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چکیده
نوشدارو اثر علی مؤذنی يکی از متون ادبیّات داستانی معاصر است که در ابعادی گسترده با داستان-
های اسطورهای و حماسی شاهنامه ازجمله رستم و سهراب ،سیاوش ،فريدون و ضحاک پیوند و ارتباط
برقرار کرده است .کشف و شناخت انواع اين روابط نهتنها به درک بهتر رمان ياری میرساند ،بلکه برای
شناخت ويژگیهای برخی از داستانهای معاصر که از آثار حماسی و بهويژه شاهنامه تأثیر پذيرفتهاند،
سودمند خواهد بود .برای نیل به اين مقصود ،در مقالۀ حاضر ،بر مبنای نظريۀ ژرار ژنت ،روابط ترامتنی
رمان نوشدارو با شاهنامه بررسی شده است؛ ژنت اين رابطهها را به پنج دسته تقسیم میکند:
بینامتنی ،پیرامتنی ،فرامتنی ،سرمتنی و بیشمتنی .در اين جستار نخست بحثهايی مقدماتی دربارۀ
بینامتنیت و ترامتنیت مطرح میشود ،آنگاه محتوای رمان را بهاجمال بررسی میکنیم و سپس در
هريک از قسمتهای مقاله ،بهطور جداگانه ،از انواع روابط ترامتنی سخن میگويیم و شاخصهها و
مصاديق آنها را در رمان نوشدارو در قیاس و پیوند با شاهنامه بررسی و تحلیل میکنیم.
واژههای کلیدی :ترامتنیت ،بینامتنیت ،سرمتنیت ،ژنت ،رمان نوشدارو ،شاهنامه.

* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

aremami@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
انسان موجودی است که همواره با سوابق و میراث فرهنگی خود زندگی میکند .در
حوزۀ ادبیات نیز هر متن در قلمرويی از آثار پیشین زاده میشود .نظريهپردازان معاصر
معتقدند خوانش هر متن ،مخاطب را به شبکهای از روابط متنی وارد میکند و درک و
تفسیر معنای اثر منوط به کشف همین رابطههاست (آلن .)5 :1380،يکی از موضوعات
مهمی که ساختارگرايان و پساساختارگرايانی مانند بارت ،کريستوا ،ريفاتر و ژنت به آن
توجه داشتهاند ،چگونگی ارتباط يک متن با ديگر آثار است (ر.ک :مکاريک :1384 ،ذيل
بینامتنیت) .اين رويکرد به زايش انديشۀ بینامتنیت ( )intertextualityمنجر شد؛
تفکری مبتنی بر اين اصل که متن ،نظامی بسته ،مستقل ،يکه و تنها نیست و اگر
چنین باشد ،نمیتوان آن را درک کرد (فراو .)48 :2005 ،نخستینبار ژولیا کريستوا در
دهۀ  1970اصطالح بینامتنیت را برای هرگونه ارتباط بین متنهای گوناگون مطرح
کرد .او هر متن را يک بینامتن و محل تالقی و تقاطع متونی متعدد میدانست .کريستوا از
نظر فکری وامدار میخايیل باختین و بهويژه مکالمهگرايی او و نظريۀ متن روالن بارت
است .کريستوا سعی داشت ايدۀ باختین دربارۀ چندصدايی بودن متن را با مفهوم چند
متن در يک متن جايگزين سازد (ر.ک :کريستوا 165-162 :1389 ،و نامورمطلق-96 :1394 ،
.)111
ژرار ژنت با وضع اصطالح ترامتنیت ) (transtextualityبهشیوهای نظاممند ،روابط
يک متن را با ديگر آثار تحلیل و بررسی کرد .او نظريات و پژوهشهای خود را دربارۀ
ترامتنیت در آثاری مانند الواح بازنوشتنی ( )1978مقدمهای بر سرمتنیت ( )1979و
آستانهها ( )1987مطرح کرده است .از نظر ژنت ،ترامتنیت مشتمل بر تمامی روابط يک
متن با ساير متون است و داللت معنايی اثر را آشکار میسازد .تفاوت اصلی ژنت با
کريستوا و بارت در اين است که از نظر اين دو ،بینامتنیت بررسی تأثیرگذاری متون بر
يکديگر نیست ،بلکه آنها بینامتنیت را از عناصر تشکیلدهندۀ متن میدانستند؛
عناصری که معموالً بهطور واضح و روشن قابلتشخیص نیستند ،امّا برخالف ايشان،
ژنت در جستوجوی تأثیرگذاری و تأثیرپذيری متون بود و اين تأثیر و تأثر را بهمثابۀ
محور بخشی از مطالعات خود درنظرگرفت (نامورمطلق 86-85 :1386 ،و احمدی.)320 :1384 ،
ترامتنیت از ديد ژنت به پنج نوع تقسیم میشود :بینامتنیت ،پیرامتنیت
) (paratextualityفرامتنیت ) (metatextualityسرمتنیت ) (architextualityو
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بیشمتنیت ) .(hypertextualityبرخی از اين انواع گونههای فرعی ديگری را نیز شامل
میشوند (ر.ک :نامورمطلق 97-86 :1386 ،و ژوو .)144-141 :1394 ،در ادامه دربارۀ اين پنج
دسته و زيردستههای آنها بحث خواهیم کرد.
پرسشی که در اين مقاله مطرح میشود اين است که رمان نوشدارو با کداميک از
داستانهای شاهنامه ارتباط ترامتنی برقرار میکند و اين ارتباط در کداميک از انواع
پنجگانۀ مذکور میگنجد؟ اين پژوهش بر پايۀ اين فرضیه شکل گرفته است که
نويسندۀ نوشدارو خودآگاهانه طیفی گسترده از داستانهای اسطورهای و حماسی
شاهنامه را متناسب با شرايط اجتماعی و سیاسی عصر حاضر ،بازنگاری و تفسیر کرده
و اين اثر نمونهای کامل از متونِ دارای روابط ترامتنی است.

 .2خالصة رمان نوشدارو
ازآنجاکه اين رمان متنی مدرن است و به شیوۀ غیرخطی روايت شده است ،نمیتوان
خالصهای منسجم و دقیق از آن ارائه کرد؛ باوجوداين ،الزم است پیش از تحلیل اثر ،به
محتوای آن اشارهای اجمالی داشته باشیم؛ شخصیّت اصلی و راوی رمان پسری جوان
به نام فريدون صمیمی است .او از کودکی با پدر خود بهشدّت درگیر بوده است و
بعدها نیز علیه جامعه و استبداد حاکم بر آن عصیان میکند .فريدون خانۀ پدری را به
امید دستیابی به استقالل ترک میکند ،امّا به علت آنکه شغل و درآمدی برای امرار
معاش ندارد ،اجباراً در انباری منزل خالۀ خود سکنی میگزيند .عالقۀ فريدون به ادبیّات و
نويسندگی باعث میشود که در عوالم خیال به دنیای اسطورهای شاهنامه راه يابد و با
شخصیّتهايی مانند سهراب ،زال ،رستم ،سیاوش ،گردآفريد و کاووس گفتوگو کند .او
در احالم و روياهای خود میکوشد جريان بعضی از روايتهای شاهنامه را تغییر دهد.
بخشی عمده از رمان مشتمل بر همین گفتوگوها و روايتهای دگرگونشده است .در
قسمتهايی از داستان نیز راوی گاهی با سهراب احساس همذاتپنداری میکند و گاه
تمايل دارد نقش زال را برعهده گیرد .پدرش را نیز به رستم شبیه میداند؛ غزل،
معشوقۀ خود را با گردآفريد و فرخ تیموری ،معلم ادبیّات دبیرستان را با سیمرغ و
سیاوش همانند میشمارد.
اينک پس از تعريف هريک از انواع روابط ترامتنی ،شاخصهها و مصاديق آنها را در
رمان نوشدارو ،در مقايسه و پیوند با شاهنامۀ فردوسی و بهويژه داستان رستم و سهراب
بررسی میکنیم.
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 .3بینامتنیت
ژنت بینامتنیت را رابطۀ همحضوری میان دو يا چند متن و يا حضور واقعی يک اثر
در اثری ديگر دانسته و آن را به سه دسته تقسیم کرده است :صريح ،غیرصريح و
ضمنی ( .)82-81 :1992در بینامتنیت صريح ،مؤلف قصد مخفیکردن مرجع
مورداستفادۀ خود را ندارد و به همین دلیل ،حضور متن ديگر در آن بهوضوح ديده
میشود .ژنت نقلقول مستقیم را از اين نوع میداند ،امّا در بینامتنیت غیرصريح ،مؤلف
مرجع خود را پنهان میسازد؛ سرقتهای ادبی گونهای از بینامتنیت غیرصريح بهشمار
میروند .در بینامتنیت ضمنی ،نويسنده بهگونهای غیرآشکار ،از نشانههايی در متن
استفاده میکند که باتوجهبه آنها میتوان بینامتن را تشخیص داد و به مرجع آن پی
برد؛ اشاره و تلمیح نمونههايی مهم از بینامتنیت ضمنیاند (نامورمطلق.)89-87 :1386 ،
رمان نوشدارو روابط بینامتنی گستردهای با شاهنامه دارد که میتوان آنها را در دو
دستۀ بینامتنیت صريح و ضمنی گنجاند:
 .1-3بینامتنیت صریح

در اين مورد میتوان به همۀ ابیاتی که مؤذنی عیناً از شاهنامه نقل کرده است ،اشاره
کرد؛ بیتهايی که بیشتر مربوط به داستان رستم و سهراب است:
 .1-1-3توصیف زیبایی تهمینه

فريدون که در پی مقايسۀ خود با سهراب است ،يکی از وجوه تشابه خود را با سهراب
در داشتن مادرانی زيبا میداند؛ به همین دلیل ابیاتی که در آنها فردوسی زيبايی تهمینه
را توصیف کرده است ،نقل میکند:
دو ابـرو کمـان و دو گیـسو کمند

بـه بـاال بـه کـردار سـرو بلنـد

دو برگ گلش سوسن میسـرشت

دو شمشاد عنبرفروش از بهشت

بنـاگـوش تابنـــده خـورشیــدوار

فـروهشتــه زو حلقـــۀ گوشـوار

لبـان از طبـرزد زبـان از شـکـر

دهانـش مـکلل بـه درّ و گوهـر

ستـاره نـهـان کـرده زيــر عقیـق

تـو گفتـی ورا زهـره آمـد رفیـق

(موذنی9 :1370،؛ نیز ر.ک :فردوسی ،1381 ،ج  47 :7و  ،1385ج )174 :2
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 .2-1-3رویارویی سهراب و گردآفرید

قهرمان رمان ارتباط عاشقانۀ خود را با غزل با رابطۀ سهراب و گردآفريد مقايسه می-
کند؛ به همین منظور ابیاتی از صحنۀ رويارويی اين دو را میآورد:
رهـا شــد ز بـنــد زره مــوی اوی

درفشان چو خورشید شـد روی اوی

يـکی بـوستـان بـد در انــدر بـهـشت

بـه باالی او سـرو دهقـان نـکشـت

دو چشمش گوزن و دو ابـــرو کمـان

تـو گفتـی همـیبشکفد هــر زمـان

(مؤذنی16 :1370،؛ نیز ر.ک :فردوسی ،1381 ،ج  62-60 :7و  ،1385ج )187-186 :2
 .3-1-3برخورد تند رستم با کاوس

قهرمان مؤذنی که آرزو دارد مانند رستم جرئت و شجاعت ايستادگی را در برابر شاه
زمان داشته باشد ،به سراغ بیتهايی میرود که در آنها رستم بر کاوس خشم میگیرد
و او را شايستۀ پادشاهی نمیداند:
همــه کـارت از يکـدگر بـدتـر است

ترا شهريـاری نه انــدر خــور است

چنـیـن تـاج بـر تـارک بــی بــها

بــســی بهتــر انــدر دم اژدهــا

مــن آن رسـتـــم زال نـــامآورم

کـه از چون تو شـه خم نگیرد سرم

(مؤذنی114 :1370،؛ نیز ر.ک :فردوسی ،1381 ،ج 76-75 :7و  ،1385ج)200 :2

 .2-3بینامتنیت ضمنی
همانگونه که پیشتر گفتیم ،تلمیح و اشاره بخشی مهم از بینامتنیت ضمنی است؛ در
نوشدارو نیز تلمیحات و اشارههايی به شاهنامه وجود دارد؛ برای نمونه ،گفتوگوی
راوی رمان با پادشاه دوران در صفحات پايانی اثر ،يادآور ابیات آغازين داستان ضحاک
است:
«ـ شاه :آيا نمیبینی زمانه از داوری من برآسوده است؟
ـ من :آيین فرزانگان را نهان کردی.
ـ شاه :کشور از من آبرو گرفت.
ـ من :کام ديوانگان را پراکندی.
ـ شاه :تخت شاهی از فَرِِّ من فروزان شد.
ـ من :جادو را ارجمند کردی هنر را خوار.
ـ شاه :فره ايزدی با من است.
ـ من :راستی را نهان کردی ،گزند را آشکار.
ـ شاه :روانها را سوی روشنايی راه بردم.
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ـ من :از نیکی سخن جز به راز نیست.
ـ شاه :نديدی شاهان در سايۀ من آسوده خوابیدند؟
ـ من :زندگان را فدای مردگان کردی.
ـ شاه :ای محافظان از اين کابوس بیدارم کنید.
ـ من :اينک تو بخواب؛ زيرا که ما بیداريم.
ـ شاه :بگذار تمدنم را بزرگ کنم؛ التماس میکنم.

ـ من :رويای خوش تمدن تو کابوس ما بود» (مؤذنی.)120 :1370،
و در شاهنامه میخوانیم:
چــو ضحاک بر تخت شد شهريار

برو سـالیان انجمـن شــد هـزار

سـراسـر زمـانه بـدو گشت بـاز

بـرآمــد بـريــن روزگـاری دراز

نهـان گشـت آيیـن فرزانـگـــان

پـراگنــده شــد نـام ديـوانگان

هنر خوار شد ،جادويــی ارجمند

نهـان راستـــی ،آشـکـارا گزنـد

شده بر بــدی دست ديـوان دراز

ز نیکی نبودی سخـن جز به راز
(فردوسی ،1381 ،ج  78 :1و  ،1385ج )51 :1

پس از آنکه راوی داستان بر شاه چیره میشود ،خطاب به ملت میگويد« :نمی-
خواهید در قلۀ دماوند به زنجیرش بکشم؟» (مؤذنی .)121 :1370،ملت به راوی می-
گويند« :در اين سرزمین جايی برای او نیست» (همان) .اين قسمت يادآور بیتهايی
است از شاهنامه دربارۀ به بند کشیدهشدن ضحاک:
بیـاورد ضحـاک را چـــون نـونــد

بـه کـوه دماوند کـردش به بند...

به کوه اندرون جای تنگــش گزيـد

نـگه کــرد غاری بنـش نـاپـديد

بـیـاورد مـسـمـارهـای گــــــران

به جايــی که مغزش نبود اندران

فـروبـست دستـش بـــدان کوه باز

بدان تا بمانـــد بـه سختـی دراز

(فردوسی ،1381 ،ج  106-105 :1و  ،1385ج )78-77 :1

 .4پیرامتنیت
کمتر متنی را میتوان يافت که عريان و فاقد پوشش باشد؛ غالباً واژهها ،عبارات و
متنهايی وابسته و پیرامونی ،متن اصلی و مرکزی را بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم
احاطه کردهاند؛ ژنت اين متون و واحدهای زبانی را «پیرامتن» نامیده و آنها را آستانه-
ای برای ورود به جهان متن دانسته است .او پیرامتنها را به دو دستۀ درونی و برونی
تقسیم میکند (ر.ک :ژنت)5 :2001 ،؛ پیرامتنهای درونی مستقیماً به متن اصلی پیوسته
و مرتبطاند ،از نزديک آن را دربرگرفتهاند و معموالً دربارۀ آن توضیحاتی ارائه میکنند؛
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اين پیرامتنها عبارتاند از :عنوان ،زيرعنوان (عنوان فرعی) ،تقديمنامه ،شناسنامۀ کتاب،
مقدمه ،پینوشت و . ...در مقابل ،پیرامتنهای برونی با متن اصلی ارتباط و پیوندی
غیرمستقیم دارند؛ تبلیغات و مصاحبهها دربارۀ کتاب و نقدها و معرفیهای آن را می-
توان در اين مجموعه قرارداد .همۀ پیرامتنها بر خوانش ،فهم و درک مخاطب تأثیر
مینهند و به آن جهت میدهند (همان 15-1 :و آلن .)154-148 :1380 ،نوشدارو از هر دو
نوع پیرامتنهای درونی و برونی برخوردار است.
 .1-4پیرامتنهای درونی

عنوان اين رمان ،آشکارا از پیوند آن با شاهنامه و بهويژه داستان رستم و سهراب
حکايت دارد .انتخاب عنوان «نوشدارو» پیرامتنی است که تفسیر خواننده از رمان را
پیش از خوانش آن سمتوسو میدهد .واژۀ «نوشدارو» پیشینۀ اسطورهای عمیقی در
ذهن ملت ايران دارد و در ضربالمثلِ «نوشدارو پس از مرگ سهراب» نیز بهکاررفته -
است؛ بنابراين ،نويسنده با انتخاب هوشیارانۀ اين عنوان ،خواننده را از محتوای اثر آگاه
کرده است.
افزون بر اين ،عنوانهای فرعی هر فصل مانند «موضوع انشاء :خود را با سهراب
مقايسه کنید»« ،آشیانۀ سیمرغ»« ،رزم فريدون با ديو سیاه» و «فصلی به رنگ موی
زال» ،پیرامتنهايی درونیاند که بر درک و دريافت خواننده از رمان تأثیرگذارند .کمتر
خوانندهای است که نداند سهراب ،سیمرغ ،فريدون و زال شخصیّتهای اسطورهای و
حماسی شاهنامهاند؛ بنابراين ،عنوان اصلی به همراه عناوين فرعی نشان میدهند که
پیشمتن رمان نوشدارو شاهنامۀ فردوسی است.
 .2-4پیرامتنهای برونی

دربارۀ نوشدارو ،مصاحبه ،نقد و تحلیلهايی منتشر شده است که بايد آنها را از
پیرامتنهای برونی اين رمان بهشمار آورد .بیشتر اين آثار به پیوند رمان نوشدارو با
شاهنامه اشاره میکنند؛ برای نمونه ،حسن عابدينی در مقالۀ «عشق :نوشداروی اندوه»
میگويد :هر فصل نوشدارو متشکِّل از گفتوگوی خیالی راوی با خود ،ديگران و چهره-
های اساطیری شاهنامه است و سهراب نمونۀ اساطیری راوی داستان است که با
پدرساالری حاکم بر خانواده و جامعه سر جدال دارد ( .)95-90 :1371در مصاحبهای که
مجلۀ ادبیّات داستانی با مؤذنی انجام داده ،به تأويلهای فرويدی از آثار وی اشاره شده
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است و تنفر مؤذنی و راوی نوشدارو

از پدر ،به عقدۀ اديپ نسبت داده میشود (ر.ک:

مؤذنی)38 :1372 ،؛ جلوه ای از عقدۀ اديپ را در رستم و سهراب نیز میتوان ديد (ر.ک:

شمیسا .)222 :1378 ،به گفتۀ محمدرضا اصالنی در مقالۀ «نوشدارو روايت پدرساالری»،
رمان نوشدارو تکراری است از اسطورههای شاهنامه و غنای آن در برخورد با همین
اساطیر است .به نظر وی ،در اين رمان چهرههای اسطورهای در سطحی گسترده پابه-
پای فريدون پیش میروند .اصالنی معتقد است راوی اين رمان در آغاز همارز سهراب
است و سپس همتای زال و حتی رستم میشود و در جايی نیز بهعنوان نويسندۀ همکار
فردوسی چهره مینماياند ( .)49-44 :1373به نظر عبدالعلی دستغیب نیز نوشدارو با
الگوبرداری از داستان «پدر و پسری» (رستم و سهراب) نوشته شده است و شخصیّتهای
مشابه زال ،رستم ،تهمینه ،گردآفريد و ...در آن حضور دارند (.)121 :1383
خوانندهای که آثاری از اين دست را مطالعه کرده باشد ،قطعاً با ديدی بینامتنی به
خوانش اين رمان روی میآورد و پیوندهای عمیق آن را با شاهنامه همواره درنظر
خواهد داشت.
 .5فرامتنیت
هرگاه يک متن به تأويل و تفسیر متنی ديگر بپردازد ،رابطۀ آنها «فرامتنی» خواهد
بود .متن دوم که شامل تفسیر ،تأيید يا انکار و رد متن نخست است ،فرامتن محسوب
میشود .اصطالح «فرامتن» از اصطالح «فرازبان» ) (metalanguageدر زبانشناسی
الگوبرداری شده است (ر.ک :ژنت .)82 :1992 ،نوشدارو نیز بر پايۀ تفسیر و تأويل برخی از
داستانهای شاهنامه بنا نهاده شده است ،بهويژه داستانهايی که به تضاد و درگیری
پدر و پسر مربوط میشوند؛ تفسیری که میتوان گفت اغلب به انکار و ردّ برخی از
مبانی فکری شاهنامه میانجامد .در شاهنامه بر قدرت تقدير در وقوع حوادث تأکید
بسیاری شده است .در گفتمان فردوسی ،تقدير (زمانه) موجب کشتهشدن و مرگ افراد
میشود ،قاتالن تنها وسیلهای در دست سرنوشتاند و در برابر تقدير نمیتوان
ايستادگی کرد و بايد آن را پذيرفت (ر.ک :رينگرن .)29-22 :1388 ،داستان رستم و
سهراب نیز درماندگی انسان را در مقابل سرنوشت به تصوير میکشد (زرينکوب:1378 ،
)466؛ فردوسی در اين تراژدی سعی کرده است به ياری تقدير ،شخصیّت محبوب خود،
يعنی رستم را در کشتن فرزندش بیگناه جلوه دهد؛ خود سهراب در بستر مرگ به
رستم میگويد:
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تو زيـن بیگنـاهــی که ايـن گـوژپشت

مــرا بــرکشیـد و بـهزودی بـکشت...

ازين خويشتن کشتن اکنون چـــه سود

چنین رفت و ايــن بـودنی کار بـود...

چنیـنـم نوشـتـه بـد اخـتر بـه ســـر

که من کشتـه گــردم بــه دست پدر

(فردوسی ،1381 ،ج  114-111 :7و  ،1385ج )239-237 :2

گودرز نیز ،هنگامی که سهراب در حال احتضار است ،به رستم میگويد:
اگـر مـانـده بـاشد مـر او را زمـان

بمانـد بـه گیـتی تـو بـا او بـمان

وگر زين جهان آن جوان رفتنی است

به گیتی نگه کن که جاويد کیست
(فردوسی ،1381 ،ج  116 :7و  ،1385ج )241 :2

کاووس هم دربارۀ کشتهشدن سهراب میگويد:
زمـانــــه بـــرانگیختش با سپــاه

کــه ايـدر به دست تو گردد تباه
(فردوسی ،1381 ،ج  121 :7و  ،1385ج )246 :2

و در پايان داستان ،فردوسی همصدا با قهرمانانش چنین میسرايد:
ولیکــن کــه انــدر گـذشت از قضا

چنین بُــد قضـا از خداونــد ما
(فردوسی ،1381 ،ج  127 :7و  ،1385ج )250 :2

امّا راوی (قهرمان نوشدارو) اين توجیهات را نمیپذيرد ،او پرده از راز اين حادثۀ تلخ
برمیدارد و با برشمردن ديگر موارد مشابه ،همچون بیمهری سام نسبت به زال در
آغاز تولد (ر.ک :مؤذنی )27 :1370 ،و متهمشدن سیاوش از سوی پدر و گذشتن او از
آتش برای اثبات بیگناهی خويش و در نهايت کشتهشدن در کشور بیگانه (ر.ک :همان:
 ،)99نشان میدهد که بیرحمی و ستم پدران (سام ،کاووس و رستم) عامل اصلی اين
مصائب و فجايع است و تقدير و زمانه نقشی در سیاهبختی پسران (زال ،سیاوش و سهراب)
ندارد .راوی که در خیال خود مشغول گفتوگو با سهراب است ،به او میگويد« :در
اينکه هر دو مورد بیمهری پدر قرارگرفتهايم ،شکی نیست» (همان .)7 :افزون بر اين ،او
مخالف پذيرش تقدير و تنسپردن به سرنوشت است .سهراب که نمونهای از چهرههای
شاهنامه و انسانی تقديرگراست ،به راوی میگويد« :چه فرقی میکند سرانجام هر دویِ
ما مرگ است» (همان ،)14 :امّا صدای فريدون از نوعی ديگر است؛ او علیه اين سرنوشت
قیام میکند و به سهراب چنین میگويد« :من تصمیم ندارم مثل تو فدای خودخواهی
پدر شوم .من تصمیم دارم مبارزه را با پیروزی خود بهپايان برسانم» (همان) .راوی در
قسمتی از داستان نیز به جنگ ديو تقدير میرود و او را شکست میدهد.
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نمونهای ديگر از اين مخالفتها را میتوان در آن بخش از رمان ديد که راوی با
زبانی انتقادی و طنزآمیز از رابطۀ رستم و تهمینه سخن میگويد و شهوترانی و
لذتطلبی رستم ،ابرقهرمان فردوسی ،را مینکوهد؛ او به سهراب میگويد« :من و تو
محصول لذتیم ...فکرش را بکن؛ آدم اسبش گم شود و به دنبال آن سر از شهر
سمنگان درآورد و بعد هم سر از رختخواب تهمینه» (همان .)8-7 :فردوسی پس از
روايت داستان شگفت ازدواج رستم و تهمینه ،دربارۀ رستم میگويد:
وز آنجــا ســوی زابلستان کشیــد

کســی را نگفت آنچــه ديـد و شنید
(فردوسی ،1381 ،ج )50 :7

فريدون ،قهرمان رمان ،اين سکوت رستم را بدينسان تفسیر میکند« :من
سکوتش را میگذارم پای بیخیالیاش؛ احتماالً تهمینه را يک لذت بادآورده فرض
کرده» (مؤذنی.)11 :1370 ،

 .6سرمتنیت
سرمتنیت روابط طولی يک اثر است با ژانر و گفتمانی که بدان تعلق دارد .هرچند با
گذر زمان ،انواع ادبی دستخوش دگرگونیهای بسیاری شدهاند ،ارتباط میان يک اثر و
يک نوع همیشه قابلتصور است (ژنت.)84-82 :1992 ،
از منظر ژانر و نوع ادبی ،شايد در ظاهر ،نوشدارو هیچگونه شباهتی به شاهنامه
نداشته باشد .شاهنامه اثری است منظوم که در زمرۀ نوع ادبی حماسه قرار میگیرد و
نوشدارو متنی منثور و متعلق به ژانر رمان است ،امّا
«در نظريۀ انواع ادبی معاصر ،مسئلهای به نام آمیختگی يا تداخل انواع ادبی با هم
وجود دارد .اين نگرش ناظر به اين است که هیچ گونۀ ادبیِ خالص و نابی وجود ندارد
و برای مثال ممکن است در يک رمان ،گونههای مختلفی همچون نمايشنامه ،غزل و
قصیده نمود يا حضور داشته باشند . ...در چنین حالتی گونۀ ادبی مشخص با حفظ
ويژگیهای شکلشناختی و ساختاریاش وارد گونۀ ديگر میشود» (عربيوسفآبادی
و همکاران 130 :1392 ،و دربارۀ تداخل ژانرها ر.ک :احمدی.)698 :1384 ،

براساس امکان تداخل انواع ادبی در يکديگر و با درنظرگرفتن اين نکته که مؤذنی
آگاهانه سعی داشته است روابط بینامتنی با شاهنامه برقرار کند ،میتوان گفت پارهای
از مختصات ژانر حماسه در نوشدارو وجود دارد و از اين لحاظ نیز شباهتهايی بین اين
رمان و شاهنامه ديده میشود .ويژگیها و درونمايههای حماسی نوشدارو عبارتاند از:
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6ـ  .1جنگاوری

حماسه متضمن جنگاوری ،رشادت و پهلوانی است .در شاهنامه از نبردهای پهلوانان
مختلفی مانند رستم ،سهراب و اسفنديار سخن رفته است (شمیسا74 :1394 ،؛ رزمجو،
 .)53 :1374در رمان نوشدارو نیز قهرمان از يک طرف درگیر جنگ با پدر خود برای
کسب استقالل است« :در روزهای مبارزه با استبداد پدر برای کسب استقالل فردی،
پشتیبانانی دارم که برايم پول و اسلحه 2میفرستند» (مؤذنی .)4 :1370،از طرف ديگر،
در بعدی گستردهتر قهرمان ،با پادشاهی ظالم و خائن میجنگد و او را از کشور اخراج
میکند:
«ـ من :ای ملت بزرگوار که رنجی سخت از اين ملعون بر شما رسید ،بگويید با او چه کنم؟
ـ ملت :دربهدرش کن.

 ....شاه را پرتاب میکنم به سوی سرزمینهای دور» (همان.)121 :
 .2-6گیاهی شگفت و اسطورهای
وجود گیاهان عجیب و خارقالعاده در متن ،از ويژگیهای حماسه است (ر.ک :شمیسا،

 .)76 :1394در بسیاری از اسطورهها و حماسهها ،قهرمانی که ناجوانمردانه کشته شده
است ،به گیاهی شگفت تبديل میشود (ر.ک :واحددوست)343 :1387 ،؛ درختی که از
خون سیاوش رويید ،يکی از اين گیاهان است:
ز خاکـی که خون سیاوش بخورد

بـه ابـر انــدر آمد يـکی سبز نـرد

برآمـد درخـتــی از آن جـايـگاه

ز خـون سیـاوخـش فرخنـدهشـاه

نگاريـده بـر بـرگها چهـرِ اوی

همـی بوی مشک آمد از مهر اوی
(فردوسی ،1381 ،ج  190-189 :8و  ،1385ج )168 :3

مؤذنی در بخش «فصل را از الله پر میبینم» از اللهای سخن میگويد که همانند
اين درخت است؛ گلی که از خون فرخ تیموری رُسته است؛ همان معلمی که مظلومانه
و بهسان سیاوش شهید شد:
«اللهای از دشت میچینم؛ عکس رخ فرخ بر هر برگ آن است .آن را به سیاوش میدهم.
ـ سیاوش :اين عکس رخ من نیست.
ـ من :اين عکس رخ فرخ است.

ـ سیاوش :اين همه شباهت میان من و او عجیب نیست؟» (مؤذنی.)100 :1370،
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 .3-6نبرد با جانوری مهیب

قهرمان حماسه جانوری مهیب يا هیواليی را میکُشد (شمیسا .)75 :1394 ،در شاهنامه
میبینیم که پهلوانان موجوداتی هراسآور همچون شیر و اژدها و ديو را از پای درمی-
آورند .در نوشدارو نیز فريدون پس از آنکه قدرت و جسارت را از رستم قرض میگیرد،
احساس میکند میتواند با يک شیر بجنگد« :ناگهان چنان از نیرو سرشار میشوم که
احساس میکنم میتوانم با هر دست گلوی شیری را فشرده ،به دورها پرتابش کنم»
(مؤذنی.)118 :1370 ،
 .4-6براعت استهالل

در آغازِ بعضی از آثار حماسی ،شاعر با الهۀ شعر سخن میگويد ،از او سؤال میپرسد و
با پاسخ آن الهه ،داستان شروع میشود .در شاهنامه نیز در ابتدای بیشتر داستانهای
پهلوانی ،براعت استهاللی آمده که جايگزين گفتوگو با الهۀ شعر است (شمیسا:1394 ،
 85-84و شفیعیکدکنی 22 :1386 ،و رزمجو .)54 :1374 ،فردوسی در مقدمۀ بیشتر قصّهها،
با هنرمندی کامل به فرجام داستان اشاره میکند (ر.ک :صفا 269-268 :1374 ،و حمیديان،
 .)415-414 :1383رستم و سهراب از بهترين نمونههای اينگونه داستانهاست؛
فردوسی در مقدمۀ آن از کیفیت تراژيک داستان ،درونمايه و پايان آن با خواننده
سخن میگويد (ر.ک :سرامی .)122 :1383 ،مؤذنی نیز در نخستین صفحۀ رمان خود می-
نويسد:
«يکی از اين غمها مربوط به دلضعفۀ من است ،دومی سیگاری است که ندارم،
سومی سوت و کوری اين انباری است .و همینها کافی نیستند که رستمگونه شانۀ
سهرابی که من باشم به خاک آورند؟ ...همینجا از خوانندگانی که طرفدار داستان-
های «پُر آب چشماند» عذر میخواهم .نه جانم ،من کسی نیستم که بگذارم خشکی و
جمود که خاص پیران است ،پشت فرزی و چاالکی که خاص جوانان است ،به خاک
آورد» (مؤذنی.)2 :1370 ،

اين مقدمه آشکار میسازد که داستان مؤذنی مشابه قصۀ رستم و سهراب است با
پايانی متفاوت .به همین ترتیب ،نويسندۀ نوشدارو در ابتدای هر فصل براعت استهاللی
آورده است که محتوای آن را مشخص میسازد؛ مثالً در صفحۀ آغازين فصل چهارم که
با داستان زال و سیمرغ روابط بینامتنی دارد ،راوی به شباهت خود با زال اشاره می-
کند« :کسی چه میداند؟ شايد میخواهم با شبیه خواندن خود به زال ،آيندۀ
نويدبخشی را برای خود رقم بزنم .درست است که زال مورد بیمهری سام واقع شد،
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امّا از محبت سیمرغ که برخوردار شد» (همان .)27 :همچنین فصل هفتم با اين جمالت
شروع میشود« :در اين فصل بر من سخت خواهد گذشت ،نه ،اين جمله حق مطلب را
ادا نمیکند .اين فصل مرا پیر خواهد کرد .آه ،ای جوانی من که به کاکل سیاهت می-
نازی! زال در راه است .به موی او تن بده!» (همان .)69 :اين جملهها براعت استهاللی
است برای فصلی که راوی در آن ،دربارۀ رنج و اندوه ناشی از قبولنشدن در کنکور،
سختگیری و فشار پدر برای رفتن به دنبال کسبوکار و محرومیّت از لذتهای
کودکی و جوانی سخن میگويد؛ غمها و مشکالتی که فريدون را به پیری زودرس
دچار میکند (ر.ک :همان.)81-68 :
 .5-6داشتن سبکی عالی و فاخر
حماسه از سبکی عالی ،معنايی جدی و الفاظی سنگین و فاخر برخوردار است (شمیسا،

 .)86 :1394هرچند نوشدارو ،در اين زمینه قابلمقايسه با شاهنامه ،يکی از بزرگترين
منظومههای حماسی جهان ،نیست ،ولی استفادۀ نويسنده از واژگان و عبارات کهن،
مطنطن ،سنگین و فاخر ،حاکی از توجه او به شاهنامه و ژانر حماسی است؛ برای نمونه،
میتوان به واحدهايی واژگانی نظیر يل ،کوهپیکر ،رزم و نبرد ،دژ ،رخ ،سوگ ،کین،
خروشیدن ،ايرانزمین ،تورانزمین ،مويه ،افراشته ،عربدهکشان ،گزند ،کمند و خنجر
اشاره کرد (ر.ک :مؤذنی 120،116 ،105 ،103 ،101 ،100 ،99 ،17 ،15 ،13 ،1 :1370 ،و .)169
 .6-6ساختار اپیزودیک

حماسهها مانند ديگر منظومههای روايی و حکايتهای کهن ،ساختاری گسستهنما و
اپیزوديک دارند .شاهنامه نیز متنی اپیزوديک است؛ به اين معنا که مجموعهای است از
داستانهای نسبتاً مستقل که بر حول محوری خاص با يکديگر اشتراک و همانندی
دارند؛ برای مثال ،هريک از داستانهايی که رستم در آنها حضور دارد ،ظاهراً مستقل از
يکديگرند ،امّا هرکدام جنبههايی از کردار و منش و روحیات او را به تصوير میکشند
(حمیديان.)142 :1383 ،
نوشدارو از اين لحاظ نیز با شاهنامه شباهتهايی دارد .اين رمان حاوی سیزده
فصل کوتاه (اپیزود) است؛ در هر فصل ،قهرمان داستان موقعیّتها ،حاالت روحی و
پیشامدهای گوناگونی را تجربه میکند .وی در فصل اول و دوم به سهراب شباهت
میيابد که مورد بیمهری پدر قرارگرفته است (ر.ک :مؤذنی)14-2 :1370،؛ در فصل سوم،
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«رزم فريدون با ديو سیاه» نبرد قهرمان با «تقدير» به تصوير کشیده میشود (ر.ک:

همان)26-15 :؛ در فصل چهارم« ،سیمرغ» و فصل پنجم« ،آشیانۀ سیمرغ» تحوالت
فکری راوی و گذر او از عالم رؤياها ،احالم و خیاالت به جهان واقعیات شرح داده
میشود (ر.ک :همان )55-27 :يا در فصل «درخشش غرور» ،نويسنده نشان میدهد که
چگونه خدمت سربازی و تسلیم در برابر سرگروهبان ،غرور قهرمان را جريحهدار
میکند (ر.ک :همان )98-83 :و اين شکستهشدن غرور باعث میشود که در فصل
«پرهای سیمرغ را آتش میزنم» ،قهرمان بیشازپیش منزوی شود ،به درون خود پناه
ببرد و سرگرم نوشتن شود (ر.ک :همان .)150-137 :مؤذنی از خالل اين اپیزودها،
شخصیّت ،روحیات و سرگذشت فريدون را برای خوانندگان ترسیم میکند و از همان
روش فردوسی و داستانگويان دوران قديم بهره میبرد.
 .7بیشمتنیت
بیشمتنیت مانند بینامتنیت از پیوند دو متن ادبی سخن میگويد ،ولی بیشمتنیت بر
پايۀ همحضوری ايجاد نمیشود ،بلکه براساس برگرفتگی و اقتباس پديد میآيد؛ به
عبارت ديگر ،بیشمتنیت رابطهای است از نوع غیرتفسیری که موجب پیوند متن «ب»
(بیشمتن) ) (Hypertextبا متن «الف» (پیشمتن) ) (Hypotextمیشود .بیشمتن
حاصل دگرگونی پیشمتن يا تقلید از آن و صورت تکامليافتۀ آن است (ژوو:1394 ،
 143و نامورمطلق .)95-94 :1386 ،روابط میان پیشمتن و بیشمتن را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
الف .همانگونگی (تقلید) که در آن قصد مؤلفِ بیشمتن حفظ پیشمتن در
وضعیت جديد و وفاداری به آن است.
ب .تراگونگی (تغییر) که در آن بیشمتن حاصل دگرگونیهای اساسی در پیشمتن
است .تراگونگی دارای انواع مختلفی است و میتوان از ديدگاههای گوناگونی بدان
پرداخت ،امّا بهطورکلی ،ژنت آن را به دو گونۀ اصلی تراگونگی کمّی و محتوايی تقسیم
کرده است (نامورمطلق:)97-96 :1386 ،
 .1-7تراگونگی کمّی

يکی از راههای تغییر يک متن برای ايجاد اثری ديگر ،دگرگونی در حجم بیشمتن
نسبتبه پیشمتن است که از رهگذر تقلیل يا گسترش رخ میدهد (همان .)96 :از اين
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(پیش-

حیث ،بايد گفت که مؤذنی با استفاده از تکنیک تقلیل يا کاهشِ حجم شاهنامه
متن) ،رمان نوشدارو (بیشمتن) را تألیف کرده است .اين اثر نسبتاً کوتاه  174صفحه
دارد ،امّا با قصّههای رستم و سهراب ،زال و سیمرغ ،سیاوش ،فريدون و ضحاک و ...که
حجم بسیاری از شاهنامه را به خود اختصاص دادهاند ،ارتباط دارد و مشتمل بر
خالصهای از تمامی اين داستانهاست.
 .2-7تراگونگی محتوایی

تغییر در زاويۀ ديد و مضامین و وقايع پیشمتن را بايد از انواع تراگونگی محتوايی
دانست (ر.ک :همان .)97 :در مقايسۀ نوشدارو و شاهنامه از اين لحاظ ،بايد بگويیم که
همۀ داستانهای شاهنامه از زاويۀ ديد سومشخص روايت شدهاند (ر.ک :سرامی:1383 ،
 ،)117امّا نوشدارو دارای زاويۀ ديد اوّلشخص است .اين تغییر در زاويۀ ديد باعث می-
شود خواننده از دريچۀ ديد راوی -قهرمان دربارۀ منش و کردار شخصیّتها قضاوت
کند .از اين نظر ،مخاطب مانند راوی ،سهراب را تسلیم تقدير میبیند ،رستم را لذت-
طلب و مصلحتانديش و کاووس را حقیر و ناشايست میشمارد.
همانگونه که در مقدمۀ مقاله اشاره شد ،راوی -قهرمان رمان در خیاالت خود ،جريان
و روند برخی از روايتهای شاهنامه را دگرگون کرده است .اين تغییرات مصداقی بارز از
تراگونگی محتوايی است .در اينجا به دو نمونه از اين تراگونگیها میپردازيم:
 .1-2-7وصال سهراب و گردآفرید

مطابق با آنچه در شاهنامه آمده است ،بعد از اينکه هجیر از سهراب شکست خورد و
اسیر شد ،گردآفريد به میدان جنگ شتافت ،امّا در کشاکش نبرد ،موی او از زره بیرون
ريخت و سهراب پی برد که او دختر است و:
ز فتــراک بگشــاد پیچان کمنــد

بینــداخت و آمـــد میانش بـه بنــد

بدو گفت کز مـن رهايــی مجـوی

چــرا جنـگ جــويی تـو ای ماهروی
(فردوسی ،1381 ،ج  61 :7و  ،1385ج )186 :2

گردآفريد که خود را در دام سهراب ديد و از طرفی فهمید که اين پهلوان جوان به
او تمايل دارد ،با حیلهای زيرکانه از دست او رهايی يافت:
بـــدو روی بـنمـود و گـفت ای دلیر

میـان دلـیـران بـه کـردار شـیـر...

کنون من گشاده چنیــن روی و موی

سپاه از تــو گردد پر از گفت و گوی...
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نـهـانـی بـسـازيــم بـهتـــر بــــود

خـــرد داشـتــن کـار مـهتـر بــود...

کنون لشکــر و دژ به فـرمـان تـست

نـبايـد بـديـــن آشتـی جنگ جست
(فردوسی ،1381 ،ج  61 :7و  ،1385ج )187 :2

هنگامی که گردآفريد به دژ بازگشت ،از باالی ديوار دژ سهراب را مخاطب قرارداد:
بخنديد و با او به افسوس گفت

که ترکان ز ايـران نیـابند جـفت

چـنین رفت ،روزی نبودت ز من

بدين درد ،غمگین مکن خويشتن
(فردوسی :1381 ،ج  61 :7و  ،1385ج )189 :2

تعريف و تمجید گردآفريد از زور و بازو و کتف و يال و بیهمتايی سهراب که در
ابیات بعدی مندرج است (ر.ک :همان) ،حاکی از آن است که او نیز دلبستۀ سهراب شده
بود ،امّا سرنوشت مانع وصال اين دو شد .مؤذنی با آگاهی از اين موضوع ،با تجسم
تقدير به شکل ديوی سیاه ،قهرمان داستان خود را به مبارزه با او میکشاند .در اين
نبرد ،فريدون ضربهای به اين ديو میزند ،او را نیمهجان میکند و میگويد« :و تو ای
ديو سیاه ،تقدير نیمهجان ،پیش از هر اقدامی علیه من ،به اين دو بنگر که چگونه محو
يکديگرند .حیف نبود نغمۀ آغوش هم را نشنوند؟» (مؤذنی .)19 :1370 ،سپس راوی-
قهرمان ديو سیاه تقدير را میکشد و درنتیجه سهراب و گردآفريد به وصال يکديگر
میرسند (ر.ک :همان).
 .2-2-7کشتهشدن کاووس به دست رستم

به گفتۀ فردوسی سهراب بعد از آنکه نام و نشان پدر را از تهمینه پرسید ،تصمیم
گرفت که راهی ايران شود تا ابتدا کاووس را از پادشاهی برکنارکند و رستم را بر تخت
بنشاند و سپس به توران بازگردد و به حکومت افراسیاب پايان دهد (ر.ک :فردوسی،
 ،1381ج  52-51 :7و  ،1385ج  .)179-178 :2به نظر راوی -قهرمان نوشدارو آرمان
سهراب برانداختن تمامی شاهان است (ر.ک :مؤذنی .)111 :1370،او برای محققساختن
اين آرزو رستم را علیه کاووس میشوراند .در داستان رستم و سهراب ،رستم بهسبب
تأخیر در رفتن به نزد کاووس ،مغضوب پادشاه میشود ،کار به نقار میانجامد و رستم
با خشم بسیار و همچون انسانی عاصی درگاه را ترک میکند (ر.ک :فردسی ،1381 ،ج :7
 77-75و  ،1385ج  ،)201-199 :2امّا درنهايت ،رستم برای حفظ نام و آوازۀ بلند خود و
پاسداری از ايران در برابر سهراب ،خواهش گودرز را میپذيرد ،به نزد پادشاه بازمی-
گردد و:
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بدو گفت رستم که کیهان تراست

همه کهتــرانیم و فرمان تراست...

کنون آمدم تـا چـه فرمـان دهـی

تــو شاه جهانــداری و مـن رهی
(فردوسی ،1381 ،ج  81 :7و  ،1385ج )205 :2

اينجاست که راوی -قهرمان نوشدارو در روايت شاهنامه مداخله میکند و آن را
تغییر میدهد و برخالف گودرز میکوشد تا رستم را مجاب کند که شاهان لیاقت
نشستن بر تخت سلطنت را ندارند .او به رستم میگويد« :اينها حتی وحدت پدر و پسر
را برنمیتابند» (مؤذنی .)115 :1370،رستم بر اين عقیده است که مملکت شاه میخواهد،
امّا فريدون میگويد« :مملکت همه چیز میخواهد ،جز شاه .از عدل و داد حرف بزن،
از آبادانی» (همان )116 :و سپس ادامه میدهد« :ويرانی حاصل هوس آنهاست .مطمئن
باش برق شمشیر توست که چشم طمع دشمن را کور میکند ،نه وجود مترسکانی
چون اينان بر تخت» (همان) .رستم تحتتأثیر حرفهای راوی عربدهکشان خنجرش را
به سوی کاووس پرتاب میکند و صدای مرگ کاووس از حرمسرايش شنیده میشود
(ر.ک :همان).

 .8نتیجه
رمان نوشدارو اثر علی مؤذنی نمونهای درخور توجه از متونی است که از بطن آثار
پیشین زاده شده است .اين رمان از تمامی روابط ترامتنی موردنظر ژنت بهرهمند است.
در برخی از قسمتهای آن از بینامتنیت صريح استفاده شده و بدين مناسبت ،پارهای
از ابیات شاهنامه در آن درج شده است .همچنین در اين متن ،بهصورت تلمیحی
(بینامتنیت ضمنی) به بیتهايی از داستان ضحاک اشاره میشود .نوشدارو دارای پیرامتن-
هايی درونی و برونی است که حاکی از پیوند و ارتباط اين اثر با شاهنامه است .عنوان
اصلی و عناوين فرعی اين رمان و مصاحبه و نقدهای مرتبط با آن ،اين وابستگی را به-
وضوح نشان میدهد و بر خوانش خوانندگان تأثیر میگذارد.
اين اثر ازلحاظ فرامتنی نیز با شاهنامه روابطی دارد که بارزترين نمونۀ آن رد و
انکار يا تفسیر انتقادی گفتمان تقديرگرای شاهنامه است .افزونبراين ،نوشدارو به دلیل
برخورداری از بعضی مختصات و درونمايههای ژانر حماسه؛ مانند جنگاوری ،وجود
گیاهی شگفت و اسطورهای ،نبرد با جانوری مهیب ،براعت استهالل ،بهرهمندی از سبکی
فاخر و ساختاری اپیزوديک ،رابطۀ سرمتنی خود را با شاهنامه حفظ کرده است .دربارۀ
بیشمتنیت نیز بايد گفت مؤذنی با کاهش حجم شاهنامه (پیشمتن) ،نوشدارو (بیشمتن)
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را تألیف کرده و بدينسان از تراگونگی کمّی برای آفرينش اين رمان بهره برده است.
تغییر زوايۀ ديد از سومشخص به اوّلشخص و دگرگونی روند برخی از داستانهای
شاهنامه ،ازجمله وصال سهراب و گردآفريد و کشتهشدن کاووس به دست رستم نیز
مصاديقی از تراگونگی محتوايی در اين رمان است.
پینوشت
 .1بررسی ابیات منقول از شاهنامه حاکی از آن است که مؤذنی احتماالً از تصحیح دبیرسیاقی بهره
برده است؛ بنابراين ،ما نیز در اين جستار از همین تصحیح استفاده کرديم ،امّا درعینحال به چاپ
مسکو نیز ارجاع داديم.
 .2در اينجا ،اسلحه استعارهای است از لوازم امرار معاش که فرزند را از وابستگی به پدر میرهانند.
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