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چکیده
دورة غزنوی یکی از دورههای مهم زبان و ادبیات فارسی است .در این دوره ،متون بسیاری
تألیف یا از زبانهای دیگر ترجمه شدند که در ادبیات فارسی ماندگار گردیده و در متون دورههای
پس از خود نیز تأثیرگذاشتهاند .کلیله و دمنه از جمله متون فاخر این دوره به شمار میرود .با
خوانش این متن کهن با رویکرد بینامتنیت و گفتمان ،میتوان تأثیر این كتاب را در متون پس
از آن بررسی کرد .گفتمانهای حاکم در یک متن الیههای پیدا و پنهان یک جامعه را در زمان
تألیفشان بازتاب میکنند .در این پژوهش ،با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نظریة بینامتنیت
ضمنی و تحلیل انتقادی گفتمان ،در داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» از کتاب کلیله و
دمنه پرداخته شده است .یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که تحلیل عناصر این داستان
میتواند پیوندهای بینامتنی و گفتمانهای حاکم در آن را نمایان سازد و موجب مشخص شدن وجوه
جامعهشناختی در آنشود.
کلید واژگان :بینامتنیت ،گفتمان ،دورة غزنوی ،کلیله و دمنه ،مرزباننامه.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران -جنوب .پژوهشگر بنیاد ایرانشناسی.
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مقدمه
قرن ششم از دورههای درخشان تاریخ ادبیات فارسی است .متون فاخری در این دوره تألیف و از
زبانهای دیگر ترجمه شدند .دورة غزنویان از دورههای مهم اجتماعی و ادبی این قرن به شمار میرود.
نویسندگان و شاعران این قرن با متون پیشین آشنایی داشتند و در متون پس از خود تأثیرگذار بودهاند.
كلیله و دمنه یكی از متون فاخر این دوره ،شامل حكایتهای بسیاری در حوزة تعلیم و تربیت
است .نصراهلل منشی این کتاب را در آغاز قرن ششم (دورة غزنویان) از عربی به فارسی ترجمهای
آزاد كرد .متون پیشین همچون سنسكریت ،پهلوی ،عربی ،فارسی در این ترجمه تأثیر گذاشتهاند.
بنابراین ،این متن به جزء بررسی ارزش ادبی از لحاظ جامعهشناختی و تاریخی این دوره نیز اهمیت
دارد که از ویژگیهای متون این دوره است.
نظریههای گفتمان و بینامتنیت در دورة معاصر خوانش 1متون را متحول و به شناخت جامعهشناسانة
متنها كمك كر دهاند .پیوستگی این دو نظریه با یكدیگر میتواند در تحلیل الیههای پیدا و پنهان یك
متن ،وجوه گوناگون ادبی ،جامعهشناختی ،تاریخی و ...را در آن متن بازیابی كند.
در این مقاله ،به خوانش داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» از كتاب كلیله و دمنه با توجه
به عناصر داستان و نظریة ریختشناسی قصههای پریان پراپ پرداخته میشود .تحلیل عناصر
داستان پیوندهای بینامتنی این داستان را با داستان «درودگر با زن خویش» از كتاب مرزباننامه نشان
میدهد .پیوندهای بینامتنی گفتمانهای مشترك این دو كتاب را كه در بازة زمانی قرن ششم ترجمه
شدهاند (كلیله و دمنه در آغاز قرن شش و مرزباننامه در پایان همان قرن) بیان میكنند.
پیشینة پژوهش
پژوهشگران بسیاری متون گوناگون ادبیات فارسی را با شکلگیری نظریة بینامتنیت و گفتمان
تحلیل و بررسی کردهاند و در این زمینه کتابها ،مقاالت و پایاننامههای متعددی نوشته شدهاند .در
مورد تحلیل داستانهای کلیله و دمنه و مرزباننامه با روش تحلیل گفتمان انتقادی و بینامتنیت ضمنی
در این دو متن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است .اما در مورد پیشینة این مقاله میتوان به آثاری
همچون مقالة «نقد و تحلیل قصهای از مرزباننامه بر اساس رویکرد بینامتنیت» از محمود رضایی
دشتارژنه اشاره داشت .در این مقاله رابطههای بینامتنی داستانی از مرزباننامه با متون دیگر نقد و
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بررسی شده است (رضایی دشتارژنه .)1387 ،اسماعیل نرماشیری با رویکرد نشانه -معناشناسی در مقالة
«خوانش تحلیلی گفتمان «شاهزاده و یاران او» در کلیله و دمنه بر پایة نشانه -معناشناسی» با استفاده از
قابلیتهای معناسازی و چگونگی ظهور مؤثر آن در اندیشة راوی و گستره کردن گفتمانهای حاکم
در یک جامعه این داستان را ارزیابی کرده است (نرماشیری .)1397 ،نگارنده نیز در پایاننامة کارشناسی
ارشد خود با عنوان «گفتمان و بینامتنیت در کلیله و دمنه و مرزباننامه» به تحلیل داستانهای این دو
کتاب با رویکرد بینامتنی و گفتمان پرداخته است (دولتی .)1392 ،در این پایاننامه نخست به تحلیل
گفتمانهای دو کتاب پرداخته شده است .سپس ،داستانهای موجود در هر دو کتاب که با یکدیگر
رابطة بینامتنی دارند ،بررسی شدهاند تا بتوان نوع رابطة بینامتنی را در این دو متن تحلیل کرد.
 .1گفتمان و بینامتنیت
نظریههای گفتمان و بینامتنیت در نقد جدید ،خوانش متون را متحول و مسائل جوامع گوناگون
را درون متنها _در بازة زمانی تألیف آن متن -بازتاب میكنند .با این دو نظریه ،خوانش متون
رنگ دیگری گرفته و به مسائل جامعهشناسی متنها كمك شده است.
متن ادبی به عنوان اثر نویسنده به جهانبینی محیط اطراف او متعلق است ،بنابراین ،در یک متن
ادبی سه مسئله با یکدیگر تعامل دارند .1 :اثر؛  .2جهانبینی اطراف نویسنده و  .3محیط اجتماعی
و اقتصادی آن اثر .نویسنده مجموعهای از واژهها را در حافظه دارد که از این مجموعه ،برگرفته
از گفتگوهای محیط زیست او گفتمانهای آن اثر ساخته میشود (كهنموییپور و خاوری.)28 :1388 ،

گفتمانهای مختلف در دورههای تاریخی در متنهای گوناگون تكرار میشود و از متنی به متن
دیگر میروند .نویسندگان بسته به عوامل یادشده گفتمانهای پیشین را با جهانبینی خود وارد یك
متن میكنند .بعضی گفتمانها عین ًا تكرار میشوند و برخی دیگر ریشه در الیههای پنهان متن دارند.
تكرار گفتمانها درون متنها رابطههای بینامتنی را میسازند.
تحلیل روابط بینامتنی نقش مهمی در پیوست متن و بافت دارند .این تحلیلها مرکز توجه را به عمل
گفتمانی تولیدکنندگان و تحلیلگران یک متن معطوف میکنند که این مسئله به ماهیت عمل اجتماعی-
فرهنگی بستگی دارد و ویژگیهای آن در متنهای ناهمگون متجلی میشوند (فركالف.)158 :1387 ،

تحلیل گفتمان و بینامتنیت در یك اثر میتواند الیههای پیدا و پنهان آن متن را به خواننده نشان
دهد و مسائل تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...را در هر دورة تاریخی بازتاباند.
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 .2خوانش داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» از كلیله و دمنه
هما ن طور که گفته شد ،كلیله و دمنه شامل حكایتها و داستانهای گوناگون در قالب ادب
تعلیمی است .این كتاب را نصراهلل منشی اوایل قرن ششم 1در زمان بهرامشاه و خسروشاه غزنوی
از عربی به فارسی با نثری منشیانه ترجمه كرد .کلیله و دمنه از نظر ویژگیهای سبکی به سه دلیل
اهمیت دارد :نخست به لحاظ فکری که کتاب کیاست و سیاست است؛ دوم به دلیل تاریخ نثر فنی،
به طوری که نویسندگان این سبک به آن نظر داشتهاند و از آن نام بردهاند؛ و سوم از نظر تلخیص
و شرح بازنویسی (شمیسا .)85 :1387 ،یكی از داستانهای این كتاب داستان «درودگر و زن او و
دوستگان زن» از باب چهارم بوف و زاغ (منشی )237 -191 :1379 ،به طور خالصه بدین شرح است:
درودگری در شهر سرندیب ،زنی بیهمتا در زیبایی داشت و شیفتة او بود .یكی از همسایگان
روزی زن را دید و دل در عشق اوبست .اقوام شوهر از این واقعه اطالع پیداكردند و به درودگر
گفتند .درودگر برای آنكه از شنیدههای خود مطمئن شود؛ به همسرشگفت :قصد سفر دارد و از
زن خواست برایش توشهای سازد .هنگام خداحافظی ،درودگر به زن گفت :در خانه را محكم ببند تا
در نبود من مشكلی پیش نیاید .هنگامی که درودگر از خانه خارج شد ،زن معشوق را به خانه دعوت
كرد .درودگر از راه پنهانی وارد خانه شد و معشوق را دید .درودگر در زیر تخت پنهان شد تا باقی
خلوت را مشاهده كند .ناگهان زن پاهای مرد را دید و به معشوق گفت :به آواز بلند از من بپرس
كه «مرا بیشتر دوست داری یا شوهرت را»؟ معشوق پرسید و زن جوابداد :این چه سؤالی است؟
نیازی نیست كه من به تو جواب دهم .معشوق اصراركرد و زن گفت :زنان از روی سهو یا شهوت
چنین كاری شاید بكنند؛ اما اخالق و كردار معشوق برای آنان اهمیت ندارد .به محض آنكه ،حاجت
نفس كم شود ،معشوق برای آنان بیگانه باشد .اما شوهر برای زن مانند پدر ،برادر و فرزند اهمیت
دارد .مرد چون این سخنان را شنید ،دلش به رحم آمد و گفت :چه اشتباهی در مورد همسرم كردم.
زن بیچاره در عشق من سوزان است و هیچ كسی از خطا معصوم نیست .بهتر است ،آبروی او را
پیش این مرد نریزم و تا صبح زیر تخت بمانم .معشوق رفت و مرد از زیر تخت بیرون آمد .مرد،
زن را از خواب بیدار كرد و به او گفت :اگر به خاطر تو نبود ،كار معشوق را میساختم و آبرویش
را میبردم .زن نیز سكوتكرد و خشم مرد پایانیافت (منشی.)221 -217 :1379 ،
غزنویان برای آنکه نام خود را در تاریخ ماندگار کنند ،به متون اهمیت میدادند ،بنابراین ،ادبیات
 .1پس از سال  511و پیش از سال  599هجری
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این دوره در تاریخ ادبیات فارسی تأثیرگذار ،ماندگار و غنی است .كلیله و دمنه همانطور كه از متون
متقدم سنسكریت ،پهلوی ،عربی و فارسی تأثیر گرفته ،در كتابهای پس از خود نیز تأثیر گذاشته است.
مرزباننامة سعدالدین وراوینی یكی از متون تأثیرپذیر از این اثر جاودان و ارزشمند است .او
در مقدمة كتاب خود به صراحت از متونی كه از آنها تأثیر گرفته است ،نام میبرد ...« :بعضی از آن
كتب اسمار و حكایات یافتم به سیاقت مهذب و عبارت مستعذب آراسته و الفاظ تازی در پارسی به
حسن تركیب و ترصیف استعمال كرده و جمال آن تصنیف فی أبْهی َملْ َبس َو َأ ْشهی َم ْنظَ ٍر بر ابصار

اهل بصیرت جلوه داده چون كلیله كه اكلیلیست فرق مفاخران براعت را به غرر آللی و درر متاللی
مرصع( »...وراوینی.)9-8 :1366 ،
مرزباننامه در دورة سلطان جاللالدین خوارزمشاه ترجمه شده ،این دوره از لحاظ سیاسی
بیثبات و چند حكومتیست .زمینههای ورود مغول به ایران فراهم و ادبیات در این دوره رو به
زوال است .اگر كسی همت به كاری میگمارد ،تأثیر علم و ادب دورة پیشین در اثرش نمایان است.
در مرزباننامه داستان «درودگر با زن خویش» از باب هشتم شتر و شیر پرهیزگار (همان-559 :

 )647پیوندهای بینامتنی و گفتمانهای مشترک با داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» از كلیله
و دمنه دارد .خالصه این داستان به شرح ذیل است:
درودگری چیرهدست ،زنی نیكوروی و خوب پیكر داشت .هر شب كه درودگر خوابش میبرد،
زن آهسته از خانه بیرون میرفت و تا صبح در كنار معشوق میماند .درودگر از این وضعیت كارد
به استخوانش رسید ،با خود اندیشید تا زن را طالق دهد و با زنی آبرومند ازدواج كند تا حرفش بر
سر زبانها نباشد .شبی زن از خانه بیرونرفت و مرد در خانه را محكمبست .زن هنگامی كه به خانه
بازگشت ،با در بسته روبهرو شد ،از شوهرشخواست تا در را باز كند .درودگر گفت :از اینجا برو،
مگرنه بیرون میآیم و تیشهای كه از دست تو بر پایم زدهام ،بر سرت میزنم .چاهی عمیق نزدیك در
بود .زن گفت :اگر در را باز نكنی ،خود را به چاه میاندازم تا شحنه تو را قصاص كند .زن سنگی بزرگ
را در چاه انداخت و پشت دیواری پنهان شد .درودگر بیرونآمد تا ببیند چه شده است؟ زن به داخل
خانه رفت ،در رابست و شروع به فریادزدن کرد .همسایگانپرسیدند :چه پیش آمده است؟ زن
گفت :شوهر من مردی فقیر است .من با تمام فقر او ساختهام .اما او به جای آنكه از من سپاسگزاری
كند ،هر شب از خانه بیرون میرود و تا صبح باز نمیگردد .مرد از گستاخی و دروغ زن عاجز ماند .هر
دو قرار گذاشتند برای داوری پیش حاكم شرع بروند .زن با حیله جریان را برای قاضی تعریفكرد.
مرد حکایت را به راستی بیان كرد .حاكم شرع زن را تحدید و مجازاتكرد (وراوینی.)620 -616 :1366 ،
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بخشها

داستان كلیله و دمنه

معشوق به خواست زن در مورد عالقة
نقطة نزول زن به شوهرش سؤال میكند و جواب
زن به معشوق ،شوهر را میفریبد.
نقطة پایانی

مرد زن را حالل میكند.

داستان مرزباننامه
زن برای مظلومنمایی فریاد میزند.
مرد و زن هر دو پیش حاكم شرع برای
داوری میروند و زن مجازات میشود.

آغاز دو داستان به یكدیگر شبیه است ،دو داستان با اطناب به توصیف زیبایی زنان پرداختهاند.
نقطة صعود دو داستان نشان از خبرچینی و توجه به امور خصوصی زندگی دیگران در جامعة ایرانی
از دیرباز تاكنون دارد .نقطة اوج داستانها حول محور نیرنگ میچرخد (در بخش گفتمانها به این
مسئله پرداخته شده است) .نقطة نزول داستانها در الیههای پنهان متن نیرنگ و شرح نقطة اوج
است .اما نقطة پایانی دو داستان با یكدیگر كام ً
ال متفاوت است .این بخشها با یكدیگر پیوندهای
بینامتنی دارند .اما هر نویسنده با توجه به جهانبینی و دایرة واژگان خود و زمان تألیف هر متن
داستان را بیان كرده است.
پس از بخشهای زنجیرهای داستانها عناصر تشكیلدهنده در رابطههای بینامتنی و گفتمانهای
هر داستان قابل بحث و بررسی است:
الف) پیرنگ :پیرنگ تنها توالی وقایع نیست بلكه مجموعة سازمان یافتهای از وقایع است
که با یکدیگر رابطة علی و معلولی پیوندخورده دارند .پیرنگ با الگویی معین مرتب شده است
(میرصادقی .)64 :1385 ،پیرنگ دو داستان در الیههای پیدای متن ،حول مبحث خیانت و روابط
مخفیانة زنان داستان با معشوقان آنها و در الیههای پنهان متن نارضایتی از ازدواجهای نامناسب
است كه حوادث را در داستان میسازد .برای پیشبرد داستانها دو زن نیرنگ میكنند ،بنابراین،
شخصیتها در رابطة با حوادث در كشمكش با یكدیگراند.
ب) شخصیت :شخصیت از عناصر مهم و بحث برانگیز داستان است .شخصیتها ،گفتگوها و
حوادث داستان را میسازند .شخصیت به پیرنگ ،فضا ،صحنه ،سبك،گفتوگو و ...رنگ میدهد.
آنها را باید ستونهای یک ساختمان دانست ،زیرا اثر روی آنها بنا میشود ،هر قدر این ستونها
مستحکمتر باشند ،بنا محكمتر و پایدارتر خواهد بود (دقیقیان .)17 :1370 ،دو زن ،دو مرد و دو
معشوق شخصیتهای این دو داستان را میسازند .زنان در داستانها ،شخصیتی نیمه پویا دارند.
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هر دو برای تغییر حادثه تالش میكنند ،اما حادثهای كه مسیر داستان را تغییر بدهد و تحولی در
روند داستان ایجاد كند نمیآفرینند .مردان و معشوقان شخصیتی ایستا دارند و تغییراتی جزئی در
شخصیتشان دیده میشود.
نویسندگانی كه طبقهای از اجتماع را در دورانی خاص به عنوان پروتوتیپ 1كلی اثر خود
برمیگزینند ،میكوشند تا در وجود یك یا چند شخصیت داستان خود ،ویژگیهای عمومی اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و روانی افراد آن طبقه را به تصویر بكشند (همان .)103 :شخصیتهای دو داستان
پروتوتیپهای جامعهای هستند كه نویسنده در آن زندگی میكند و با حضور این شخصیتها
نویسنده مسائل و مشكالت زندگی افراد را در دورة غزنوی و خوارزمشاهی بیانكرده است.
تمام شخصیتها در این دو داستان قالبیاند .شخصیتهایی كه نسخه بدل یا كلیشة شخصیتهای
دیگری هستند (میرصادقی .)96 :1385 ،نمونههای شخصیت كلیشهای زنان مكار با فساد اخالقی
در متون فارسی بسیار است .نحوة عمل آنها برای خواننده مشخص است ،هر دو به خیانت فكر
میكنند .شخصیت قالبی مردان نیز شخصیتهای روزمرهاند .هر دو تالش میكنند تا از حرف مردم
رها شوند .اما در داستان مرزباننامه مرد برای رهایی از گرفتاری به ازدواجی دیگر فكر میكند،
از ویژگیهای شخصیتهای ایستا كه نمونة آن در متون کهن بسیار است .شخصیت قالبی معشوق،
مردی که منتظر فرصت برای به كام رسیدن خود است و هیچگونه پویایی ندارد.
شخصیتها میبایست نه نمونة مطلق پرهیزگاری و خوبی و نه بدسرشت و شریر بلكه تركیبی
از خوبی و بدی و مجموعهای از فردیت و اجتماع باشند (همان .)86-85 :هر دو زن ،شخصیت اول
داستانها ،هنگامی كه میخواهند خود را در پیش چشم شوهرانشان خوب جلوه دهند پرهیزگار
میشوند و هنگامی كه میخواهند پیش معشوق بروند دیگر به شوهران خود فكر نمیكنند و ذات
واقعی خود را نشان میدهند.
شخصیتهای دو داستان خویشكاریهایی 2دارند ،در جدول ذیل مطابق دیدگاه شخصیتشناسی
پراپ این خویشكاریها بررسی شده است تا با کمک آن بتوان گفتمانهای حاکم و روابط بینامتنی
این دو داستان را استخراج کرد:
« .1پروتوتیپها ،یعنی نمونههای اولیهای كه در زندگی واقعی به نوعی ذهن نویسنده را ،برای خلق یك كاراكتر تحریك كرده
و به او ابزارها و مواد خام الزم برای این آفرینش را بخشیدهاند ،انكار نكرده است» (دقیقیان.)58 :1370 ،
« .2خویشكاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه كه از نقطه نظر اهمیتی كه در جریان عملیات قصه دارد ،تعریف میشود»
(پراپ.)53 :1386 ،
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جدول شمارة  :2خویشکاری شخصیتها در دو داستان
«درودگر و زن او و دوستگان زن» و «درودگر با زن خویش»

ردیف

خویشكاریهای اشخاص
قصه بر اساس دیدگاه
شخصیتشناسی پراپ

شخصیتهای داستان
كلیله و دمنه

شخصیتهای داستان
مرزباننامه

1

«یكی از اعضای خانواده ،از
خانه غیبت میكند»
(پراپ.)60 :1386 ،

مرد ظاهرا ً به سفر میرود.

زن هر شب خانه را ترك میكند.

2

«قهرمان قصه از كاری نهی
میشود» (همان.)61 :

3

«فاجعه یا گره قصه همراه با
در الیههای پنهان متن زن با
در الیههای پنهان متن زن با
عمل شرارت آغاز میگردد» شرارت معشوق را به خانه دعوت
شرارت به خانة معشوق میرود.
(همان.)69 :
میكند.

هنگامی كه مرد به سفری صوری هنگامی كه زن از خانه بیرون
میرود ،به زن میگوید :در خانه
میرود ،مرد او را از ورود
باید محكم بسته شود تا خللی نیفتد .مجدد به خانه نهی میكند.

«شریر كسی را جانشین كس
زنان دو داستان معشوق را جانشین شوهران میكنند.
دیگری میكند» (همان .)74 :در الیههای پنهان متن زنان از زندگی خود راضی نیستند ،معشوق را
4
«شریر به زور كسی را برای به زور برای ازدواج نمیخواهند ،اما رابطهای با كس دیگر به غیر از
ازدواج میخواهد» (همان.)75 :
شوهر خود دارند.
«یكی از افراد خانواده یا فاقد
 5چیزی است یا آرزوی داشتن
چیزی را دارد» (همان.)78:

6

«بدبختی و مصیبت اعالن
میشود» (همان.)81 :

مردان دو داستان مال و ثروت ندارند .زنان آرزوی مردی مطابق
میل خود دارند.
در دو داستان از مصیبت در زندگیها صحبت میشود .كلمات این
دو بخش داستانها نشان از بدبختی دارد.
« ...و طایفة خُ ُسران بران وقوف یافتند و درودگر را اعالم كردند»
(منشی.)218 :1379 ،
« ...اندیشید كه من این نابكار را بدینچ میكند ،رسوا كنم و طالقش
دهم كه میان اقران و اخوان چون سفرة خوان عرض من دست مال
مالمت شد و خود را مضغة هر دهنی و ضحكة هر انجمنی ساختم»...
(وراوینی.)618 -617 :1366 ،

۷

«شریر شكست میخورد»
(همان.)111 :

زن با ساده لوحی مر د پیروز
میشود.

قاضی زن را شكست میدهد.

۸

«شریر مجازات میشود»
(همان.)131 :

مرد از زن حاللیت میگیرد.

قاضی برای زن حكم تعزیر و
تحدید میدهد.
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بررسی شخصیتها در این دو داستان بازتابدهندة مسائل اجتماعی و خانوادگی در الیههای
پنهان متن است .در دورة تاریخی غزنوی ،ازدواج ،آداب و رسومی خاص و مشكالتی را نیز به
همراه داشته است .میتوان به صورت اجمالی و با توجه به تاریخ اجتماعی ایران بیان کرد :ازدواج
دختر غالب ًا با یكی از خویشاوندان نزدیكش صورت میگرفته است ،به دلیل آنكه عقدشان در
آسمانها بسته شده ،اما در واقع پدران میخواستند تا ثروت از چارچوب خانواده بیرون نرود و
به دست بیگانه نیفتد .اینگونه وصلتها و ك ً
ال ازدواجهایی كه بنا به مصالح اقتصادی و خانوادگی
انجام مییابد ،در اغلب موارد با عشق و دلدادگی همراه نیست و اصو ًال پردهنشینی مبالغهآمیز زنان،
رسمی كه رعایت عفاف و پاكدامنی را با بندی بودن در خانه مخلوط میكند ،مانع از آشنایی و
مصاحبت پاكدالنة مردان با زنان میشده است (ستاری .)216 :1387 ،در الیههای پنهان متن این دو
داستان و در متن داستان اصلی کتاب کلیله و دمنه (یعنی باب چهارم ،بوف و زاغ) و مرزباننامه
(باب هشتم ،شتر و شیر پرهیزگار) میتوان این مسائل و مشکالت به وجود آمده را مشاهده کرد.
پ) حقیقتمانندی :حقیقتمانندی داستان را پیش چشم خواننده مستدل و محتمل جلوه
میدهد و اینگونه خواننده آن را میپذیرد (میرصادقی .)142 :1385 ،نویسنده در این دو داستان وقایع
را دقیق و با ریزهكاری در كنار یكدیگر چیده است .در داستان كلیله و دمنه زن ،پای مرد را از زیر
تخت میبیند و زن از معشوق میخواهد در مورد صحت عشقش به شوهر از زن بپرسد .در داستان
مرزباننامه ،زن با حیله سنگی بزرگ را در آب میاندازد .معیار سنجش حقیقت در داستانها كمی
تغییر میكند ،اما خواننده داستان را تا پایان میخواند.
ت) درونمایه :دورنمایة داستانها به مكر و حیلة زنان ،خیانت آنان به شوهرانشان و رضایت
نداشتن از وضع موجود در زندگی میپردازد .درونمایه به عنوان فكر و اندیشة حاكم در داستان
جهت فكری و ادراكی نویسنده را نشان میدهد (همان .)174 :درونمایة این دو داستان جهت فكری
نویسندگان آن را در جامعة زمانشان یعنی اندیشة مرد ساالرانه بیان میكند .در باب بوف و زاغ؛
و شتر و شیر پرهیزگار نیز درونمایة خیانت مطرح شده است و چون داستانهای این دو کتاب
اپیزودیک هستند ،در نتیجه درونمایة داستان اصلی در داستانهای فرعی نیز تأثیر میگذارد.
ث) موضوع :شامل پدیدهها و حادثههایی است كه داستان را میآفریند و درونمایه را به
تصویر میكشد (همان .)217 :موضوع دو داستان از واقعیت جامعة زمان تألیف این دو كتاب نشأت
گرفته است .در الیههای پنهان متن به موضوع ازدواجهای بدون تناسب و آگاهی در جامعهای كه
منافع شخصی مطرح است پرداخته میشود .در بعضی از قسمتهای داستانها حرف نویسنده برای
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خواننده غیرقابل باور است .اما واقعیت جامعه در تار و پود روح انسانهای جامعهشان را مشاهده و
بیان كردهاند .طبقة اجتماعی مردان این دو داستان از طبقة سوم جامعه است .در طبقة سوم جامعه،
بسیاری از مسائل حول محور مسائل مالی و تأمین معاش زندگی میچرخد .بنابراین ،گاه تمام وقت
مردان به كار و تأمین معاشپرداخته میشود و به دیگر مسائل زندگی نمیپردازند .از طرفی زنان كه
بدون حق انتخاب ،شوهری برای آنها برگزیده شده ،گاه با چنین رویکردی به معشوق رو میآورند.
با نگاه تاریخی -اجتماعی به این موضوع در دورههای تاریخی میتوان گفت :گاه پادشاهان
و حاكمان برای دوستی و حفظ رابطة سیاسی میان دو كشور و دو حكومت ،از رابطههای ازدواج
كمك میگرفتند .در دورة غزنوی اینگونه ازدواجها از آداب و رسوم درباری است .شاه یكی از
دختران سلطان مورد نظر را به عقد پسر خود و یا عقد خود در میآورد یا دختر خود را به پسر
سلطان یا فرمانروا میداد .بسیاری از این ازدواجها جنبة مصلحتی و سیاسی داشته است و رابطة دو
حكومت را مستحكمتر میكرده است (نازككار.)43 :1382 ،
نصراهلل منشی در نزد غزنویان منشی دربار است ،مسائل موجود در دربار را مشاهده میکند .او
در متن کتاب خویش که ترجمهای آزاد است مباحث مورد نظرش را نیز بیان میکند .از طرفی وی
نمیتواند این مسائل را در دربار و در مورد درباریان بیان و جامعة خود را نقد كند .بنابراین ،برای
بیان این منظور از طبقة سوم جامعه كمك گرفته است كه چیزی برای از دست دادن ندارند .وراوینی
نیز کتاب خود را ترجمهای آزاد کرده ،همچنین در کتابش از متن کلیله و دمنه تأثیر گرفته ،بنابراین،
او نیز مسائل زمانش را در جامعة طبقة سوم بیان کرده است.
ج) زاویة دید :زاویة دید در آغاز هر دو داستان با زاویة دید بیرونی شروع میشود .داستان
كلیله و دمنه در باب بوف و زاغ است .وزیر پنجم با پادشاه زاغان در حال گفتگو است و داستان
درودگر را برای استحكام بیشتر داستان اصلی روایت میكند .اما در میان داستان «درودگر و زن
او و دوستگان زن» زاویة دید درونی میشود و اشخاص داستان با یكدیگر صحبت میكنند .در
مرزباننامه داستان از زبان شتر كه در حال مشاجره با خرس است با زاویة دید بیرونی آغاز میشود.
اما در میانة داستان اشخاص مانند داستان كلیله و دمنه با زاویة دید درونی صحبت میكنند که به شیوة
زاویة دید دانای كل معروف است (میرصادقی .)396 :1385 ،با این زاویة دید خواننده از جوانب و
ریزهكاریهای داستان آگاه میشود .پایان دو داستان مجددا ً با زاویة دید بیرونی جمعبندی میشود.
چ) صحنه :عنصر دیگر در بررسی عناصر داستان ،صحنه یكی از عناصر مهم در تحلیل
داستان است« .زمان و مكان» بخشی از جامعه است .بنابراین ،چگونگی پرداختن به عنصر صحنه
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در یك داستان اهمیت دارد .زمان تاریخی ترجمة داستان كلیله و دمنه در دورة غزنوی در آغاز
قرن ششم و زمان ترجمة داستان مرزباننامه در دورة خوارزمشاهیان در پایان قرن ششم است ،هر
دو بازة زمانی نشان از ناامنی دارد و در الیههای پنهان داستان حس میشود .زمان اصلی صحنة
دو داستان شب است که گاه ناامنی یكی از ویژگیهای شب به شمار میرود ،زیرا در تاریكی
شب چشمها كمتر توانایی دیدن دارند .مكان دو داستان خانه است ،داستان كلیله و دمنه در خانة
زن و مرد و داستان مرزباننامه در خانة معشوق اتفاق میافتد .از لحاظ جامعهشناسی سقف با خود
فضای محدود و سربسته را ایجاد میكند .بنابراین ،فضا خصوصیتر میشود .در داستان كلیله و
دمنه اسباب و لوازم (تخت) و در داستان مرزباننامه فضای بیرونی خانه چاه نماد گرفتاری و درب
نماد رهایی تصویر شده است.
ح) گفت و گو :گفت و گو عمل داستانی را پیش میبرد؛ با ذهنیت شخصیتهای داستان
هماهنگی و همخوانی دارد؛ حس طبیعی بودن را به خواننده القا میكند؛ فعل و انفعال و افكار
شخصیتها معلوم میشود؛ واژهها ،ضرباهنگ ،درازی و كوتاهی جملهها به گویندگان آنها ارتباط
دارد و به تفسیر و توضیح داستان کمک میكند (همان .)472 -471 :گفت و گو مسیر داستان را
میسازد .خواننده با گفت و گو به افكار شخصیتها پی میبرد .در داستان كلیله و دمنه ،هنگامی
ت و گوی
كه زن با معشوق گفتو گو میكند ،فریب و نیرنگ در شخصیت زن نمایان و هنگام گف 
زن با شوهر ،سادهلوحی مرد نمایش داده میشود .در داستان مرزباننامه ،با گفتوگوی زن و مرد
ذهنیت آنان به خواننده القا میگردد .زن این داستان نیز در فكر فریب است و مرد سادهلوح نشان
دادهشده است .راوی در دو داستان تصویری از وضعیت موجود میسازد تا پیرنگ داستان را بیان
كند ،گفتو گوها میان اشخاص پیرنگ را محكمتر میكند.
خ) سبك :سبك هر نویسنده نشان از فكر و ایدئولوژی او دارد .كلیله و دمنه که قدیمترین
نثر مصنوع است ،نثر فارسی را دگرگون کرد (بهار ،1373 ،ج  .)237 :2سبك كلیله و دمنه نثر فنی
است و از مقولة ادب تعلیمی به شمار میرود .این كتاب بر پایة موازنه ،قرینهسازی ،مزدوجات،
مترادفات و سجع است ،در ضمن آنکه صنایع دیگری همچون موزونی عبارات ،توصیف ،اطناب،
مطابقه ،مراعاتالنظیر ،جمع بین اضداد ،جمع ،تفریق ،سیاقىاالعداد ،كنایهها ،استعارهها ،تشبیهها،
ارسالالمثل ،طردالعكس و ظریف كاریهای دیگر را میتوان در آن مشاهده کرد (همان .)270 :این
موسیقیهای درونی و بیرونی كلیله و دمنه را جاودان كرده و این نوع سبک کلیله و دمنه داستان
«درودگر و زن او و دوستگان زن» را مانند پالنی از یک فیلم برای خواننده به نمایش گذاشته است.
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سبك داستان مرزباننامه ،در پایان قرن ششم ،سبك نثر فنی است .وراوینی از پیروان روش
«ترجمه و تهذیب» و كتابش در نوع ادب تعلیمی قرار دارد .مرزباننامه نیز مانند كلیله و دمنه از
همان سبک استفاده از موازنه ،ازدواج و مترادفات پیروی كرده و تا میتوانسته از سجع پیدرپی
استفاده نکرده است و گویی از نسلهای پسین كلیله و دمنه به شمار میرود (همان ،ج .)16 :3
تأثیر زبان و ادبیات دورة غزنوی در دورههای پس از آن کام ً
ال مشهود است .مرزباننامه و
سعدالدین وراوینی هر دو تحت تأثیر نصراهلل منشی و كلیله و دمنه بودهاند .اما مرزباننامه ویژگیهای
سبكیای دارد كه منحصر به فرد است و نمیتوان آن را تقلید صرف بدون تغییر در معنا ،محتوا،
صرف و نحو از كلیله و دمنه دانست .همان طور كه در بسیاری از قسمتهای تحلیل عناصر داستان
این تفاوتها دیده میشود .سینمای مرزباننامه تصویریتر از كلیله و دمنه و متن كلیله و دمنه فاخرتر
است .آغاز داستان مرزباننامه برای بیان زیبایی زن و شغل مرد تصویریتر و آغاز داستان كلیله و
دمنه توصیفیتر است .در دو داستان نویسندگان (مترجمان) از عبارت یا شعر عربی استفاده كردهاند.
د) فضا و رنگ :بررسی فضا و رنگ آخرین عنصر در خوانش و تحلیل این دو داستان است .فضا
و رنگ در این داستانها ،فضا و رنگ فریب است .شب در ماهیت خود تاریك است و تاریكی ابهام
دارد .شب فضا و رنگ فریب و خیانت را در پیرنگ قویتر میكند .در آغاز داستانها با توصیف
رنگ زیبایی بیان میشود .با ورود معشوق فضا و رنگ داستان تغییر میكند ،فضای
زیبایی زنان فضا و ِ
داستان برای زنان شاد میشود ،خواننده شك میكند ،مردان مضطرب و نگران میشوند و معشوق به
کام میرسد .در پایان داستان كلیله و دمنه سادهلوحی مرد ،فضای فریب را پر رنگتر میكند .اما در
داستان مرزباننامه قضاوت حاكم شرع به رنگ و فضای فریب و خیانت پایان میدهد.
نویسندگان در هر دو كتاب به عناصر داستان و پیوند آنها در دو داستان توجه داشتهاند .بنابراین،
با تحلیل عناصر داستان ،رابطة بینامتنی در این دو داستان مستحکمتر جلوه میکند.
 .3پیوندهای بینامتنی دو داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» و «درودگر با زن خویش»
همان طور که گفته شد ،تحلیل و بررسی عناصر داستان كمك به شناخت پیوندهای بینامتنی
میكند .بینامتنیت به این نكته میپردازد كه متنها به طور بالقوه متكثر ،بازگشتپذیر ،در جایگاه
پیش انگاشتهای خاص خواننده ،بدون مرزهای روشن و تعریف شده ،و همواره درگیر سرایدن یا
سركوب «آواها»ی مكالمهیی موجود در جامعه هستند (آلن.)296 -295 :1385 ،
متنها از یكدیگر تأثیر میگیرند ،نویسنده خودآگاه و ناخودآگاه از متون پیشین در اثر خود
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بهره میگیرد .زنجیرة تشكیلدهندة این دو داستان و عناصر تشكیلدهندة آنها ،همان طور كه در
تحلیل عناصر داستان بررسی شد ،در بسیاری از موارد نزدیك و شبیه به یكدیگر است ،اما دو
داستان با یكدیگر تفاوتهایی دارند .كلیله و دمنه از متون متقدم خود تأثیر گرفته و در بازة زمانی
درخشان ادبیات دورة غزنوی ترجمه شده و در متون پس از خود تأثیرگذاشته است.
سعدالدین وراوینی در مقدمة كتاب مرزباننامه ،به متون متقدمی كه از آنها در ترجمة اثرش
كمك گرفته و در آن تأثیرگذاشتهاند ،اشاره میكند (وراوینی .)9-8 :1366 ،دو داستان از لحاظ
روساخت و ژرفساخت با یكدیگر پیوندهای بینامتنی دارند .در این دو داستان رابطة بینامتنی
فشردهای دیده میشود ،اما هر نویسنده جهانبینی خاص خود را دارد و برای بیان هر داستان دایرة
واژگان آن دو با یكدیگر متفاوت است .گاه مؤلف در متن دوم قصد پنهان پیوند بینامتنی اثر خود
را ندارد و نشانههایی را در متن استفاده میکند كه با آن نشانهها میتوان رابطة بینامتنی دو متن را
تشخیص داد و حتی مرجع آن را نیز شناخت .اما این نشانهها هیچ گاه به صورت صریح استفاده
نمیشود و به دالیلی بیشتر ادبی اشارات ضمنی بیان میشود (نامور مطلق .)89 :1386 ،این دو داستان
با یكدیگر بینامتنیت ضمنی دارند ،نشانههایی در داستان مرزباننامه دیده میشود كه خواننده مرجع
آن را در داستان كلیله و دمنه بدون آنكه پنهان كاری باشد ،پیدا میكند.
 .4گفتمانهای داستانها
تحلیل عناصر داستان در درون یك اثر داستانی پیوندهای بینامتنی را به خواننده نشان میدهد
و پیوندهای بینامتنی در متون گفتمانها را نمایان میكند .نظریة گفتمان و بینامتنیت دو رابطة
درهم تنیدهاند و بهتر است این دو نظریه در یک متن با یکدیگر بررسی گردد .گفتمانها در متون
تكرار میشوند و رابطههای بینامتنی را میسازند؛ در حالی كه پیوندهای بینامتنی در یك جامعه
بازتابدهندة گفتمانهای آن جامعه است.
« ...متن نه تنها تكثری از معناها را به جریان میاندازد بلكه از گفتمانهای متعدد به هم بافته
شده و در هم تنشی از معناهای از پیش موجود است» (آلن .)101 :1385 ،كلیله و دمنه گفتمانهای
متقدم را در بطن خود دارد و آنها را به متون دیگر نیز انتقال داده ،نویسنده به عنوان مترجم نیز
گفتمانهایی را به آن افزوده است .بسیاری از گفتمانهایی كه در ادامه بررسی میشوند ،از دیرباز
در جامعة ایرانی شكل گرفتهاند و بعضی از آنها ماندگارشدهاند و میتوان این نمونهها را در دیگر
متون ادبی ایرانی نیز جستجو کرد.
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الف) توصیف شغل مردان :در آغاز دو داستان شغل مردان ،درودگری بیان میشود:
 «به شهر سرندیب درودگری زنی داشت( » ...منشی.)217 :1379 ، «شتر گفت :شنیدم كه درودگری بود در صنعت و حذاقت چنان چابك دست كه جان در قالبچوب دادی و نگاریدة اندیشه و تراشیدة تیشة او بر دست او آفرین كردی؛( » ...وراوینی.)616 :1366 ،
در ادامة داستان مرزباننامه به فقر و نداری مرد اشاره میشود:
« ...این شوهر من مردی درویشست ،من با فاقة خویش و فقر او میسازم( »...همان.)619 :
نویسنده شغلی برای مردان انتخاب كرده است كه در الیههای پیدا و پنهان متن فقر و بیچیزی
آنان را نشان دهد .درودگر شخصیتی قالبی و ساده که چیزی برای از دست دادن ندارد .بنابراین،
نویسنده از افكار و اعمال او میتواند استفاده كند تا جامعة خود را بازتاباند .این گفتمان در طبقهبندی
گفتمانهای اجتماعی و گفتمانهای اقتصادی قرار میگیرد.
ب) توصیف زیبایی زنان :پس از توصیف شغل مردان نویسندگان در دو داستان به توصیف
زیبایی زنان میپردازند .یكی از گفتمانهای رایج در بیشتر متون فارسی از دیرباز كه رابطة بینامتنی
هم در متون نظم و هم نثر فارسی دارد؛ بیان زیبایی ظاهری زن است .در جامعة مرد ساالر و پدر
شاهی بیشتر به زیبایی زنان تا عقل و خرد آنان توجه میشود .به طور كلی اگر زن ،شاهزاده نباشد
و یا به خاندان پاكان متعلق نباشد ،در بیشتر موارد دلیل حضور او در داستان برای ایفای نقشی
منفیست (حسینزاده .)56 :1386 ،در این دو داستان نیز نقش دو زن نقشی منفی است.
«رویی چون تهمت اسالم در دل كافران و زلفی چون خیال شك در ضمیر مؤمن...
ُ
ٌ
ـــول َعلـــی خُ ـــدُ و ٍد
ـــدغ تَ ُج
َ ...و َأ ْص
كَمـــا َجـــا َد َّ
ـــما ُء
ـــقیق ُض
الش
َ
حـــی َس َ
ً
ِـــصـــات
كَـــــ َأ َّن بــهــا َعـــقـــا ِر َب راق
ٍ
ِـــن
م
الجنّـــی ل َهـــا َوطَـــا ُء»
َ
الـــو ْر ِد َ
َ

(منشی.)217 :1379 ،

« ...زنی داشت چنان نیكو روی خوب پیكر كه این دو بیت غزلسرایان خاطر در پردة حسب
حال او سرایند:
ای شكســـته بـــه نقـــش رخســـارت
ســـر پـــرگـــار وهــــم در كـــارت
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همـــه صـــورت گـــران چیـــن باینـــد
تـــا بچیننـــد درد رخســـارت »...
(وراوینی.)616 :1366 ،

پ) حضور معشوق :در دو داستان حضور مردی به جزء شوهر در محیط خانه بیان شده است.
گفتمان حضور معشوق و معاشقت با دیگری از دیرباز در متون بیان شده و در جامعة ایرانی مشهود است.
«و همسایه را بدو نظری افتاد كار میان ایشان به مدت گرم ایستاد» (منشی.)217 :1379 ،
«چون او برفت زن میره را بیاگاهانید و میعاد آمدن قرار دادن( »...همان.)218 :
«زن را سلسلة عشق و دوستی دیگر كه با او پیوند داشتی ،بجنبیدی ،آهسته از در بیرون رفتی و
تا آنگه كه غنودگان طالیع روز سر از جیب افق بیرون كنند ،با خانه نیامدی( »...وراوینی.)617 :1366 ،
این گفتمان ،بینامتنیتهای بسیاری در متون فارسی ساخته است .در بحث گفتمان حضور
معشوق گفتمان حضور رقیب و غیرت عاشق در الیههای پیدا و پنهان متن نیز قابل بررسی است.
«[ ...مرد] میرة قوم را آنجا دید» (منشی.)218 :1379 ،
« ...اگر نه آزار تو حجاب بودی من آن مرد را رنجور گردانیدی و عبرت دیگر بیحفاظان
كردمی( »...،همان.)220 :
پس از آن گفتمان ترس از رسوایی و با خبر شدن دیگران و بلند شدن کوس رسوایی بیان میشود.
« ...و طایفة خُ ُسران بران وقوف یافتند و درودگر را اعالم كردند» (همان.)218 :

« ...كه میان اقران و اخوان چون سفرة خوان عرض من دست مال مالمت شد و خود را مضغة
هر دهنی و ضحكة هر انجمنی ساختم( »...وراوینی.)618 -617 :1366 ،
«همسایگان جمع آمدند كه چه افتاد؟» (همان.)619 :
در مرزباننامه مرد برای حل مشكل به گفتمان طالق و زنی از خانوادة نیكو گرفتن میاندیشد.
« ...درودگر را كار به جان و كارد به استخوان رسید ،اندیشید كه من این نابهكار را بدینچ میكند،
رسوا كنم و طالقش دهم( »...همان.)617 :
« ...او را رها كنم و از خاندان صیانت و خدر دیانت سرپوشیدة را در حكم تزوج آرم كه بدو
سرفراز و زبان دراز شوم( »...همان.)618 :
این گفتمان ا ز گفتمانهای اجتماعی و گفتمانهای خانوادگی است.
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در دورة غزنوی عشقورزی حكام به كنیزكان و غالمان مشاهده میشود 1.نویسنده این گفتمان
را درون متن برای بازتاب جامعه در طبقة سوم اجتماعی بیان میكند .تعاملهای درون و برون متنی
شامل بافتهای فرهنگی و اجتماعیاند که معنا و پیام یك گفتمان را بیان میكنند (آقا گلزاده:1385 ،

 .)225معنا و پیام کلی گفتمان این دو داستان بافت فرهنگی و اجتماعی در قرن ششم و بازتاب کلیله
و دمنه در مرزباننامه را بیان میکند .این گفتمان پیوندهای بینامتنی بسیاری در متون نظم و نثر
فارسی از دیرباز تا کنون ساخته است.
ت) مكر و حیله :مكر و فریب از گفتمانها و بینامتنیتهای رایج در متون فارسی است.
درونمایة دو داستان در نقطة اوج داستان ،مكر و حیلة زنانه است .مكر زنانه كه داستانهای
شگفت بسیار دربارة آنهمیشه در محافل و مجالس مردانه نقل شده ،در واقع جلوهای از هوش و
ذكاوت زنان یعنی همان حیلهگری ،چاالكی و تردستیشان در برابر مردان و به منزلة كینخواهی
و انتقامجویی زنان از افرادیست كه خود را مالك و ارباب آنان همچون برده و كنیز پنداشتهاند
(ستاری .)219 :1387 ،دو زن برای دیدار معشوقان خود دست به فریبکاری میزنند.
«و راست بدان درودگرمانی كه بگفت زن نابكار و فریفته گشت» (منشی.)217 :1379 ،
«زنی داشت به وعده روبه بازی به عشوه شیر شكاری» (همان).
«ناگاه چشم زن بر پای او افتاد... ،معشوقه را گفت :آواز بلند كن و بپرس كه «مرا دوستر داری
یا شوی را؟» ...زن گفت :زنان را از روی سهو و زلت یا از روی شهوت از این نوع حادثها افتد و
از این جنس دوستان گزینند كه بحسب و نسب ایشان التفات ننمایند( »...،همان.)219 :
« ...زن خویشتن در خواب كرد» (همان.)220 :
« ،...نقشبندی حیل زنان هم به كمال دانستی( »...وراوینی.)617 :1366 ،
«پس سنگی بزرگ به دست آورد و در آن چاه انداخت و از پس دیواری پنهان شد» (همان.)619 :
«زن از جایی در خانه بجست و در ببست و مشغله و فریاد برآورد» (همان).
« ...هر شبانگاه از خانه بیرون شود و هر صبح دم درآید( »...همان).
«زن آغاز كرد و صورتی كه نگاشتة خدیعت ...او بود» (همان).
كلماتی كه در این بخشهای دو داستان استفاده شده ،بیانگر فریب و مكر در الیههای پیدا و پنهان
متن است :فریفته ،روبهبازی ،در خواب كردن ،نقشبندی حیل ،پنهان ،خدیعت و ...انتخاب و كاربرد
 .1عشقورزی سلطان محمود به ایاز در متون نظم و نثر فارسی از مشهورترین این عشقها در دورة غزنوی و دورههای
پس از آن است.
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نام برای افراد ،اشیا و فعالیتها واکنش دیدگاه خاصیست كه میتواند هم بار منفی هم مثبت داشته باشد
(یارمحمدی .)161 :1391 ،نویسنده با استفاده از این كلمات بار منفی داستان را بیشتر به خواننده القا میكند.
همان طور که گفته شد ،داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» در باب بوف و زاغ و داستان
«درودگر با زن خویش» در باب شتر و شیر پرهیزگار است .حكایتهای درون هر باب آن را شرح
و توضیح و در ژرفساخت و روساخت حكایتها با بابها مرتبطاند و آن باب را تكمیل میكنند.
گفتمان مكر و فریب در این دو باب نیز دیده میشود.
نویسنده برای بیان این حكایتهای تعلیمی و نتیجهگیری آنها میخواهد درسی اخالقی به
خواننده دهد« .حكایتهای اخالقی برای ترویج اصول مذهبی و درسهای اخالقی قصههای ساده
و كوتاهیاند كه حقیقتهای كلی و عام را تصویر میكند و ساختار آن برای تحكیم و تأیید قصد و
غرضهای اخالقی ساخته میشود که معمو ًال این قصد صریح و آشكار است (میرصادقی.)84 :1386 ،
گفتمان مكر و فریب در جامعة ایرانی و متون فارسی گفتمانی اخالقی و اجتماعی است.
ث) حاللیت طلبیدن و قصاص كردن :گفتمان مذهبی حاللیت گرفتن و قصاص كردن نقطة پایانی
داستانها است .نتیجهگیری دو داستان نقطة مقابل یكدیگر است .در داستان كلیله و دمنه مرد با چارهاندیشی
و آیندهنگری زن را میآزماید و حاللش میكند .این گفتمان در باب بوف و زاغ نیز دیده میشود.
«خواست كه زیادت ایقانی حاصل آرد آنگاه تدارك كند ،زن را گفت :من ب َ ُروستا میروم»...
(منشی.)218 :1379 ،

« ...و مرا بحل كن كه در باب تو هر چیزی اندیشیدم و از هر نوع بدگمانی داشت» (همان.)221 :
اما در داستان مرزباننامه گفتمان قضاوت برای قصاص بیان میشود .ابتدا زن میخواهد تا مرد
قصاصشود ،اما با راستكرداری مرد ،قاضی زن را قصاص میكند.
« ...تا فردا شحنة شهر به قصاص من خون تو بریزد» (وراوینی.)618 :1366 ،
«قرار بر آن افتاد كه هر دو پیش حاكم شرع روند و این حال مرافعت كنند؛ رفتند و به داوری
نشستند» (همان.)619 :
«زن را حكم تعزیر و تحدیدی كه در شرع واجب آید ،بفرمودند» (همان).
در باب شتر و شیر پرهیزگار گفتمان قضاوت و قصاص بیان میشود ،در پایان باب هشتم ،اعدام
خرس دقیق ًا مانند پایان این داستان است.
گفتمانهای این دو داستان در كلیله و دمنه و مرزباننامه هم در دو متن تكرار شدهاند ،هم در
متون دیگر فارسی مشاهده میشوند و پیوندهای بینامتنی را میسازند .این گفتمانها جامعة ایرانی

خوانش داستانی از کلیله و دمنه با رویکرد بینامتنیت و گفتمان79   /
ی را تأویل میكنند .نویسنده با جهانبینیهای خود و جهانبینیهای
به خصوص دورة تاریخی غزنو 
موجود در جامعهاش ساختار اجتماعی زمان تألیف كتاب را بیان میكند.
نتیجهگیری
متون فارسی در دورة غزنوی از متون درخشان و با ظرفیتهای باالی ادبی ،تاریخی ،اجتماعی
و ...در تاریخ ادبیات فارسی هستند .این متون در این دوره تألیف یا ترجمه شدهاند که متونی
تأثیرگذار در دورههای بعدی تاریخ ادبیات ایران به شمار میروند.
با خوانش داستان «درودگر و زن او و دوستگان زن» از کتاب کلیله و دمنه با پیوندهای بینامتنی
و گفتمانهای مشترک آن با داستان «درودگر با زن خویش» از کتاب مرزباننامه میتوان گفت:
گفتمانها رابطههای بینامتنی را میسازند و بینامتنیتها گفتمانهای مشترک متون را نشان میدهند.
بنابراین ،هر دو داستان پیوندهای بینامتنی با یکدیگر دارند .این رابطههای بینامتنی گفتمانهای
مشترک دو متن را نشان میدهند ،بسیاری از این گفتمانها در جامعة ایرانی از دیرباز تا کنون
مشاهده میشوند .با آنکه دو کتاب در قرن ششم ترجمه شدهاند ،رابطههای علی و معلولی عناصر
داستان در آنها مانند یک داستان با معیارهای نقد جدید قابل بررسی و استوار است.
نصراهلل منشی و سعدالدین وراوینی دو نویسندة درباری بودهاند که مسائل اجتماعی ،تاریخی
و ...زندگیشان و دربار را در الیههای پیدا و پنهان آثارشان بیان کردهاند .دو نویسنده آسیبهای
فردی و اجتماعی ازدواجهای نامناسب در شخص و جامعه را مانند :نیرنگ ،خیانت ،محکم نبودن
پیوندهای زناشویی و ...در متن دو داستان بررسی کردهاند.
داستان مرزباننامه بینامتنیت ضمنی با داستان کلیله و دمنه دارد .ارزش این دو متن تنها به ارزش
ادبی آنها نیست ،بلکه این دو متن مسائل اجتماعی زمان تألیف و ترجمهشان را بازتاب میدهند .با
خوانش این دو داستان با رویکرد بینامتنیت ،گفتمانهای پیدا و پنهان این دو متن قابل بررسی است.
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