناصر داستان و 

 است. های خاص راوی نسات به اشخاص یا گفتمان خاص پرداختهگیریسویه
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های اصلی داستان که مخا ب از نام آنها تضاد و تقابرل عنوان داستان داللت دارد بر شخصیت -1

درنده بر اهلری و  هغلا درندگی و هواقعیت و جنا همیان دو حیوان یعنی شیر و گاو را چه در عرص

 اسرا یر و آیرین هنرد و ایرانری( هپایرطوره )داستان تقابرل شریر و گراو برنماد و اس هچه در عرص

 از این داستان نخواهد داشت. تظار پایان خوش و سرانجام نیکاناساس براینیابد. میدر

، ترین مقرامن عالیعنواداللت دارد بر اینکه رای به من در ابتدای داستانگفتگوی رای و بره -2

آورد و حردود و امکانرات آن را بره بررهمن میمام بایدها و ناایدها به حرکت درگفتمانی را با ت

شود. وجود رای در ابتردای ها میها و شخصیتآمدن این داستانوجوددهد و باعث بهانتقال می

سیاسری تررازو  هر کفها را به نفبار احوال و اهداف و عملکرد شخصیت دمنهوکلیلههای داستان

خواهد که ا رافیان متوجه شوند و تنهرا کند؛ اینکه ترس شیر پنهانی است و او نمیسنگین می

تواند آن را در یابد؛ اینکه شیر حت ی علت ترس خرود را برا دمنه با زیرکی و خرد خاص خود می

کند؛ یرا اینکره میگذارد و ناگهانی ترسیدن او از صدای گاو ترسش را آشکار دمنه در میان نمی

قداست عملکرد پادشاه یرا شریر داسرتان  هشود تا عدالت و جنادمنه در باب بعدی مجازات می

د بر جایگاه فرا داسرتانی رای و نال نرود. اینها همه مواردی هستند که داللت ضمنی دارؤزیر س

 خاص نگاه او در ایجاد گفتمان ویژه در داستان. هزاوی

  راه بازرگان و افتادن او در خرالبدر داستان به هم ،یعنی گاو ،یورود شخصیت اصل هصحن -3

و در راه خالبی پیش آمد و شرنزبه در  ،یکی را شنزبه نام و دیگری را نندبه ،و با وی دو گاو بود

است و خسته شدن مزدور و دروغ گفتن به بازرگان که شنزبه مرده .(51  1333منشی، ) آن بماند

انرد او را در گراه او برودههایی که تکیرههمگی داللت دارد بر تنهایی این شخصیت. اینکه انسان

گذارند و گفتن اینکه او مرده با وجود اینکه زنده اسرت فضرای جردایی،  ررد و این بال تنها می

 ورود او بره دنیرای جدیرد برا رنرج و دوری از هکند و لحظمرگ را در ذهن خواننده تداعی می

 شود.همراهانش به تصویر کشیده می

داللت دارد بر انتقاد او از ا رافیان شیر تا مقصر دانستن خرود  دمنهوکلیلهشخصیت گاو در  -4

خواهرد او را مثال در گفتگو با دمنه مانی بر اینکه شیر میبرایاست. که با شیری دوستی کرده

واجب نکند »   گفت اندبدبین کرده ات به اورا نس انتقاد دارد که شیر ، او از ا رافیان شیربکشد

دروغ او را بر من آغالیرده است لکن بهکه شیر بر من غدر اندیشد، که از من خیانتی ظاهر نشده

شرنزبه گفرت  . »(112همران  )« و مصداق تهمت من خیانت ایشان اسرت» .(111همان  ) «باشند

 [...]پشت شروند چه ظالمان مک ار چون هم [...]ام چه تدبیر دانم کرد؟ من اخالق شیر را آزموده
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رفترار او شریر را آزرده که شاید  ، و یا نسات به رفتار خود شک دارد(115همان  ) زود ظفر یابند

بررای  جرای،هرا جایکره در رای شناسرماگر بر من خطایی خواهد شمرد، جز آن نمی»  است

همران  )« اسرتحرمتری حمرل فرمرودهمگر آن را بر دلیری و بی ،اماو را خالفی کرده ،مصلحت

. درواقرر او (112همران  ) «است خود را جرمریدانم در آنچه میان من و شیر رفتهو نمی. »(113

کند و تصرویری از فضرای ریرا و انتقاد می ازسویی با  بیان این سخنان به دمنه از ا رافیان شیر

که او در دوستی خرود دارد بر ایندیگر داللت سویدهد و ازاعتمادی و فریب حاکم نشان میبی

 تواند بدی شیر را نسات به خود بپذیرد.تر است و نمیدر مقایسه با شیر صادق

در توصی  مرغزار زیاایی که شنزبه بره  لرب چَررا بره آن رسریده، چنرین  دمنهوکلیلهدر  -6

 «رت گَزیردهرشک او رضوان انگشرتِ غیرآراسته به انواع ناات و اصناف ریاحین. از »است  آمده

ازی، درخت، در کنرار لفظری چرون رشرک، برا توجره بره اینکره در وجود گیاه، س .(51همران  )

المعارف نمادها گفته شده ساز عالوه بر امیرد و شرادابی، رنر  زوال هرم هسرت و اغلرب دایره

 نوعی ارتاات معنادار را میان این عناصرر (231  1314)بوروس میتفورد، باشد نمادی از حسادت می

حسرادت قررار گاو است که ازسروی دمنره مورد هچراکه مضمون داستان درباراست؛ ایجاد کرده

مثل، اعتمراد دیگر رن  ساز نماد تولیرداست. ازسویگرفته و همین موضوع مرگ او را رقم زده

لحرا  پردازی گاو بهجناه با شخصیتیککه این نیز از (جا)همان به  ایعت، بهشت و صلح است

 که نماد رویش، زندگی و  ایعت و براروری و پیرروزی برر  ایعرت حیروانی اسرت ایاسطوره

آمیز او برا سو در جریان ارتاات دوستانه و صلحارتاات معنادار دارد و ازدیگر (312  1365)پورداود، 

های معنرادار را پدیرد ای از رمزگانو شاکه شیر و دمنه مرتا  استحیوانات این جنگل یعنی 

)بروروس  خصروص درخرت، سرمال  رراوت، آرامرش و زیاراییبه ،چنین گیاهانهم است.آورده

ای معنرادار از کره براز شراکه (32)همران   و آب، نماد زندگی پویا اسرت ،(14، 31  1314میتفورد، 

خصروص اسرت. برهها را با شخصیت گاو که نماد زندگی و  ایعت است به وجود آوردهرمزگان

نعمرت بردو راه بطرِ آسایش و مسرتی »است  او گفته شدهآنجا که در توصی  حاالت جسمی گ

کره توصری  فضرای آرام و  ،(51  1333منشی، ) «تر بانگی بکرد بلندچه تمامیافت و به نشاتِ هر

 است.پردازی گاو ادغام شدهزیاایی مرغزار با حاالت روحی شخصیت

داشته باشد بر یرک تواند داللت ضمنی شده میتوصی  مرغزار زیاایی که موجب رشک می -5

دارد آرامش آن را به مخا رب چیز در آن مطاوع است که راوی قصد محی  کامالً امن که همه
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ست و در زیرر نقراب ایرن یابد که این فق  ظاهر ماجرامیی کند؛ اما در ادامه مخا ب دریادآور

 شود. مطر  میقصد از خیانت و سوءِ، تصویری فضای مطاوع

سریری ند رمزگان معناشناسانه باشد؛ چراکه این عنصر همچون خ اتوعنصر ترس شیر می -1

هرا همچرون بسریاری از . شریر در ایرن داسرتانآغاز ترا پایران داسرتان ادامره داردمستقیم از 

بینرد. نمریای چراره ،یعنی گاو و دمنره ،قدرتمندان در نظام سنتی جز حذف عوامل ترس خود

برردن کند. او ابتدا دمنره را فقر  بررای ازبرینل میخواهانه عمشیر در این داستان بسیار خود

واقرر جران ا رافیرانش بررای او اهمیتری رسرتد و درفسوی آنچه ناشناخته است میترسش به

یابرد و اینگونره دمنره را کره فقر  میخود را براز هندارد. پ  از بازگشت دمنه، شیر قدرت اولی

گرذارد و از شرنزبه کره یرک ود کنرار مریای برای هدفش از او استفاده کرده برعنوان وسیلهبه

کنرد و براز اسرتفاده مری ،با او شریک شود تواند در قدرتخوار و نمیوارد است و الاته گیاهتازه

گیرد. او از نزدیکانی چرون دمنره کره در را پیش می توجهی به ا رافیان خودهمچنان روال بی

جرن  از جانب آنان با توجه به هم چون کند ودربار او صاحب فضل و دانایی هستند دوری می

 راند.از درگاه می رنجاند وها را میکند آنخواری، احساس تهدید میلحا  گوشتبودن، به

ه درمرورد شرنزبه و ، قارول سرخنان دمنرنزدیکان خرود هپذیرش دمنه برای قرار گرفتن در زمر -3

رفتار بدون تأمرل و عجوالنره اساس آن تصمیم گرفتن و وارد عمل شدن و کشتن شنزبه داللت بر بر

گراو و  هو شخصیت ضعی  و متزلزل شیر در روایت دارد. اظهار تعجب شیر از سرخنان دمنره دربرار

 عنوان یک پادشاه دارد. او به هکارانمحافظهاز بودن گاو داللت بر رفتار غیر خوشحالی او

کره او راهنمرای نراندر برخی اسا یر مصر، شغال با مررگ و دنیرای مردگران ارتارات دارد چ -1

این باور با شخصیت شرغال در ایرن (. 621-611  1331)وارنر،  مردگان برای داوری نزد ازیری  است

 معنادار دارد. هشود رابطداستان که هم موجب مرگ گاو می شود و هم در داستان کشته می

ت دارد کره کنرد برر ایرن داللرحسادت دمنه را آشکارا مطر  می ودمنهکلیلهاینکه راوی  -11

)شریر(  مجررم اصرلی هراوی بر آن است شخصیت دمنه را منفی جلوه دهد و بار گناه را از گرد

کند داللرت دارد برر بردارد؛ یا آنجا که شیر را مستاد  به رای خویش و جوان و رعنا توصی  می

ترر برودن دمنره براز سوی این شخ  در شرف وقوع خواهد برود؛ یرا حرری ای ازاینکه حادثه

ای احتمالی کره در شررف وقروع خواهرد برود. توصری  ایرن زدن به حادثهلت دارد بر دامندال

کره ساز داسرتان خواهنرد برود. درحرالیهای حادثهها ناظر بر این است که شخصیتشخصیت
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شود. این باعث می شود که مخا رب گونه توصی  مستقیم دیده نمیکلیله و شنزبه این هدربار

 ها داشته باشد و عملکرد آنها را زیر نظر بگیرد.این شخصیتتوجه بیشتری نسات به 

 هکند با تفکر و تعقل و از راه صلح و نه از راه جن  شنزبه را بره زیرر سرلطدمنه سعی می -11

ترتیب دمنه از ابتدا هدف براندازی حکومت شیر را ندارد و ذاتاً در پی کشتار شیر بکشاند. بدین

نه هم دارد؛ برای نمونره توصریفی کره از شرنزبه بررای شریر دارد نیست؛ دمنه، رفتار حمایتگرا

که در متن اصلی دمنره سرعی در ترسراندن شریر )درحالی واقعی است و قصد فریب او را ندارد

کند( و تنها علت حسادت او و تصمیم به کشتن شرنزبه دیو معرفی می دروغ مهادارد و گاو را به

 سیاسی. هگذاشتن او از صحنرتوجهی شیر نسات به اوست و کنادر بی

تمرکزی که بر بردکاری دمنره دارد، روال کرنش خودخواهانره و  هاین داستان فارغ از هم -12

شراهی کره از  -الر  کنرد با سه ویژگی ذیل روایرت مری شیر را در مقام یک پادشاه همستاد ان

نرای حکومرت شاهی که بی هیچ علت خادمان دا -ب عوامل بیرونی و بیگانه هراس دارد. هسلط

تررین فررد بره دادن قدرت نزدیکشاهی که به دلیل ترس ازدست -ج، و داردرا از خود دور می

 سازد.خود را نابود می

وجرود نروعی ایسرتایی و رکرود، در  می که باید به آن دق ت داشت این اسرت کرهمه هنکت -13

هایی کره معتقرد یتهای استادادی یا فئودالی است؛ یا شخصهایی که ناشی از حکومتداستان

ند و درواقر عدول از نظام و جایگاه را قارول ندارنرد، عملری از آنران دیرده امستادانه هبه جامع

مثرال شخصریت شود و گویی متناسب با فکرشان عمل هم ندارند و ایسرتا هسرتند. برراینمی

دارای کلیله که معتقد به نظرام و جایگراه  اقراتی اسرت و عردول از جایگراه را قارول نردارد، 

دهد؛ برعک  دمنه که مخرال  ایرن نظرر العملی نشان نمیشخصیت راکد و ایستاست و عک 

است دارای شخصیتی پویاست. یا شریر کره حراکم اسرت و عردول از جایگراه را قارول نردارد، 

 ترسد.شخصیت ایستایی دارد و نگران حکومتش است و می

های ت ضمنی است بر اینکه شخصیتها روی اقوال هست داللتأکیدی که در این داستان -14

کنند تا عمل. بازرگان تنها به سخن مزدور مانری برر اینکره داستان بیشتر به سخن بسنده می

شود. گاو تنها با سخن دمنه مانی بر اینکه شیر قرار اسرت بره او صردمه است قانر میگاو مرده

 خورد.ترسد و فریب میبزند می
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 رمزگان کنش-3-3

معرفری  هرارفرتتوان همچون تلفیم پریقدر بلند و پیچیده باشد، میل را، هریک داستان کام

  1333)اسرکولز، رفتری کلری یرا اصرلی رفت، داستانی کوچک است و هر داستان، پیکرد. هر پی

هرای فرعری رفرتهرای پایره و پریرفرتصورت پیتوان آن را بهشود که میمحسوب می( 141

جای متن حضور در جای اصل و اساس متن هستند و تقریااً ،های پایهرفتبندی کرد. پی اقه

 کنند.حسب نیاز متن ظهور میگونه نیستند و برهای فرعی اینرفتدارند اما پی

های روایری رفتصورت پیبنابراین ما در بررسی ساختار روایت هر داستان این رمزگان را به

 کنیم.تحلیل می
 (1) هجدول شمار

 ن رفت اصلی داستاپی

رای هنرد . »ای کره موجرب حسرادت شرودگونرهدیگر بهگفتگوی رای با برهمن بر سر دوستی دو تن با یک -1

 (.61  1333، )منشی «دیگر دوستی دارندفرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مثل دو تن که با یک

 (.جان)هما «ل پذیردبه تضریب نم ام خاتن بنای آن خل. »تحریک حسادت شخصی نم ام و خیانتکار -2

 (.جا)همان «به عداوت و مفارقت کشد. »دشمنی ایجاد کردن میان دو دوست -3

 
 (2) هجدول شمار

 های فرعی رفتپی

تر برای کسب روزی، و راهی سفر شدن برا دو گراو بره نصیحت بازرگان و قاول نصیحت از سوی پسر بزرگ -1

 نام شنزبه و نندبه.

مررگ  هراه و دروغ گفتن مزدور نگهاان بره بازرگران دربرار هادن شنزبه و ناتوانی او از ادامدر باتالق گیر افت -2

 شنزبه.

شدن و بان  بررآوردن از روی نشرات و هرراس هوا و به چَرا مشغولوآببهاود شنزبه و یافتن مرغزار خوش -3

 شیر مرغزار از صدای گاو.

ر. بلندهم تی دمنه برای تقر ب به شریر و کنجکراوی او از علرت وجود دو شغال به نام کلیله و دمنه در مرغزا -4

 کردن دمنه خود را به شیر و تأثیرگذاری بر او. فروگذاشتن حرکت و نشات شیر. عرضه

 گاو در حضور دمنه و فاش شدن علت ترس او بر دمنه. هترس شیر از شنیدن بان  دوبار -6

 شنزبه و اجازه دادن شیر و رفتن دمنه.اجازه خواستن دمنه از شیر برای رفتن نزد  -5

 چنان باقی ماندن ترس شیر و دستور به دمنه برای آوردن گاو.برگشت دمنه از نزد گاو و هم -1

گفتگوی دمنه با گاو و راضی کردن او برای آمدن نزد شیر و ترساندن او و درخواست ضمانت از دمنه بررای  -3

 رفتن نزد شیر.
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 شدید شیر در پی آشنایی با او. های شیر و فرمانارداری از او و عالقدعا و ثنای گاو بر -1

دلیل تقر ب بیش از حرد  او بره شریر و پشریمانی از ایجراد آشرنایی میران آنران و حسادت دمنه به گاو به -11

 زدن به گاو.بردن او و تهمتجویی برای ازبینچاره

 یم به ترک صحات شنزبه و پیغام فرستادن به گاو.جویی از دمنه و تصمگفتگوی شیر و دمنه و چاره -11

گناهی شنزبه و مکر او برای شیر و منر او از این کار و تحریک او بره حملره ترس دمنه از آشکار شدن بی -12

 ها.های ظاهری در گاو. پذیرش سخنان دمنه به هنگام دیدن این نشانهبه گاو با دیدن نشانه

سروی گراو بره هنگرام و فریب او و پذیرش سخنان دمنه ازنزد گاو و تحریک گاو اجازه از شیر برای رفتن  -13

 شیر. ههای ظاهری حملدیدن نشانه

 سوی دو  رف و آغاز جن .ها ازرفتن گاو نزد شیر و ظاهر شدن نشانه -14

وضرعیت زمان رسیدن کلیله و دمنه نزد شیر و دیدن این صحنه و سرزنش کلیله، دمنه را برای ایجراد هم -16

 آمده و صدمه به شیر.پیش

 کردن او و آرامش موق ت شیر از سخنان او.پشیمانی شیر از کشتن شنزبه و دلداری دمنه به شیر برای آرام -15

 

 رفرتشامل گفتگوی رای و برهمن است، بازگوکننرده پری ودمنهکلیلهکوتاه، که در  همقدم

ها انرواع گونراگونی میان آن، رفت باشدن پیکه روایتی شامل چندیهنگامیهاست. اصلی داستان

، هرای فرعری در ایرن روایرترفرترفت اصلی و سایر پیخواهد داشت. میان پیاز رواب  وجود 

اجمرال و  مراجرا بره ،رفتیابتدا  ی پی ،در این نوع رابطهشود. اجمال و تفصیل دیده می هرابط

تفصریل و رفت اصلی بههای پیزارهگ ،های دیگررفتشود و سرپ  در پیکلی مطر  می وربه

دنارال ای برهزنجیرره ههرای تفرصیلی بره شریورفرتپری .شوندهمراه با جزتیات شر  داده می

، در راسرتای 1ترا  1هرای فرعری رفرتپری (.112  1312)صهاا و دیگران،  آیندرفت اجمالی میپی

سرتی میران شریر و گراو رفت اصلی یعنی بیان مقردمات آشرنایی و ایجراد دوبخش نخست پی

کنرد. مطر  شده و دمنه با تالش بسیار این آشنایی را برای پیشرارد اهرداف خرود فرراهم مری

رفت اصلی یعنی ایجاد زمینه و تحریکری در راستای بخش دوم پی 13تا  11فرعی  هایرفتپی

مطرر   ه خرود بررای ایرن دوسرتی ترالش کررده،برای برانگیختن حسادت شخصیت دمنه کر

کرار  هرفت اصلی و بیان نتیجدر راستای بخش سوم پی 16و  14های فرعی رفتپی ست.اشده

گیررد و در پری آن مریشود. میان شیر و گاو جن  دراست که دمنه در اجرای نقشه موفم می

تنهرا بره بیران واکرنش شریر و سررانجام عمرل  15و  16رفت پایانی شود. دو پیگاو کشته می
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یشره از یرک دوسرت صرادق محرروم ا ایرن کرنش خرود را بررای هماو پرداخته که ب هعجوالن

 است.ساخته

 ،رفررت اجمرالی رابینی اسرت کره پریگویی ذره ،رفت تفصیلیهر پی ور که دیدیم، همان

ترر و وضروحی با دیدی موشکافانه ،چیز رانگرد و همهمی ،با نگاهی ریزبینانه و همراه با جزتیات

مرا  هرای فرعری، ایرن اسرت کرهرفرترواب  میران پری هدیگر دربار هنکت. دهداراته می ،بیشتر

ت به مراجرای گراو در های نخست مربورفتماجرای شیر و گاو و دمنه را از  ریم پی توانیممی

 هشرود، در ادامررفرت، گراو تررک مریگونره کره در آن پریحدس بزنیم، همران دنیای انسانی

تروان گفرت شود. مرینهایت کشته میشود و دریدر دنیای شیر و شغال نیز، ترک م ،هارفتپی

تشابهی وجود دارد، بدین معنی که وقایر کمرابیش مشرابهی  هرابط هارفتمیان این پی درواقر

گراو، آنچره بررای گاو در آغاز و پایان روایت، سرانجامی همانند دارد.  و .(111  همان) دهدرخ می

در  دهرد کره امکران دارد همران سرنوشرتی مریآگاهبه خواننده پیش ،افتداتفاق می در آغاز،

 .نیرز اتفاق بیفتد پایان

ها شامل گفتار، رفترار و پردازی است. این کنشبخش مهمی از شخصیت هاکنش شخصیت

هرا همران ها، پرتکرار هستند. ایرن کرنششود. برخی کنش)تفکرات و احساسات( می ذهنیات

ریرزی ای در  رر کنندهکارکردی نقش تعیین هایهاست. کنشمایه داستاناصلی درون ههست

گراو از همران  .و کنش کارکردی در این داسرتان اسرتترک و مرگ د ساختارهای ادبی دارند.

همچنرین  کنرد.شود و در ادامه نیز شیر دوستی با او را تررک مریابتدای روایت رها و ترک می

زنرد. رقرم مری گ دمنره راب بعدی، یعنری بازجسرت، مررمرگ گاو و در با شیر در این روایت

شخصریت  ههای کارکردی مرگ و ترک را، در دو دنیای انسانی و حیوانی، دربرارتوان کنشمی

 گاو، بدین صورت بیان کرد 

 کنش کارکردی شخصیت نام کنش کارکردی نام شخصیت
  گویردبه پسر بازرگران دروغ مری ترک )رها کردن شنزبه( )تیماردار( مزدور

د ملول گشرت مزدور یک روز باو»
شررنزبه را بررر جررای رهررا کرررد و 

 (.51  1333منشی، )« برفت
مرررگ )دروغ گفررتن کرره  )تیماردار( مزدور

 شنزبه سق  شد(
« بازرگان را گفت که سرق  شرد»
 (.51همان  )

اندیشم که به لطرای  حیرل می» ترک  و مرگ )تالش بررای  دمنه 
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 ( 3) هجدول شمار

شریر، در کرنش کرارکردی  آید این است کههای کارکردی برمیتأمل که از کنشقابل هنکت

ی حیروانی نیرز دیرده آنچه در دنیا ؛دو کنش مفعول است، فاعل است و گاو در هرترک و مرگ

 هواژ»شود و آن بقا و موجودیت قدرتمندان است. در معناشناسی سراختار روایری گریمراس می

شخصریت در ادبیرات یرا  هگویند( جانشرین واژکنشگر )که برخی از ناقدان به آن عامل هم می

کنشگر است ولی هر کنشگری شخصریت  هر شخصیتی (.32  1333)شعیری، است نقد ادبی شده

 ،عملری اسرت هدهنردو عرالوه برر فاعرل کره انجرام ترر داردزیرا کنشگر معنایی وسیر ،ستنی

این بررآیرد. عالوهگیرد نیز کنشرگر بره حسراب مریکه عملی نسات به او صورت می« مفعول»

 های انتزاعی باشد. گروه یا واژه ،ءکنشگر ممکن است فرد، شی

بر کنش سرایر کنشرگران  است، زیرا کنشگرترین ترس شیر مهم توان گفتاساس میبراین

علرت پی برردن بره  هاگر ترس شیر ناود و کنجکاوی دمنه دربار است.ثیر گذاشتهأچون دمنه ت

و  ایجاد جدایی میران شریر
 بردن گاو(گاو  و ازبین

« گررردانم[ بکوشررم تررا او را در.]..
 ریم آن است که »؛ (11همان  )

به حیلرت در پری گراو ایسرتم ترا 
همران  )« پشت زمین را وداع کند

31.) 
مرگ )موافقت برا دمنره در  کلیله

 بردن گاو(ازبین
کلیله گفرت اگرر گراو را هرالک »

که رنج آن به شریر توانی کرد چنان
همرران  )« نگردد وجهرری داردبرراز
33.) 

ترک )موافقرت برا دمنره در  رشی
 جدایی از گاو(

ام شرریر گفررت مررن کرراره شررده»
کسی را به نزدیک  .مجاورت گاو را

ل با او بگویم و او فرستم و این حا
کجررا خواهررد اجررازت کررنم تررا هر

 (.13همان  )« برود
)جن  با گاو و کشتن  مرگ شیر

 او(
چررون شرریر تشررمر او مشرراهدت »

کرد برون جست و هرر دو جنر  
شیر »(. 114همان  )« نهادندآغاز 

از گاو فارغ شده بود و کار او تمرام 
 (123همان  )« بپرداخته
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آشرنایی آنهرا  ههای اصلی داستان، یعنی دوستی میان شیر و گاو و زمینراین ترس ناود، کنش

 شد. نیز فراهم نمی

خاصری، از جانرب شریر صرورت هریچ علرت دیگر کنشگری است کره، بری توجهی شیربی

توانرد بپرذیرد تا حدودی می . بنابراین خواننده، کنش دمنه راشودو دمنه فراموش می گیردمی

دلیل دروغگویی مرورد این داستان با متن اصلی که دمنه به هکه احساس خشم کند )در مقایس

کره شریر ( چراکننرده نیسرتگیرد و کنش دمنه در دشمنی با گاو قرانرمهری شیر قرار میبی

 است.توجه شدهعلت، نسات به او بیبی

 

 گیرینتیجه -4

هررا قابلیررت در ایررن روایررت برخرری نشررانه هررای انجررام شررده در ایررن مقالرره،براسرراس بررسرری

تواند از یرک نشرانه یرک یرا چنرد رمزگران را دریابرد. و مخا ب می تفسیرچندوجهی را داراست

که هم رمزگان هرمنوتیک اصلی داستان اسرت و  استهاین نشانه هگفتگوی رای و برهمن از جمل

خوانش ترا رمزگشرایی  هکل داستان پاسخی است به پرسش رای از برهمن که مخا ب را به ادام

هرای فرعری در رفرتبحث رمزگان کنشی اسرت و پری رفت اصلی داستان درو هم پی ،داردمی وا

هرای معنرادار اسرت داللرتحراوی  چنرینرفت اصلی آغازین اسرت. همحکم شر  مفصل آن پی

هرای های خاص راوی در جریان روایرت و رفتارهرای خراص شخصریتگیریچراکه موجب سویه

هایی که نروعی عردم قطعیرت و خألیری ما در این روایت با پرسش است.اصلی داستان نیز شده

هرا کره ایم که این موضوع با ساک خاص این نوع از داستانرو بودههداتمی ایجاد کند کمتر روب

هرای کرارکردی و کرنش هدف در آن تفهیم مطلب و پند و اندرز بروده ارتارات مسرتقیم دارد.

اند تررک و مررگ هسرتند سیر اصلی روایت نقش داشته ثیرگذار در روایت که در تعیین خ تأ

شرود رفت اصلی داستان که بیان فضایی است که در آن دوستی به دشمنی تادیل میکه با پی

در فضای سیاسی و در رأس قدرت، دوستی خالصرانه جرایی نردارد و  اصوالً ر است.کامالً سازگا

هر سره  هچنانکه دربار ،خواهد بود مرگ و یا با ترک و  رد یا سرنوشت افراد درگیر با این فضا،

تشخی  بود، یعنری بندی دیگری که در این رمزگان قابلبینیم. در دستهشخصیت داستان می

 هتوان به آن رابطرکه می ،به نوعی از ارتاات اصلی و فرعی، رفتبه پیها تقسیم کنش شخصیت

رفت اصرلی کره همران کرنش کالمری ایم. بدین معنا که پیدست یافته اجمال و تفصیل گفت،

هرای رفتصورت پیداستان و به هرای با برهمن است تصویری اجمالی است از آنچه که در ادام
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ای تشرابهی بره رابطره های فرعریرفته. همچنین در پیفرعی با تفصیل و جزییات مطر  شد

چه در ابتدا برای شخصریت اصرلی داسرتان مرثالً گراو اتفراق ایم. بدین معنا که هردست یافته

بینری حروادث را بررای این موضروع قابلیرت پریش ایان نیز همان اتفاق تکرار شده.افتاده، در پ

ایرن  هسرنوشرت شرنزبه از جملر اسرت؛هجدای از گفتگوی رای و برهمن، ایجراد کرد ،مخا ب

صرورت ها به کرار رفتره و برهپای سایر رمزگانهای ضمنی در روایت هماست. داللتموارد بوده

کرنش هرا برا ای یا نمادین و یا فضاسازیاسطوره ه، جناهای معنادار میان عناصر واژگانیارتاات

هرا دیرده رفتراری شخصریت هرا در داسرتان و همچنرین  تحلیرلها و یا سایر نشرانهشخصیت

ها در ایرن نروع از روایرات کره جرزو توان گفت نزدیک بودن میزان فراوانی رمزگانشود. میمی

 های گوناگونی تشکیل شردهشود به خاصیت این نوع ادبی که از الیهمتون تمثیلی محسوب می

ین مترونی تنهرا در گردد و اصوالً خوانش چنرو هر الیه با دیگری ارتاا ی تنگاتن  دارد، بازمی

پذیر نیست و باید به سایر سطو  نیرز وارد شرد و همرین خاصریت اسرت کره یک سطح امکان

بره دلیرل  آورد.های گوناگون و متنوع را متناسب با فهم هر مخا ای فراهم مریامکان برداشت

اجتمراعی،  لفان این نوع از متون برای بیان مسراتل و موضروعات سیاسری،ؤهمین ویژگی نیز م

و در متون خرود سرطو  گونراگونی از فهرم و  اندبردهها از این نوع ادبی بهره میقاید و آرمانع

 اند.آوردهخوانش را فراهم می
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