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چكیده
مسئلة اصلی اين مقاله ،پیدا کردن و تحلیل پیوند و ارتباط بین ادبیات معاصر فارسی بهويژه داستان کوتاه فارسی کـه
نوع ادبی جديد است ـ که در پیشینه ادبی ايران به اين شکل خاص وجود ندارد ـ  ،با میراص عظیم ادبیـات فارسـی
است .برای اين منظور ،يکی از داستانهای کوتاه سیمین دانشـور بـه نـام مـار و مـرد انتخـاب و بـر اسـاس نظريـه
بینامتنیت بررسی و تحلیل شده است.
روش اين پژوهش ،توصیفیـ تحلیلی است که چهارچوب نظری آن بر مبنای نظريه بینامتنیت ـ بهويـژه ديـدگاه
ژرار ژنتـ پايهريزی شده است .اين چهارچوب از طريق مطالعة زمینه موضوع و بررسـی ادبیـات پـژوهش و آثـار
مرتبط در حوزه نظری و با بررسی و بازکاوی متن داستان مار و مرد و ارتباط آن با متون ديگر بـا اسـتفاده از منـابع
تحقیق ترسیم شده است.
نتايج اين پژوهش ،بازگو کنند ارتباط وسیع داستان با متون مختلف ،همچنین عناصر مختلف فرهنگی است.
كلیدواژهها :بینامتنیت ،بیشمتنیت ،ژرار ژنت ،دانشور.

 .0عضو هیئت علمی دانشگاه پیامنور .پست الکترونیکkarami1383@gmail.com :
 . 0عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس .پست الکترونیکhghobadi@modares.ac.ir :
 . 2عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس .پست الکترونیکn_nikoubakht@modares.ac.ir :
 . 0عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس .پست الکترونیکgholamho@modares.ac.ir :
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بیان مسئله

(آلن .)2 :0202 ،متون در واقع متشـکل از همـان

ادبیــات ،جــوهرهای هنــری و پديــدهای زنــده و

چیــزی اســت کــه نظريــهپــردازان امــروزی آن را

پوياست و در مسیر پويش خود ناگزير از اقتباس،

«بینامتنیت» مینامنـد .آنـان مـدعی هسـتند عمـل

ترکیب ،تأثیر ،تأثر و بازآفرينی است .آفرينش هـر

خوانش ،ما را به شبکهای از روابط متنی وارد مـی

متن بدون تکیه بر میراص ادبی و متون قبـل از آن

کند .تأويل يک متن ،کشـف معنـا /معـانی آن ،در

صورت نمیگیرد .کمتر اثری را میتوان يافت کـه

واقع رديابی همان روابط است .بنابراين ،خـوانش

با متون ديگر بـیارتبـاط باشـد و يـا دسـتِ کـم،

به صورت يک فرايندِ حرکتِ میان متـون درمـی-

نظری به آنها نداشـته باشـد .بنـابراين هـیچ متنـی

آيد .معنا به چیزی بدل میشود که میان يک مـتن

خودبسنده نیست؛ به اين معنی که هر متنی معنـا،

و همة ديگر متونِ مورد اشاره و مرتبط با آن مـتن

مضمون و هـدفی معـین دارد و در تعـاملی همـه

موجوديت مـیيابـد؛ و ايـن بـرونرفـت از مـتنِ

جانبه با محیط فرهنگی و اجتمـاعیای کـه در آن

مستقل و ورود به شبکهای از روابط متنـی اسـت؛

شکل گرفته است ،قـرار دارد؛ از ايـنرو زمینـهای

متن به بینامتن بدل میشود (آلن.)2-2 :0202 ،

مشخص ،اعم از سنت فرهنگی ،زبان ،سنت ادبی،
شیوهها وشگردهای داللتِ معنايی و ...دارد.

نراء «ژرار ژنت» دربارۀ بینامتنیت

مربوط به نقدهای سـنتی و

اساس نظريـة ژرار ژنـت پیرامـون بینامتنیـت ،0از

به دنبال ظهور گفتمانهای گوناگون و نظريههـای

مطالعات او دربـار بوطیقـا و بـهويـژه بوطیقـای

انبــوهِ معرفــتشناســی و بــه دنبــال آن ،آفــرينش

ساختارگرا شروع میشود .بوطیقای ساختارگرا ،به

مکاتب دقیق علمی؛ نظريات مربوط به ارتباط بین

جای تأکید بر آفرينش يک اثر منفـرد بـه مطالعـة

جديد از قبیل نظريـات

روالهای حاکم بر نظـام ادبـیای مـیپـردازد کـه

نــوين زبــانشــناختی ،اجتمــاعی ،فلســفی ،روان

آفرينش مـتن منفـرد درون آن صـورت مـیگیـرد

شناختی و ...تحوّل عظیمی يافت .بینامتنیت يکـی

(آلن.)000 :0202 ،

با پیشرفت مباح

متون با استفاده از مباح

از نتـايج ايــن تحـوّل در حــوز نقـد و مطالعــات
مربوط به متن ادبی است.
آثار ادبی براساس نظامها ،رمزگان و سنتهای
نشأت گرفته از آثار ادبی پیشین بنا میشود .نظـام

ژرار ژنت در کتاب سـرمتن خـود ،تاريخچـة
بوطیقــا را از زمــان افالطــون و ارســطو تــاکنون
بررسی کرده است و با نقد نظريات بسیار در ايـن
حوزه ،وارد مطالعات بینامتنی شده است.

ها ،رمزگان و سنتهای ديگر اشکال هنـری و در

او عمده اختالف موجود دربار بوطیقا را ،بـه

کل ،نظامها ،رمزگان و سنتهای فرهنگی نیـز در

اختالف تعريف (در نتیجة عدم دقت) ،در تعريفِ

شکلگیری معنای يک اثر ادبـی اهمیـت اساسـی

سه ژانر اصلی تراژدی ،کمدی و درام ـ بـهعنـوان

دارند .برخی از نظريهپردازان جديد ،متون ادبـی و

سرمتنهای آثار ادبی ـ و ارتباط آثار ادبی بـا آنهـا

غیرادبی را فاقد هرگونه معنای مسـتقل مـیداننـد
1 . Intertextuality
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مـی-

میداند .به همین دلیـل بـه دنبـال ترسـیم نظـامی

تری دربار ارتباط متن با متون ديگر بحـ

است که براساس آن بتـوان بـه مطالعـة مناسـبات

کند .در واقع از ديدگاه ژنت ،بینامتنیت ،بـهعنـوان

(گاه سیال و ناثابـت) مـتن بـا شـبکهای کـه مـتن

نظريهای مشخص در نقد ادبی ،شامل بیشمتنیـت

معنای خود را از آن میگیرد (آلـن،)002 :0202 ،

و بینامتنیت (نوعی از فرامتنیت) است.

پرداخت .بنابراين از نظـر او بـهجـای توصـیف و

 .1بینامتنیت

تحلیل متنِ منفرد بايد مجموعه مناسـبات مـتن بـا

نخستین نوع فرامتنیت ،از ديدگاه ژنت ،بینامتنیـت

شبکة سرمتنی و يا نظام ادبیِ خاستگاهِ متن ،مـورد

است .او بینامتنـت را در مفهـومی محـدود يعنـی

مالحظه قرار گیرد .ژنت ،مجموعة ايـن مناسـبات

حضور همزمان متنی در متن ديگـر بـهکـار بـرده

را «فــراروی متنــی» يــا «فرامتنیــت» مــینامــد.

است.

فرامتنیت ،هر گونه ارتباط متن بـا غیـرمتن (نظـام

ژنت ،بینامتنیت را در سه سط ،تعريـف کـرده

ادبی ،متون ديگر و )...را شـامل مـیشـود و ايـن

است :سط« ،خیلی آشکار» يعنـی نقـل قـول درون

ورود ژنت به عرصة بینامتنیت است.

گیومه ،خواه با اشاره به مأخذ و خواه بدون اشاره بـه
آن .سط« ،کمتر آشـکار» يعنـی انتحـال و بـه خـود

فرامتنیت

0

بستن يا وامگیری بدون ادعـالم کـه در آن ارتبـاط دو

ژرار ژنــت بــه منظــور تحلیــل ارتبــاط يــک مــتن

متن ،آگاهانه پنهان نگاه داشته میشـود و در نهايـت

مشخص با نظام کلی فرهنگ ،بوطیقايی بـهنسـبت

سطحی که از ايـن حیـ

کمتـرين وضـوح را دارد

ثابت را طراحـی مـیکنـد؛ کـه در ايـن بوطیقـای

يعنی «تلمی »،که در آن اشار پنهانی متنـی بـه مـتن

بازســازی شــده ،موضــوع ارتبــاط مــتن بــا نظــام

ديگر مورد نظر است؛ بهطوری که درو کامل معنـی

فرهنگی با عنوان فرامتنیت توصیف شده است .او

يک متن ،بدون فهم اشارات تلمیحیِ آن امکـانپـذير

در ابتدا اين روابط را سرمتنیت 0نامید اما بعـداً بـه
فرامتنیت روی آورد (.(Genett, 1997: 1

ژنت ،فرامتنیت را اينگونه تعريف کرده است:

نباشد ( .(Genett, 1997: 2بنابراين فهم کامل يک
متن نیازمند دانشـی خـاص از سـوی خواننـده و
اطالع از موضوعاتی است کـه بـدون درو آنهـا،

«تمام چیزهايی که متن را آشکارا يا پنهان به متون

متن بیمعنی خواهد بود.

ديگــر مــرتبط مــیســازد» (.(Genett, 1997: 1

 .3بیشمتنیت

فرامتنیت به پنج نوع تقسیم شده است :بینامتنیـت،

چهارمین نوع فرامتنیت ،بیشمتنیت نـام دارد .منظـور

پیرامتنیت ،2ورامتنیت ،0سرمتنیت و و بیشمتنیت.2

ژنت از بیشمتنیت هرگونه رابطهای است که متن B

از اين میان ،بینامتنیت و بیشمتنیت بهطور آشـکار

(زِبَرمتن) را بـا مـتن متقـدم ( Aزيـرمتن) بـا شـیو

1. transtextuality
2. architextuality
3. paratextuality
4. metatextuality
5. hypertextuality

غیرتفسیری پیوند میدهد ( .(Genett, 1997: 5بیش
متنیت ارتباطی فراتر از بینامتنتِ مـورد نظـر ژنـت را
دربردارد .در بینامتنیت ،همْحضوری دو مـتن مـورد
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نظر است ،اما در بیشمتنیت ،نه هـمْحضـوری بلکـه

داستانی متفاوت با اسـتفاده از سـبک اديسـه نقـل

تأثیر متنی از متن يا متـون ديگـر مـورد نظـر اسـت.

شده است .ژنت ،دو نوع بیشمتنیت را در فرمولی

(نامور مطلق« .)10 :0202 ،بهعنوان مثـال مـتن  Bاز

مشخص ،خالصـه کـرده اسـت« :گفـتن متفـاوت

متن  Aاصالً استفاده نمیکند امـا بـدون مـتن  Aکـه

چیزی يکسان و گفـتن يکسـان چیـزی متفـاوت»

طـی فراينـدی موسـوم بـه انتقـال 0از آن سرچشـمه

(.(Genett, 1997: 6

گرفته است ،نمیتواند بهوجود آيد» (Genett, 1997:

) .5زبَرمتن بدون آنکه از زيرمتن صـحبتی بکنـد يـا
نامی از آن ببرد ،زيرمتن را فرا میخوانـد .ژنـت مـی
گويد برای مثال «اولیو جیمز جويو» و «انـه ايـد»
با اينکه به حوزههای مختلفـی تعلـق دارنـد زبـرمتن
هايی از «اوديسه» هستند (.(Genett, 1997: 5

رابطه و فرآيند انتقال که در پیِ آن زبَـرمتن از
زيرمتن مشتق میشود ،يا ساده و مستقیم است يـا
پیچیده و غیرمستقیم .ژنت در مثال خـود اولـیو
جويو را انتقال مستقیم و انهايد را انتقال پیچیـده
يا غیرمستقیم میداند ( .(Genett, 1997: 5-6اولی
«دوبلین» قرن بیستم را با فضای موجود در اديسه
عوض کرده؛ اما دومی با تقلید از اديسـه ،داسـتان
ديگری ساخته است .منظور از تقلید آنگونـه کـه
ژنت میگويد ،تقلید از سبک است.
«بهرغم ظاهر [نسبتاً يکسان انه ايد و اوديسه]،
انتقال از اديسه به انه ايد انتقـالی مسـتقیم نیسـت؛
زيرا ويرژيل فضای اديسه را از اجیجیا بـه کارتـاژ
عوض نکرده بلکه داستانی کامالً متفاوت را بازگو
میکند .او اين کار را بـا الهـام از مـدلی کلـی بـه
عنوان مثال از نظر شکل و موضوعـ که هـومر در
اديسه آن را بنا نهاده ،انجام مـیدهـد» ( (Genett,
.1997: 6

هیچ متنی نیست کـه نتـوان در آن بازتـابی از
آثار ديگر را پیدا کرد .به ايـن دلیـل ،بـیشمتنیـت
خاصیت تمام متون ادبی اسـت .امـا ايـن آثـار از
نظرمیزان برگرفتگی ،از متنهـای ديگـر متفـاوت
هستند .انواع ادبی خاصی نظیر نقیضه يا پـارودی،
تراوستی و پاستیژ بهطور کلی بر مبنای برگرفتگی
از متون ديگر هستند .اين انـواع ،ادشـکالِ رسـمی
بیشمتنیت هستند؛ اما برگرفتگی ،محدود بـه ايـن
انواع نیست و بسـیار نامحـدود اسـت ( (Genett,

 .1997: 9با اين همه ،ژنت برای منسجمتر کـردن
بح  ،رابطة برگرفتگـی را در ايـن انـواع رسـمی
بررسی میکند و آن را پاية کار خود قرار میدهد.

انواع روابط بین زیرمتن و زبرمتن
زبرمتن يا از زيرمتن تقلید میکنـد يـا بـر اسـاس
دگرگــونی و تغییــر در زيــرمتن خلــق مــیشــود
(نامــــور مطلق .)12 :0202 ،تقلید ممکن اسـت
از اصول کلی و روشهای حاکم بر نوع ادبـی ،از
سبک ،از مضمون و ...باشد .وقتی اثری در ژانری
خاص نوشته میشود اصول کلی حاکم بر آن ژانر
بهطور خودآگاه يا ناخودآگاه مورد تقلید قرار مـی
گیرد .گفتن اين نکته هم ضرورت دارد که تقلیـد
به هر حال بدون تغییـر و دگرگـونی امکـانپـذير

فضـای کلـی داســتان در اولـیو جــويو ،از

نیســت .هــر تقلیــدی ســهمی از دگرگــونی و

اديسه با سبکی متفاوت گرفته شده؛ اما در انه ايـد

دگرديسی؛ و هر نوع دگرگونی نوعی تقلید را بـه

1. transformation

همراه خود دارد.
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دگرگونی و تغییراتی را که زبرمتن در زيـرمتن

بچّه شود .ابتدا بـه دعـا متوسّـل مـیشـود چـون

انجام میدهد میتوان به چند دسته کلـی تقسـیم-

نتیجهای نمیگیرد نزد دعانويو میرود؛ ولـی آن

بندی کرد:

نیز تأثیری ندارد باالخره نسرين بـه اصـرار مـادر

 تغییرات افزايشی همچون شـرح و تفصـیل،بسط و گسترش؛

شوهرش به زيارت حرم امام رضـا(ع) مـیرود .در
راه بــا زنــی فــالگیر آشــنا مــیشــود و زن فــالگیر

 تغییــرات کاهشــی ماننــد تخلــیص ،تقلیــل،حذف و برش؛

مقداری علف خشک به او میدهـد و از او مـی-
خواهد آن را در دهانة رحمش قرار بدهد .نسرين

 -تغییرات جابهجايی همانند ترجمـه ،تبـديل

بعد از استعمال آن متوجّه میشود که باردار شـده

کردن به شعر ،تبديل کـردن بـه نثـر ،تغییـر وزن،

است ولی عالئم بارداری را حو نمیکند .وقتـی

تغییر سبک ،تغییر مکان ،تغییر شکل و. ...

با همسرش نزد دکتری مـیرونـد دکتـر بـه انـور

ژنت برای روانسازی بیان مطلب ،يک اثـر را

واقعیت را میگويد .بعد از زايمان ،انور به او می-

قرار داده اسـت .امـا

گويد که کودکشان مـرده بـه دنیـا آمـده ولـی در

متن به اين دلیل که نظام نشانهشناختی برگرفتـه از

عوض او ماری خريده است .آنها در بـاو زيبـايی

مراکز بیشمار فرهنگی است (آلـن،)021 :0202 ،

زندگی میکردند که بسیار سرسبز بود و يک مرو

میتواند در درون خود همزمان يک يا چند مـورد

مینا و دو مرو عشق داشتند .از آمدن ايـن مـار بـه

از موارد افزايش ،کاهش و يا جابهجايی را داشـته

باو ،انگار باو نحو شـده بـود و هـر روز از روز

باشد .متنی که به شکلی پیچیدهتـر از کلیـت يـک

قبل خرابتر و ويرانتر میشد .مرو مینـا و يکـی

اثر باشد ،در تعامالت بینامتنی قرار دارد .يـک اثـر

از مرو عشقها مُرد و ديگری را نیـز رهـا کردنـد.

بهعنوان يک کلیت ،يکی از فرآينـدهای تغییـر يـا

مار باع

بدبختی همه شده بـود و هـیچ کـو از

تقلید را بهکار میبرد؛ اما در يـک مـتن ،همزمـان

ترس مار جرنت نداشت به باو بیايـد .درخـتهـا

ممکن است هر دو وجود داشـته باشـد .يـک اثـر

همه پژمردند و باغبان آنجا را ترو کرد .ولی تمام

میتواند زيرمتنی مشخص داشته باشد امـا دنیـای

اين اتفاقات هرگز موجب نشد که انور آن مـار را

درون متن ،زيرمتنهای بسیار و مختلفی دارد.

بکشد .باالخره نسرين صبرش تمام شد و به انـور

بهعنوان يک کل مورد بح

گفت که میداند آن مـار بچّـهشـان اسـت و از او

مار و مرد

متولد شده است ولی بايد يا آن را بکشی و يا بـه

الف) خالصه داستان

باو وحش تحويل دهی .در آخر کار ،مأموران باو

نسرين چند سال است کـه بـا انـور ازدواج کـرده

وحش آمدند و مار را با خود بردند.

ولی بچّهدار نمیشود .او در ابتدا چندان به بچّهدار

ب) ظرفیتهاي بینامتني داستان

شدن مايل نیست؛ اما به دلیل اصرار نزديکـان ،بـه

داستان مار و مرد ،مانند اکثر داستانهای دانشـور،

خصوص مادر انور ،متقاعد میشـود کـه صـاحب

بــافتی بســیار هنــری دارد و از عناصــر زيرمتنــی
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وابسته به زمینههايی گونـاگون برخـوردار اسـت.

داستان به شیوهای رئالیستی همراه با بیان مسـائلی

مار بهطور تقريبی با تمـام جنبـههـای اسـطورهای

از زندگی عوام ،و در عین حال بـا بنیـاد نمـادينی

خود در اين داستان حضـور دارد .ارتبـاط مـار بـا

که دارد در انطباق با سمبولیسـم اجتمـاعی دنبـال

زاينــدگی و خاص ـیّت مردانگــی ،ارتبــاط مــار بــا

میشود .نويسنده در ادامه ،هنگام توقف اتوبـوس

شیطان ،همراهی مار و گنج ،ارتباط مار با رياحین

برای شام ،به مناسبت ،ماه را در آسمان به تصـوير

و گلها ،مار مظهـر شـفا و دارو ،ارتبـاط مـار بـا

میکشد .نقش زايندگیِ ماه در اساطیر آمده اسـت.

مرگ ،پیوند مار با ديو ،ارتباط مار با ماه ،همراهی

«به روايت بندهشن ،ماه ،حـافظ نطفـة سـتوران و

مار و عقاب و حتی مار در اسطورههـای خـارجی

جانوران است و آنچه از نطفة گاو نخستین ،پـاو

از جمله هندی از اين زمرهاند.

و توانا بود به مـاه انتقـال يافتـه اسـت» (يـاحقی،

ارتباطــات بینــامتنی داســتان از همــان عنــوان

 .)702 :0202مــاه و نقــش آن در زاينــدگی بــا

داستان شروع میشود :مار و مرد .ارتبـاط ايـن دو

ساخت کلی متنِ داستان هماهنگ است؛ افزون بر

در داســتانهــای اســاطیری بســیاری وجــود دارد.

اين در اساطیر ،ماه با مار نیز همـراه اسـت .کمـی

«اهريمن ،مار را که همريشـة مـرگ اسـت پديـد

پیشتر ،کولی وقتی گلولة علفی را به نسرين مـی

آورد و اهورامزدا در برابر آن و برای مقابلـه بـا او

دهد به او توصیه میکند ،گلوله را زمانی استعمال

آتش را آفريد» (ياحقی .)727 :0202 ،در اسطور

کند که هالل ماه درآمـده باشـد (دانشـور:0202 ،

هبوط آدم ،ابلیو به کمک مار به بهشـت راه مـی

 .)000اين گلوله حـاوی تخـم مـار اسـت و ايـن

يابد تا آدم را گمـراه کنـد .در اسـطور ضـحاو،

درهم تنیدگی اسطورهها و در اينجا زايندگی ،مـار

ماری روی دوش او میرويد که خوراو و تغذيه

و ماه است« .نظر به اينکه ماه در میزان بارندگی و

آن مغز جوانان است.

باروری زمین مؤثر است ،پو وفور نباتات به مـاه

داستان با بیتی از حافظ شروع مـیشـود .ايـن

بسته است و بـدين دلیـل ،بعضـی روسـتايیان بـا

بیت با شیوهای براعت استهالل گونه دورنمايی از

مشاهد هالل يا ماه نو ،تخم میپاشند» .همچنـین

کل داستان را باز مینماياند.

«مار که با ماه پیوندی ناگسستنی دارد ،بر پخش و

از اين سموم که بر طرف اين بوستان بگذشت

پراکندگی ابرها در آسمان و نزول بـاران بردهنـده

عجب که رنـگ گلـی مانـد و بـوی ياسـمنی

بر زمین ،حاکم است» (دوبوکور.)22 :0272 ،

با شروع داستان ،نسرين از مشاهد زابلیها به ياد

در اتوبوسی که نسرين با آن بـه مشـهد سـفر

صفار میافتد و در خیالش تـا خلـف

میکند ،دستگاه پخش صوتی وجود دارد .آنچه از

بن احمد پیش میرود .شیو ارائه مطلب بـهگونـه

آن دستگاه پخش میشود عنصری به ظاهر بیرونی

مربوط به سدههـای نخسـتین

است که قدم به قدم با روح کلـی مـتن بـه پـیش

ادبیات و پیدايش شعر فارسی و شـکوفايی آن در

میرود و با موضوع داستان گره میخـورد .بـرای

دور ســامانی را بــه يــاد مــیآورد .پــو از ايــن،

نمونـه ،هنگــام توقــف اتوبـوس و قبــل از آمــدن زن

يعقوب لی

ای است که مباح

تحلیل بینامتني داستان مار و مرد 02 ...

کولی ،صدای واعظی که از نوار پخـش مـیشـد ،بـر

واقعه ،اسباب عـذاب اسـت و بسـیار ترسـناو .ايـن

فضای داستان طنـینانـداز مـیشـود و دربـاره انگـور

موضوع فضايی هراسانگیز را به داستان القا میکند.

سمّی و ماجرای امام رضا(ع) چیزهـايی مـیگويـد .بـا

نسرين ،در میان مردمی عادی است کـه بـه قـول

آمدن زن کولی ،عناصری بینـامتنی دربـاره شخصـیت

خود او در اين جمع ،وصلة ناجور اسـت .ايـن مـردم

کولیان؛ فال گرفتن و جادو نیز وارد داستان مـیشـود.

عادی از اقوام نزديک تا مردم همـراه او در اتوبـوس و

اعتقاد به جادو از قديم میان مردم وجود داشته اسـت.

زائران اماکن مذهبی را شامل میشود .او بـرای اولـین

«در اوستا جادوها از دستة اهريمن و ديـوان هسـتند و

بار با عناصر و اعتقادات مذهبی و نیـز عامیانـهای کـه

بیشتر با پریها يکجا آورده شده و همه جا از آنها به

برايش تازگی دارد ،روبهرو میشود .عناصر عامیانـهای

بدی ياد شده است» (عفیفی.)002 :0202 ،

مانند چشم زخـم ،جـادو ،ضـربالمثـلهـايی ماننـد

مار ،کمکم با گفتِ مهر مار به درون داسـتان مـی

شترمُرد و حاجی خالص ،و هرچه رشـته بـود ،پنبـه

خزد .کولی ضمن بازگويی خاطرات خود ،داستانی را

شد (دانشور .)002 :0202 ،آداب و آيینهايی عامیانـه،

دربار مار و اژدها میگويد که اسـطورههـای پیرامـون

از جمله چشم شور بودن زن بـیبچـه ،عقیقـه کـردن

اژدها و از جمله نقشی را کـه در داسـتان اکـوان ديـو

گوسفند ،نوشتن دعا روی شکم ،آويخـتن تعويـذ بـه

برای آن آمده به ذهـن متبـادر مـیسـازد .در داسـتان

بدن و اعتقادات مذهبی نظیر خوانـدن سـور يوسـف

اکوان ديو ،چوپانی به کاخ کیخسرو پنـاه مـیبـرد و از

برای باردار شدن ،بستن بیماران به معجر فـوالد حـرم

او تقاضای کمک میکنـد و مـیگويـد گـورخری در

امام رضا(ع) و يا گرداندن مردهها دور حـرم بـه قصـد

دشت به گلة من حمله کرد ،گـورخر آنقـدر بـزرگ

تبرو و ،...در دنیای ذهن نسرين هضم شـدنی نبـود.

است که نمیتوانم با آْن مقابله کنم .کیخسـرو دانسـت

به همین دلیل با مشاهد ازدحـام زوّار ،هـدف اصـلی

که آن گور نیست بلکه اژدهاست؛ بنـابراين ،از رسـتم

خود را که طلب حاجت از امام رضا(ع) بـود ،بـه نفـع

میخواهد که اژدها را نابود کنـد و رسـتم آن را نـابود

ديگران به سويی مینهد.

میکنـد .در اينجـا زن کـولی بـا بیـانی افسـانهآمیـز از

برگشت نسرين از مشهد و جداشـدنش از مـردم

اژدهايی سخن میگويد که به گلـة گوسـفندان حملـه

عادی ،بازگشت به زندگی واقعـی اوسـت؛ بازگشـت

میکند اما هیچ کو را يارای مقابله با او نیست.

داستان به فضای اصلی يعنی باو و خانة نسـرين .مـار

بهتدريج ،مار حضور خود را پررنگتر میکنـد تـا

به درون شخصیت اصلی داستان راه میيابد .بـا ورود

جايی که صدای واعظی که از دسـتگاهِ پخـش منتشـر

مار زيرمتنها با زبرمتن آمیختـه مـیشـود و جمـالت

میشود از مار و البته از جنبههای آمیخته شده از ديـن

داستان معادل پیدا مـیکنـد .بعـد از معاينـة پزشـک و

و اعتقادات میگويد؛ يعنی مار غاشیه .غاشیه در قـرآن

تعجب او ،نسرين نگران میشود که نکند بچـهاش دو

مجید در دو آيه (آية يـک سـور غاشـیه و آيـة 027

سر باشد .داشتن دو يا چند سر ويژگـی افسـانهای در

سوره يوسف) آمده کـه در هـر دو بـه معنـای واقعـة

مورد مار و اژدهاست .ضحاو در اوستا اژدهـايی سـه

سخت و سهمگین ياد شده است .مار غاشـیه در ايـن

ســر اســت (يــاحقی .)022 :0202 ،در شــاهنامه و يــا
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جاهای ديگر هر جا اژدها و يا مار غول پیکـری آمـده
است معموالً بیش از يک سر دارد.

انــور ضــمن برشــمردن محاســن مــار ،برخــی از
خصوصیّات اسطورهای مار را چنین بیان میکند:

ارتباطات بینامتنی ،به ارتباط يـک مـتن بـا پیشـینة

«مار ،عالمت شفاست .در پزشکی مگر مار نیست

ادبی و فرهنگـی و آثـار ديگـران محـدود نمـیمانـد.

که دور عصای خدای شفادهنده پیچید؟ مـار عالمـت

مؤلف در بسیاری از جاها ،بین آثار خود کـه در واقـع

پزشکی است ،مار درختی بـیزهـر اسـت .در کتـاب

وابسته به يک منظومة فکری اسـت ،ارتبـاط بینـامتنی

اساطیر هند خوانـدم کـه مـار ،عالمـت زمـین اسـت.

برقرار میکند .از جمله در قسمتی از اين داستان يـک

عالمــت بــاروری ،عالمــت تعــالی ،میــانجی زمــین و

ارتباط «درون مؤلفی» به چشم مـیخـورد .نسـرين از

آسمان و( » ...همان.)020 :

بین تمـام اسـمهـا ،اسـامی سـورنا ،بکتـاش و پوريـا

تمام اين ويژگـیهـا در اسـاطیر مختلـف وجـود

(دانشــور )022 :0202 ،را برمــیگزينــد تــا آن را بــر

دارند .در اساطیر هند ،دستهای از حیوانـات ،بـه اسـم

فرزند پسر خود بنهد .از ايـن اسـامی ،دو اسـم اخیـر،

«ناگاها» وجود دارنـد کـه از تبـار اژدرمـاران هسـتند.

اسم مستعار شخصیتهـای اصـلی در رمـان جزيـر

پادشاه ناگاها به اسم «ششا»« ،دم خويش را بـه دهـان

سرگردانی اسـت .ايـن تشـابه اسـمی بـه هـیچوجـه

گرفته است و نماد جاودانگی است؛ و نیز مـیگوينـد

تصادفی نیست .جالب اينکه نسرين در نهايت اينهـا را

ســتون آســمان اســت» (ايــونو .)011 :0272 ،انــور

برنمیگزيند و به جای آن «امید را خـودش بـیاينکـه

همچنین از «لینگام» نام میبرد .در کتاب اساطیر هنـد،

در کتاب نوشته شده باشد انتخاب میکند» (همان).

لینگام بزرگترين و ارجمندترين خدايان دانسته شـده

ماری که قرار بود يک بچه باشد؛ با تمام ويژگـی-

است (همان« .)27 :در اساطیر يونان؛ هرمو ،عصـايی

هايش درون شکم پـرورش مـیيابـد .بچـه واقعیّـت

به شکل عقـاب گشـادهبـال دارد کـه دو مـار بـههـم

است و مار عامل سـازند راز .راز ،فضـای افسـانهای

پیچیده ،دور تا دور پاهای عقاب يا عصـا پیچیـدهانـد»

داستان است« .با اين حال ته دلش خیال مـیکـرد ،در

(ياحقی .)722 :0202 ،اين عالمت هنوز هم بـهشـکل

شکمش بهجای بچه ،يک راز نهفتـه اسـت» (همـان).

يک نماد دارويی استفاده میشود .گويی اين ويژگـی-

حضور تونمان واقعیت و فضای رازآلود ادامه میيابـد.

ها به صورت نقل قـول از اسـاطیر مختلـف ،از زبـان

انور ،هنگام وضع حمـل همسـرش در مراجعـت بـه

انور نقل میشوند.

بیمارستان در يک دست چمدان و در دست ديگـرش
قفو قرار دارد.

هر کدام از شخصیتهـای اصـلی داسـتان ،يعنـی
انور و نسرين ،مار را با خود مقايسـه مـیکننـد .انـور،

بهدنیا آمدن مار ،به تقدير حواله مـیيابـد .قضـا و

مار و مرد را از تخـم و ترکـههـای مـرگ مـیدانـد و

قدر حضور پررنگی در آثار ادبی دارد .انور کـه اصـالً

نسرين اعتقاد دارد زن و مار را شیطان آفريـده اسـت.

به تقدير اعتقادی نداشت مجبور است بـرای تسـکین

نمــاد مــرگ بــودن مــار در اســاطیر ايرانــی از جملــه

دادن همسرش ،متوسّل به تقدير شود و اين اعتقـاد را

اســطوره ضــحّاو؛ و ارتبــاط زن ،مــار و شــیطان در

سنت ادبی و فکری به فضای داستان تحمیل میکند.

اسطوره هبوط آدم وجود دارد .در اين داستان ،مـار بـا
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آمدن خود باو پرطراوت انور و نسـرين را بـه جهـنم

در اين داستان ،مار ،بـاو بهشـتین آنهـا را خـراب

بدل میکند و جالب اين است که انـور از او حمايـت

میکند و حیوانات و پرندگان آنجا را فراری مـیدهـد

میکند .نسرين هم که خود حامل مار است .ماری کـه

و به همه جا مسلط میشود و روی گـنج يافتـة خـود

از دوای کولی يا به عبارتی شیطان ،وارد بـدن او شـده

چنبره میزند« .میآمد توی اتـاق و مـیرفـت بـاالی

است .نسرين در ادامه ،از داستان زنی میگويـد کـه از

بوفه چنبره میزد و سرش را باال میگرفـت و زبانـک

روغن مار استفاده میکرده است« .زنی موهايش مـی-

دوشاخهاش را بیرون مـیانـداخت .انگـار روی گـنج

ريخته ،بهش میگويند :روغن مار به موهـايش بمالـد

نشسته و واقعـاً هـم روی گـنجهـای آن خانـه مـی-

و مرتب از اين روغن به موهـايش مـیمالیـده ،موهـا

نشست» (دانشور .)007 :0202 ،طبق روايـات کهـن،

رشد میکنند و شبیه دو تا مار سـیاه مـیشـوند و دور

جای گـنج در ويرانـههاسـت و بـر سـر گـنج مـاری

گردنش مـیپیچنـد و خفـهاش مـیکننـد» (دانشـور،

نگاهبــان اســت .در شــاهنامه ،گرشاســبنامــه و آثــار

 .)020 :0202در اينجا هم اسطوره ضحاو و مارهـای

ديگر ،اين موضوع بارها تکرار شده است .سعدی نیـز

او حضور دارند.

سروده است:

دکتر بیدختی که استاد فلسفه است و نويسنده

گل به تاراج رفـت و خـار بمانـد

بر آن بوده تا با استفاده از نقشـی کـه بـه او داده،

گـــنج برداشـــتند و مـــار بمانـــد

رنگ و بويی فلسفی به داستان بدهد؛ در جاهـای

(سعدی)221 :0200 ،

مختلف داستان ،اشاراتی فلسـفی و اسـطورهای را

با ويران شدن بیشـتر بـاو ،انـور بـا تنهـاتر شـدنِ

در آن وارد مــیکنــد .او در آغــاز داســتان ،کتــاب

روزافزون خود ،اعتقاداتش به جنبههای اساطیری مـار

اساطیر از گنگ تا مديترانه را به زبان فرانسـه مـی

که خود ،آنهـا را بـرای نسـرين تعريـف مـیکـرد ،از

خواند و هنگامی که مـار در بـاو انـور و نسـرين

دست میدهد و در گردشی صري ،بـه مطالعـة رمـان

جوالن میدهد از معدود کسانی است که وارد باو

صدسال تنهايی گابريل گارسیا مـارکز کـه بـه نـوعی

آنها میشود .دکتر بیدختی از قول نیچه به نسـرين

ماجرای تنهـايیِ خـود اوسـت ،روی مـیآورد و ايـن

میگويد؛ مار و عقاب دو حیوان مغرور و زيرکنـد

آشکارا بازگشتی از فضای رازآلود بـه فضـای واقعـی

و رفیق فیلسوفاند (همان .)002 :مار و عقاب بـا

داستان است؛ تا اينکه مأموران باووحش با شکار مـار،

هم دشمن هستند .مار نماد زمین اسـت و عقـاب

باو آنها را نجات میدهند.

نماد آسمان و هواست« .تصوير عقاب که ماری را

نکتة بسیار مهم ديگر ،ارتبـاط بینـامتنی داسـتان و

به چنگال گرفته يا در منقار دارد ،تصويری تقريبـاً

شخصــیتهــای آن بــا زنــدگی شخصــی نويســنده و

عالمگیر است .اين تصوير نماد پیکار قدرتهـای

همسرش ،جالل آل احمد ،است .بدون شـک بـدون

آسمانی با قوای دوزخی و تضادّ میان روز و شب

فرزند بودن نويسنده ،در پروردن اين داستان تأثیر بـه-

و آسمان و زمین و خیر و شر اسـت» (دوبوکـور،

سزايی داشـته اسـت و ايـن موضـوع را مـیتـوان در

.)20 :0272

سطور مختلف داستان دريافت.
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به روز الست ،اشاره بـه مسـموم شـدن امـام رضـا(ع)،

بر پايه آنچه آمد ،عناصر بینـامتنی ايـن داسـتان را مـی

اشاره بـه غاشـیه ،زيـارت مکـانهـای مقـدس ماننـد

توان بـه چنـد گـروه تقسـیم کـرد .گفـتن ايـن نکتـه

(ع)

امامزاده صال ،و بارگاه امام رضا .

ضروری است که بسـیاری از ايـن عناصـر بـه دلیـل

 .2عناصر برگرفته از سـنت و کتـابهـای ادبـی؛

ارتباط ناگسستنی حوزهها با هم ،میتوانند جـز چنـد

مانند بیت ابتـدايیِ داسـتان از حـافظ ،عبـارت «بـرق

گروه بهشمار آيند؛ امّا در تقسـیمبنـدی ،آشـکارتـرين

تأيید» (همان .)000 :که بـه تصـري ،داسـتان از شـیخ

عناصر ،مورد توجه قرار میگیرند.

شبستری گرفته شده و اشاره به آب حیات.

 .0عناصری کـه برگرفتـه از واقعیـتهـایتـاريخی،
علمی و ...است؛ مانند اشار مستقیم بـه سلسـلههـای

 .2عناصر اساطیری؛ همچون مار ،اژدها ،اهـريمن،
ماه و عقاب.

تــاريخی صــفاريان و ســامانیان« :نســرين را بــه يــاد

 .7زندگی واقعی نويسنده.

يعقوب لی صفار انداخت و در خیالش تا خلـفبـن

بیشتر اين عناصر بهعنوان رمزگانهايی وابسـته بـه

احمد پیش رفت» .اشاره به نام کتـابهـای مختلـف؛

متون گوناگون ،در جريان طبیعیِ زبانِ اثر وبـه شـکل

دکتر بیدختی کتاب اسطورههای از گنـگ تـا مديترانـه

عناصر الزم در پروراندن فضای داستان بـهکـار گرفتـه

را میخواند .همچنین ،انور را به خاطر شباهت ظـاهر

شدهاند .اما چیزی که در اين داستان میتوان همچـون

و البته تشابه نامش به نام انورالسّادات ،رئیو جمهـور

زيرمتنی در نظر گرفت که اثـر بـا آن بیشـترين گفـت

اسبق مصر میخواند .نسـرين از روی شـاهنامه بـرای

وگو را داشته باشد؛ زيرمتنِ اسطوره ،همچنین زنـدگیِ

بچهای که در شکم دارد اسم انتخاب مـیکنـد و انـور

شخصیِ نويسنده است .زندگی روزمره زوجـی ماننـد

نیز در انتهای داستان به خواندن کتاب صدسال تنهـايی

انور و نسرين که ممکن است موارد زيـادی ماننـد آن

روی میآورد.

وجود داشته باشد ،با کمک ايـن جنبـة اسـاطیری بـه

ضربالمثلها يا کنايههای رايـج کـه بعینـه

شکلی هنری درآمده است؛ به عبارت ديگـر ،آمیخـتن

آورده شدهاست؛ مانند :شترمُرد و حاجی خالص؛ هـر

فضای رئال با فضای رازآلود اسطورهای ،زمینة هنـریِ

چه رشته بودند پنبه شد (دانشور ،)002 :0202 ،علـی

متن را فراهم کرده است.

.0

ماند و حوضش؛ مار در آستین پرورش دادن (همـان:
.)002
 .2عناصر وابسـته بـه فرهنـگ عامیانـه؛ ماننـد زن

ارتباط مار ،مـرد ،زن ،اهـريمن ،زنـدگی ،مـرگ و
زاينــدگی را مــیتــوان در دو اســطور بــزرگ يافــت:
اسطور مذهبی هبوط آدم و اسطور ضحّاو.

کولی ،سردی خوردن برای پسر زايیدن ،خوردن تخـم

در اسطوره هبوط آدم ،ابلیو بـه کمـک مـار وارد

کبوتر برای باز شدن زبان بچه ،چشم زخم ،اعتقاد بـه

بهشــت شــد و آدم را فريفــت تــا از شــجر ممنوعــه

تقدير ،بخت خوابیده ،فال گرفتن.

بخورد و اين مسئله باع

هبـوط آدم و اخـراجش از

 .0عناصـر برگرفتــه از قــرآن مجیــد و فرهنــگ و

بهشت شد .در داستان مار و مرد ،زن کـولی ،اهـريمن

نمادهای مذهبی؛ مانند اشاره به سور يوسـف ،اشـاره

ورود مـار از طريـق نسـرين بـه بـاو

است که باعـ
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بهشتی انور میشود .در اينجا انـور از بهشـت اخـراج

روابط زبرمتن با زيرمتن ،مطابق نظرية ژنـت يـا از

نمیشود اما باو او ديگر بهشت نیسـت .رابطـه بـیش

نوع همانگونگی /تقلید است يـا از نـوع تراگـونگی/

متنیت داستان با اسطوره ياد شـده کـامالً بـه وضـوح

تغییر و دگرگونی (نـامور مطلـق .)12 :0202 ،در ايـن

مشاهده میشود به اين معنـی کـه عناصـر بینـامتنی از

داستان بهطوریکه بیان شد ،همـانگـونگی يـا تقلیـد

زيرمتن اخـذ شـدهانـد بـدون اينکـه بـین زبـرمتن و

همــراه بــا تغییراتــی در عناصــر زيــرمتن وجــود دارد.

زيرمتن رابطة تفسیری آشکار باشد.

تغییــرات داســتان از نــوع جابــهجــايی ،افــزايش و

در اســطور ض ـحّاو وقتــی شــیطان کتــفهــای

آمیختگی چند زيرمتن با هم در زبرمتن است.

ضحّاو را میبوسد از جای بوسههای شیطان دو مـار

در روايت متـون مقـدّس «مـارِ بهشـت غالبـاً بـه

میرويد که خـوراو آنهـا مغـز جوانـان اسـت .ايـن

سیمای زن تصوير و تصوّر مـیشـود ،يعنـی کـه زن،

خرابی مُلـک و در نهايـت قیـام کـاوه

اصل و مبدن اغواگری است و مارِ بهشت بـدينگونـه

علیه ضحّاو و دستگیری ضحّاو بهوسـیله آفريـدون

مظهر گناه جسم و مانند اعـالی فسـق و فجـور مـی

هـالو

گردد .اين چنین تصويرِ مار با تصوير حـوّای بـزهکـار

ضحّاو میشـوند .در اينجـا نیـز تـا انـدازهای اشـار

غالباً خلط يا برآن منطبق میشـود» (دوبوکـور:0272 ،

آشکاری به اسطوره ضحّاو شده است .نسرين قصّـه

 .)20اما در اينجا ويژگیهای مثبت مار از جمله نشـان

ای را از دوران کودکی خود از زبان مادرش نقـل مـی

باروری و توالد بودن مار و همینطور نشانة مردانگی،

کند که« :زنی موهايش مـیريختـه .بهـش مـیگوينـد

از جمله داليلی است که انور تصمیم میگیـرد مـار را

روغن مار به موهايش بمالد .مرتب از اين روغـن بـه

در باو نگاه دارد؛ به عبارت ديگر ،مـار حامـل قـدرت

موهايش میمالیده ،موها رشد میکننـد و شـبیه دو تـا

مردانگی است .همچنین از ديدگاه هر يـک از طـرفین

مار سیاه میشوند و دور گردنش میپیچند و خفـهاش

داستان ،خواص منفی مار به يکـی از ايـن دو نسـبت

میکنند» (دانشور .)020 :0202 ،در اسـطوره ضـحّاو

داده میشود .انور مار را با مرد يکی میداند و نسـرين

مار مغز جوانان را میبلعـد و در داسـتان مـار و مـرد،

از قول مادرش میگويد مـار و زن را شـیطان آفريـده

پرندهها و موجودات باو توسط مار بلعیـده مـیشـود.

است .همچنین در اسطوره هبوط ،ابلیو توسـط مـار

مارهای ضحاو مملکت را ويران میکنند و مـار ايـن

وارد بهشـت مــیشـود و آدم را مــیفريبـد و در ايــن

داستان بـاو را ويـران مـیکنـد .در اسـطوره ضـحّاو

داستان مار در بطن نسرين پرورش مـیيابـد و نهايتـاً

جوانان به کوه و بیابان پناه میبرنـد و در اينجـا اقـوام

توسط انور وارد باو میشود .جابهجايی ديگـر ،تغییـر

انور و نسرين و حتی دوست خانوادگی و پرندگان از

نقش زايندگی است .در متون مقدّس نقـش زاينـدگی

باو گريران میشوند .در اسـطوره ضـحّاو ،آفريـدون

به مرد اعطا شده است .اما در اينجا مرد نازاسـت و زن

ضحّاو را به بند مـیکشـد؛ امـا در اينجـا نسـرين بـا

است که نقش زايندگی را بهعهده گرفته است (آتـش

اعتراضات خود علیه مار میشـود و بـا تحـوّل يـافتن

ســودا .)022 :0202 ،مهــمتــرين جابــهجــايی در ايــن

انور ،مار از باو بیرون انداخته میشود.

داستان نسبت به اسطوره ضحاو ،اضافه شـدن نقـش

موضوع باع

میشود .يعنی مارهای ياد شده به نوعی باع

00
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زن به آن است .در اين داستان از نقش زن بـه عنـوان

های انبوهِ وابسته به مراکز مختلف فرهنگـی را بـازگو

حاملی برای زايیده شدن مار استفاده شده است؛ ولـی

میکنند.

ضحّاو ،خود ،حامل مار است .ضحّاو بـا توجـه بـه
ريشة لغوی آن يعنی «اژيـدهاو» ،خـود ،نـوعی مـار

منابع

است و مجبور است تا از مارها حمايت کنـد؛ امـا در

آتش سودا ،محمدعلی (« .)0202دگرديسی شخصیت

داستان زبرمتن ،انور برپايه اين تصوّر که مار نمـادی از

زن در رمان سووشون و داستان مار و مرد» .کتاب

خاصیت مردانگی اوست ،از آن حمايت میکند.

ماه ادبیات .شماره مهرماه.

تغییراتی کـه در ايـن داسـتان نسـبت بـه زنـدگی
نويسنده وجود دارد ،در قالب شـاخ و بـرگ دادن بـه
زيــرمتن و آمیختگــی آن بــا جنبــههــای داســتانی و
اسطورهای بررسی کردنی است.
بهطور کلی انواع بِیناها در ايـن داسـتان بـه شـرح
زير است:
 رابطة بینامؤلفی؛ يعنی رابطهای که بـین آثـار خـودمؤلف وجود دارد .در اين داستان اسـمهـای پوريـا و
بکتاش بـا رمـانهـای جزيـره سـرگردانی و سـاربان
سرگردان رابطة بینامؤلفی دارد.
 رابطة بینامتنی مطابق تعريف ژنت؛ يعنـی حضـوربالفعل يک متن در زبرمتن .نمونه اين رابطه ،اشـعار و
ضربالمثلهای نقل شده در متن است.
 رابطه بـیشمتنیـت؛ يعنـی رابطـهای کـه زبـرمتن،عناصری را از زيرمتن اخذ میکند کـه پـیشتـر بیـان
شد.
اين پیوندهـا ،کارکـردِ گستـرد داستان با زيـرمتن
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اول.

ايونو ،ورونیکا ( .)0272اساطیر هند .باجالن فرخـی.
تهران :اساطیر.

اول.

دانشور ،سیمین ( .)0202به کی سـالم کـنم؟ .تهـران:
خوارزمی.

پنجم.

دوبوکور ،مونیک ( .)0272رمزهای زنده جان .جـالل
ستاری .تهران :مرکز.

دوم.

سعدی ( .)0200گلستان .غالمحسین يوسـفی .تهـران:
خوارزمی.

ششم.

عفیفی ،رحیم ( .)0202اسـاطیر و فرهنـگ ايرانـی در
نوشتههای پهلوی .تهران :توس.

دوم.

نامورمطلق ،بهمن ( .)0202ترامتنیت .پژوهشنامه علوم
انسانی ،شماره .22

ياحقی ،محمدجعفر ( .)0202فرهنگ اساطیر و داستان
وارهها .تهران :فرهنگ معاصر.

اول.

Genette, Gerard (1997). palimpsests: literature
in the second degree. Channa Newman and
Claude Doubinsky(trans). University of
Nebraska press.

