
  

  

  

  

  

  

   بر اساس رويكرد بينامتنيتنامه مرزباناي از  نقد و تحليل قصه

  

   محمود رضايي دشت ارژنهدكتر 

   اهوازاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران

  

  چكيده

، هم بينـامتني از     براساس رويكرد بينامتنيت، هيچ متني خودبسنده نيست و هر متن در آن واحد            

در اين جستار، ابتـدا وجـوه مختلـف         . متون پيشين و هم بينامتني براي متون پسين خواهد بود         

 نقـد و بررسـي      نامـه  مرزباناي از     متن و بينامتنيت تشريح، و سپس براساس اين رويكرد، قصه         

 و  دوروفتـو كه روالن بارت، باختين، كريستوا، ژنـت،          در پايان نيز گفته شده چنان     . شده است 

اند، هيچ متني اصـيل نيـست و قـصة مـورد بحـث در                 ديگر منتقدان پيرو بينامتنيت تأكيد كرده     

  .اي از متون پيشين است  نيز چون متون ديگر واگويهنامه مرزبان

  

ژرار  ، بينامتنيت، ميخاييل باختين، روالن بارت، ژوليا كريستوا،نامه مرزبان: هاي كليدي واژه

  .ژنت، هارولد بلوم

                                                 
  26/2/88: تاريخ پذيرش    12/12/87: تاريخ دريافت  



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         32

  مقدمه. 1

اصطالح بينامتنيت 
1

، براي نخستين بار در اواخر دهة شصت، در آثار ژوليا كريـستوا            
2

 در  

هاي ميخاييل باختين،   بررسي انديشه 
3

»وييگو  تخيل گفت «ويژه در بحث از        به 
4

 او مطرح   

دمـد و     شد كه مؤلف معنايي واحد را در اثر خود مـي            در گذشته، چنين پنداشته مي    . شد

امـا پـساساختگرايان    . بـرد   كند و لذت مي    اندن اثر، آن معنا را دريافت مي      خواننده با خو  

قطعيت و يگانگي معنا را درهم شكستند و حضور مؤلف در درك معنـا تـا بـدان حـد                    

رنگ شد كه روالن بارت      كم
5

»مرگ مؤلف  «
6

از آن پس، خواننده، معنـا را       .  را اعالم كرد   

رو،  زد؛ از اين    ه آفرينش و توليد دست مي     برد و در حين خواندن متن خود نيز ب          پيش مي 

زمينـة ذهنـي     توانست با توجه به پـيش       مؤلف نبود، بلكه هر خواننده مي     اسير  ديگر معنا   

اين عدم قطعيـت معنـا بـه زايـش رويكـرد            . خود معنايي خاص را از متن برداشت كند       

هـاي    همـة حـوزه   البته، بينامتنيت تنها به ادبيات منحصر نبود، بلكه         . بينامتنيت منجر شد  

  .گرفت را در برمي... هنري ازجمله سينما، نقاشي، معماري، عكاسي و

 ژوليـا كريـستوا بـود، هـستة مركـزي آن در آثـار               سرشتهرچند اين اصطالح زادة     

فردينان دو سوسور  
7

پـيش از تـشريح     . ، ميخاييل باختين و روالن بـارت شـكل گرفـت          

  .نمايد فاوت آن با اثر ضروري ميبينامتنيت، توضيحي دربارة متن و انواع آن و ت

  متن و انواع آن. 1-1

شكست و در    روالن بارت شايد نخستين كسي بود كه آشكارا معناي سنتي متن را درهم            

،از اثر به متن   : سه اثر خود  
8

نظرية متن  
9

لذت متن  و   
10

در . ، معنايي نو از مـتن بـازنمود       

ر كالسـيك متـون كالسـيك هـم         شد؛ براي نمونه به آثا     گذشته، هر اثري متن قلمداد مي     

كه از ديدگاه روالن بارت بسياري از اين آثار فقط يك اثرند و متن                شد، درحالي  گفته مي 

اثـر در   . شناسـانه   روشمـتن   آثار اسـت؛ امـا      نوشتاري  از ديدگاه او اثر، صورت      . نيستند

داسـتان   البته، بارت در تحليل موشكافانة       ).39: 1981 بارت،(دست است؛ اما متن در زبان       

مـتن  : ، اثر بالزاك، وجـود دو مـتن در گـسترة ادبيـات را بـاور داشـت                »سارازين«كوتاه  

خوانا
11

 و متن نويسا
12

.  
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دارد و گـرايش  سازه، متني اسـت كـه بـه بازنمـايي معنـايي واحـد            متن خوانا يا هم   

در اين نوع متن، خواننده منفعل است و با         . شود  خواننده را به معنايي واحد رهنمون مي      

رسد كه مؤلـف در بطـن سـاختار اثـر نهـاده               گيري اثر از آغاز تا پايان، به معنايي مي         پي

اما مـتن نويـسا يـا       . اند   بسياري از آثار كالسيك درواقع متوني خواندني       ،رو  است؛ از اين  

 متنـي متكثـر     -آفريننـد   هـاي مـدرن آن را مـي          كه از ديد بارت بيشتر، نويسنده      - ناسازه

ـ        پايـان دارد و در آن، ديگـر خواننـده منفعـل و فقـط                 اني بـي  است؛ متني اسـت كـه زب

دليل تكثـر، هـيچ       متن نويسا به  . كننده نيست، بلكه خود نيز توليدكنندة متن است         مصرف

ينـدي  امـتن نويـسا فر    . تابـد   تفسير يا نقدي را كه بخواهد كل متن را در بند كند، برنمي            

زچي(ناپذير است     پايان و تعين    پايان و متكثر است؛ زيرا زبان بي        بي
13

، به نقل از مكاريـك     
14

، 

1385 :276.(  

اي باختين و مـتن       در واقع، آنچه بارت متن نويسا خوانده است، همان منطق مكالمه          

نظر بارت و كريستوا بيشتر در ادبيات مدرن و پسامدرن           زايشي ژوليا كريستواست كه به    

شـكند و يـادآور        درهـم مـي    البته، بارت در جايي ديگر اين مرزبنـدي را        . شود  ديده مي 

 شـايد كـه     نويسا يافت شـود، درحـالي       شود كه ممكن است در آثار كالسيك نيز متن          مي

  امــا در هــر حــال، بــسامد. بهــره باشــند بــسياري از آثــار معاصــر از چنــين متنــي بــي

  ).156 :1977 بارت،(نويسا در ادبيات مدرن و پسامدرن بيشتر است   متن

دمد، بلكـه     ندة مدرن معناي واحدي را در اثر خود نمي        بارت بر اين باور است نويس     

هـايي كـه    گفتـه  كند؛ پـيش    ها را در فضايي چندبعدي ارائه مي        گفته  ها و پيش    خوانده  پيش

هـاي برگرفتـه از مراكـز        اي از نقل قول     رو، هر متن زنجيره    از اين . يك اصيل نيست   هيچ

كه مـتن نويـساي بـارت بـا          و در همين مرحله است       )146همان،  ( شمار فرهنگ است    بي

يابد؛ زيرا هستة اصلي بينامتنيت نيز عدم قطعيت معنـا و متكثربـودن               بينامتنيت پيوند مي  

  .آن است

 سـت يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه اگرچه بسياري از آثار كالسـيك خوانا          

صـل  انـد و حا  و بنابر ديدگاه بارت نامتكثر، به اين معنا نيست كه اين متـون خودبـسنده             

ها نيستند؛ منظور بارت بيشتر ايـن اسـت كـه متـون خوانـدني                 نوشته  ها و پيش    گفته  پيش

اند كه اين امر در بحث از باختين          آوايي   تك ، بلكه  چندآوايي نيستند  انويس   برعكس متون 
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آوا فقط    حال، اگرچه خواننده در همين متون خواندنيِ تك       . با شرح بيشتري خواهد آمد    

 د، بايد توجه داشت كه آواي مؤلـف نيـز آوايـي اصـيل و از آنِ           شنو  صداي مؤلف را مي   

  .ها و متون پيشين است گفته اي از پيش خود او نيست، بلكه آميزه

سر گذاشتن متن خوانا و نويسا، به متن عيش          بارت با پشت  
15

مـتن عـيش،    .  رو آورد  

اترين نـشاند و رهـ   ترين متن است كه چيزي فراتر از لذت در دل خواننـده مـي      راديكال

انـد و     اين متون، متوني اصوالً دست نيـافتني      . گويي و صداي واحد است     متن از قيد تك   

. يابي بـه تمـامي لـذت مـتن اسـت        ها، در ناممكن بودن دست     بخشي آن   عيش ةسرچشم

» .كنـد   ناپـذير و نـاممكن را آغـاز مـي           خوشي، متنـي دفـاع     ةنويسند«: بارت معتقد است  

واسـطة مـتن بـه لـذتي اروتيـك             كساني چون بارت كه به     البته، تنها . )254: 1370احمدي،(

اي با خوانـدن ايـن        شوند؛ اما هر خواننده     رسند، با خواندن چنين متوني سرمست مي        مي

رابطة خواننـده را بـا زبـان دسـتخوش بحـران            «رسد؛ زيرا اين متون       متون به عيش نمي   

يخي، فرهنگـي و    همـراه دارنـد و فرضـيات تـار          كنند و نوعي گسيختگي آزارنده بـه       مي

  ).262: 1385 زچي، به نقل از مكاريك،(» .شناختي خواننده را آشفته مي سازند روان

  پردازان بزرگ اين رويكرد بينامتنيت و نظريه. 1-2

شناسي بينامتنيت، ابتدا از نشانه   
16

از ديدگاه سوسـور، نـشانة زبـاني        .  گرفت  مايه  سوسور 

او معتقـد بـود دال و مـدلول         . است) مفهوم(  و مدلول ) تصويري آوايي ( تركيبي از دال  

شان با هم بـه نـشانه         واسطة رابطة ساختاري    خود نشانه نيستند، بلكه به     خودي يك به  هيچ

كه براي نمونـه،      پيوند دال و مدلول براساس قاعدة خاصي نيست؛ چنان        . شوند  تبديل مي 

د با بينامتنيـت    نكتة مهمي كه سوسور در پيون     . مدلول اسب در هر زبان دال خاصي دارد       

بـا  تقابـل   واسـطة     معناست و تنها به     خود بي  خودي  مطرح كرد، اين بود كه نشانة زباني به       

عبارت ديگر، از ديـدگاه سوسـور        به. يابد  ها در چارچوب نظام زبان معنا مي        ديگر نشانه 

جـان اسـتوت   (شـود     ها معنادار مي    ها و تفاوت    واحدهاي جداگانة زبان تنها از راه تقابل      
17

 ،

  ). 328: همان
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شود كه ادبيات و آثـار        تر مي   شناسي سوسور با بينامتنيت از آنجا پررنگ        ارتباط نشانه 

هاست و فهم بهتر هر نشانه،  در گـرو مقايـسة آن            ادبي نيز شامل نظامي از دال و مدلول       

گراهام آلن. هاست با ديگر نشانه
18

  : گويد  در اين باره چنين مي

هاي متعـدد معنـايي    ها و جمالتي كه در محاق توانش اژهعنوان عرصة و اثر ادبي، به 

اي قابل فهم بوده و خواننده از سـاختار   شيوة مقايسه  قرار گرفته است، اكنون تنها به     

ظاهري اثر به جانب روابـط موجـود آن اثـر بـا ديگـر آثـار و ديگـر سـاختارهاي                      

ناسانه و ادبي   ش  چنين ادراكاتي در خصوص نشانة زبان      .كند  شناسانه حركت مي    زبان

  .)20: 1380(... كند ما را به تأمل دوباره بر سرشت آثار ادبي وادار مي

از ديگر سو، تمايز و در عين حال ارتباطي كه سوسور بين زبـان             
19

و گفتـار   
20

قائـل   

  : كه بود، در بينامتنيت هم مورد استفاده قرار گرفت؛ چنان

 متـون ديگـر، در همـان        هاي موجـود در     گفتمان موجود در هر متني با گفتمان      

بدين معنـا   . گيرند كه سوسور ميان زبان و گفتار برقرار كرده است           اي قرار مي    رابطه

سـنخ آن اسـت؛ درسـت     هـاي هـم    كه شرط درك هر گفتمـان، آگـاهي از گفتمـان          

دادة زبـان    طور كه درك هر گفتار نيـز در گـرو برخـورداري از دانـش پـيش                  همان

  ).14: 1387شناس،  حق( آن تعلق دارد اي است كه گفتار مزبور به ويژه

انديشمند بزرگ ديگري كه رويكـرد بينامتنيـت، بـيش از ديگـران وامـدار اوسـت،                 

تودوروفتزوتان  . ميخاييل باختين است  
21

گـر    تـرين انديـشه     درستي بـاختين را مهـم       به 

پرداز ادبي سدة بيستم خوانده است        ترين نظريه   شوروي در گسترة علوم انساني و بزرگ      

ــل از احمــدي،( ــه نق ــم).93: 1370ب ــت،    مه ــا بينامتني ــد ب ــاختين در پيون ــرين دســتاورد ب ت

زنـده بـودن    . او معتقد است زندگي، سراسر، يـك مكالمـه اسـت          . باوري اوست  مكالمه

هر اثر ادبي در گرو مكالمه با آثـار ديگـر معنـا             . معناي شركت كردن در مكالمه است      به

كيفسيي داستايو هاي چندآوا   در واقع، رمان  . يابد مي
22

انسان، اساساً در   « به او ياد داد كه       

  ).93 همان،(» .يابد گرو مكالمه وجود دارد و فرهنگ در جريان مكالمه ادامه مي

هر اثري از آثـار پيـشين       . تنهايي وجود ندارد    باختين بر اين باور بود كه هيچ اثري به        

پي دريافت پاسخي فعاالنه    گرفته و خود را مخاطب يك بستر اجتماعي كرده و در             مايه

اند و معنا و منطقشان بـه آنچـه پيـشتر گفتـه              اي  ها همه مكالمه    گفته. از سوي آنان است   
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: 1380آلـن، (وسيلة ديگران در آينده خواهـد بـود           دريافتشان به  وابسته است و شيوة   شده  

30(.  

هـاي پيـشين كـه موضـوع مـشتركي       هر سخن با سخن  «باوري باختين،    بنا بر مكالمه  

 هاسـت،   هاي آينده كه به يـك معنـا پيـشگويي و واكـنش بـه آن                اشته باشد و با سخن    د

عبارت ديگر، هر متن در عين واحد، هم نسبت      به). 93: 1370احمـدي، (» .كند  وگو مي   گفت

هـا در     به متون پيشين و هم با متون پس از خود داراي ساحتي بينـامتني اسـت و بـا آن                   

  :اختين بديدگاهاز . وگوست مكالمه و گفت

نايافته سـر    كتاب مقدس نيست كه تنها با موضوعات بكر و هنوز نام          » آدمِ«گوينده،  

اي عالوه بـر      در واقع هر گفته   . ها بدهد   و كار داشته و براي نخستين بار نامي به آن         

هاي ديگراني كه مقدم     مضمون خاص خويش، همواره در شكلي از اشكال به گفته         

نيست و بنابراين سوژة گفتـار او،       » آدم«گوينده،  . دهد اند، پاسخ مي    بر آن گفته بوده   

آيد كـه نظـرات وي در آنجـا بـا نظـرات              اي در مي   ناچار به صورت عرصه     خود به 

هـا و امثـال آن مقـارن     ها، نظريه ها، گرايش نگري ها، جهان شركايش يا ديگر ديدگاه   

  ).33: 1380آلن،  (شود مي

بـاوري و   ترين وجـه گفتـه را مكالمـه         مهم  باختين  از  نيز به پيروي   تودوروفتزوتان  

نـام و هـيچ       پس از آدم ديگر هيچ موضـوع بـي        « است   بر آن داند و    بعد بينامتنيتي آن مي   

سكي فـ هـاي داستايو    باختين با مطالعة رمان   ). 42 همان،(» .اي وجود ندارد    كار نرفته  واژة به 

اي اساسي، چنـدآوايي و       گونه دانست كه به    باوري رسيد و او را نخستين كسي          به مكالمه 

 به رمان بيش از ديگر ژانرها دلبستگي        ،رو  مكالمه را در آثار خود وارد كرده است؛ ازاين        

اما سـاحت بينـامتني شـعر را        . دانست  داشت و رمان را داراي بيشترين جنبة بينامتني مي        

 اي است يكـه و      شعر، حادثه . ميانجي است  شعر، اشراقي است ناب كه بي     «: باور نداشت 

اش نكرده و پـس از بيـان نيـز ديگـر تكـرار نخواهـد                 تكرارناشدني؛ كسي پيشتر تجربه   

  ).113: 1370احمدي، (» ...شد

درست است بـراي مثـال، زبـان حـافظ و           . اشكال نيست   اين سخن باختين، البته بي    

هاي شعر او از آن خود او و نامكرر است؛ امـا در هرحـال شـعر او نيـز برآمـده از                        واژه

اي   گي پيش از او بوده و در واقع شعر حافظ نيز اصيل نيست، بلكه واگويـه               فضاي فرهن 
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هاست كه حافظ را بر جايگـاهي برتـر           تنها، شكل بيان اين واگويه    . از متون پيشين است   

  .نشانده است

هارولد بلوم، 
23

 از ديگـر منتقـدان رويكـرد بينامتنيـت، نيـز بـرخالف نظـر بـاختين                  

او بر اساس عقدة اديپ فرويد . مي داند بينامتنيت را در شعر نيز جاري       
24

، در هر زمـاني  

 از او وامدار خوان اوينـد، حتـي اگـر    پساعتقاد داشت كه شاعران    » پدر شعري «به يك   

  از ديــدگاه او، شــاعران بــا برگــرفتن و ســپس دگرگــوني . شــعر او را نخوانــده باشــند

ر آنـان از پيـشينيان متـأثر        آورند كه شع    هاي متون پيشين، اين پندار را پديد مي        مايه درون

 ژوليا كريستوا نيز بـر خـالف بـاختين،         ).70: 1973 بلـوم، (كه چنين نيست      نيست، درحالي 

گـشايد بينامتنيـت،    بينامتنيت، متن را مـي «: داند ساحت بينامتني را در شعر نيز جاري مي      

 ولز يتك(» .انجامد پردازي است و به انقالب در زبان شاعرانه مي          پايان نشانه   بازي بي 
25

، بـه   

  .)74: 1385نقل از مكاريك، 

ديگر انديشمندي كه نقشي اساسي در بنيان گرفتن بينامتنيـت داشـت، روالن بـارت               

، بر تكثر معنا و عدم   نظرية متن  و   لذت متن ،  مرگ مؤلف ويژه    او در آثار خود، به    . است

هـاي يگانـه      وژهدانست و بسيار با س      او تكثر معنا را ماية لذت مي      . قطعيت آن تأكيد كرد   

  .مخالف بود

دانست و هم خواننـده را مـتن متكثـر            بارت، هم متون را بينامتني از متون پيشين مي        

 موضوعي نادان كه در برابر متن قرار گرفته باشم، نيستم، آن            )خواننده(من  «: انگاشت  مي

او كلـي اسـت از      . اي است از متون ديگـر       شود، خود مجموعه    رو مي  همن كه با متن روب    

   ). 327: 1370احمدي،(» .ها گم شده است شده كه تبار آن شمار و گم رمزگان بي

 از  اي  آميـزه دانست و نظرش اين بـود كـه هـر متنـي،              بارت هيچ متني را اصيل نمي     

يـك اصـالت      هاي برگرفته از مراكز مختلف فرهنگ اسـت كـه هـيچ             قول ها و نقل    نوشته

شد بارت بينامتنيت را مسبب دلزدگـي    عث مي  همين امر گاه با    ).146: 1977بارت،  (ندارند  

اي را    توانست تكّرر معناهاي كليـشه      او چنان شيفتة متن عيش بود كه نمي       . و مالل بداند  

هـايي آن چنـان فراگيـر و          در فرهنگي كه زير سلطة رمزگـان      «:  بود بر اين باور  برتابد و   

هـا و   حـضور ايـن رمزگـان   منزلة  نمايند، امر بينامتني به  هايي طبيعي مي    غالب كه رمزگان  
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تواند موجب ايجاد حس تكرار، اشـباع از تـصورات قـالبي             ها در دل فرهنگ، مي     كليشه

  ).261: 1380 آلن،(» .فرهنگي شود

ژرار ژنت 
26

 و مايكل ريفاتر   
27

.  نيز از جبهة سـاختگرايان بـه بينامتنيـت دامـن زدنـد             

متفـاوت بـا مفهـوم    جالب است كه پساساختگرايان و ساختگراها درست، در دو جبهـة      

ساختگرايان، كه مخالف تكثر معنا و چندآوايي بودند، براساس         . بردند  بينامتنيت بهره مي  

ها در آثـار    دانستند كه فقط روساخت آن      بينامتنيت كل ادبيات را داراي الگوهايي عام مي       

امـا نظـر    . سـاخت اساسـاً ثابـت و نـامتكثر اسـت             ولـي ژرف   ؛يابـد   مختلف تغييـر مـي    

زنـد و    مـي   انگارانه را از معنـا بـرهم       ايان اين بود كه بينامتنيت تصورات تك      پساساختگر

  .شود چند آوايي و تكثر معنا را موجب مي

كـار بـرد و بـر آن بـود هـر              در هر حال، ژنت دو اصطالح زبرمتن و زيـرمتن را بـه            

عبـارت ديگـر، در ديـدگاه او           بـه  .هاي پيش از خـود اسـت        زبرمتني برساخته از زيرمتن   

يوليسيسمتنيت همان بينامتنيت بود؛ براي نمونه،       زبر
28

 جيمز جويس  
29

 زبرمتنـي اسـت     

ريفاتر نيز بينامتنيت را رويكـردي  .  هومر چهره نموده استاوديسةكه بر اساس زيرمتن     

دانست و بر اين باور بود كه اگـر متنـي را تـا يـك بينـامتن                    مهم براي فهم بهتر آثار مي     

  ).174 همان،(شود  از آن متن نصيب ما ميمكمل دنبال كنيم، فهم بهتري 

بـار از     نخـستين اي كه با پيوند نظريات باختين و سوسـور            آخرين انديشمند برجسته  

جــاي بينامتنيــت  ، ژوليــا كريــستوا بــود؛ هرچنــد گــاه بــهاصــطالح بينامتنيــت نــام بــرد

»جايگشت«
30

قـدرت  او نيز معتقد بود هر متن از همـان آغـاز، در قلمـرو               . كار برد   را به  

كـه از پـيش     دهـد     معنـا مـي   هر متني بر اساس متوني      . ها و متون پيشين است      گفته  پيش

دهـد معنـا    بينامتني، در حكم اجزاي رابط سخن است كه به متن امكـان مـي         . ايم  خوانده

او نيز چون بارت، بر اين باور بود كه هيچ مؤلفي به ياري ذهن اصيل خود                . داشته باشد 

اي از مراكـز شـناخته و ناشـناختة           زند، بلكه هر اثر واگويـه       به آفرينش هنري دست نمي    

  ).53: 1380؛ آلن، 327: 1370 احمدي،(فرهنگ است 

اي از    ، قـصه  دست آمـد   بهحال كه شناختي اجمالي از بينامتنيت و وجوه مختلف آن           

  .شود  با توجه به اين رويكرد نقد و بررسي مينامه مرزبان
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  نقد و بررسي. 2

 از زبان حيوانات    گوناگون هايي  ل قصه  شام نامه مرزبان
31

 است و در ضمنِ هر قصه، پند        

مرزبـان بـن رسـتم در سـدة         در اصـل    اين كتاب را كه     . آمده است و اندرزهاي شيريني    

در سدة هفتم به نثـر فارسـي فنـي          سعدالدين وراويني   چهارم به زبان طبري نوشته بود،       

حمد بن غازي ملطيوي بدون اينكـه       البته پيش از وراويني در سدة ششم، م       . دكرترجمه  

 را به فارسي دري فني ترجمه كرده و آن          نامه مرزبانوراويني از كار او باخبر بوده باشد        

  . نام نهاده بودالعقول روضهرا 

داند كـه از يـك پـستان          الشعرا بهار ترجمة وراويني و ملطيوي را دو همزاد مي           ملك

هـاي عربـي در       انـد، جـز اينكـه واژه       شير خورده و در كنـار يـك دايـه پـرورش يافتـه             

 در .)3/16: 1354 بهـار، ( است و شعرهاي فارسي كمتـر   نامه مرزبان بيشتر از    العقول  روضه

اي كـه       گونـه   را كنار زد، به    العقول  روضه وراويني با نثر فاخر خود       نامة مرزبان ،هر حال 

ي كالم، كمتـر    الحق در عذوبت انشا و سالست عبارت و روان        «: گويد   مي عالمة قزويني 

  ).ب: 1326، قزويني(» .رسد كتابي بدان پايه مي

خالصـة ايـن    . سـت »ايراجسته با خـسرو   «هاي دالويز اين كتاب، قصة         يكي از قصه  

  : قصه به اين شرح است

خوي داشت كه پدر و برادر اين زن را كشته بـود و                خسرو زني نكوروي و نكوي    

جـويي از او   ي و پدري زن را بـه كينـه  هميشه نگران بود كه مبادا روزي، مهر برادر  

روزي خسرو از سر نشوت دست شـهوت بـه انبـساط فـراز كـرد تـا آن              . برانگيزد

خرمن ياسمين را به كمند مشكين تنگ در كنار كـشد و شـكري چنـد از پـسته و                    

 معصومه نگـاه كـرد، پردگيـان حـرم خـدمت، اعنـي              .بادام فراخش به نقل برگيرد    

از . نظر را ديد كه به يمين و يـسار تخـت ايـستاده              ن زهره منظر و دخترا    كنيزكان ماه 

او را طاقـت ايـن تحمـل و روي ايـن آزرم             . نظارة ايشان خجلتي تمام بر وي افتاد      

در . نماند و در آن حالت دستي برافشاند، بر روي خسرو آمد و از كنار تخت افتـاد            

كـه در او    خيال آورد كه موجب و مهيج اين حركت همان كين پدر و برادر اسـت                

  ).626: 1366 وراويني،(زند  تمكن يافته و هر وقت سر از گريبان فضول، برمي
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دستور . خسرو دستور خود، ايراجسته را فرمود كه زن را جان از قالب تهي كند 

خردمند، سخت متردد مانده بود كه در اين حال معصومه بر زبان خادمي به دستور               

من گنهكارم، آخـر ايـن نطفـة پـاك كـه از             پيغام فرستاد كه ملك را بگوي كه اگر         

دستور نزد خسرو آن زن را تـا زادن         . صلب طهارت تو در شكم دارم، گناهي ندارد       

برو و اين مهـم را بـه امـضا          : فرزند امان خواست؛ اما خسرو نپذيرفت و فرمود كه        

  .) 627-626 همان،(برسان 

 فرمان شـاه، در     دستور كه از عشق مفرط شاه به زن خبر داشت، انديشيد كه بر            

پس، صواب چنان دانست كه جايگاهي از . حالتي چنان خشمگين اعتماد نتوان كرد  

. نظر خلق جهان پنهان ساخت كه آفتـاب و مهتـاب از رخنـة ديـوار او را نديـدي                   

چـون نـه مـاه    . داري و حفظ را به پاسباني آن سراچه بگماشـت           عصمت را به پرده   

فطرت در كنار قابلة دولت آمد و همچنـان در          تمام برآمد، نازنيني از دوش دايگان       

  ).628 همان،(دامن حواضن بخت مي پروريد تا به هفت سال رسيد 

ياسـيجي بركـشيد و     . اي را ديد   روزي خسرو به شكارگاه ميش و نرميش و بره        

چون تير بر ماده    . بر پهلوي بچه راست كرد، مادرش در پيش آمد تا سپر آفت شود            

خسرو كمـان از دسـت      . مد تا مگر قضاگردان ماده شود     راست كرد، نرميش پيش آ    

بينداخت و گفت جايي كه جانوري وحشي را اين مهرباني و شفقت باشد كه خود               

را فداي بچة خويش گرداند و نر را بر ماده اين دلسوزي و رأفـت آيـد كـه بـال را      

 استقبال كند تا بدو باز نخورد، من جگرگوشة خود را به دست خود خون ريختم و      

. بر جفتي كه به خوبي صورت و پاكي صفت از زنان عالم طاق بود، رحمت نكردم               

  ). 629همان، (من مساغ اين غصه و مرهم داغ اين قصه از كجا طلبم؟ 

 خسرو عقدة دل را بر دستور بگـشود و دسـتور گفـت جـز صـبر دسـتاويزي                 

ي زيبـا  هـا  پس برخاست و زن و شاهزاده را از فرق تا قدم به فواخر لبـاس             . نيست

خسرو از شـنيدن و     . آراسته، به خدمت خسرو آورد و حكايت حال همه باز گفت          

هوش شـد كـه خـود را در خـود گـم كـرد و                 ديدن آن حال چندان مدهوش و بي      

شود؟ چون از غشي حالت با خويشتن آمد، از دستور منتي كـه              ندانست كه چه مي   

م جانـب حرمـت و      مقابل چنين خدمتي بود پذيرفت و هر چه ممكن شد از تكري           

  ).673-672همان، (... تنويه جاه و منزلت او كرد
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كه گفته شد، بر اساس رويكـرد بينامتنيـت، هـيچ متنـي خودبـسنده و مـستقل                    چنان

اي از آواهاي پيش از خود است كـه طبعـاً مـتن يادشـده نيـز از ايـن                نيست، بلكه آميزه  

، مناسبات متون را بـه  شتنيالواح بازنوژرار ژنت در كتاب معروف خود،       . مستثنا نيست 

دستة نخست كه از ديدگاه او همان بينامتنيت است، شـامل   . پنج دسته تقسيم كرده است    

هاي ادبي، اشارات     ها، سرقت  قول  رو، نقل  كاربرد آگاهانة متني در متن ديگر است؛ از اين        

زبـرمتن،  ژنت معتقد است گـاه در      . گيرد  آميز و نقل به معنا در همين دسته قرار مي           كنايه

 خـود بـه   فن شعركه براي نمونه، ارسطو در كتـاب   شود؛ چنان آشكارا از زيرمتن ياد مي  

مـتن   اي بـه پـس   مـتن هـيچ اشـاره    اما گاه، در پيش.  اشاره كرده استاديپ شاه تراژدي  

 ويرژيـل  انه ايد  جيمز جويس و     يوليسيس براي نمونه، در     ؛نيست
32

 اي بـه    هـيچ اشـاره    

  ).321-322: 1370احمدي،(  هومر نشده است اوديسة

گيرد؛ يعني آگاهانـه از       بندي نخست ژنت قرار مي       درست در دسته   نامه  مرزبانحال،  

البتـه او  . هـا يـاد كـرده اسـت       متون ديگري بهره برده و در ابتداي كتاب خود نيـز از آن            

كند تنهـا از نظـر سـبك نويـسندگي، از ايـن متـون بهـره بـرده اسـت،                       آشكارا بيان مي  

 نـصراهللا منـشي اسـت كـه       كليله و دمنـة   ها،    يكي از اين كتاب   .  چنين نيست  كه درحالي

، وراوينـي (دانـد     مي» اكليلي بر فرق مفاخران براعت    « آن را    نامه  مرزبانوراويني در مقدمة    

 كتـاب    بـرده در مقدمـة     ، بدون اينكه از ديگر متون نـام       نامه  مرزبان اما در پايان     ).9: 1366

كنـد و اثـر      آمده، اما اين بار سخت آن را نكوهش مـي         كليله   يادي كند، دوباره به سراغ    

گـوي را نـه      بايـد دانـست محققـان راسـت         اكنون مي «: داند  خود را بسيار برتر از آن مي      

اند، بيشتر، فخاصـه كليلـه، اساسـي          جوي كه اين دفاتر كه در عجم ساخته        متأمالن عيب 

  .)735ن، هما(» ... .است بر يك سياق نهاده و بر يك مساق رانده

 اين است كه    نشانو نكوهش آن در پايان كتاب،       كليله  همين حساسيت وراويني به     

 را از آن گرفتـه و در        نامـه   مرزبانهاي    او نه تنها سبك نويسندگي، بلكه بسياري از قصه        

شكلي ديگر بازنموده و در فرجام كار براي اينكه گرد بدنامي از خود بزدايـد، آن را بـه                   

كليله در  » پادشاه و برهمنان  «ها،    يكي از اين قصه   . ش خود گرفته است   زير تازيانة سرزن  

  :خالصة قصه چنين است.  استو دمنه



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         42

ها را از برهمنان جويـا        هبالر، پادشاه برهمنان، هفت خواب هولناك ديد و تعبير آن         

ها را كشته بـود، در   هزار نفر از آن برهمنان از آنجا كه در گذشته، هبالر دوازده      . شد

نتقام برآمدند و به تعبيري دروغين روي آوردند كه شاه بايد پسر، همسر، وزير              پي ا 

ها و اشتر بختي را از دم تيغ بگذراند و شمشيرش را نيز بشكند و                و كاك دبير، پيل   

ها را در آبزني كند و سـاعتي در آن بنـشيند و               همه را در زير خاك كند و خون آن        

اگـر  . خوانند و از آن خون، بر كتف شاه مالند        ها بر او افسوني ب      چون بيرون آيد، آن   

بر اين صبر كرده آيد و دل از اين جماعت برداشته شود، شر ايـن خـواب مـدفوع                   

گردد و اگر اين باب ميسر نيست، بالي عظيم را انتظار بايد كرد، با زوال پادشـاهي    

  ). 353: 1373 منشي،(و سپري شدن زندگاني 

توانست دل از عزيـزانش      حال شد؛ چرا كه نمي     پادشاه، بسيار آشفته و پريشيده    

دخت، همسر او را نـزد   بالر، وزير هبالر، متوجه تشويش پادشاه شد و ايران   . بركند

هـبالر،  . آلود درياي طوفـاني دل شـاه را بازيابـد           شاه فرستاد تا بلكه سرچشمة گل     

اد، د  اي از سـوي برهمنـان را مـي          دخت كه احتمال دسيـسه     ايران. ماجرا را بازگفت  

انـد تـو را گشايـشي اسـت،      اگر در آنچه بـازنموده   : بدون اينكه خود را ببازد گفت     

             ر بسيار  درنگ روا مدار؛ ولي اگر درنگ را مجالي هست، با كارايدون حكيم كه معب

وجهي هـر     ها را به    كارايدون تعبير خواب  . ها را در ميان بگذار      توانايي است، خواب  

شاهان اطراف هدايايي نفيس بـراي تـو خواهنـد          چه نيكوتر بازنمود و گفت كه پاد      

گونه شد كه كارايدون گفته بود و شاه از فرط خوشي هدايا را              اتفاق را همان  . آورد

ها را بـردارد،      دخت چون خواست يكي از هديه       ايران. بين عزيزان خود تقسيم كرد    

عاقبت دخت بين جامة ارغواني و تاج مردد بود و     زن ديگر هبالر سر رسيد و ايران      

دخـت   هبالر چون شب بـه درگـاه ايـران        . تاج را برداشت و زن ديگر شاه جامه را        

در ايـن    .دخت با طبقي زرين پر از برنج بر بالين هـبالر حاضـر شـد               خراميد، ايران 

حال، زن ديگر شاه با جامة ارغواني پديدار شد و نيك در دل شاه زيبا نمـود و بـه                    

  .)374 همان،(» .ختيار تاجتو مصيب نبودي در ا «:دخت گفت ايران

دخت را اين حالت سخت گران آمد و طبق برنج را بر سر و روي هبالر                  ايران

وزيـر بـا خـود      . دخت را گـردن بزنـد      هبالر از وزير خواست در دم، ايران      . ريخت

دخت است و به يك فرمان كه در حالـت       انديشه كرد كه پادشاه سخت شيفتة ايران      

كـرد و بـه شـاه         پس او را در خانة خود محافظت مـي        . دخشم راند، اكتفا نتوان كر    
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چندي نگذشت كه هـبالر از كـرده پـشيمان          . وانمود كرد كه او را گردن زده است       

به يك كلمه كـه در حالـت خـشم مـا رفـت، بـسنده       : شد و بر دستور بانگ زد كه  

دخت را در هيئتي بسيار فاخر بر شاه عرضه كرد و شاه هـر روز                 كردي؟ بالر ايران  

  ).373همان، (يش از پيش بر مقام و منزلت دستور مي افزود ب

لحـاظ   كه گذشت، اگرچه دو قصه از نظر روساخت، چندان همگون نيستند، به             چنان

 از جمله اينكه در هر دو قصه، پادشاه بـر           ؛هاي مشتركي دارند    ساخت خويشكاري   ژرف

ير مأمور كـشتن زن     كند؛ در هر دو، وز       فرمان قتل او را صادر مي      ،همسرش خشم گرفته  

رهاننـد و در      شود؛ در هر دو، وزيران با دورانديشي زن پادشـاه را از مـرگ مـي                شاه مي 

شـود و      در هـر دو، پادشـاه پـشيمان مـي          ؛كنند ها محافظت مي   كنف حمايت خود از آن    

شوند و جاه و جالل وزيران بيش از پيش بـاال            ها در هيئتي برازنده به شاه عرضه مي         زن

  .گيرد مي

 معتقدنـد   تودوروفكه در بحث از بينامتنيت گفته شد، منتقداني چون بارت و              انچن

 قـصة   آواي ،بنـابراين . اي از متون پيشين است      هيچ متني اصيل نيست و هر متن واگويه       

اما اين بينـامتني    .  هم شنيده شده است    كليله و دمنه  پيش از آن در     » ايراجسته با خسرو  «

ها منحصر نيست، بلكه هم زبان هر دو كتاب در             قصه تنها به سبك نويسندگي و اقتباس     

هـا يـا عبـاراتي     ها، زبان حيوانات است و هم در بسياري از جاها، جمله       بسياري از قصه  

كليلـه و  آمده اسـت؛ بـراي نمونـه در        ) نامه مرزبان( متن در پيش ) كليله( متن نيز از پس  

  : چنين آمده استدمنه

اگـر  . مدح است، درويـشي را نكـوهش اسـت        هر كلمتي و عبارتي كه توانگري را        

درويش دلير باشد، بر حمق حمل افتد و اگر سخاوت ورزد، بـه اسـراف و تبـذير                  

اگر در اظهار حلم كوشد، آن را ضعيف شمرند و اگر به وقار گرايد،              . منسوب شود 

آوري و فصاحت نمايد، بسيارگوي نام كنند و اگر به مـأمن              كاهل نمايد و اگر زبان    

  .)175همان، (ريزد، مفحم خوانند خاموشي گ

حال را به وقت گفتار،       مرد مقل «:  نيز دقيقاً همين آوا تكرار شده است       نامه مرزباندر  

كار دارد، باددستش خوانند     اگر خود در چكاند، بسيارگوي شمرند و اگر وقتي مروتي به          
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واسـاتي ورزد،   و اگر امتناعي نمايد، بخيل و اگر مراعاتي نمايد، سپاس ندارنـد و اگـر م               

  .)474: 1366وراويني، (» ...مقبول نيفتد

 نامـه   مرزبـان هـاي      را سرچشمه و منشأ قـصه      كليله و دمنه  با اين همه، هرگز نبايد      

نكتـة  .  نيز بينامتني است واگوكننـدة آواهـاي پـيش از خـود            كليله و دمنه  دانست؛ زيرا   

متن، خـود نيـز        پيش متن و چه    اساسي در بينامتنيت اين است كه چون هر متن، چه پس          

بينامتني براي متون ديگر است، سخن از سرچشمه و تأثير و تـأثر متـون راه بـه جـايي                    

 فرهنگي پيش از خود است نه يك يا چند          ة زمين تمام برآوردي از    ي متن هربرد؛ زيرا     نمي

  .اثر

 بينامتنيت آن را به مفاهيم سنتي سرچشمه و تأثيرپـذيري           پسينِاگرچه برخي پيروان    

هـاي    اند، در نظر روالن بارت و كريـستوا، امـر بينـامتني كمتـر بـا بينـامتن                   د كرده محدو

اي معطـوف اسـت كـه از          رمزگـان فرهنگـي    مشخص سر و كار داشته و بيشتر بـه كـلّ          

 آلـن، (اسـت   تـشكيل شـده     هاي گويش     ها و شيوه    هاي قالبي، كليشه    ها، پنداشت   گفتمان

هـا و     تالش براي يافتن سرچـشمه     «:كند  يبارت در جاي ديگري نيز بيان م      ). 107: 1380

هاي   قول نقل. معناي گرفتار شدن در اسطورة پيوند نسبي است        هاي هر اثر، به     تأثيرپذيري

، بـارت (» .نام، غيرقابل رديابي و با اين حال از پيش خوانـده هـستند             سازندة هر متن، بي   

مفهـوم بينـامتن،    «: نـد ك  باره چنين اظهارنظر مي     از سوي ديگر، بارت در اين      .)160:1977

اين كـار بـر اسـاس مـسيري     . كند مفهومي است كه بعد اجتماعي را وارد نظرية متن مي        

كيت ولز، به نقـل  (» .گيرد، بلكه اساس آن اشاعه است مشخص يا تقليدي ارادي انجام نمي   

اي از گـويش جمعـي        بينامتن جنبه «:  مايكل ريفاتر نيز معتقد است     .)74: 1385از مكاريك،   

  .)173: 1380آلن، (» .اي از متون خاص ، يك متن يا دستهاست

 بينامتنيـت آن را در  پسيناست، پيروان   آشكارا گفته   كه گراهام آلن      با اين همه، چنان   

بـا وجـود    كـه     ، درحـالي  )107همـان،   (انـد     ها و تأثير و تأثرها محدود كرده        حد سرچشمه 

 بـا اينكـه وراوينـي در    نيـز  و مـه نا مرزبانو  كليله  همانندي نزديك دو قصة يادشده در       

عنوان يكي از منابعي ياد كرده كه دسـتماية           به كليله و دمنه   از    آشكارا  كتاب خود  ةمقدم

عنـوان سرچـشمة برخـي از         بهكليله  او در سبك نويسندگي بوده است، قطعي پنداشتن         
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 بـا  بـراي مثـال،   .دور از منطق علمي و رويكرد بينامتنيـت اسـت        به نامه  مرزبانهاي    قصه

پژوهان بر اين باورند كه غزليـات شـمس يكـي از آبـشخورهاي                اينكه بسياري از حافظ   

 با توجه بـه رويكـرد       شناس محمد حق  علياصلي حافظ در سرودن غزليات بوده است،        

  :بينامتنيت چنين نظري دارد

ـ        ... بينـيم كـه از       بينامتنيـت دقيـق شـويم، مـي        ة اگر در محتوا و در چارچوب نظري

 .ثر از اشعار موالنا دانـست     أتوان مچ حافظ را گرفت و او را مت          نمي بسياري جهات 

. شـود   متون پيش از آن مطرح مـي       ةاي است كه بين يك متن و كلي        بينامتنيت رابطه 

طور  توان به  هر حال نمي   به. شعر حافظ بايد در بطن متون قرار گيرد تا شناخته شود          

 ؛ثير گرفتـه اسـت    أتوا كمك و ت   قاطع بيان كرد كه حافظ از موالنا در چارچوب مح         

 ،واقـع  در. بردنـد  سـرمي  ها در يك فضاي فرهنگي و عرفاني به         اين ي  چون هر دو  

توان ايـن طـور      مي .هرچه از اين فضا در اختيار موالنا بوده، حافظ نيز داشته است           

ت گرفتـه   ئنتيجه گرفت كه مولوي و حافظ هر دو از يـك آبـشخور فرهنگـي نـش                

عي با همان تشابهي كه ميان محتواي شعر حافظ و موالنـا            پس در چنين وض   . بودند

 بلكـه   ، از متون موالنا كمك گرفته است      اًتوان گفت حافظ منحصر    وجود دارد، نمي  

ثيرپذيري حافظ از متون متعدد پيشين خود بوده و او فقط از اشعار موالنا استفاده        أت

  ).1386شناس،  حق( نكرده است

شده   را نيز تنها آواي شنيده    كليله و دمنه   توان يت، نمي پس با توجه به رويكرد بينامتن     

. متون فرهنگـي پـيش از خـود اسـت         تمام   دانست، بلكه اين متن وامدار       نامه مرزباندر  

، تا آنجا كـه بـه دو        كارنامة اردشير بابكان   اي از   تر شدن مطلب، به خالصه      براي روشن 

  :افكنيم شود، نظري مي قصة يادشده مربوط مي

.  اردشير را از دربار به آخور ستوران به ستورداري فرستاد  ،از شدت رشك    اردوان  

اي از امـروز تـا سـه روز ديگـر از              اخترشماران به اردوان خبر دادند كـه هـر بنـده          

اردشير با شـنيدن ايـن سـخن، بـه وسـيلة       . خداوند خود بگريزد، به پادشاهي رسد     

 در پي اردشير رفـت؛ امـا   اردوان با لشكرياني انبوه  . اي همان شب گريخت     معشوقه

 ،چون فره ايزدي به اردشير پيوست، نتوانست اردشير را در بنـد كنـد و در فرجـام                 

دو تن از پسران اردوان،     . اردشير بر اردوان پيروز شد و با دختر اردوان ازدواج كرد          

كنـون اگـر   «اي به خـواهر خـود نوشـتند كـه          كه در چنگ اردشير اسير بودند، نامه      
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تبـاران را     هنوزت است، چارة مـا خـواه و كـين پـدر و پيونـد هـم                خردكي مهر ما    

زهر جانگزايي كه شما را فرستاديم، بستان و هر وقـت كـه بتـواني،               . فراموش نكن 

 روزي گرمگاه، اردشير گرسنه ».ده تا در دم بميرد كار مي پيش از خوراك به اين گنه

ست و شـكر بياميخـت و       كنيزك آن زهرپاره را به پ     . و تشنه از نخچير به خانه آمد      

چنين آرند كه ورجاونـد     . اردشير برگرفت و آهنگ خوردن كرد     . دست اردشير داد  

 آذر فرنبغ برسان خروسي سرخ درپريد و بال و پر بر آن جام زد و همه بـه خـاك                   

گربه و سگي كه در آن خانه بودند، از آن بخوردنـد و در              . ريخت از دست اردشير   

موبد موبدان را دردم بخوانـد و فرمـود         . آن زهر بود  اردشير دانست كه    . دم بمردند 

و آنجـا بـه    كار، اين جادوي پدركشته را بـر آخـور اسـبان بـر      كه اين زنينة پريشان   

زن گفتش هفت ماه    . موبدان موبد دست زن را گرفت و بيرون آمد        . كشتن سپارش 

  به مـرگ  ام، هم     اردشير را خبر كنيد كه اگر من به مرگ ارزاني         . است تا من آبستنم   

او . اردشير گفت هيچ زمان مپـاي     . بايد داشت اين فرزند كه در شكم دارم         رزان مي ا

موبدان موبد دانست كه اردشير اين از سر خشم گويد و باشد تا از آن به                . را بكش 

چون زمان زادن فراز آمـد، پـسري زاد         . زن را نكشت و به خانه برد      . پشيماني رسد 

شاپورش نام نهادند و مي پروريدند تـا         .ر مانستي ماية ناز، چهرش درست به اردشي     

گـوري   مگر روزي اردشـير بـه نخچيـر رفـت و اسـب در پـي مـاده       . هفت سالگي 

گور نر به تيغ اردشير آمد تا وارهاند آن گور ماده از مرگ، خويـشتن بـه                 . انداخت

گورمـاده تـا ديـد      . اردشير آن گور واهشت و اسب در پي بچه افكنـد          . مرگ سپرد 

. ه دارد آن سوار، به بوي بچگك باز آمد و رهايش او را تن به مـرگ داد                 آهنگ بچ 

باره ياد آمد آن زن با فرزنـدي كـه در شـكم              او را يك  ... واماند اردشير كه اين ديد    

موبـدان موبـد كـه      . گريست به بانگ بلند     نشسته و همچنان پشت اسب مي     . داشت

د كه شما به كـشتن فرمـان        آن زن و فرزن   : ديد اردشير از كرده پشيمان است، گفت      

دهان موبدان موبد را اردشير گفت پـر        ... داديد، ما نكشتيم و پسري آورده، ماية ناز       

هم در وقـت شـاپور بـا مـادرش را بـا             . از ياقوت كنند و مرواريد شاهوار و گوهر       

-56 :1369 كارنامـة اردشـير بابكـان،     (تر بر شاه عرضه داشتند       برازندگي هر چه تمام   

61.(  

 بـسيار بـيش از هماننـدي آن بـا           ،»ايراجسته با خسرو  « اين داستان با قصة      همسويي

كارنامة اردشير  است و اين در حالي است كه وراويني به          كليله   در   »پادشاه و برهمنان  «
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كه بارت، كريستوا، ريفاتر و ژنـت معتقدنـد در            پس، چنان . نكرده است اي    اشاره بابكان

اي نيـز خـود        هـر سرشـاخه    زيـرا  ؛ سرشاخه رسـيد   توان به يك    سادگي نمي  بينامتنيت به 

ها، چنان پررنگ است كـه        اما گاه همساني  . اي از متن فرهنگ پيش از خود است        واگويه

كه در دو داستان      توان ترديد كرد؛ چنان     متن كمتر مي   متن از پس   در تأثيرپذيري يك پيش   

 در هر دو، پادشاه بر      .كند كه پدر او را كشته است        مورد بحث، پادشاه با زني ازدواج مي      

در هـر دو، زنـان شـاه    . خواهد زن را از دم تيغ بگذراند       گيرد و از وزير مي      زن خشم مي  

هـا درنـگ      ن  دهند كه شاه تا زادن فرزنـد در كـشتن آ            باردارند و وزير را واسطه قرار مي      

در هـر دو، وزيـران از كـشتن         . دارد  ها درنگ روا نمي    در هر دو، شاه در كشتن زن      . كند

ها   در هر دو، زن    .گيرند  ميها را پنهاني در كنف حمايت خود          زنند و آن    ها سر باز مي     نز

در هـر دو، پادشـاه در       . زايند كه تا هفت سالگي از چشم پـدر مخفـي اسـت              پسري مي 

تلخـي يـاد      شود زن و فرزند خود را بـه         شود كه باعث مي      مي رو  روبهاي    نخچير با منظره  

هـا و در      ، گذشت و مهرباني گور نـر و مـاده و بچـة آن             كانكارنامة اردشير باب   در: كند

آورد و    ها ناگاه، آه از نهاد پادشاه برمي         بين ميش و نر ميش و برة آن        مهرباني،  نامه  مرزبان

در هر دو، وزيران ملكه و شـاهزادگان را در  . كند  ياد زن و فرزند او را در دلش زنده مي         

  .نشينند بينند و بر صدر مي ميكنند و قدر  لباسي فاخر بر شاه عرضه مي

، بلكه فردوسي نيز قصة اردشير بابكان را با شباهتي          انجامد  نميجا    اما ماجرا به همين   

 از نخچيـر اثـري نيـست و          شاهنامه  آورده است، با اين تفاوت كه در       شاهنامهبسيار در   

 شـاه را  وزير به دليل اينكه پادشاه پسري ندارد تا وارث تاج و تخت شود، همسر باردار             

رويـم،     پس هرچه بيشتر به سراغ ديگر متـون مـي          ).195-7/155: 1376 فردوسي،(كشد    نمي

 بيشتر نمايـان  نامه مرزباندر  » ايراجسته با خسرو  «عدم اصالت و ناخودبسنده بودن قصة       

هـاي يادشـده     نيز حكايتي آمده كـه اگرچـه قـدري بـا قـصه           نامه  گرشاسبدر  . شود  مي

  : هم نيستارتباط  است، بيناهمسان

ــه آورد روي   ــل شـ ــوان كابـ ــه ايـ  بـ

 از آن پـس بـه تخـت مهـي برنشــست    

 كنيـــزان گلـــرخ فـــزون از هـــزار   

 ميانـــشان يكـــي مـــاه دلخـــواه بـــود

ــر تخـــت اوي    ــد نشـــست از بـ  بيامـ

 بــرد دســت ه شــادي و نخچيــر مــيبــ

 به دست آمدش هر يكـي چـون بهـار         

 كــه دخــت شــه و بــر بتــان شــاه بــود
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 به مهـرش دل پهلـوان گـشت راسـت         

ــان شــيفته شــد بــدان دلفريــب      چن

ــون اوي   ــشنة خـ ــي تـ ــزك همـ  كنيـ

 بخـت   چنان ساخت بـا مـادر آن شـوم        

ــرم   ــاموش و ن ــود خ ــي ب ــدا هم  هوي

ــه  ــاهي ك ــه گ ــاز ب ــر ب ــد ز نخچي   آم

ــري  ــه پـ ــور  گرفتـ ــام بلـ ــره جـ  چهـ

 چو نخچيـر كـردي، كنـون سـور كـن          

ــان ــاه    جه ــي نگ ــرد زي م ــوان ك  پهل

ــرهمن   ــة بـ ــدش گفتـ ــاد آمـ ــه يـ  بـ

 دو گلنـــار دختـــر چـــو دينـــار شـــد

ــه ناكــام ازو بــستد و هــم بــه جــاي   ب

 دل مـــــادر از درد شـــــد نـــــاتوان

ــرد   ــاره ك ــر دو را پ ــر دل ه ــه خنج  ب

  

ــت  ــال وي را بخواس ــادرش در ح  ز م

ــكيب   ــردي ش ــاني نك ــي او زم ــه ب  ك

ــه    ــده كين ــدر زو ش ــه درد پ ــوي ب  ج

 پهلــوان را بــه زهــر كــه بكــشد جهــان

ــرم     ــان داغ گ ــاز از نه ــرد ب ــي ك  هم

ــان ــج دراز   جهـ ــده رنـ ــوان ديـ  پهلـ

  مـي چـون درفـشنده هـور        پر از لعـل   

ــن   ــت دور ك ــدگي از تن ــي، مان ــه م  ب

ــياه     ــشته س ــد گ ــي دي ــام م ــه ج  هم

ــن   ــاد م ــر ي ــت ب ــور گف ــرفتش بخ  گ

ــدف  ــؤ ص ــزعش ز لؤل ــد دو ج  وار ش

 جــان ز پــاي  بخــورد و بيفتــاد بــي  

ــوان   ــشم دل پهلـ ــا خـ ــيد بـ  بجوشـ

 سرانــشان ز تــن كنــد و بــر بــاره كــرد

  )260-258: 1317 اسدي توسي،(      

  

كند كـه پـدر او         نيز پادشاه با زني ازدواج مي      نامه  گرشاسب شد، در    كه مشاهده   چنان

 فـره ايـزدي در      كارنامة اردشـير بابكـان      در كـه  گونه  از ديگر سو، همان   . را كشته است  

 نامـه  گرشاسـب شود، در  شكند و مانع كشتن شاه مي شكل خروسي جام زهرآلود را مي 

بينـد و از مـرگ رهـايي          را سياه مـي   نيز پادشاه به ياري فره ايزدي جام شراب زهرآلود          

هاي يادشده نيست و پادشـاه         چون ديگر قصه   نامه  گرشاسباما فرجام حكايت    . يابد  مي

در توضيح اين ناهمگوني، بايد ايـن نكتـه را يـادآور شـد كـه                . كشد  زن خيانتكار را مي   

 مـتن گـاه ممكـن اسـت در متـون           منتقدان پيرو رويكرد بينامتنيت بر اين باورند كه پس        

... «: نظر ژرار ژنت در اين باره چنين است       . هايي اساسي شود     جوالنگاه دگرگوني  پسين

دگرگـون  ... توانند به وسيلة فرايندهاي خودپيرايي، حـذف، تقليـل، تـشديد و               متون مي 

آلـن،  (» .توانند متحمل فرايندهاي بـسط، آاليـش و گـسترش شـوند             ها مي   زيرمتن. شوند

1380 :156-157(.     
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ها حاصل فرايند     شود، اين است كه گاهي دگرگوني       ري كه ژنت يادآور مي    نكتة ديگ 

اي ديگر متون را از متن فرهنگي پـيش از     است؛ به اين معنا كه نويسنده     » ديگر انگيزش «

بـراي  . كنـد    با انگيزة شخصي خودش دگرگـون مـي        همسوها را     گيرد؛ اما آن    خود برمي 

 دربردارنـدة   يوليـسيس  جيمـز جـويس در       هاي  نمونه، ژنت بر اين باور است كه انگيزه       

 هـومر اسـت     اوديـسة مجموعه انتظارات و اميالي اساساً متفاوت با انتظـارات و اميـال             

خـورد،    چـشم مـي     هايي كه در برخي متون يادشده به         اندك تفاوت  ، بنابراين .)158همان،  (

  .كند دار نمي ها را خدشه بودن آن بينامتن

هـاي مـورد بحـث        ي است كه با اينكه برخي مـتن        يادكرد اين نكته ضرور    ،در پايان 

توان با قاطعيت يكي را منشأ ديگر متـون دانـست،            هم نزديك بودند، هرگز نمي      بسيار به 

بلكه متون موجود تنها چند مورد از هزاران متني اسـت كـه در فـضاي فرهنگـي ايـران                    

 در ايـن زمينـه      هاي ديگري   متن   نيز پس  كارنامة اردشير بابكان   باليده و چه بسا پيش از     

 از سـوي ديگـر، بينامتنيـت تنهـا سـاختار مـتن و كـنش                 .بوده كـه از بـين رفتـه اسـت         

 بلكه نوع واژگان، بـار معنـايي واژگـان، چگـونگي تركيـب              گيرد؛  فرا مي ها را     شخصيت

 قـصة  أتوان منـش   پس نمي؛شود ها و در كل تمام ابعاد متن را شامل مي واژگان و عبارت  

متـون  .  يا تنها دو سه متن ديگـر محـدود كـرد           رنامة اردشير بابكان  كا  را به  نامه  مرزبان

 رويكـرد بينامتنيـت، ناخودبـسنده بـودن         براساسيادشده تنها چند نمونة كوچك بود تا        

  .را اثبات كند) نامه مرزبان(متن 

  گيري نتيجه

بينامتنيت، رويكردي نوين در عرصة نقد ادبي است كه بر اين اساس بنيـان نهـاده شـده                  

اي از متون پيش از خود است كـه           هيچ متني خودبسنده و اصيل نيست، بلكه واگويه       كه  

اي از   در اين جستار، قـصه    . ها ممكن نيست    متن البته رسيدن به سرشاخة اصلي تمام پس      

د كه ايـن مـتن      ش از ديدگاه اين رويكرد نقد و بررسي، و در فرجام، روشن             نامه مرزبان

اي از هـزاران مـتن فرهنگـي        نيست، بلكـه واگويـه     مستقل و اصيل   نيز چون ديگر متون   
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 كارنامة اردشير بابكـان     و نامه گرشاسب،  شاهنامه،  و دمنه   كليلهپيش از خود از جملـه       

  .است

   نوشت پي    

            

1. Intertextuality 
2   . Julia Kristeva 
3 . Mikhail Bakhtin 
4. Dialog Imagination 
5   . Roland Barthes 
6   . The Death of the Author 
7   .  Ferdinand de Saussure 
8   . From Work to Text 
9   . Theory of the Text 
10   . The Pleasure of the Text 
11   . Lisible 
12   . Scriptible 
13   . Francis Zichy 
14   . Irna Rima Mckarik 
15   . Jouissance 
16   . Semiotics 
17   . John Stout 
18   . Graham Alen 
19   . Langue 
20   . Parole 
21   . Tzvetan Todorov 
22. Dostoevsky 
23   . Harold Bloom 
24 . Freud  
25   . Katie Wales 
26   . Gerard Genette 
27   . Micheal Riffaterre 
28   . Ulysses 
29   . James Joyce 
30   . Transposition 
31   . Fable 
32 . Virgil 
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