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تاریخ دریافت93/10/15 :
تاریخ پذیرش94/6/30 :
چکیده
ادبيات موجوديتي زنده و پويا دارد و در مسير پويش خود ناگزير از اقتباس ،تركيب ،تأثير ،تأثر و
بازآفريني است .بنابراین آثار ادبی با هم تعامل دارند و ناگزیر آفرينش هر متني با تكيه بر ميراث ادبي و
متون قبل از آن ،صورت ميگيرد .كمتر اثري را ميتوان يافت كه با متون ديگر ارتباط و يا حداقل نظري
به آنها نداشته باشد .شعرا و نويسندگان ،خود به اين نكته اذعان داشتهاند كه مضامين و موضوعات
گفتني ،قبل از ایشان گفته و یا نوشته شده است و از اين نظر كار ،بر آنان مشكل شده است.
ژولیا کریستوا نظریهي بینامتنیت را برای هر نوع ارتباط میان متنهای گوناگون مطرح کرد و پس
از آن ژرارژنت با بررسی مطالعات او این نظریه را گسترش داد .موضوع این مقاله بررسی مصادیق
بینامتنیت در داستان زیبای مار و مرد اثر سیمین دانشور بر پایهی نظریهي بینامتنیت ،است.بنابراین
کوشیدهایم رابطهی میان متن این داستان با متنهای پیش از آن را بیابیم و تحلیل کنیم .بنابراین ابتدا
نگاهی گذرا به نظریهی بینامتنیت و تاریخچهی آن در متون افکندهایم و سپس خالصهی داستان را آورده
و سرانجام متن این داستان را با تکیه بر نظریهي ژرارژنت ،تحلیل کردهایم .هدف از این تحلیل نشان
دادن میزان و چه گونگی تعامل داستان «مار و مرد» با آثار و آگاهیهای بیش از آن است .روش نقد و
بررسی نیز طبق نظریهی بینامتنیت ژنت خواهد بود.
واژههای کلیدی :مار ،مرد ،ماه ،بینامتنیت
				
 -1مدرس زبان و ادبيات فارسي واحد كرج ،ايران.
 -2عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج
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مقدمه
مس��ألهی ارتباط بين آث��ار و متون مختلف ادبي از ديرباز م��ورد نظر منتقدان بوده
اس��ت .با آفرينش نخس��تين آثار ادبي ،مباحث مربوط به ارتباط بين آنها نيز متولد شده
اس��ت .اما اين مباحث به صورت مس��تقل نبوده ،بلكه ضمن پرداختن دانشهای ديگر
مطرح ش��ده است .قديميترين مبحث مرتبط با اين حوزه كه جزء نقد ادبي سنتي نيز
محس��وب ميشود ،مقولهی«اقتباسها يا ش��باهتهاي» بين آثار شاعران و نويسندگان
تحت عنوان س��رقات ادبي است« .در يونان و روم باستان ،اغلب در كتابهاي مربوط
به ادبيات به مواردي كه بين آثار شاعري با گويندگان ديگر مشابهتهايي وجود داشته،
اشارههايي شده و كساني چون اريستوفان و سوفوكول و ديگران متهم به سرقت ادبي
شدهاند» (میرصادقی.)133:1388 ،در جهان اسالم نیز «در شعرقديم عرب و دورههاي
آغازين ش��عر فارس��ي تا به امروز سرقت ادبي از مس��ائل عمدهي ادبيات بوده است».
(فتوحی رود معجنی.)110:1379 ،
جاي��گاه ديگري كه به مطالع��ات روابط بين متنی میپ��ردازد ،دانشهاي بالغي و
صنايع شعري است .آرايههايي چون تلميح ،ارسالالمثل ،استعاره و تمثيل؛ فنون شعري
مثل اجازه ،استقبال ،نقيضه و ويژگيهاي سبكي نظير سهل و ممتنع بودن در اين حوزه
قرار دارند.
ع�لاوه بر اينها مباحث روش��نتري نيز در اي��ن باره وج��ود دارد :در نقد آثار در
تذكرهها و كتابهاي فني و بالغي و داوريهاي مستقيم ادبا در مورد يكديگر ،مقايسه
كردن خود با ديگران ،سعي در رقابت داشتن با بزرگان قبل و هم دورهي خود و تالش
براي طبع آزمايي در ش��يوههاي متعلق به ديگران ،هر يك به نوعي به مطالعهي روابط
بين متون ارتباط دارد.
در ادوار مختلف ادبي ايران ،مالحظات و مسایل مربوط به تأثير و تأثر آثار ،مقايسهي
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آثار ،مس��ایل مربوط به نوآوري و پرهيز از طرز و ش��يوهي ديگران و موضوعات ديگر
ك��ه ب��ه نوعي به ارتباط بين متون مربوط ميش��وند بيش يا كم مطرح بوده اس��ت .در
دورههاي آغازين؛ يعني در عصر رواج س��بكهاي خراس��اني ت��ا عراقي كه اصالت و
تازگي مخصوصي دارند ارتباط بين متون كمتر مطرح اس��ت .اما از آن به بعد به ويژه
در دورهي سبك هندي بيشتر است .به طور كلي موضوع مطالعات بین متنی به عنوان
زير مجموعهای از نقد ادبي ،تاريخچهای مش��ابه آن دارد و صرف نظر از كارهايي كه
در اين زمينه صورت گرفته (درگاهی.)47:1377 ،احصا و گردآوري انتقادي و تاريخي
آن به ويژه در حوزهي ادبيات فارس��ي نيازمند رس��الهای جداگانه است .البته ذكر اين
نكته نيز ضروري است كه مباحث مطرح شده در زمينهي نقد ادبي و به ويژه حوزهي
ارتباط متون در ادبيات فارس��ي بيش��تر از نوع شهودي و ذوقي است و بر پايهي نظريه
و تئوري روشن و روشمندي نبوده است.
 -1ادبيات تطبيقي
به دنبال پيش��رفت روز افزون علوم و افزاي��ش امكانات ارتباطي مردم و به تبع آن
آش��نايي اق��وام مختلف با فرهنگهاي ديگر ،مباحثي در زمين��هي تأثير پذيري ادبيات
اقوام مختلف از يكديگر به وجود آمد .اين مباحث که موسوم به ادبيات تطبيقي است،
در قرن  19ميالدي ش��كل منس��جمی به خود گرفت در آن شاخه از نقد ادبی مسألهي
ارتباط ادبيات در زبانهاي مختلف مورد بحث قرار میگیرد .اين علم در فرانس��ه و به
دنبال تحول در روش تحقيق در نقد ادبي و تاريخ ادبيّات متولد ش��د و این کش��ور و
كش��ورهاي ديگري كه ادبياتي غني دارند ،پيگيري شد و به تدريج و به دنبال توجه به
ادبيات ش��رقي در مطالعات ادبيّات تطبيقي ،كش��ورهاي شرقي نيز با اين نوع مطالعات

آشنا شدند .در ايران گذشته از تعامل ادبیات فارسی و عربی« ،سابقهي ادبيات تطبيقي
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به تأس��يس كرسي ادبيات تطبيقي در دانشگاه تهران ،توسط فاطمه سياح باز ميگردد».
(انوشیروانی.)10:1389 ،بعد از مدتي اين مباحث تعطيل شد تا اينكه كساني ديگر نظير
عبدالحس��ين زرين كوب ،ابوالحسن نجفي ،جواد حديدي و ديگران آن را ادامه دادند.
مجتبي مينوي نخس��تين اديب و منتقد ايراني اس��ت كه از طريق نقد تطبيقي به بررسي
تأثير ادبيات شرقي به ويژه ادبيات فارسي بر ادبيات انگليسي پرداخت.
ادبي��ات تطبيقي مربوط به مقايس��هي ادبيات از دو ح��وزهي فرهنگي متفاوت و به
عب��ارت ديگر ،مربوط به مطالعات ادبي بينافرهنگي اس��ت .اگرچه بعضي ،مقايس��هي
ادبي��ات يك كش��ور در دورههاي تاريخي ج��دا را نيز جزء ادبيّ��ات تطبيقي ميدانند،

مطالعات مربوط به ادبيات تطبيقي با مطالعات بينامتنيتي ،حوزههاي مشترك و متفاوتي
دارد« .در بررس��ي يك اثر ،ناقدان اغلب آثاري از همان زبان يا زباني ديگر را در ذهن
دارند و بارها و بارها به اين گونه آثار ارجاع ميدهند .ادبيات تطبيقي اين گرايش آخر
را به ش��كلي نظاممند بس��ط ميدهد» (مکاری��ک )20:1384 ،در صورتي كه بينامتنيت
هرگونه روابط بين متون را شامل ميشود.
با پيشرفت مباحث مربوط به نقدهاي سنتي و به دنبال ظهور گفتمانهاي گوناگون
و نظريههاي معرفتشناسي متنوع و به دنبال آن آفرينش مكاتب دقيق علمي ،نظريات
مرب��وط ب��ه ارتباط بين متون با اس��تفاده از مباحث جديد از قبي��ل نظريات نوين زبان
شناختي ،جامعه شناختی ،فلسفي ،روان شناختي و غيره تح ّول عظيمي يافت .بينامتنيت
در نظريات بس��ياري از منتقدان و نظريه پردازان ح��وزهي فرهنگ و هنر معاصر ديده

ميش��ود .به خصوص در اي��ن باره منطق مكالم��ه ميخاييل باختي��ن ،متفكر روس و
نظريههاي متفكراني چون سوس��ور ،ژوليوا كريستوا ،روالن بارت ژرار ،ژنت ،ريفاتر و
بلوم؛ حائز اهميت است.
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 -2آراي نظريه پردازان بينامتنيت
اصطالح بينامتنيت را نخس��تين بار ژوليوا كريستوا ،منتقد فرانسوي ،در تحليل آثار
ميخايي��ل باختين به وي��ژه نظريهي منطق مكالمهي او به كار ب��رد .اما مفهوم اصطالح
بينامتنيت در دگرگوني زبان شناسي مدرن كه با فردینان دو سوسور متح ّول شد ،ريشه
دارد .در نظريات سوس��ور نيز به نوعي ،مفهوم بينامتنيت ديده ميشود .او ميگفت كه

هر نشانه از مجموع يك دال و يك مدلول تشكيل ميشود .زيرا رابطهي دال با مدلول
يك رابطهي اختياري و نه طبيعي است ،بنابراين كاركرد نشانهها ارجاعي نيست؛ بلكه
نش��انهها كاركرد خود را از نظام زباني موجود ميگيرند ،يعني نش��انهها معناي خود را
در رابطه با ديگر نش��انهها به دس��ت ميآورند .نظام نشانهشناسي تنها محدود به زبان
نميش��ود ،بلك��ه در مورد نظامهاي ديگر از جمله نظام نگارش��ي ،الفباي ناش��نوايان،
مناس��ك نمادين و عالیم نظامي هم صادق است (احمدی .)13:1389 ،اثر ادبي داراي
يك نظام است و از نشان ه شناسي تبعيت ميكند .مؤلف اثر ادبي ،نشانههاي خود را از
ميان نظام نش��انهاي حاكم بر آثار ادبي ميگيرد؛ يعني مؤلف در استفاده كردن از كلمه،
مفهوم يا ش��خصيتي در اثر خود ،بيش��تر بازنمود معنايي آن را در آثار ادبي مدّ نظر
دارد ت��ا معن��ي آن را در جهان واقعيت و اين به اين معني اس��ت كه اثر ادبي حاصل
افكار اصيل مؤلف نيس��ت ،بلكه مجموعهاي ازروابط درهم تنيدهي نش��انهاي اس��ت
(آل��ن )21-26:1380ورود جنبه اجتماعي به زنجيرهي مكالم��ه را ميخاييل باختين،
متفكر بزرگ روس مطرح كرد.
باختين ميگويد« :هيچ گفتهاي را در مجموعه ،نميتوان تنها به گوينده نسبت داد،
زيرا گفته حاصل كنش متقابل بين افراد هم سخن است .در مفهوم وسيعتر ،گفته حاصل
كل واقعيت اجتماعي پيچيدهاي است كه آن را احاطه كرده است» (باختين.)66:1377،
نظريات باختين نقطهي بنيادين نظريات بينامتني محسوب ميشوند .مهمترين بحث
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باختين منطق مكالمه اس��ت .همچنين بحثهايي مث��ل دو آوايگي ،چند آوايگي او در
اين زمينه ،اهميت زيادي دارند« .منطق مكالمه س��احت بينامتني اس��ت .هر س��خن با
سخنهاي پيشين كه موضوع مشتركي با هم دارند و با سخنهاي آينده كه به يك معنا
ش به پيدايش آنهاست ،گفتگو ميكند .آواي هر متن در اين همسرايي
پيشگويي و واكن 
معنا مييابد» (احمدی.)93:1389 ،
دو آوايي به دو معنا به كار رفته است« :در معناي نخست ،دو آوايگي وجه مشخصهي
هر كالمي است ،چرا كه هيچ سخني در انزوا وجود ندارد؛ بلكه هميشه بخشي از يك
كل بزرگت��ر اس��ت .دو آوايگي به ناچار از بافت عالم زباني مقدم بر آن گرفته ش��ده
است» (مکاریک .)129:1384،دو آوايگي تا اينجا با نظام نشانهشناسي سوسور مشابهت
دارد .اما معناي ديگر مربوط به رمان اس��ت و ويژگي نثر ادبي محس��وب ميشود« .در
اينجا ،دو صدايگي عنصري اس��ت كه هنگامي ميتوان آن را تش��خيص داد كه گوينده
از ش��نونده ميخواهد تا به كلمات چنان گوش كند كه گويي با عالمت نقل قول گفته
ش��دهاند... .در مقابل كالم دو صدايي داربس��ت پيش بودهي صداي فردي ديگر را در
بر دارد و به آن امكان ميدهد كه به عنوان بخش��ي از «معماري» گفته به زبان درآيد تا
شنونده آن را در يابد( ».همان)130 ،
چند آوايگي كه باختين آن را از موس��يقي به اس��تعاره گرفته است ويژگياي است
«ك��ه به موجب آن ،صداهاي متعدد رقي��ب ،موضعگيريهاي ايدئولوژيكي متنوعي را
به نمايش ميگذارند و ميتوانند به طور مس��اوي و فارغ از داوري يا محدوديتهاي
نويسنده ،در گفتگو درگير شوند( ».همان.)101 :
از نظر باختين زبان عبارت از گفتار و س��خن يا پارول است (انصاری)365:1384،
و گفتار محصول فرايندي تكويني اس��ت كه مادهي زبان ش��ناختي تنها يكي از اجزاي
آن را تش��كيل ميدهد .جزء ديگر گفت��ار ،زمينهي منحصر به فرد تاريخي ،اجتماعي و
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فرهنگي اس��ت (همان .)132:گفتار ماهيتي مكالمهاي دارد و نيمي از آن به نويسنده و
نيم��ي به ديگری تعلق دارد .مؤلّف و خواننده يا مخاطب كننده و مخاطب ش��ونده در
زمينهي اجتماعي و فرهنگي يكس��اني قرار دارند كه باعث برقراري مكالمه ميش��ود.
اين زمينهي فرهنگي و اجتماعي ثابت نيس��ت و پيوسته در تعامل با گفتهها و نظريهها
و آثار قبل از خود است و زمينهاي را ميگشايد كه نظريهها و گفتههاي ديگر در صدد
پاس��خگويي به آن خواهند بود .همين روابط اس��ت كه جنبهي بينامتنيت آثار نام دارد.
(آلن.)181:1380،
پیشتر گفته شد که واضع اصطالح بينامتنيت ژوليوا كريستوا ،محقق بلغاري ،است.
«پس از آن ژارارژنت با گس��ترش دامنه مطالعاتی کریستوا هر نوع رابطه میان یک متن
ب��ا متنه��ای دیگر یا غیر خ��ود را با واژه جدید ترامتنیت نامگ��ذاری نمود و آن را به
پنج دس��ته تقس��یم کرد که بینامتنیت یکی از اقسام آن محس��وب میشود .اقسام دیگر
ترامتنی��ت عبارتند از س��رمتنیت،پیرامتنیت ،فرامتنیت و بیش متنیت اس��ت که هر یک
تقس��یم بندیهای دیگری را ش��امل می ش��ود.از این میان بینامتنیت و بیش متنیت به
رابطهي میان دو متن هنری میپردازد و سایر اقسام ترامتنیت به رابطهي میان یک متن
و پیرامتنهای پیوسته و گسسته اشاره دارد .فرامتن رابطهي تفسیری یک متن نسبت به
متن دیگر را مورد توجه قرار می دهد و س��ر متنیت به رابطهي میان یک متن و گونه
ای که به آن تعلق دارد می پردازد(».احمدی)42:1389 ،
اساس نظريهي كريس��توا به تمايز زبان ادبي و زبان طبيعي بر ميگردد« .زبان ادبي
به هيچ عنوان ،زباني تك معنايي نيس��ت .مؤلف زبان ادبي هنگام كاربرد آن ميخواهد
آن را مهار كند اما قادر به انجام آن نيست .اين مسأله باعث ميشود که زبان ،عناصري
بيگان��ه را وارد متن كند .اين عناصر بيگانه ،متن را در مناس��بات بينامتني قرار ميدهد.
عناصر تش��كيل دهندهي متن در پرتو همين مناس��بات بينامتني ،تبديل به واحد معنايي
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ميش��وند .ب��ه عبارت ديگر هنگام خواندن متن ،معن��اي آن را با توجه به رمزگانهاي
موجود در متون قبل در مييابيم .بنابراين متن فقط در س��ايهي بينامتنها معني دارد و
غير از آن معناي آن درك ناشدنی است»(همان.)326-327 :
ژولي��وا كريس��توا تصورات رايج از رابط��هي دالها با مدلوله��اي ثابت را در هم
ميش��كند .از نظر كريستوا ،دالها به مدلولهاي ثابت ارجاع نميشوند؛ بلكه مدلولها
ثابت نيستند و خود نيز به عنوان يك دال براي اشاره به مدلول ديگري به كار ميروند.
بنابراي��ن در تحلي��ل متن به جاي بررس��ي رابطه زبان با مرجع آن« ،بررس��ي داللت و
روابط نش��انهها و متون با ديگر نشانهها در فرآيند نشانه پردازي»(،مکاریک)74:1384،
اهميت مييابد .اين ويژگي باعث ميشود كه معنا خصلتي فرآورنده داشته باشد .مؤلف
و خواننده در اين فرآيند فرآورندگي س��هيم ميش��وند .به اين معنا كه متن از كالم و
گفتههايي تشكيل ميشود كه از قبل وجود داشته و پس از ادا شدن ،برانگيزندهي معناي
ديگري ميش��ود و اين فرآيند به طور مداوم ادامه ميياب��د .بنابراين متن واجد معناي
ثابتي نيس��ت« .بينامتنيت متن را ميگشايد و بازي بيپايان نشانه پردازي است»(همان)
كريستوا منظور از بينامتنيت را كاربرد رويههاي داللتي موجود ،براي بيان مقاصد جديد
و متفاوت ميداند( .آلن)58-92:1380،
روالن ب��ارت مت��ن و اث��ر را از هم تفكيك ميكن��د و اين تفكي��ك را حركت به
س��وي پساس��اختارگرايي ميداند« .به گفتهي خود بارت ،حركت از س��اختگرایی به
مابعد س��اختگرایی تا اندازهای حركت از «اثر» به «متن» است» (ایگلتون.)191:1390،
بارت متن را نه جايگاه تثبيت معنا كه جايگاهي براي فراپاش��ي معناي از پيش موجود
ميداند .به اين معنا كه هيچ مدلولي معنا را تثبيت نميكند بلكه معنا زنجيرهای اس��ت
در روابط دال و مدلولي .خواننده مفهوم متن را كش��ف نميكند؛ بلكه تنها مس��ير معنا
را دنبال ميكند .اين زنجيره به متن محدود نيست؛ بلكه متن را درمينوردد و ارتباطي
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زنجي��روار با ديگر متون و همچني��ن متن اجتماعي پيدا ميكند .بارت خوانندگان را به
دو گروه تقس��يم ميكند :مصرفكنندگان ،كه دنبال تثبيت معنا هس��تند و خوانندگان،
كه فرآورندهي معنا و ادامهدهندهي س��ير زنجيرهي معنا و حتّي خود ،نويس��ندهي معنا
هس��تند .اين مسأله منجر به نظريهي مرگ مؤلف ش��ده است .به اين مفهوم كه مؤلف
معنا را در متن قرار نميدهد؛ بلكه متن منس��وجي از آواها ،كالمها ،گفتههاي ديگر و
هرآنچه از پيش گفته و نوش��ته شده ميباشد .معناي موجود در متن ،معنايي نيست كه
مؤلف آن را در متن خلق كرده باش��د؛ بلكه «متن بافتهیی از نقل قولهاي بر گرفته از
مراكز بيشمار فرهنگ اس��ت( ».آلن )109:1380،بارت هنگام خواندن آثاري از فلوبر
كه او را به ياد پروس��ت مياندازد ميگويد« :اين پروس��ت اس��ت كه به سروقت من
ميآي��د ،اين من نيس��تم كه از او ي��اد ميكنم؛ نه يك «اقتدار /مؤلفي��ت»؛ بلكه صرف ًا
يك خاطرهي د ّوار و اين همان بينامتن اس��ت :عدم امكان سر كردن در بيرون از متن
بيك��ران( ».روالن ب��ارت.)58:1383،
نگرش بارت و ديگر پسا ساختارگران به دليل مبهم دانستن رابطهي دال و مدلول،
نگرش��ي اس��ت به عدم وجود ساختاري روش��ن ،براي تحليل داللتهاي متن .با اين
خاصي را براي تحلي��ل داللتهاي متن
وجود س��اختار گراياني هم هس��تند ك��ه نظام ّ
ترس��يم ميكنند .اين دس��ته ،نظام خاصي را ترس��يم و اثر ادبي را برگرفته از اين نظام
ميدانند.
ريفاتر معتقد اس��ت متون ،معن��اي خود را از تغيي��رات و دگرگونيهاي مجموعه
هنجارها و س��نّتهاي حاك��م بر نظام فرهنگي موس��وم به گفتمان جمعي به دس��ت
ميآورد .به اين معنا كه متن ،گويش جمعي حاصل از هنجارها را دگرگون ميسازد و
نوعي گفتمان فردي بر گرفته از گفتمان جمعي محسوب ميشود .بنابراين در خوانش
متن ابتدا بايد ارتباط گفتمان فردي با گفتمان جمعي را كشف كرد و سپس ناسازواري
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و دگرگوني آن را تش��خيص داد .به اين ترتيب ،بينامتنيت از ديد ريفاتر مناس��بها و
روابط بين متن و گويش جمعي است چه به صورت سازوار و چه به صورت دگرگون
شده (آلن)166-189:1380،
پس از این مقدمهي نس��بتا مطول ،اینک بر آنیم که داس��تان مار و مرد را ،بر پایهي
نظریههای فوق تحلیل کنیم .اما پیش از آن الزم اس��ت ،ش��رح حال س��یمین دانشور،
نویسنده داستان و خالصه یی از داستان عرضه گردد.
 -3شرح حال سیمین دانشور
س��یمین دانشور نویسنده و مترجم ابرانی و همس��ر جالل آل احمد بود« .او در سال
 1301در خانوادهای تحصیل کرده در ش��یراز به دنیا آمد .او فرزند محمدعلی دانشور و
قمرالسلطنه حکمت بود .تحصیالتش تا دبیرستان را در مدرسه مهرآیین انجام داد و برای
ادامه تحصیل در رشته ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت و از آن جا
با مدرک دکتری فارغ التحصیل شد .وی نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفهای
در زبان فارسی داستان نوشت .مهمترین اثر او رمان سووشون است که نثری ساده دارد.
رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان نیر از آثار مهم او محسوب می شود .او غیر
از این رمانها به نوشتن داستان کوتاه نیز پرداخت .آتش خاموش ،شهری چون بهشت،
به کی سالم کنم؟ و از پرندههای مهاجر بپرس نیز مجموعه داستانهای کوتاه او است.
ل هاثورن و
او غیر از نوش��تن داس��تان به کار ترجمه نیر پرداخت .داغ ننگ از ناتانی 
باغ آلبالو از آنتوان چخوف از مهمترین ترجمههای او محسوب میشود.
باالخره سیمین دانشور بعد از به جای گذاشتن آثار گران قدر داستانی زبان فارسی
در اسفند  1390در  90سالگی در شهر تهران درگذشت(».گلشیری.)35:1386 ،
در این مقاله نظریهي بینامتنیت در داس��تان کوتاه مار و مرد از مجموعه داستانهای
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«به کی سالم کنم؟» مورد بررسی قرار گرفته است.
 -4خالصه داستان
بچهدار نميشود .نسرين
نس��رين همسر انور ،چند سال است كه ازدواج كرده ولي ّ
بچهدار ش��دن نيس��ت .اما به دليل اصرار نزديكان به خصوص
در ابتدا خيلي مايل به ّ
متوس��ل ميشود .چون
بچه ش��ود .ابتدا به دعا
مادر انور متقاعد ميش��ود كه صاحب ّ
ّ

نتيجهای نميگيرد نزد دعانويس ميرود .ولي آن كار نيز تأثيري ندارد .باالخره نسرين
ب��ه اصرار مادر ش��وهرش به زيارت حرم امام رضا (ع) م��يرود .در راه با زني فالگير
آشنا ميشود .زن فالگير مقداري علف خشك به او ميدهد و از او ميخواهد آن را در
دهانهي رحمش قرار بدهد .نس��رين بعد از استعمال آن متوجه ميشود كه باردار شده
است ولي عالئم بارداري را حس نميكند .وقتي با همسرش نزد دكتري ميروند دكتر
این واقعيت را كه جنين مش��كوك اس��ت به انور ميگويد .بعد از زايمان نسرين ،انور
به او ميگويد كه كودكش��ان مرده به دنيا آمده ،ولي در عوض او ماري خريده اس��ت.
آنها در باغ زيبايي زندگي ميكردند كه بس��يار سرس��بز بود و يك مرغ مينا و دو مرغ
عش��ق داش��تند .با آمدن اين مار به باغ ،انگار باغ نحس شده بود و هر روز از روز قبل
خرابتر و ويرانتر ميش��د .مرغ مينا ميميرد .وقتي يكي از مرغ عشقها مرد ،ديگري
را ني��ز رها كردند .مار باعث بدبختي همه ش��ده ب��ود و هيچ كس از ترس مار ،جرأت
نداش��ت به باغ بيايد .درختها همه پژمردند و باغبان آنجا را ترك كرد .ولي تمام اين
اتفاقات هرگز باعث نشد كه انور آن مار را بكشد .باالخره نسرين صبرش تمام شد و
بچهش��ان اس��ت و از او متولّد شده است ،ولي بايد
به انور گفت كه ميداند كه آن مار ّ
يا آن را بكش��ي و يا به باغ وحش تحويل دهي در آخر كار ،مأموران باغ وحش آمدند
و مار را با خود بردند.
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 -5ظرفيتهاي بينامتني داستان
هرچ��ه متن��ي هنريتر باش��د اليههاي معنايي بيش��تري دارد و ب��ه همين خاطر با
زمينههاي فرهنگي بيش��تري نيز در ارتباط اس��ت« .اثر هنري بافتي س��اده نيست ،بلكه
سازماني سخت مركب اس��ت با چندين اليه كه معنيها و نسبتهايي چندگانه دارد».
(رنه ولك)19:1373،گراهام آلن در این باره می گوید«:مؤلف مدرن در روند نوش��تن
يك كتاب ،يك معناي خداانگارانهي واحد را ابالغ نكرده؛ بلكه همواره پيش گفتهها،
پيش نوشتهها و پيش خواندهها را در فضايي چند بعدي آرايش ميدهد كه در آن طيف
متنوعي از نوش��تهها ،بيآن كه هيچ يك اصيل باش��ند ،در هم آميخته و با هم مصادف
ميش��وند .پس متن ،بافتهاي از نقل قولهاي برگرفته از مراكز بيشمار فرهنگ است».
(آلن)1380:109،داس��تان مار و مرد بافتي بسيار هنري دارد و از عناصر زيرمتني متعلق
به زمينههاي مختلفي ،برخوردار است .مار تاحدودی با تمام جنبههاي اسطورهاي خود
در اين داس��تان حضور دارد :ارتباط مار با زايندگي و خاصيّت مردانگي ،ارتباط مار با

شيطان ،همراهي مار و گنج ،ارتباط مار با رياحين و گلها ،نقش مار به عنوان مظهري
از ش��فا و دارو ،ارتب��اط مار با مرگ ،پيوند مار با دي��و ،ارتباط مار با ماه و حتي مار در
اسطورههاي ملل ديگر از جمله اساطير سرزمین کهنسال و اسطوره آفرین ایران.
ارتباطات بينامتني داس��تان از همان عنوان داستان شروع ميشود :مار و مرد .ارتباط
اين دو ،در اساطير زيادي وجود دارد« .اهريمن ،مار را كه هم ريشهي مرگ است پديد آورد
و اهورامزدا در برابر آن و براي مقابله با او آتش را آفريد» (ياحقي .)737 ،در اسطورهي
هبوط آدم ،ابليس به كمك مار به بهش��ت راه مييابد تا آدم را گمراه كند .در اس��طوره
ضح��اك نيز ماري روي دوش او ميرويد كه خوراك آن مغز جوانان«مردان»اس��ت و
بدین ترتیب پیوند مار و مرد آشکار می شود.
داس��تان با بيتي از حافظ ش��روع ميشود .اين بيت با شيوهاي براعت استهالل گونه
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دور نمايي از كل داستان را باز مينماياند.
از اين سموم كه بر طرف اين بوستان بگذشت
					

عجب كه رنگ گلي ماند و بوي ياسمني

میتوان بر آن بود که «س��موم» ،همان مار داس��تان باش��د .زیرا این واژه نه تنها در
معنای باد گرم ،تباهکننده هر طراوتی است ،بیش از آن سموم جمع سم هم هست .یعنی
چون که با مار پیوندی بنیادین دارد .اما «بوس��تان» میتواند نماد ایران باش��د.زیرا آغاز
داس��تان با شروع داستان نسرين از مشاهدهي زابليها به ياد يعقوب ليث صفار ميافتد
و در خيالش تا خلف بن احمد پيش ميرود .ش��يوهي ارائه مطلب به گونهاي است كه
مباحث مربوط به تاریخ س��دههاي نخس��تين ایران و ادبيات و پيدايش شعر فارسي و
شكوفايي آن در دورهي ساماني را به ياد ميآورد .دور از ذهن نیست اگر با این تداعی
نسرین در زیر متن داستان ،سموم را سلطهي خلفای بنی امیه و بنی عباس ،تصور کنیم
که مثل س��موم برطرف بوستان ایران ،میگذرند و همه چیز را نابود میکنند.این رابطه
متن با تاریخ هم میتواند جزِیی از روابط بینامتنی به ش��مار آید .انتخاب «نس��رین»که
نامی ایرانی است ،در برابر «انور»که نامی عربی و حتی از این بهتر یاد آور حاکم مصر
است ،به گمان ما از سر تصادف نیست و چه بسا در اعماق ذهن دانشور تقابل ایران/
انیران در این جا ،عرب ،در قالب تقابل نسرین /انور نموده شده است.
این نیز گفتنی است که «مار»به معنی مرگ هم هست .این واژه هم چنان که در فرهنگ
دهخدا آمده ،در واژهي بیمار (بی +مار= بی صحت و ش��فا)(لغت نامه:ذیل واژهي بیمار)،
یا بیمرگ ،برای ما باقی مانده است .پس از اين ،داستان به شيوهای رئاليستي همراه با بيان
مس��ایلي از زندگي عوام یعنی مردمی که درک درستی از بوس��تان ندارند و تباه شدنش،
آن��ان را متاث��ر نمیکند ،به پيش ميرود .در ادامه هنگام توقف اتوبوس براي ش��ام ،به
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مناسبت ،ماه را در آسمان به تصوير ميكشد .دربارهي نقش ماه در زايندگي در اساطير
آمده اس��ت« .به روايت بندهشن ،ماه حافظ نطفهي ستوران و جانوران است و آنچه از
نطفهي گاو نخس��تين ،پاك و توانا بود به ماه انتقال يافته است( ».همان )745 ،ذكر ماه
از اين نظر با س��اخت كلي اثر ،هماهنگ است .صداي واعظي كه از نوار پخش ميشد
دوباره بر فضاي داس��تان طنين انداز ميش��ود و در مورد انگور س��موم و ماجراي امام
رضا (ع) مطالبي ميگويد.
با آمدن زن كولي عناصري بينامتني در مورد شخصيت كوليان؛ فال گرفتن و همين
طور جادو وارد داستان ميشود .اعتقاد به جادو از قديم ميان مردم وجود داشته است.
«در اوس��تا جادوها از دس��تهي اهريمن و ديوان هستند و بيشتر با پريها يكجا آورده
شده و همهجا از آنها به بدي ياد شده است( ».عفيفی)483:1387،
مار كم كم و با ذكر شدن مهرهي مار به درون داستان ميخزد .كولي ضمن بازگويي
خاطرات خود ،داس��تاني را در مورد مار و اژدها ذكر ميكند كه اس��طورههاي پيرامون
اژدها و از جمله نقشي كه در داستان اكوان ديو براي آن آمده را به ذهن متبادر ميكند.
در داستان اكوان ديو ،چوپاني به كاخ كيخسرو پناه ميبرد و از او تقاضاي كمك ميكند
و ميگويد گورخري در دش��ت به گ ّلهي من حمله كرده و گورخر آنقدر بزرگ است
كه نميتوانم با آن مقابله كنم؛ كيخسرو دانست كه آن گور نيست بلكه اژدهاست .پس
از رستم ميخواهد كه اژدها را نابود كند و رستم آن اژدها را نابود ميكند .در اينجا زن
كولي با بياني افسانه آميز از اژدها سخن ميگويد كه به گ ّلهي گوسفندان حمله ميكند
اما هيچ كس را ياراي مقابله با او نيست.
ب��ه تدريج مار حضور خود را پر رنگتر ميكن��د تا جايي كه صداي واعظي كه از
راديوي ش��وفر اتوبوس منتش��ر ميش��د نيز از مار و البته از جنبهاي تلفيق شده از دين
و اعتقادات عاميانه ميگويد يعنــي مــار غاش��يه .غاش��يه در ق��رآن مجيد در دو آيه
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(س��ورهي یوسف،آیهي 107وس��ورهي غاشیه،آیهي )1آمده اس��ت و در هر دو آيه به
معناي واقعهي سخت و سهمگين یعنی رستاخیز است و مار غاشيه ماري است كه در
اين واقعه اسباب عذاب است و بسيار ترسناك .اين موضوع فضايي هراس انگيز را به
داستان القا ميكند.
نس��رين اكنون ميان مردمي عادي یعنی همانها که نطفهي ویرانگری را دربطن او
برای نابودی بوس��تان ،تعبیه می کنند ،اس��ت و به قول خودش در اين جمع وصلهي
ناجور اس��ت .نس��رين براي اولين بار با عناصر و اعتقادات مذهبي و عاميانهي زيادي
كه براي او تازگي دارد و روبرو ميش��ود .عناصر عاميانهاي مثل چش��م زخم ،جادو،
ضربالمثلهايي مثل ش��تر مرد و حاجي خالص (دانشور )125:1359 ،و هرچه رشته
بود پنبه شد (همان) و اعتقادات مذهبي ،نظير بستن بيماران به پنجرهي فوالد حرم امام
تبرك .بس��ياري از اين اعتقادات در
رض��ا (ع) و يا گرداندن مردهها دور حرم به قصد ّ
دنياي نسرين جايي ندارند به همين دليل با مشاهدهي ازدحام ز ّوار ،هدف اصلي خود

را كه طلب حاجت از امام رضا (ع) است به نفع ديگران به سويي مينهد و اين پاياني
است بر جنبهي مذهبي داستان.
برگش��ت نسرين از مش��هد و جدا ش��دنش از مردم عادي ،بازگشت او به زندگي
واقعيس��ت .بازگشت به فضاي اصلي داستان؛ يعني باغ و خانهي نسرين .در حالی که
در این مرحله مار به درون شخصيت اصلي داستان راه مييابد .با ورود مار ،زير متنها
با زبر متن  ،مزج ميشود و جمالت داستان معادل پيدا ميكند .بعد از معاينهي پزشك
و تعجب كردن او ،نس��رين نگران ميش��ود كه نكند بچهاش دو سر باشد .داشتن دو يا
چند سر از ويژگيهای افسانهاي در مورد مار و اژدها است .ضحاك در اوستا اژدهايي
سه سر است.در شاهنامه و يا جاهاي ديگر هرجا اژدها و يا مار غول پيكري آمده است
اغلب بيش از يك سر دارد.
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ارتباط��ات بينامتن��ي محدود به ارتباط يك متن با پيش��ينهي ادبي و فرهنگي و آثار
ديگ��ران نميمان��د .در بس��ياري از موارد مؤل��ف بين آثار خود ك��ه در واقع متعلق به
يك منظومهي فكري اس��ت ارتباط بينامتني برقرار ميكند .از جمله در قس��متي از اين
داس��تان يك ارتباط درون مؤلفي به چشم ميخورد .نسرين از بين تمام اسمها ،اسامي
س��ورنا ،بكتاش و پوريا (دانش��ور )133 :1359،را براي پسر خود بر ميگزيند .از اين
اس��امي بعدها دو اس��م اخير به عنوان اسم مس��تعار در رمان جزيرهي سرگرداني براي
ش��خصيتهاي اصلي به كار رفته و این نش��ان میدهد که ذهن دانش��ور با این مساله
درگیر بوده اس��ت .اين تشابه اس��مي به هيچ وجه تصادفي نيست .جالب اين است كه
نسرين در نهايت اين اسمها را بر نميگزيند بلكه به جاي آن «اميد» را خودش بيآنكه
در كتاب نوشته شده باشد انتخاب ميكند (همان).
مار با ويژگيهايش ،درون شكم نسرين پرورش مييابد ماري كه قرار بود يك بچه
باش��د .بچه واقعيّت است و مار عامل س��ازندهي راز .راز عامل ایجاد فضاي افسانهاي
داس��تان اس��ت« .با اين حال ته دلش خيال ميكرد ،در شكمش به جاي بچه ،يك راز

نهفته است( ».همان) .حضور توأمان واقعيت و فضاي راز آلود ادامه مييابد .انور هنگام
وضع حمل همس��رش در مراجعت به بيمارس��تان در يك دس��ت چمدان و در دست
ديگرش قفس قرار دارد.
ب��ه دنيا آمدن مار به تقدي��ر حواله مييابد .قضا و قدر حضور پررنگي در آثار ادبي
دارد .ان��ور كه در اصل به تقدير اعتقادي نداش��ت ،مجبور اس��ت براي تس��كين دادن
متوسل به تقدير شود و سنّت ادبي و فكري اين موضوع را به فضاي داستان،
همسرش،
ّ

تحميل ميكند.

ضمن بر شمردن محاسن مار ،برخي از خصوصيّات اسطورهاي مار از زبان انور بيان

ميش��ود« :مار عالمت شفاست .در پزشكي مگر مار نيست كه دور عصاي خداي شفا
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دهنده پيچيد؟ مار عالمت پزش��كي اس��ت ،مار درختي بيزهر است .در كتاب اساطير
هند خواندم كه مار عالمت زمين اس��ت .عالمت باروري ،عالمت تعالي ،ميانجي زمين
و آس��مان و ( »...دانش��ور .)138 :1359،تمام اين ويژگيها در اساطير مختلف وجود
دارند« .در اس��اطير يونان ،هرمس عصايي به ش��كل عقاب گش��اده بال دارد كه دو مار
ب��ه هم پيچيده ،دور تا دور پاهاي عقاب يا عص��ا پيچيدهاند» (یاحقی .)138 :1382،از
اين عالمت هنوز هم به عنوان يك نماد دارويي استفاده ميشود .گويي در اين جا اين
ويژگيها به صورت نقل قول از اساطير مختلف از زبان انور ،بیان ميشوند.
هر كدام از شخصيتهاي اصلي داستان ،يعني انور و نسرين مار را با خود مقايسه
ميكنند .انور مار و مرد را ،هر دو ،از تخم و تركههاي مرگ ميداند و نس��رين معتقد
اس��ت كه زن و مار را ش��يطان آفريده اس��ت .نماد مرگ بودن مار در اساطير ايراني از
ضحاك وجود دارد و ارتباط زن ،مار و شيطان در اسطوره هبوط آدم
جمله اسطورهي ّ
دیده میش��ود .در اين داس��تان مار با آمدن خود ،باغ پر طراوت انور و نس��رين را به
جهنم تبديل ميكند و جالب اين اس��ت كه انور از او حمايت ميكند و نسرين هم كه
خود حامل مار اس��ت ،ماري كه از دواي كولي يا به عبارتي ش��يطان وارد بدن او شده
اس��ت .نسرين در ادامه از داس��تان زني ميگويد كه روغن مار استفاده ميكرده است.
«زني موهايش ميريخته ،بهش ميگويند :روغن مار به موهايش بمالد و مرتب از اين
روغن به موهايش ميماليده ،موها رشد ميكنند و شبيه دو تا مار سياه ميشوند و دور
گردنش ميپيچند و خفهاش ميكنند» (دانش��ور .)138:1359،در اين جا هم اس��طوره
ضحاك و مارهاي او حضور دارند.
ّ
مار باغ بهشتين آنها را خراب ميكند و حيوانات و پرندگان آنجا را فراري ميدهد
و به همهجا مس�� ّلط ميشود و روي گنج يافتهي خود چنبره ميزند« .ميآمد توي اتاق
و ميرفت باالي بوفه چنبره ميزد و س��رش را باال ميگرفت و زبانك دو شاخهاش را
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بي��رون ميانداخت .انگار روي گنج نشس��ته و در حقیقت هم روي گنجهاي آن خانه
مينشس��ت( ».همان )147:طبق روايات كهن جاي گنج در ويرانههاست و بر سر گنج
ماري نگاهبان اس��ت .در شاهنامه ،گرشاسبنامه و آثار ديگر اين موضوع بارها تكرار
شده است.
با ويران ش��دن بيشتر باغ ،انور اعتقادات خود را به جنبههاي اساطيري مار كه خود
آنها را براي نس��رين ذكر ميكرد ،از دس��ت ميدهد و در گردش��ي صريح به مطالعهي
رمان «صد س��ال تنهايي» گابريل گارس��يا ماركز روي ميآورد و اين آشكارا بازگشتي
از فضاي رازآلود به فضاي رئالیس��م جادویی داستان است تا اينكه با شكار مار توسط
مأموران باغ وحش ،باغ آنها نجات مييابد.
 -6جمع بندی تحليل بينامتني داستان
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د عناصر بينامتني اين داس��تان را ميت��وان به چند گروه
تقس��يم كرد .ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بسياري از اين عناصر به دليل ارتباط
ناگسستني حوزهها با هم ،ميتوانند جزء چند گروه به حساب آيند .ا ّما در تقسيمبندي،
ارتباط پیشتر و مشخصتر ،مورد توجه قرار گرفته است.
 -1-6عناص��ري كه برگرفته از واقعيات تاريخي ،علمي و غيره هس��تند :از اين
دسته میتوان موارد زیر را ذكر كرد :اشارهي مستقيم به سلسلههاي تاريخي ص ّفاريان و
سامانيان؛ «نسرين را به ياد يعقوب ليث ص ّفار انداخت و در خيالش تا خلف بن احمد
که می تواند نش��انهي خلفای بغداد باشد پيش رفت» .اشاره به نام كتابهاي مختلف:
دكتر بيدختي كتاب اس��طورههاي از گنگ تا  ...را ميخواند .انور نيز در انتهاي داستان
به خواندن كتاب صد سال تنهايي روي ميآورد .بيدختي انور را به خاطر شباهت ظاهر
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و البته تشابه نامش به نام انور سادات (رئيس جمهور اسبق مصر) میخواند ،که آن هم
میتواند نشانهي عرب بودن انور در برابر نسرین ایرانی باشد.
 -2-6ض��رب المثله��ا يا كنايههاي رايج كه به طور کامل ذكر ش��دهاند .مثل:
شتر مرد و حاجي خالص (ص  ،)125علي ماند و حوضش (ص  )145مار در آستين
پرورش دادن (ص  )145هرچه رشته بودند پنبه شد (ص .)125
 -3-6عناصر متعلق به فرهنگ عاميانه مثل :زن كولي ،سردي خوردن براي زاييدن
فرزند پس��ر ،تخم كبوتر و باز شدن زبان ،چشم زخم ،اعتقاد به تقدير ،بخت خوابيده،
فال گرفتن.
-4-6عناصر مذهبي و برگرفته از قرآن مجيد مثل :اش��اره به س��ورهي يوس��ف،
اشاره به روز است ،اشاره به مسموم شدن امام رضا (ع) ،اشاره به غاشيه.
 -5-6عناص��ر برگرفته از س��نّت و كتابهاي ادبي مثل :بيت ابتداي داس��تان از
حافظ ،عبارت «برق تأييد نداري» كه به تصريح داس��تان از ش��يخ شبستري گرفته شده
و اشاره به آب حيات.
-6-6عناصر اس��اطيري مثل :مار ،اژدها ،اهريمن ،ماه:بيش��تر اين عناصر به عنوان

رمزگانهايي متع ّلق به متون مختلف ،در جريان طبيعي زبان اثر و به شكل عناصر الزم
در پروراندن فضاي داس��تان ،به كار گرفته ش��دهاند .اما آن چيزي كه در اين داس��تان،
ميت��وان ب��ه عنوان زير متني در نظر گرفت كه اثر با آن گفتگو داش��ته اس��ت ،جنبهي
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اس��طورهاي آن است .زندگي روزمره زوجي مثل انور و نسرين كه ممكن است موارد
زيادي مثل آن وجود داشته باشند ،با كمك همين جنبهي اساطيري است كه به شكلي
هنري در آمده اس��ت .تلفيق فضاي به شدت رئال با فضاي رازآلود اسطورهاي زمينهي
هن��ري متن را فراهم ميكند .ارتباط مار ،م��رد ،زن ،اهريمن ،زندگي ،مرگ و زايندگي
را ميتوان در دو اس��طورهي بزرگ يافت :اس��طورهي مذهبي هبوط آدم و اس��طورهي
ضحاك.
ّ
در اس��طوره هبوط آدم ،ابليس به كمك مار وارد بهش��ت شد و آدم را فريفت تا از
ش��جرهي ممنوع بخورد و اين مس��أله باعث هبوط آدم و اخراجش از بهشت شد .در
داس��تان مار و مرد ،زن كولي اهريمن اس��ت كه باعث ورود مار از طريق نسرين به باغ
بهش��تي انور ميشود .در اينجا انور از بهش��ت اخراج نميشود اما باغ او ديگر بهشت
نيس��ت .رابطهي بيش متنيت داستان با اسطوره ذكر شده به وضوح مشاهده ميشود به
اي��ن معني كه عناصر بينامتني از زير متن اخذ ش��دهاند بدون اينكه بين زبر متن و زير
متن رابطهي تفسيري آشكار باشد.
ضحاك را ميبوس��د و از جاي
در اس��طورهي ضحاك وقتي ش��يطان كتفه��اي ّ
بوس��ههاي ش��يطان دو مار ميرويد و خوراك آن دو ،مغز جوانان اس��ت .اين موضوع
ضحاك ،توس��ط
ضحاك و دس��تگيري ّ
باعث خرابي ملك و در نهایت قيام كاوه عليه ّ
آفريدون ميشود .يعني مارهاي مذكور به نوعي باعث هالك ضحاك ميشوند .اشارهي
قصهاي را از دوران
ضحاك شده است .نس��رين ّ
تاحدودی آش��كاري نيز به اس��طوره ّ
كودك��ي خود از زبان مادرش نقل ميكند كه «زني موهايش ميريخته .بهش ميگويند
روغ��ن مار ب��ه موهايش بمالد .مرتب از اين روغن به موهايش ميماليده ،موها رش��د
ميكنند و ش��بيه دو تا مار س��ياه ميشوند و دور گردنش ميپيچند و خفهاش ميكنند»
ضحاك ،مار مغز جوانان را ميبلعد و در داستان مار و
(دانش��ور .)1359،در اس��طوره ّ
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ضحاك مملكت را
مرد ،پرندهها و موجودات باغ ،توسط مار بلعيده ميشوند .مارهاي ّ
ويران ميكنند و مار اين داستان باغ را ويران ميكند .در اسطوره ضحاك جوانان به كوه
و بيابان پناه ميبرند و در اينجا اقوام انور ،نسرين و حتي دوست خانوادگي و پرندگان
از باغ گريزان ميشوند در اسطورهي ضحاك ،آفريدون ضحاك را به بند ميكشد اما در
اينجا نس��رين ،با اعتراضات خود عليه مار ،باعث تحول انور ميشود و با تح ّول يافتن
انور ،مار از باغ بيرون انداخته ميشود.

روابط زبرمتن با زير متن ،مطابق نظريهي ژنت يا از نوع همان گونگي يا تقليد است
و ي��ا از ن��وع تراگونگي يا تغيير و دگرگوني در اين داس��تان مطابق مواردي كه در باال
ذكر شد همانگونگي يا تقليد توأم با تغييراتي در عناصر زير متن وجود دارد .تغييرات
داستان از نوع جابهجايي ،افزايش و تلفيق چند زيرمتن با هم در زبر متن است.
در روايت متون مقدّ س «مار بهش��ت اغلب به سيماي زن تصوير و تصور ميشود،
يعني كه زن اصل و مبدأ اغواگري اس��ت و مار بهش��ت بدين گونه مظهر گناه جسم و
مثل اعالي فسق و فجور ميگردد .اين چنين تصوير مار با تصوير ح ّواي بزه كار اغلب

خلط يا بر آن منطبق ميش��ود» اما در اينجا از ديدگاه هر يك از طرفين داس��تان ،مار به
طرف ديگر ماننده ميشود .نسرين مار را با مرد يكي ميداند و انور خواص مار و زن
را از يك نوع بر ميش��مرد .همچنين در اس��طورهي هبوط ،ابليس توسط مار وارد بهشت
ميشود و آدم را ميفريبد و در اين داستان مار در بطن نسرين پرورش مييابد و در نهایت
توسط انور وارد باغ ميشود .جابهجايي ديگر تغيير نقش زايندگي است .در متون مقدّ س
نقش زايندگي به مرد اعطا ش��ده اس��ت .اما در اينجا مرد نازاست و زن است كه نقش
زايندگي را به عهده ميگيرد.
مهمترين جابهجايي كه در اين داس��تان نسبت به اسطوره ضحاك ايجاد كرده است
اضافه ش��دن نقش زن به آن اس��ت .در اين داس��تان از زن به عنوان حاملي براي مار
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ضحاك با توجه به ريشهي لغوي
ضحاك خود حامل مار استّ .
استفاده شده است ولي ّ
آن يعني آژيدهاك ،خود نوعي مار اس��ت و مجبور اس��ت كه از مارها حمايت كند اما
در داستان زبرمتن انور به خاطر اين تصور كه مار نمادي از خاصيت مردانگي اوست،
از مار حمايت ميكند.
نتیجهگیری:
داس��تان مار و مرد ،مثل هر داس��تان دیگر ،رو ساختی است برای ژرف ساختی که
نویسنده در نظر داشته است .اما فراتر از این دانشور ،با توجه به ارجاعات بسیارش به
متون دیگر و نیز اشارههای متعدد او به آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ،ما را
به فضای تاریک و تلخ روزگارانی می برد که دیو و جادو ایرانیان را میفریبد و سبب
میش��ود که ماری در بطن آنان ش��کل گیرد که آفت تمامی زندگی ش��اداب ،زیبا و پر
رونق آنان است .اما تمام اینها از رهگذر روابط بینامتنی که کلید نمادهای داستاناند،
به خواننده القا میشود .این روابط گونههای مختلفی دارند و در شکلهای دگرگونهای
به نمایش در میآیند و ذهن خواننده را به خود معطوف میدارند .به طور کلی میتوان
این اشکال تاثیرگذار را در سه سطح باز شناخت.
-1رواب��ط بینامتنی بر پایهي نظریهي ژرارژنت ،به ش��کل حضور یک متن در زبر
متن مورد نظر .مثال ش��عرهای حافظ و س��عدی با نمادهای خاص آنها ،ضربالمثلها،
بس��یاری از دالهایی که ذهن خوانندهي ایرانی را ب��ه تاریخ و فرهنگ قومی معطوف
میدارد.
-2رابط��ه بی��ش متنیت ،یعنی رابطهای ک��ه زبر متن ،عناص��ری را از زیر متن اخذ
میکند .در این جا داستان ضحاک مار دوش ،مار زاییدن زن در شاهنامه ،فالگیر که در
حکم زن جادوس��ت در تمام لحظههای داستان به موازات روساخت حرکت میکند و
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داستان را به فضاهای ترس آور «مغلوبیت» میبرد و سرانجام نتیجهي دردآور بیهویتی
را به او القا میکند.
-3روابط بینا مولفی؛ یعنی پیوندی که میان این اثر دانش��ور با آثار دیگر او و حتی
آگاهیهای او به ش��کل خاصی که طی س��الیان در ذهن او نطفه بس��ته است.نامهایی
ک��ه او به کار برد مثل «نس��رین» و «انور» میتواند تقابل ای��ران و انیران ،و در اینجا به
طور مش��خص ایران و عرب را «به ویژه با اشاره به انور سادات رییس جمهور پیشین
مص��ر» به ذهن خواننده متبادر میکند .نیز دالهای بس��یاری که به رغم محدود نبودن
مدلولهای معین ،نوعی دریافت خاص را نش��ان میده��د .از آن جمله «امید»که او به
عنوان اسم پسرش انتخاب میکند.
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