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چکیده
این مقاله کوشیده است تا با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکالف به بررسی گفتمان غالب مسألة زنان در داستانهاای
مرزبان نامه بپردازد .در رویکرد فرکالف یک متن در سه سطح بررسی میشود .این سه سطح عبارتند از .1 :سطح توصیف کاه
مبتنی بر تحلیل صوری ،دستوری ،واژگان ،ضمایر ،وجه افعال و قیود است  .2سطح تفسیر که متن را براساس بافت موقعیّت و
عوامل بینامتنی تحلیل میکند -3 .سطح تبیین که به توضیح چرایی تولید متن و بررسی گفتمان غالاب و ایادلولوژی و قادرت
حاکم بر متن میپردازد .نگارنده پس از تحلیل متن داستانهای این کتاب در هر سه سطح به نکات زیر دسات یافتاهاسات-1 :
توصیفها و به کارگیری واژگان «زن» و «شوهر» و بسامد باالی وجه اخباری در افعال ،نشاندهندة پایبندی نویسنده به حقیقت
گزارههای داستان است؛  -2در سطح تفسیر این کتاب تحت تأثیر دیدگاه مردساالرانة کلیله و دمنه اسات -3 .در ساطح تبیاین
روشن میشود که دنیای زنانة داستانها به طرز معناداری وابسته باه ماردان و قادرت ماردسااالری اسات و از نظار روحای و
اجتماعی ،تحت سلطة مردان و سنتهای مردساالر بوده ،به گونه ای که هویّتشان در گرو حضور یک مرد نظیر شوهر ،بارادر و
فرزند پسر است.
واژگان کلیدی :جامی ،نورمن فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،زن ،سعدالدّین وراوینی ،مرزباننامه.

.

 .1مقدمه
مرزباننامه کتابی است در اصل به زبان مازندرانی ،نوشتة اسپهبد مرزبان بن رستم بن شهریار بن شروین بن رستم بن
سرخاب بن قارن .بعدها سعدالدین وراوینی آن را از زبان طبری به فارسی دری نقل کرد .این اثر یکی از آثار ارزنادة
زبان فارسی است که در نیمة اول قرن هفتم میان سالهای  ۷22–۷18هجری قمری از زبان طباری باساتان باه زباان
پارسی دری ترجمه شد .مرزبان نامه از جمله شاهکارهای بالمنازع ادب فارسای و مازنادرانی در ن ار معانوع مازیّن
است و میتوان آن را سرآمد همه آنها تا اوایل قرن هفتم دانست.در .بسیاری از بخش های کتاب ،مرزبان ناماه از حاد
ن ر معنوع متداول گذشته و صورت شعری دلانگیز یافتهاست .وراوینی چند سال بعد از اولین ترجماه مرزباان ناماه
یک بار دیگر دست به ترجمه این کتاب از زبان مازندرانی به فارسی زد؛ بدون آنکاه از تاألیف روضاةالعقول (اولاین
ترجمه مرزبان نامه توسط محمد بن غازی مَلَطیَوی) آگاه باشد.
ادبیات آینه تمام نمای اندیشه ها و باورهای موجود در اجتماع است و این اصلی انکارنشدنی اسات .یکای از جلاوه
های مطرح شده در کتاب مرزباننامه زنان هستند که یک نگاه مردانه با اندیشه و فرهنا «مردسااالری» بار آن ساایه
انداختهاست .مردساالری مفهومی است که در آن مردها قدرت و حاکمیتی فراوان نسبت به زنها دارناد .ناامی اسات
برای نظام و ساختاری که از راه نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتعادی ِخود ،زنان را زیار سالطه دارد .میازان قادرت
مردان نسبت به زنان در جوامع مختلف ،متفاوت است .با این حال در تمام این جوامع مردساالر ،مردان سهم بیشاتری
از مزایای اجتماعی همچون قدرت ،ثروت و احترام دارند .تداوم قدرت نظام مردسااالری ناشای از دسترسای بیشاتر
مردان به مزایای ساختارهای قدرت در درون و بیرون از خانواده و همچنین واسطة تقسیم کردن این مزایای اجتماعی
در جامعه است.
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کتاب مرزباننامه از حکایتها و قعّههای سرزمین هند متأثر بودهاست .مضمون زن ستیزی مرزباانناماه را مایتاوان
متأثر از تمدن هند دانست«.در این کتاب ،زنان در نقشهای مختلفی نمود مییابند و در بسایاری از ماوارد در محاور
اصلی داستان قرار دارند .نویسندة مرزاننامه ضمن نسبت دادن ویژگیهای متفاوت به شخعیّت زناان ،آنهاا را وارد
داستانهایی میکند که عموماً یادآورد زمان و مکان دورة نگارش آن اسات(».برزگار مااهر .)81 :1371 ،در پاژوهش
حاضر به تحلیل انتقادی گفتمان غالب بر جایگاه زنان در مرزبان پرداختهمیشود.
 -2بیان مسأله
 1-2تحلیل انتقادی گفتمان
اصطالح تحلیل گفتمان ،نخستین بار در زبانشناسی و توسط زلی هریس به کار رفت .تحلیل گفتمان در معنای فنی
آن به مجموعهای از ابزارهای روششناختی برای تحلیل کالم ،نوشته ،معااحبه و غیاره اشااره دارد(هاورا :2222 ،
 .)11۷ -111اندیشمندی که بیشترین سهم را در نظریه و روش تحلیل گفتمان دارد ،میشل فوکو اسات .او باه تاأثیر
قدرت بر ساخت گفتمان یک ععر توجه زیادی دارد .نظریة فوکو بر طرح یک گزاره  /حادثاه باا فعال و انفعااالت
روانشناختی و ازجمله نیّت مؤلف هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ بلکه عوامل دیگری جز ذهنیّت پدیدآورناده بار شاکل-
گیری آن حاکم است(.ضمیران .)28 :1387 ،به عبارت دیگر ،شکلگیری تحلیل گفتمان انتقادی بیش از هر چیاز بار
نظریه فوکو و توجه او به رابطه قدرت و زبان استوار است.
برای تحلیل گفتمان سه رویکرد اصلی مطرح کردهاند :رویکردهای سااختگارا ،نقاشگارا و انتقاادی .از ایان میاان،
پژوهشگران ادبی رویکردهای ساختگرا و نقش گرا را در تحلیل متون ناکارآمد و در مقابل ،تحلیل انتقادی گفتمان را
برای جوامع امروزی مناسب دانستهاند؛ زیرا این نوع تحلیل گفتمان براساس ساختگرایای اجتمااعی شاکل گرفتاه-
است .ساختگرایی اجتماعی مبتنی بر این تفکر است که شیوههای سخن گفتن ما منعکس کنندة جهاان ماا ،هویات-
های ما و روابط اجتماعی ما به صورت خن ی نیست ،بلکه در ایجاد و تغییر آن نقش فعال دارد(یورگنسن و فیلیاپس،
.)2-1 :2222
بنابراین با به کار بستن این شیوه میتوان به زوایای پنهان در متون پیبرد که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در آثاار
نویسنده وجود دارد و در زبان خاص او بازتاب یافته است.
سه رویکرد مهم در تحلیل انتقادی گفتمان وجود دارد که عبارتند از از رویکرد رو وداک ،رویکرد تئون ون دایاک
و رویکرد نورمن فرکالف .میتوان نتیجه گرفت که سه مفهوم الزامااً در تماام رویکردهاای تحلیال گفتماان انتقاادی
وجود دارد :انتقاد ،قدرت و جهانبینی که در دیگر شاخههای زبانشناسی و تحلیل کالم به آنها توجه نشدهاست.
در این مقاله برای بازنمایی هویت زن در مرزباننامه از رویکرد نورمن فرکالف استفاده شده است .ناورمن فارکالف
یکی از شخعیتهای برجسته در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی است .در نظر او ،تحلیل گفتمان انتقادی روشی اسات
که در کنار سایر شیوهها برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته میشود و مرجعی است که در ساتیز
با استعمار و سلطه مورد استفاده قرار میگیرد.
فرکالف معتقد است تالشهای اولیه در مورد زبانشناسی انتقادی به اندازه کافی بر کنشهای تغییر مخاطبان تمرکاز
نداشته است .او مدعی است فعاالن حوزة زبانشناسی انتقادی در اغلب موارد در کارهای خود بر ایان پایش فار
بودند که مخاطبانْ متون را دقیقاً به همان روش تحلیلگر تفسیر میکنند و مطالعات اولیه در حوزه زبانشناسی انتقادی
بیشتر حول محور تحلیلگرایی و لغوی بوده است و به تحلیل بینامتنی متون توجه بسیار کمی کردهاند .تحلیال زباان-
شناختی بر اجزای جمله تمرکز زیادی داشتهاست؛ درحالیکه به سازمانهای سطح باالتر از کلّ متن بایتوجاه باوده-
است(.فرکالف.)31 -27 :1111 ،
به این دلیل بود که فرکالف در مطالعات اولیه خود رویکردش را در حوزه زبان و گفتمان ،مطالعه زبان انتقادی نام
نهاد .او هدف این رویکرد را کمک به ایجاد آگاهی در مورد روابط اجتماعی -است ماری دانست که از طریق ایجاد
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تمرکز بر زبان ،این روابط را تعریف میکند(.همان.)11 :1117 ،
مفاهیم کلیدی در رویکرد فرکالف نیز عبارتند از :هژمونی ،ایدلولوژی و قدرت ،طبیعیسازی و خن یشدگی که هار
یک از اینها شرح داده میشود:
هژمونی صرفاً سلطه نیست بلکه فرآیند مذاکرهای است که طی آن اجماعی بر سر معنا باه وجاود مایآیاد (.هاال و
دیگران به نقل از ون دایک  )112:قدرت نزد فرکالف ،نامتقارن ،نابرابر و سلطهآور است و به طبقه یا گاروه خاصای
تعلق دارد .ایدلولوژی در نظر فرکالف عبارتست از«معنا در خدمت قدرت»اگر گونة گفتمانی باه صاورتی بار نهاادی
مسلط باشد که سایر گونههای مسلط کامالً سرکوب شوند یا جزلی از آن گردند ،این مسأله موجب نمیشاود تاا آن
گونه گفتمان ،استبدادی به نظر آید؛ بلکه باعث مایگاردد طبیعای و مشاروع دیاده شاود .فارکالف همچاون ساایر
تحلیلگران گفتمان این پدیده را طبیعیشدگی مینامد و طبیعیشادگی باا عقال سالیم ایادلولوژیکی رابطاه دارد .در
جریان فرآیند طبیعیشدگی گونه گفتمان و ایجاد عقل سلیم ،گونه گفتمان ظااهراً ویژگای ایادلولوژیکی خاود را از
دست میدهد و تمایل دارد به جای اینکه به عنوان گونه گفتمان گروهی خاص در درون یک نهاد تلقی شود ،صارفاً
به عنوان گونه گفتمان خود نهاد در نظر گرفتهشود .از این رو در نزاع بر سر قدرت ،به نظر میرسد که خن ی باشد و
خن یشدگی نیز در حکم بیرون بودن از ایدلولوژی است(.همان.)11-12 :
این رویکرد برگرفته از روشهای موجود در رویکردهای تحلیل گفتمان است و در آن ،گفتمان از سه سطحِ توصیف،
تفسیر و تبیین تشکیل شده است .زبان در هریک از ایان ساطوح دارای باار ایادلولوژیک اسات(.آقاگالزاده:1371 ،
 127-121و  .)137در تحلیل متن ،به مواردی مانند چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژگاان ،توجاه باه موقعیات
جامعهشناختی و تاریخیای که متن در تعامل با آن شکل گرفتهاست ،و کشف نشانهها و چگونگی بازتااب موقعیات
اجتماعی  -سیاسی در متن توجه میشود.
 .3روش پژوهش
روش این پژوهش بر نظریهی تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی است .این روش در شناخت تبعیضها ،نابرابریها ،کشف
خود و دیگری و شناساندن نوع نگاه نویسنده و جنبه های ایدلولوژی در آثار ادبی کارآمد است .این شایوه باا ابازار
زبانشناختی میتواند الیههای زیرین معانی متون داستانی را با استفاده از عواملی چون بافت تاریخی ،روابط قادرت،
نهادها و فرایندهای اجتماعی و ایدلولوژیکی آشکار کند.
در این پژوهش داستانهای مرزباننامه از دیدگاه تحوالت اجتماعی بررسی و تحلیل شدهاست؛ ضمن اینکه از دیدگاه
تحلیل گفتمان انتقادی ،درون مایهها و نگاه ایدلولوژیک نویسندة کتاب مورد توجه بودهاست .بنابراین ،متن کتاب در
سه سطحِ توصیف (از نظر توجه به انتخاب نوع واژگان از میان مدلولهای موجود ،روابط همنشاینی واژگاان ،کااربرد
اسامی خاص و اسمسازی و به طور کلی تحلیل انتزاعی متن که نگاه ایدلولوژیک نویسنده را دربردارد ،تفسیر (توجه
به جنبهی بینامتنی و تاریخی در داستانها) و سطحِ تبیین (توجه به نگااه ایادلولوژیک نویسانده در تقابال یاا تأییاد
گفتمان موجود جامعه و قدرت که این مرحله با تکیه بر دو مرحلة توصیف و تفسیر به دسات مایآیاد) .بررسای و
تحلیل شدهاست.
 -1پیشینة پژوهش
دربارهی جایگاه زن در مرزباننامه مقالة زیر نگاشته شده است:
نقد زن محور(فمینیستی) داستانهای مرزبان به وسیلة سعید بزرگ بیگدلی و سارا حسینی()1312
ولی تاکنون به بررسی موضوع زن در مرزباننامه براساس رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته نشدهاست.
 -1پرسش پژوهش
 -1ویژگیهای زن در کتاب مرزباننامه چیست؟
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 -2جایگاه زن براساس داستانهای کتاب مرزبان چطور است؟
 -3مسألة زن در مرزباننامه تحت تأثیر چه گفتمانی شکل گرفته است؟
 -۷بحث
 1-۷حکایتهای مرزباننامه ،سطح توصیف
در سطح توصیف ،متن جدا از سایر متنها و زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی میشود .مجموعه ویژگیهای صاوری-
ای که در یک متن یافت میشود ،میتواند به عنوان انتخابهایی خاص از میان گزینههای مربوط به واژگان و دستور
موجود تلقی شود که متن از آنها استفاده میکناد .ایان تحلیال ،تحلیال انتزاعای ماتن اسات(.فرکالف.)1۷8 :1381 ،
توصیف در این مرحله به معنای شناخت متن در چارچوب بافت متن و تالش برای یافتن ارتباط منطقی میان کلمات
و همنشینی و همآیی کلمات و واژگان است« .برای تحلیل یک متن پیش از هر چیز باید توجه داشات کاه موضاوع
پیام در انتخاب گونه زبانی نقشی اساسی بر عهده دارد .هر موضوعی به ناچار گونة زبانی خاصی را میطلبد .سخنگو
میداند کدام گونه را در ارتباط با کدام موضوع انتخاب نماید و میداناد چگوناه احساساات و حااالت خاود را در
ارتباط با شنونده در مجموعه عناصر زبانیاش لحاظ کند .وی تشخیص میدهد کجا و از چاه امکاناات زباانی بارای
تأثیرگذاری بیشتر بهره بگیرد(».پهلواننژاد و ناصری مشهدی.)11 :1378 ،
 1-1-۷واژگان
عنوان بعضی از داستانها نشان میدهد که با داستانی جنسیتی روبهرو هستیم؛ مانند داستانهای «مارد بازرگاان باا زن
خویش»« ،زن دیبافروش و کفشگر»« ،درودگر با زن خویش» و «هنبوی و ضحاک» .در داستان هنبوی و ضحاک واژه-
ای م ل «جوان» که بار جنسیتی ندارد ،فقط به جنس مذکر اختعاص داده شده که این نشاندهندة گرایش مردگرایاناة
نویسنده است:
«ملک زاده گفت شنیدم که در عهد ضحاک که دو مار ار هر دو کتف او برآمده بود و هر روز تازه جوانی بگرفتندی و
از مغز سرش طعمة آن دو مار ساختندی زنی بود هنبوی نام روزی قرعة قضای بد بر پسر و شوهر و برادر او آماد و
هر سه را بازداشتند تا آن بیداد معهود بر ایشان برانند(».وراوینی.)1۷ :13۷3 ،
با وجود اینکه در داستان هنبوی و ضحاک ،هنبوی شخعیّت اصلی و قهرمان است ولی رفتارهایش نشان از کلیشاه-
های جنسیتی جامعة مردساالر است؛ آیا هنبوی که جرأت میکند با پای خود به کاخ ضحاک ستمگر بارود و از ظلام
و بیعدالتی او اعترا کند ،باید نوحهکنان و خاک بر سرکنان به درگاه ضحاک برود:
«زن به درگاه ضحاک رفت خاک تظلّم بر سرکنان نوحة دردآمیز درگرفته که رسم هر روز از خانه ماردی باود اماروز
برخانة من سه مرد متوجه چگونه آمد(».همان.)1۷ :
به جز در داستان هنبوی و ضحاک ،آزاد چهر با ایرا در بقیة داستانها زنان اسم ندارند و وجاه مشخعاه و شناساایی
دیگر شخعیّتها ،زن کسی بودن ،مادر کسی بودن و دختر کسی بودن است؛ زیرا در جامعة مارد سااالر زن را دارای
هویّتی مستقل نمیدانند و باید حتماً به یک مرد وابسته باشند.
واژة همسر یا صورت کهن آن ،یعنی جفت به معنی همسر فراجنسیتی است؛ به عبارت دیگار ناه زناناه اسات و ناه
مردانه .این واژهها در هیچکدام از داستانها جز قسمتی از حکایت ایراجسته با خسرو دیده نمیشود:
«من جگر گوشة خود را به دست خود خون ریختم و بر جفتی که به خوبی صورت و پاکی صفت از زنان عالم طاا
بود ،رحمت نکردم .من مساغ این غعّه و مرهم داغ این قعّه از کجا طلبم؟»(همان.)211 :
و به جای آن در همة داستان از واژة شوهر استفاده شده است که بارجنسیتی باالیی دارد .گزینش این واژه خود نشان
از دیدگاه مردساالرانة نویسنده دارد.
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2-1-۷شخعیّتپردازی
قهرمانان بیشتر داستانهای مرزباننامه مردان هستند .حتّی در معدود داستانهایی که قهرماان زن اسات .زناان از ایان
لحاظ قهرمان محسوب میشوند که رضایت خاطر مردان را کسب کردهاند؛ م الً در داستان هنبوی و ضحاک ،هنباوی
بدان دلیل قهرمان است که شوهر ،پسر و برادرش را از مرگ نجات دادهاست:
« همی ناگاه برادر را دید در همان بند اسار ،سر در پیش افکند خوناب حسرت بر رخسار ریزان با خود اندیشاید کاه
هر چند در ورطهی حیرت فروماندهام نمیدانم که از نور دیده و آرامش و آرایش زندگانی کدام اختیار کنم و دل بای-
قرار را بر چه قرار دهم امّا چکنم که قطع پیوند برادری دل بهیچ تأویل رخعت نمیدهد ع ،بر بیبدل چگوناه گزیناد
کسی بدل ،زنی جوانم شوهری دیگر توانم کرد و تواند بود که ازو فرزندی آید که آتش فرا را لختی به آب وصاال
او بنشانم و زهر فوات این را به تریاک بقای او مداوات کنم لیکن ممکن نیست که مرا از آن مادر و پدر کاه گذشاتند
برادری دیگر آید تا این مهر بر او افکنم ناکام و ناچار طمع از فرزند و شوهر برگرفت و دسات بارادر برداشات و از
زندان بدرآورد این حکایت به سمع ضحاک رسید فرمود که فرزند و شوهر را نیز به هنبوی بخشید(».همان.)18 :
یا زن در داستان ایراجسته با خسرو ،زنی به غایت کمال است؛ زیرا با وجود آنکه خسرو ،بارادر و پادرش را کشاته
ولی وظایف همسری خود را در قبال خسرو به جا میآورد و کینهای از او در دل ندارد:
«روباه گفت شنیدم که خسرو زنی داشت پادشاه زاده در خدر ععمت پرورده و از سراپردة ستر به ساریر مملکات او
خرامیده رخش از خوبی فرسی بر آفتاب انداخته عارضش در خانة مات مااه را شااه داده خسارو بارادر و پادرش را
کشته بود و سرو بوستان اماانی را از جویباار جاوانی فارو شکساته و آن غعان دوحاة کامگااری باه خاون پیوناد
کرده(».همان.)217 :
در داستان خرّهنما و بهرام گور نیز دختر خرّهنما بخاطر اینکه جمال خود را صرف لذّتجویی بهرام گور میکند ،باه
مقام و مرتبة خوبی میرسد .در داستانهای زن دیبافروش و کفشگر ،دزد دانا ،درودگر با زن خویش و جواله با ماار،
زن شخعیّتی منفی دارد ،زیرا رضایت خاطر شوهر خود را جلب نکردهاند.
در توصیفاتی که از زنان شده است بر زیبایی ظاهر آنها تأکید شده است .این ویژگی در جامعه مردساالر یک امتیااز
برای زنان محسوب میشود؛ زیرا مردان چنین میخواهند .چنین توصیفاتی در کتاب مرزبان در داستان زن دیباافروش
و کفشگر است:
«دیبافروش زنی داشت که از دیباچهی رخسارش نقشبند چین نسخة زیبایی بردی و صورتگر خامه م ال او در هایچ
کارنامه ننگاشتی و چنانک محعنات نابکار را باشد ،پیوسته بر جمالظنّ شوهر سر زدهبودی(».همان.)113 :
در داستان درودگر با زن خویش ،ظاهر زن چنین وصف شدهاست:
«درودگری بود در صنعت و حذاقت چنان چابکدست که جان در قالب چوب دادی و نگارنادة اندیشاه و تراشایدة
تیشة او بر دست او آفرین کردی زنی داشت چنان نیکو روی خوب پیکر که این دو بیت غزلسرایان خاطر در پارده-
ی حسبحال او سرایند:
سر پرگار وهم در کارت
ای شکسته به نقش رخسارت
تا بچینند درد رخسارت(همان.)211 :
همه صورتگران چین بایند
در داستان ایراجسته با خسرو نیز زن خسرو بدین صورت وصف شدهاست:
«روباه گفت شنیدم که خسرو زنی داشت پادشاهزاده در خدر ععمت پرورده و از سراپردة ستر به ساریر مملکات او
خرامیده رخش از خوبی فرسی بر آفتاب انداخته عارضش در خانهی مات ماه را شاه داده(».همان.)217 :
زنان در نقش همسر اشتراکاتی با هم دارند .زن در داستانهای «زن دیبافروش و کفشگر»« ،درودگر با زن خاویش» و
«جوالهه با مار» زیبا ،خالن ،شهوتران و مکارند .م الً زن دیبافروش زنی شهوتران است:
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«دیبافروش بیرون رفت کفشگری نوجوان خاوب روی کاه گارد کفاش او حاوران خلاد باه جاای سارمه در چشام
کشیدندی ،همسایهی او بود و زن را با او دیرینه سودالی ،در سر عادت گذشته فرصت غیبت شوهر نگاه داشات و او
را به حجرة وصال دعوت کرد(».همان.)111 :
زن درودگر عالوه بر شهوترانی ،مکار نیز است:
«الحق اگرچه نگارخانة خوبی و جمال بود ،نقشبندی حیل زنان هم باه کماال دانساتی و از کارگااه عمال صاورتها
انگیختی که در مطالعة آن چشم عقل خیره شدی .القعّه هر شب به هنگام آنک درودگر سر در خواب غفلت نهاادی
و دیده بان بعرش درِ دولختی اجفان را به سلسلة مژگان محکم بستی،زن را سلسالة عشاق دوساتی دیگار کاه باا او
پیوندی داشتی ،بجنبیدی ،آهسته از در بیرون رفتی و تا آنگه که غنودگان طالیع روز سر از جیب افق بیرون کنناد باا
خانه نیامدی .درودگر را کار به جان و کارد به استخوان رسید اندیشید که من این نابکار را بدینچ میکند ،رساوا کانم
و طالقش دهم(».همان.)211 :
زن جوالهه در داستان«جوالهه و مار» نیز زنی شهوتران و حیلهگر است.
مادر جایگاه نسبتاً خوبی دارد .در داستان «دهقان و پسرش» مادر زنی خردمند است که پسر خود را پند میدهد پسار
چون حقیقتجو نیست ،حرفهای مادر به مزاج او خوش نمیآید و چنین میگوید:
«پسر از آنجا که غایت غباوت و فرط شقاوت او بود ،گفت راست گویند که زنان را محرم رازها نباید داشتن و مقاام
اصغاء هر سخنی دادن»(همان.)۷1 :
ولی در داستان «موش و مار» موش وقتی میبیند ماری النهاش را تعاحب کرده ،با مادر خود مشاورت مایکناد کاه
چطور از شر مار راحت شود .مادر نیز او را راهنمایی میکند و موش نیز به حرف او گوش میدهد:
«مادر گفت اگر تو مقاومت این خعم به مظاهرت موشان و معاونت ایشان خواهی کرد ،زود هالک شوی و هرگز باه
اد راک مقعود نرسی؛ چه از شعاع آفتاب که در روزن افتد ،بر بام آسمان نتوان شد و به دامی کاه از لعااب عنکباوت
گرد زوایای خانه تنیده باشد ،نسر طایر نتوان گرفت ع....،ترا این کار برناید تو با این کار برنالی ،موش گفت به چشم
استحقار در من نظر مکن ...من این مار را به دست باغبان خواهم گرفات کاه باه شاعبدة حیال او را بار کشاتن ماار
تحریض کنم .مادر گفت اگر چنین دستیاری داری ،این دستبرد میتوانی نمود(».همان.)12 :
خانهداری دیگر خعوصیّت م بتی است که برای زنان برشمردهاند .در داستان روباه و بط ،زن بادین صاورت وصاف
شدهاست:
«ترا در کدبانویی و خانهداری همیشه نظیفالطّرف اریجالعَرّف یافته و بر تقدیم شرایط خدمت با شوهر متوّفر دانسته،
امروز میشنوم که او دل از زناشوهری تو برگرفته و بر خطبت مهترزاده میفرستد و حلقة تقاضا بر دری دیگار مای-
زند(».همان.)1۷ :
امتیازاتی که در مرزباننامه برای مردان در نظر گرفته میشود ،ویژة جامعة مردساالر است؛ آنها جایزند تاا چنادین زن
اختیار کنند:
« بط گفت هرچ می گویی قضیّه وفا و نتیجة کرم و اشفاقست ،لیکن مرد را تا چهار زن در عقد نکاح مباحست و او
درین عزیمت به رخعت شرع تمسک دارد(».همان.)18 :
از تیپشناسی شخعیّتهای زن در این کتاب این نکته را درمییابیم که زنان شخعیّتهای نوعیاند که نمایندة هماة
زنان جامعه اند .هیچ پویایی و تحولی ندارند ،ایستا و راکد ،زندگی در نظام مردساالر را بدون اعتراضای تحمال مای-
کنند.
پویایی و تحول در مردان در قبال زنان در صورتی وجود دارد که حقو مردان توساط زناان پایماال شاود .فقاط در
داستان ایراجسته و خسرو ،خسرو بعد از مدت زمان طوالنی از رفتاری کاه در حاق همسار خاود انجاام دادهاسات،
پشیمان میشود:
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«من جگر گوشة خود را به دست خود خون ریختم و بر جفتی که به خوبی صورت و پاکی صفت از زنان عالم طاا
بود ،رحمت نکردم .من مساغ این غعّه و مرهم داغ این قعّه از کجا طلبم؟»(همان.)211 :
نکتة مهم این است که به جز در داستان هنبوی و ضحاک گردانندة اصالی بقیّاة داساتانهاا ماردان هساتند .حتّای در
داستان های ایراجسته و خسرو ،موش و مار ،دهقان و پسرش که زناان شخعایّت م بتای دارناد ،گرداننادهی داساتان
مردان هستند؛ زیرا که تنها مردان قدرت جهتدهی ،گرهافکنی و گرهگشایی را در جریان داساتان دارناد .باه عباارت
دیگر همهی حواد و اوج وفرودها حول مردان میچرخد و زنان فقط تاابع تحاوالتی هساتند کاه ماردان در روناد
داستانها ایجاد میکنند.
 3-1-۷مکان
زنان معموالً در مکان مشخعی حضور دارند؛ خانه ،خانه نقطة آغاز و پایان شخعیّتپردازی زنان است ،فقط هنباوی
در درگاه پادشاه به صورت گذرا حضور دارد.
اما باید توجه شود که همة خانه نیز جایگاه اصلی زنان محسوب نمیشود .بااز میاان هماة مکاانهاایی کاه در خاناه
هستند ،اتا خواب برای آنان در نظر گرفته شده است .این نشاندهندة نگاه جنسیتی به زن است که از سوی قادرت
اصلی خانواده یعنی مرد برای او تعریف شده است .در داستان هاایی چاون دزد داناا ،مارد بازرگاان باا زن خاویش،
درودگر با زن خویش ،زن دیبافروش و کفشگر ،ایراجسته با خسرو ،خرّه نما و بهرام گور و جوالهه و مار ،زناان در
اتا خواب در نزد شوهر خود یا مردان غریبه حضور دارند
این مسأله نشان می دهد که جایگاه و محیط ویژة زنان و در نتیجه موقعیّت اجتماعی آنان و محال کارشاان «خاناه» و
«اتا خواب»؛ یعنی محیطی منزوی و به دور از اجتماع است.
 1-1-۷همنشینی و همآیی
از دیگر مباحث درخور بررسی در سطح توصیف ،همنشینی و همآیی واژگان است .از طریق بررسی همنشینی و هم-
آیی میتوانیم به خوبی نقش و جایگاه اجتماعی زنان داستانهای مرزبان نامه را بررسی کنیم .در این کتاب همنشاینی
و همآیی واژهی «زن» با واژهی «شوهر»« ،پدر»« ،برادر» و «پسر» است .گولی با این ترفند بر هویّت وابستة زن به مرد
تأکید شده است .در داستان روباه و بط ،مرد بازرگان با زن خویش ،زن دیبافروش و کفشگر ،درودگر با زن خاویش،
ایراجسته با خسرو ،آزاد چهره با ایرا ،هنبوی و ضحاک زن در جایگاه همسر ،در داستان دهقان و پسرش و «ماوش و
مار» زن در جایگاه مادر و در داستان خرّهنما و بهرامگور زن به عنوان دختر در داستان نقش ایفاا مایکنناد .فقاط در
داستان بچّه زاغ با زاغ است که هم مادر و هم دختر در داستان حضور دارند ولای طارف دیگار قضایه خواساتگاران
دختر است .مادر به دختر میگوید شوهری انتخاب کند که در زندگی بر او مسلط نشود ولی دختر مطابق با جامعهی
مردساالری ،مرد مورد نظر مادر خود را نمیپسندد:
«میخواهم که ترا به شوهری دهم چنانک فرمانپذیر و زیردست تو بود و پای از اندازة گلیم خویش زیاادت نکشاد
امروز بومی به استدعا کس فرستاده ست؛ اگر به رضای تو مقرون میافتد ،از همه او الیقتر چه به هار ناکاامی کاه از
تو بیند ،تن در دهد .هم به خدمت و مراعات تو ملجا تواند بود و هم به حکم و فرمان تو ملجم؛ چون فاخته به طو
معنبر ننازد و چون هدهد به تاج مرصع سر نفرازد و چون کبوتر دعوی علوّ نسب نکند و چون همای عالمیاان را باه
فرّ سایة خویش محتاج نداند....
زاغ بچه گفت ای مادر نیکو گفتی و درین سخن آسودگی و فراغخاطر من میطلبی ،لیکن شوهری که مان او را زدن
و راندن توانم در میان مرغان چه مقدار دارد و چون شوهر چنین باشاد مارا در میاان طوایاف مردماان و اقاران چاه
سربلندی باشد من از بهر رغادت عیش خویش وغادت شوهر چگونه روا دارم که خاود در حکام او باشام(».هماان:
.)112
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 1-1-۷وجه افعال و قیود
یکی از مراحل توصیف در تحلیل گفتمان انتقادی ،بررسی وجه افعال است .وجه افعال درجة تعهد و التزام انسان باه
حقیقت گزاره هایی را نشان میدهد که بر زبان جاری میکند(فالر.)131 :117۷ ،
در کتاب مرزباننامه ،راوی داستانهایی که شخعیّت زن در آنها وجود دارند ،مردان هستند و از فعلهاایی باا وجاه
اخباری استفاده میکنند.
«بط چون این فعل ازو بشنید ،پارهای متألم شد؛ لیکن جواب داد که حقّ جلّ عال زنان را در امور معاشرت محجاور
حکم شوهران و مجبور طاعت ایشان کرده ست»(وراوینی)1۷ :13۷3 ،
بسامد باالی این وجه در تمام داستانها خود مبین طرز فکر نویسنده است؛ یعنی نویسنده با قطع و یقین و بیشاک و
تردید وضعیت زنان را تابع هنجارهای جامعة مردساالر میداند؛ زیرا بسامد باالی وجه اخبااری قطعیّات ماتن را بااال
میبرد و مبیّن میزان پایبندی نویسنده به حقیقت گزارههاست(درپر .)111 :1312 ،همین قطعیّات ،کااربرد فعالهاا و
قیودی با وجه التزامی را که همراه با شک و تردیدند ،به صفر میرساند.
 2-۷حکایتهای مرزباننامه در سطح تفسیر
گفتمانها و متون آنها دارای تاریخاند و به مجموعههای تاریخی وابستهاند .در تفسیر ،بافت بینامتنی به ایان بساتگی
دارد که متن را به کدام مجموعه متعلق بدانیم و چه چیزی را میان مشاارکین ،زمیناه مشاترک و مفارو بخاوانیم.
پذیرش بافت بینامتنی مستلزم این است که به گفتمانهای متون از دریچه چشمانداز تاریخی نگریسته شاود(.فرکالف،
232 :1381و  .)231ارزش ویژگی های متنی صرفاً با واردکردن آنها در تعامل اجتماعی است که جنبهای واقعی می-
یابد؛ بنابراین ،تنها پرداختن به صورت متن کافی نیست .بر همین اساس ،متاون بار اسااس پایشفرضاهایی کاه باه
ویژگیهای متنی ارزش میدهد ،تولید و تفسیر میشوند .در تفسیر متن ،ترکیبی از محتویاات ماتن و ذهنیات) داناش
زمینه (مفسر به کار بسته میشود .از نظر فرکالف ،قلمروهای تفسیر زمینه متن ،مانند زمینههای بیناامتنی ،بار آگااهی-
های پیشین ،مانند نظامهای اجتماعی و کنش متقابل تاریخی ،منطبق است.
گفتمانها و متون از دید تحلیل گفتمان تاریخ دارند .به عبارت دیگر ،از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی متن به دورهای
تاریخی تعلق دارد .به همین دلیل از این دوران تأثیر میپذیرد و بر آن تأثیر میگذارد .ایان تاأثیر و تاأثر بیشاتر میاان
متون مرتبط و در یک دورهی تاریخی خاص رخ میدهد .به همین دلیل در سطح تفسیر به بافت بینامتنی توجاه مای-
شود.
 1-2-۷بافت بینامتنی
بینامتنیت مبنی بر این اندیشه است که متن نظامی بسته ،مستقل و خودبسنده نیست بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنا
با متون دیگر دارد .حتی میتوان گفت که در یک متن مکالمة مداومی با متون دیگر وجود دارد .بنابراین متون نه تنهاا
دارای تک ر معناییاند ،بلکه از گفتمانهای متعدد به هم تنیدهای تشکیل شدهاند(آلن.)121 :1371 ،
میتوان ارتباط بینامتنی گستردهای میان کتاب مرزبان نامه و متون دیگری دید .براساس واژگان به کار گرفتاه شاده در
داستانهای این کتاب نمیتوان گفت این متن مستقل و خودبسنده است و تحت تأثیر هایچ اثار ادبای دیگاری نباوده
است ،نقد زنان ،بررسی قدرت و هژمونی مردانه ،ضعف زنان همگی برگرفته از افکار نظام مردساالرانه اسات کاه در
اثری چون کلیله و دمنه نیز منعکس شدهاست.
در ادبیّات فارسی بخاطر دید مردساالرانه کمابیش به جنباههاای منفای زناان توجاه شادهاسات«اساسااً در باورهاا و
اعتقادات و روایات ما چنین است و حتی این بحث به آغااز آفارینش مایرساد کاه حاوا باعاث هباوط آدم شاده-
است(».شمیسا.)331 :1387 ،
در کلیله و دمنه نیز نعراهلل منشی «اهانتهایی را در مورد زنان روا داشته است و گاهی بدون دلیل کالم را به سمت
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شعر یا ضربالم لی که بر ضد زنان است ،سو دادهاست»(حیدری.)11 : 1371 ،
 3-۷حکایتهای مرزباننامه در سطح تبیین
مرحله تفسیر ،به خودی خود ،بیانگر روابط قدرت و سلطه و ایدلولوژی های نهفته در پیشفرضهای یاد شده نیسات
تا کنشهای گفتمانی معمول را به صحنه مبارزه اجتماعی تبدیل کند .برای تحقق این هدف ،مرحله تبیاین ضارورت
دارد .در این مرحله ،تحلیلگر به تحلیل متن به عنوان جزلی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قادرت مای-
پردازد .در گذر از مرحله تفسیر به مرحله تبیین ،توجه به این نکته خالی از فایده نیست که بهره گرفتن از جنباههاای
گوناگون دانش زمینهای ،به عنوان شیوههای تفسیری در تولید و تفسایر متاون ،باه بازتولیاد داناش یادشاده خواهاد
انجامید که برای مشارکین گفتمان ،پیامدی جانبی ،ناخواسته و ناخودآگاه است .این امر ،در واقع ،در تولیاد و تفسایر
صد میکند .بازتولید پیونددهنده مراحل گوناگون تفسیر و تبیین است ،زیارا درحاالی کاه تفسایر چگاونگی بهاره
جستن از دانش زمینهای را در پردازش گفتمان مورد توجه قرار میدهد ،تبیین به شالوده اجتماعی و تغییارات داناش
زمینهای و بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی میپردازد(.فرکالف.)211 -211 :1381 ،
سطح تبیین نشان میدهد که چگونه نگاه مردساالر و پدرساالر و ایدلولوزی جنسیتی جایگاه زن را در مقابال باا مارد
قرار میدهد و کیفیت روابط قدرت بین زن و مرد را تبیین میکند.
در این مرحله پرسشهایی از این نوع مطرح میشاود :چاه اناواعی از رواباط قادرت در ساطوح گونااگون نهاادی،
اجتماعی و موقعیّتی در شکل دادن به گفتمان مؤثرند؟ چه عناصری در متن دارای خعوصایات ایادلولوژیک اسات؟
آیا گفتمان مورد بحث در خدمت روابط قدرت موجود است یا در جهت دگرگون ساختن آن؟ و سؤالهاای دیگاری
از همین دست(.حدادی و دیگران.)31 :1311 ،
در کتاب تحت بررسی ما میدان تقابل گفتمان معطوف به قدرت زنان با گفتمان مردساالرانه اسات .در ایان تقابالهاا
نویسنده سعی کردهاست مکر ،شهوترانی و وابستگی زنان به مردان را نشان دهد و از دریچهی نظام مردسااالرانه باه
اوضاع زنان بنگرد و نگاهی ایدلولوژیک و مردگرایانه را بر داستان حاکم کند.
داستانها نشاندهندة نگاه مردساالرانه جامعه به زنان است .حتّی خود زنان در این حکایتهاا نیاز ایان ناوع نگااه را
پذیرفتهاند .م الً بط در داستان روباه و بط یا بچه زاغ در حکایت بچه زاع و زاغ پذیرفتهاند که زن باید در حکام مارد
باشد و مطیع او باشد.
به ویژه در داستان روباه و بط ،زن حضور خود را وابسته به حضور و پشاتیبانی یاک مارد مایداناد حتّای اگار مارد
قدرتمندانه به سرکوب آنها بپردازد.
در این کتاب تقابل موقعیّتهای اجتماعی و سنتی زنان یا قدرت مردساالرانه که به شاکلی نهادیناه و قدرتمنداناه در
اجتماع حاکم است ،نشان دادهمیشود؛ به طوری که خود زنان نیز به ایان گفتماان غالاب تان در دادهاناد .در بخاش
عوامل اجتماعی ،اختالف طبقاتی زن با مرد کامالً مشهود است و یکی از مشخعههای بارز جامعه است؛ باه گوناهای
که شخعیّتهای اصلی؛ یعنی زنان بدون حضور یک مرد ،خواه شوهر خواه برادر ،فاقد هویّت و کنش اجتماعیاند و
همیشه در جستوجوی این هویّت یا نگران از دست دادن آن هستند .زنان این قعهها در زندگی اجتماعی با ماردان
برابر نیستند .آنها مانند مردان نمیتوانند بر زندگی عمومی و خعوصی کنترل داشته باشند.
هویت جنسیّتی در چهارچوبی از پیش تعیین شده که جامعه بر افراد تحمیل میکناد ،شاکل مایگیارد؛ اماا ضامناً و
همزمان با عملکرد اجتماعی ،نوسازی و استمرار مییابد(.محمدیاصل .)111 :1371 ،پس هویت جنسیّتی در جامعاه
وجود دارد و از طر درآمیختگی معانی فرهنگی ،ایدلولوژی و علمکرد خود افراد ت بیت میشاود .ایان مسائله را در
داستانهای تحت بررسی نیز می بینیم .بدین ترتیب که خود زنان آن هویت جنسیّتی را کاه جامعاه بار آنهاا تحمیال
کرده است ،پذیرفتهاند و به آن دامن می زنند :مانند داستان دهقان و پسرش با وجود آن که پسر اشاتباه مایکناد ولای
خیلی راحت به مادر خود اهانت میکند و مادر نیز در برابر فرزند خود سکوت میکند در داستانهای زن دیباافروش
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و کفشگر ،درودگر و زن خویش ،جوالهه و مار از همان ابتدا زنان داستان شاهوتران دانساته مایشاوند و در پایاان
داستان نیز همین نتیجه گرفته میشد؛ زیرا قدرت مردساالرانه باید بهانهای داشته باشد تا زناان را تحات تسالط خاود
قرار دهند.
در داستان ایراجسته با خسرو با وجود همة ظلمی که از طرف خسرو به زن شده اسات ولای زن بااز هام کیناهای از
شوهر خود یعنی خسرو به دل ندارد .چنین چیزی فقط با گفتمان مردساالری پذیرفتنی است.
سعدالدین وراوینی در این کتاب از طریق حمایت از مردان به گسترش ایدلولوزی نظام مردسااالرانه در جامعاه مای-
پردازد در این ایدلولوزی زنان از نظر اخالقی فاسدند؛ پس باید تحت نظارت و کنترل همه جانبة مردان باشاند .زناان
ناقصالعقلند؛ پس نباید با آنان مشورت شود .مردان قابلیّت و توانایی داشتن همسران متعدد دارند و زیباایی ظااهری
زنان مهمترین معیار برتری زنان است .در این کتاب فکر اعترا به جامعة مردساالری باه ذهان هایچ زنای خطاور
نمی کند و اگر هم خطور کند ،مانند داستان بچة زاغ با زاغ ،خود زنان همدیگر را منعرف میکنند و آنان را قانع می-
کنند که تسلط مردان بر زنان حق است.در این داستانها میتوان ایدلولوژی مردانه را مشاهده کرد که شامل دوگاانگی
ها یا تقابل هایی از قبیل پاکی/ناپاکی ،ارباب/بنده ،فرادست/فرودست ،اقتدار /اطاعت است .گویی وراوینی آشاکارا در
پی تبلیغ فرهن مردساالری است .در تمام داستانها زنان در قطب ضعیف ،فرودست و حقیر قارار دارناد و گفتماان
غالب و ایدلولوژی هژمونیک ،زن را متعلق به محیط «خانه» میداند .در حکایت خارّهنماا و بهارامگاور ایان اندیشاه
مردساالرانه منتقل میشود که زن در هر شرایطی باید پاکی خود را حفظ کند و تحتتأثیر شرایط بیرونی قرار نگیارد
و این مسأله به ضرر زنان و به نفع مردان است؛ پدر ،دخترش را نزد مردی مست میفرستد تا مرد از دیادار چهارة او
فیض ببرد و مطمئن است که پردة ععمت دخترش تحت هیچ شرایطی دریده نخواهد شد:
«در اثنا مناوالت و تضاعیف آن حاالت بهرامگور گفت دهقان را که اگر کنیزکی شاهدروی داری که به مشاهده ای از
او قانع باشیم و ساعتی به مؤانست او خود را از وحشت غربت باز رهانیم ،از لطف تو غریب نباشد .دهقان برخاست
و به پردة حرم خویش درآمد .دانست که دختر او به وقایة صیانت و پیرایة خویشتنداری از آن متحلّیترست که اگار
او را به اقامت این خدمت بنشاند ،زیانی دارد و چهرة ععمت او چشمزدة هایچ وصامتی گاردد(».وراوینای:13۷3 ،
.)21
نتیجهگیری
با بررسی از طریق رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف این نتیجه حاصل شده است که کتاب مرزباننامه بایشاک
دارای گفتمان مردساالری است و سیمای اراله شده از زن ،تعویری وابساته باه مارد و غیرمساتقل اسات .در ساطح
توصیف ،واژگان پربسامد در حوزة واژگان مربوط به خانواده قرار دارد کاه از دیادگاه مردسااالرانه سابب قادرت و
سلطة بیشتر مرد بر زن میشود.
در سطح تفسیر ،داستانهای مرزباننامه ویژگیهایی چون :شهوتران ،مکار ،زیبا ،خردمند و دروانادیش اماا در عاین
حال سلطهپذیر از جانب مردان برای زنان تعریف شده است .به همین دلیل در داستانهاا زنساتیزی آشاکاری دیاده
میشود .در این داستانها به مادر برخالف همسر ،نگاه م بتی وجود دارد و مادران زنانی خردمند هستند.
در سطح تبیین ،نگاه جنسیتی ،گفتمان غالب مردساالر و قدرت حاکم بر زنان در داستانها به وضوح دیاده مایشاود.
سعدالدّین وراوینی با به کارگیری واژگان و جمالت سعی در تحکیم نهاد مردساالرانه بر زندگی زناان دارد .زناان باا
هویّتی وابسته به مردان زندگی میکنند؛ آنها در نقشهای همساری ،ماادری و خاواهری خالصاه مایشاوند .زناان
مرزباننامه در جامعه حضور ندارند و خود نیز سنت مردساالرانه را پذیرفتهاند .همة کنشهاا و واکانشهاای داساتان
حول قدرت مرد میچرخد.
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