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  سالمرگيتحليل رمان 

 ریفاترمایکل شناسي بينامتني اساس نظریة نشانهبر
 زاده ميرعليحسن عبداهلل

 گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه سمنان دانشيار

 *فاطمه زماني
 اه سمناندانشگی زبان و ادبيّات فارسي دانشجوی دکتر

 (76 ص تا 57)از ص 

 26/6/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 18/3/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکيده
با طرح  شناسی بینامتنی است. ویيکی از دستاوردهای مايکل ريفاتر در زمینة نقد بینامتنی، نشانه

کردن نظرية دیدر کاربر مؤثّر گامی ،زبانی، تفسیرگر، هیپوگرام و ماتريسمباحثی چون غیردستور

شناسانه، در خوانش نشانه برداشت. های معنايی و ضمنی متونداللت در متن و کشف بینامتنیّت
منتقد با بررسی سپس کند. ها برخورد می«زبانیغیردستور»ابتدا با  ،مخاطب در مواجهه با متن

را ها زبانیی غیردستورهای معنايی و ضمناللتدتواند می، «هیپوگرام»و « منظومة توصیفی»، «انباشت»

 سالمرگیيابد. در اين جستار، رمان دست  متن اصلیة يا همان عنصر و هست« ماتريس»د و به کنآشکار 

زبانی شده است. بررسی عناصر غیردستورشناسی بینامتنی بررسی و تحلیل اثر اصغر الهی از منظر نشانه
دهد. آنگاه با کشف و خوانش فی )مرگ( راه میتوصی ایهانباشت )مرگ و زندگی( و منظومبه ، اين رمان

د. وشمیحاصل  نشدنی بودن آنمسئلة مرگ و حل يعنی ،ها، ماتريس يا عنصر زيربنايی رمانهیپوگرام

ها در مفاهیمی های بالفعل ماتريس يا همان هیپوگرامدهد که روايتهمچنین اين بررسی نشان می

از مرگ و غیره با طیفی از ی، زوال، گناه نخستین، تقدير، هراس تنای از قبیل جاودانگی، رويیناسطوره

 های رستم و سهراب، رستم و اسفنديار و افراسیاب و سیاوشو داستان ای در باب مرگشاهنامه یباورها

 . هستنددرگیر  ديگریمرگ نوعی با مرگ خويشتن يا های رمان بهتو تمام شخصیّ شوندمرتبط می
 

 .سالمرگیشاهنامه، رمان ريفاتر، ، بینامتنیّتشناسی، شانهن :های کليدیواژه
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 مقدمه .1

بار در یننخستبرای را ولی اين رمان  ،نوشت 1370سال  را در سالمرگی اصغر الهی رمان

خود واگويی » روشبا شد. اين اثر  «جايزة گلشیری»برندة  1386 درو  کرد چاپ 1385

را « عی آزاد جريان سیال ذهندات»و « ت در ذهن پريشیدهبازتاب واقعیّ»که « روانی

گونه های روايی متعدد و پازلشود و از تکهروايت می، (9: 1394)کالنتری، گیرد میدربر

کنار هم گويد و خواننده با ها قصة خودش را میشخصیّتيک از است که هرتشکیل شده

از که  استدست متونی ازآن سالمرگیت آن برسد. تواند به کلیّدادن آنها میقرار

های رمان، از زمان شخصیّتهای ضمنی و سطوح معنايی متفاوت برخوردار است.  داللت

حاکم  اين رمانبعدی گريزانند و فضايی مبتنی بر مجاز و استعاره بر سه خطی و مکان

تواند بنابراين، خواننده نمی ؛کندای زبان نويسنده را به شعر نزديک میاست که تا اندازه

، است آن را خلق کرده نويسنده ا اتکا بر بافت تاريخی و اجتماعی کهاين متن را فقط ب

ای بین متون و کشف روابط بینامتنی آنها به درک کند؛ بلکه بايد برمبنای نظام نشانه

 ،تر معنايی متن را واکاوی کند. تاکنونهای عمیقوسیله، اليهآورد تا بدينخوانش روی 

« سالمرگیتحلیل »جمله ؛ ازاستنوشته شدهچندين نقد و تحلیل دربارة سالمرگی 

، (1386) زادهاز علی حسن« آلودهای مههخاطر واگوية»، (1394) نوشتة فرشته احمدی

 ،(1388) نوشتة بزرگ بیگدلی و همکاران« سالمرگیای تحلیل بینامتنی روايت اسطوره»

فر محمد بهنام از« اساس نظرية ژرار ژنتبر سالمرگیبررسی زمانمندی روايت در رمان »

مبنای بر سالمرگیدر رمان  شخصیّتشناسی نقد روان» و همچنین (1393) و همکاران

يک از موارد ا در هیچامّ ،(1393) فر و زينب طاليیاز محمد بهنام  «نظرية کارن هورنای

های ساختبه زير« سالمرگیای تحلیل بینامتنی روايت اسطوره»جز  به، شدهياد

است. نويسندگان مقالة نامبرده نیز پیوند اين رمان با  اشاره نشدهای رمان اسطوره

 اين جستارلیکن فرض  ،انددانسته« فرزندکشی»ماية دروندر  را ایهای اسطورهمايه بن

ای شاهنامه و از مفاهیم اسطوره ایگستردهمبتنی بر طیف  سالمرگیبر اين است که 

روی، برای تحلیل ازهمینفرزندکشی.  مايةدرون نه ،تأمالت فردوسی دربارة مرگ است

شناسی بینامتنی ريفاتر را که روشی است مبتنی بر خوانش متن با اين رمان، نشانه

های ضمنی آن مناسب ديديم. در ادامه، ضمن درک داللت برای ،استفاده از متون ديگر

تنی بر مب ،شناسانه اين رمانمعرفی و شرح اصطالحات اين نظريه، به خوانش نشانه

 پردازيم.روابط بینامتنی آن با شاهنامه می
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 شناسي بينامتنينشانه .2

محوری  ةانديش برد.کاربه 1970 دهة در کريستوا ژولیا اربنخستین را «بینامتنیّت» اصطالح

ن يکه و تنها نیست و اگر چنی و نظامی بسته، مستقل ،در اين رويکرد آن است که متن

 محل کريستوا هر متن را يک بینامتن و (.48: 2005فِرو، )کرد  توان آن را درکباشد، نمی

ويژه میخايیل باختین و به داروام فکری نظر از وی دانست.می متعدد متونی تقاطع و تالقی

 را کريستوا سعی داشت ايدة باختین .گرايی او و نظرية متن روالن بارت استمکالمه

: 1389 )کريستوا،در يک متن جايگزين سازد چندصدايی بودن با مفهوم چند متن  بارةدر

 از همان آغاز با دو بینامتنیّت (.285: 1993اِبرامز،  و 111-96: 1394 مطلق،؛ نامور162-165

 جريان و را در تولید متن بینامتنیّتيک جريان نقش  ؛کامالً متفاوت همراه بود جريان

های ( از چهره2002-1924) ترريفا مايکل .کردمی بررسی متن خوانش در را آن نقش ديگر

 ريفاتر مايکل گرايش دارد. آثار یخوانش بینامتنیّتبرجستة غیرفرانسوی است که به 

 در کاوانهروان نظريات و شناسینشانه پساساختارگرايی، ساختارگرايی، مباحث دربرگیرندة

ايی، ساختارگر شناسی، نشانه حوزة در ريفاتر گستردة مطالعات است. اتادبیّ زمینة

 داشته بینامتنیّت دربارةمتفاوت  وی ديدگاهی که است شده شناسی و بالغت باعث سبک

 وی است. بوده اين حوزه پردازاننظريه توجهمورد کمتر که کند مطرح را مباحثی و باشد

 زبان در پردازیگیرد. داللتمیدرنظر ضمنی و صريح پردازیِداللت نوع دو زبان برای

پردازی ا زبان ادبی از داللتامّ ،دارد مشخصی و خطی روند چون ؛است صريح روزمره،

دهد و يا متون ديگر ارجاع می که متن به خود ضمنی برخوردار است؛ به اين معنی

 در ريفاتر آلن، ةبه گفتمعنا متفاوت خواهد بود.  ،به مخاطب و خوانندههدرنتیجه باتوجّ

بلکه  ؛نیستند)محاکاتی( ارجاعی  ،ادبی متون که کندمی بیان خود ةشناساننشانه مباحث

د نکنای کسب میشناسانه واسطة ساختارهای نشانهآثار ادبی معنای خود را به»برعکس، 

ها مین و تمهیدات فن بیانی منفرد، آنهای کلیدی، مضاها، عبارات، جمالت، انگارهکه واژه

 به ارجاع از نه ،های متن واژه داللت (.165: 1380آلن، به نقل از ) «دهندرا به هم پیوند می

 تموجوديّ ريفاتر براين، گیرد. عالوه می ئتنش متون ديگر ساختنفرضپیش از بلکه ،چیزها

داشتن که وجود است معتقد وی داند. می طمربو دريافت موضوع به زيادیتاحدّ را بینامتنیّت

وی  .(161: 2002رابو، ) را بشناسدوجودش خواننده ، اساساً نیازمند آن است که بینامتنیّت

 نظر به زيرا ؛کندمی مطرح را خوانشی و دريافتی، موضوع تکثر بینامتنی بینامتنیّتِبا طرح 

به پیشینة ادبی و فرهنگی هبه خوانندة ديگر و باتوجّ ایخواننده از تواندمی بینامتنیّت او
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. 1 کند:متمايز می را از يکديگر بینامتنیّتروی، وی دو گونه ازهمینوی  متفاوت باشد. 

 . aleatoire)) احتمالی بینامتنیّت. 2 ؛(obligatoire) حتمی بینامتنیّت

باشد،  ناپذيريا انکار ناشدنیحذفو  که در متن قرارگرفته باشد هنگامی بینامتنیّت

 اتبراساس تجربیّ که هنگامی ،کسبرع اامّ د،شومی محسوب اجباری يا حتمی یبینامتنیّت

مطلق، نامور) شود تلقی می تصادفی و احتمالی یبینامتنیّت د،شو ايجاد انندهخو و فرد شخصی

ريفاتر  شد که دريافت که رابطة تنگاتنگی با خوانش دارد، موجب بینامتنیّتِ (.226: 1394

در اين سطح که  «ارجاع فرامتنی»خوانش محاکاتی يا  .1 دهد: ارائهدو نوع خوانش 

و به اسلوبی  ندهای بیرونی مرتبط کتنی را به مصداقهای مکوشد تا نشانهخواننده می

واسطة جهان بیرونی و عینی به خوانشِ کوشد بهتمايل دارد. همچنین خواننده می خطی

 که «ارجاع بینامتنی»گرايانه يا خوانش واپس .2 ؛متن بپردازد و آن را رمزگشايی کند

های زيربنايی متن ا و نشانهبا اسلوبی غیرخطی سعی در افشای ساختاره طی آن خواننده

گرايانه، خوانشِ متن سازند. در خوانش واپسارجاعی متن را میضد دارد که داللت

مطلق، و نامور 320: 1384)احمدی، گیرد واسطة جهانِ متنی و روابط بینامتنی صورت می به

که حالی، ارجاع بینامتنی غلبه دارد؛ درريفاتر معتقد است که در شعر (.213 -212: 1394

توهم »ارجاع فرامتنی از غلبة بیشتری برخوردار است و در مقالة  )زبان روزمره(در نثر 

 بر تأثیرات کلمات متن است. خود ،پردازیداللت واحد ادبیّات، در» نويسد:می «ارجاعی

 روابط را جايگزين همنشینی رابطة مشخص، و معین شبکة يک عناصر عنوانبه يکديگر،

 طوربه و گیردشکل می نوشتاری متن طی که ایرابطه ؛کندمی نشینیجا معناشناسیِ

 . (94: 1982)« کندمی انکار را لغوی پردازیمعنا و فردی پردازیداللت يکسان

ی، جايی که در سطح محاکات»: نويسدژيونو در توضیح دو نوع خوانش ريفاتر می

شیاء يا ها به ارسد که ارجاع واژهمینظرکند، بهتدريج دريافت میها را بهخواننده واژه

 «ها دارندآنها ارجاعاتی به ديگر متن ،ایا در سطح نشانهامّ ،کالمی استمفاهیم غیر

با منابع  را های صوری متنها و تفاوتدر واقع خوانش محاکاتی شباهت .(41: 2002)

ها مربوط گر متنای به پیوند متن با ديا خوانش نشانهامّ ،دکنمیبررسی واقعی و بیرونی 

زيرا سطح زيرين اثر را  ؛ت بیشتری داردای اهمیّشود. از نظر ريفاتر خوانش نشانهمی

زيرا خوانش بینامتنی است  ؛يابدمیت کند. در اينجاست که بینامتن اهمیّمشخص می

 دوم و زيرين متن را بیابد. ةتواند اليکه می
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گیرد: میر برای متن دو سطح درنظره در مقدمه به آن پرداختیم، ريفاتطور کهمان

است، حاصل توانش زبانی و ادبی که )اکتشافی(  محاکاتی و تفسیری. در خوانش محاکاتی

يح پردازی صربه داللت )نويسنده، اجتماع و تاريخ(متنی مخاطب با استفاده از ارجاعات برون

 شود اين استی آنچه از متن استنباط می، معناسالمرگیخوانش محاکاتیِ  پردازد. درمی

 روانی در خودواگويی و کندمی خودکشی که است احوال پريشان مردی داستان رمان، که

نیز آورد و در پايان  میياد را به فرزندش شهادت و نزديکان رگم کودکی، دوران حوادث

 ،بنابراين ؛دهده میتنهايی به زندگی خود ادامکند و او بههمسرش خودکشی می

متن، بر  ةکنشانا خوانش تفسیری يا پسامّ ،مرگ باشد دربارةماية اصلی آن بايد  وندر

ای مرگ و زندگی داللت دارد و روابط های اسطورهمايهپیوندهای اين رمان با بن

رستم و »، «رستم و سهراب»های تراژيک شاهنامه مانند بینامتنی آن را با داستان

، «آفرينش»های دينی مانند داستان و روايت «کیکاوس و سیاوش»و  «اسفنديار

 کند. در اين سطح از خوانش، ابتداآشکار می «عاشورا ةواقع»و  «ابراهیم و اسماعیل»

سپس از طريق کند. ها برخورد می«زبانیغیردستور»مخاطب در مواجهه با متن با 

ها وسیلة هیپوگرامبه رسد.می ها«رامهیپوگ» به «توصیفی هاینظومهم» و «انباشت» يندآفر

ماتريس که به و  کندمیرمزگشايی  را هازبانیای، غیردستوريا تصاوير آشنا و کلیشه

منظور، برای خوانش  همین به .يابدترين الية معنايی متن است، دست میعمیق

ه باصطالحات اين يک از هرضمن توضیح مختصر الزم است  سالمرگیبینامتنی رمان 

 .پردازيممیرمان سالمرگی  ا درتحلیل و بررسی آنه
 

 هازبانيغيردستور. 3-1

زبانی که در متن واحد و مجزا، غیردستورداند دستورزبانی می ایرابطهريفاتر بینامتن را 

ده از آن شود. بینامتن همچون فرهنگ لغتی است که با استفايا بسیار ويژه محسوب می

ها زبانی. غیردستور(717: 1978ريفاتر، )های متن را دريافت زبانیرتوان معنای غیردستومی

 ،رسندمینظرعی تفسیر شوند، متناقض و عجیب بهاند که چنانچه ارجاهايی از متنجنبه

مطلق، نامور)شود ای تناقضشان برطرف میاساس ساختارهای نشانها با بازخوانی متن برامّ

زبانی خت يک غیردستوربنابراين، برای شنا ؛(155: 1388، کالر و 166: 1380؛ آلن، 244: 1394

زبانی صورت غیردستوراين طريق عنصری که بهاز  تاها روی آورد خوانش بینامتنبايد به 

در  شود.تفسیر  )خواندن متن با توجه به بینامتن(، در سطح دوم خوانش است تجلی يافته
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، دارند زبانییردستورهای غکه عبارت خواننده از همان آغاز با بندهايی سالمرگیرمان 

متن، غیردستورزبانی و  دستورزبانِ در يا متن کلیِ بافت در که معنی اين به ؛شودمی مواجه

آنها،  زبانیاين عبارات را با کشف منبع دستوررسند و خواننده بايد مینظربه متناقض

های در گذار آب ساقة ترد گیاهی»هايی نظیر معنی کند. عبارت يعنی متون ديگر

 ،(همان)« قطرة آبی زالل به خاک برگشتم به زهدان مادری»، (6: 1385 )الهی،« وحشت

ديدم. اش را روی زمین میپدرم پشت سرم ايستاده بود در آفتاب بلند قد بود. سايه»

يک بار » ،(14همان: )« سايه بلند بود. همه جا به دنبالم بود. دويدم که دستش بهم نرسد

های ساية میله» ،(20همان: )« های همیشگی بشر را بنويسمهمیشه، همة دلهره و برای

همان: )« شدنند، مثل دو پیکان تیر در حال رهاچرخیدبافتنی زن پرستار روی ديوار می

درد حضرت آدم پوست تنم »؛ (39همان: )« چه رنجی کشیده بود حضرت آدم»؛ (21

سر بريده را من همیشه در » ،«ايمبیت و قبیلهما همه از يک  ؛ما غريبه نیستیم» ،«بود

سر بريده بردار. »؛ (40همان: )« .ايمهايمان ديدهبینم. در خوابام و میهايم ديدهخواب

حتی سوار ملعون رو سیاهی که کاکل  ،سربريده در دست جالدی. سر بريده بر سر نیزه...

های خون دة زيادی را در تشتسرهای بري» ،(41همان: )« بردپر خون را بر سر نیزه می

ديدم. به گمانم آقای پژوهش را گرفته بودند. معلم اکابری که ما را فريب داد و از بهشت 

همان: )« ضجرت حضرت آدم در لحظة نخستین»، (41همان: )« خیالی به درمان آورده بود

 ،(47 همان:)« شودگردبادی، تندبادی... و حس کردم که قلبم تکه تکه کنده می»؛ (42

خط سرخی  ؛از مرگ سیاوش، مرگ پرويز، انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند»

 ،(58همان: )« ماندن آدمی اين خط همیشه بايد بماندکه همچنان ادامه دارد، برای زنده

شدن از مفصل، تکهزنی در حال فروريختن، تکه»، (68همان: )« تو او را به مرگ فروختی»

« ای مغموماز دهکده ،فیلمی ساختی جهنمی» ،«زنی شکسته ؛هاگشتبند، زانو و ان

شربت » ،(97همان: )« درماندهندة هزار درد بیشفاکاشف اکسیر جوانی، » ،(86همان: )

گرفته بود و دستمردی که سر بريدة خود را به»، (99)همان:  «پر سیاوشان»، «حیات

خواست هفت قلو بزايد. صورت زن از درد لرزيد. زنی حامله با شکم برآمده، انگار میمی

خاک مانده  آور تا انسان براين صحنة خونین دهشت»، (101همان: )« مچاله شده بود

گذارم کسی او را از بهشت نمی» ،(105همان: )« زندمیهمهای آدمی را بهاست، خواب

خترکی و يک روز ديدم دسته گلی شده است به شکل د»  ،(127همان: )« بیرون براند

ای مرا به زندگی وصل کرده حس قوی ناشناخته» و (129همان: )« مقبول و سیاه چشم

 . (142همان: )« مثل پیچکی ؛بود
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شده در باال، به ساختار و بافت زبانی رمان حالتی متناقض و پیچیده و عبارات ذکر

ی رمزگشايی پردازی صريح و ارجاعات فرامتنی براروی، داللت؛ ازاينآمیز داده استابهام

اين  بلکه خواننده ناگزير است برای فهم داللت معنايیِ ،معنايی آنها کافی نیست

کند. برای اين کار ابتدا ای بین متون مراجعه ها به بینامتن و نظام نشانهغیردستورزبانی

 های توصیفی را مشخص کرد.ها و منظومه، انباشتوسیلة تفسیرگربايد به
 

 معنا(تفسيرگر )بن .3-1-1

طرح را م (interpretant) «تفسیرگر»شناسی خود اصطالح در نشانه (Pirès) یرسپ

و اين ارجاع از  دهدمیمعتقد است که نشانه همواره به يک شیء ارجاع  اوند. ک می

داند که رابطة میان ای مینشانهريفاتر نیز تفسیرگر را . گیردمیطريق تفسیرگر صورت 

تمايز پیرس و . وجه(169: 1380آلن، به نقل از )دهد می ديگر را توضیح ةو نشان هيک نشان

ای است که رابطة میان يک نشانه و ريفاتر در اين است که از نظر ريفاتر تفسیرگر نشانه

ای بین نشانه و حال آنکه پیرس نقش تفسیرگر را واسطه ،دهدنشانة ديگر را توضیح می

)صريح و پردازی خوانش و دو نوع داللت که ريفاتر به دو مرحلهدانست. ازآنجايیشیء می

کند که تفسیرگر در هر دو سطح خوانش حضور دارد. قائل است، استدالل می ضمنی(

کند؛ زيرا خوانش ايفا میتفسیرگر در گذر از يک نظام داللتی به نظام ديگر نقش اساسی 

نهايی متن  به مرحلة دوم گذر کند تا  خوانشويژه شعری بايد از مرحلة نخست ادبی به

پردازی گذر از معنا به داللت»نويسد: اساس است که ريفاتر میحاصل شود. برهمین

ای است که بر تفسیر نمايد، تفسیرگر نشانهضمنی، مفهوم تفسیرگر را ضروری می

ورت صها جز بههای سطحی متن اشراف دارد و تمام آن چیزهايی که اين نشانه نشانه

در  معنا()بنتفسیرگر  .(107: 1978) «کندروشنی بیان می، بهکنندغیرمستقیم تصور نمی

 های توصیفی همراه است.   ل با انباشت و در خوانش دوم با منظومهخوانش اوّ
 

 ( accumulation) انباشت .3-1-2

يند انباشت آفر ؛شوندگرفته میکارآيند انباشت بهها واحدهايی هستند که در فرمعنابن»

شود که از طريق عنصر خواننده با مجموعه کلماتی مواجه می افتد که وقتی اتفاق می

برای مثال  ؛شوندگويیم، به هم مربوط میمعنايی واحدی که به آن معنابن مشترک می

 ؛(114: 1389، افتخاری)برکت و « معنابن مشترک زنبق، آفتابگردان و آالله است ،گل

ست که از طريق ترادف گرد معنابن از کلمات ا ایانباشت دربرگیرندة مجموعه ،بنابراين

 شوند. جمع می
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شکل گرفته « مرگ و زندگی»ت معنابن که بر محوريّ سالمرگیانباشت اصلی رمان 

دنیا به »، «قتل»، «هدم»، «حرق»، «غرق»، «مرگ»، «آفريدن»مانند  هايیواژهبا  ،است

، «خودکشی»، «سکته»، «ماندن»، «زيستن»، «برگشتن خاکبه » ،«بالیدن»، «آمدن

، «هاشدن از مفصل، بند، زانو و انگشت تکهتکه»، «فروريختن» ،«شهادت»، «سربريده»

واژگانی به خوانش اولیه يا  انباشتِدر ارتباط است. خواننده با اين  و غیره« شکسته»

مرگ اصلی رمان، بايد دربارة  ةماييابد که موضوع و درونپردازد و درمیمحاکاتی می

اين رمان انجام شده است، فکر  بارةای که درو ساده هکه در نقدهای اولیچنان؛ باشد

های رمان اند که همة آدماصلی و مسلط و موضوع کلی آن را تصويری از مرگ ذکر کرده

 (.117: 1386زاده، حسن و 9: 1394)احمدی، اند در ارتباط با ماندن و رفتن به يکديگر شبیه
 

 (descriptive systems) منظومة توصيفي .3-1-3

ای با هم در ست که حول محور يک واژة هستههاای از واژهومة توصیفی، شبکهمنظ»

منظومة توصیفی  (.39: 1978ريفاتر، )« ای استاند. مبنای ارتباط، معنابن واژة هستهارتباط

رابطة منظومه و هسته مبتنی »به اين معنی که  ؛پايه مبتنی استبر روابط مفاهیم ناهم

های توصیفی چون رابطة هسته و در منظومه (.2: 1389، افتخاری)برکت و  «استبر مجاز 

ان رماز اين نظر، آيد. منظومه مبتنی بر استعاره و مجاز است، در خارج از متن پديد می

عنوان هستة مرکزی به« مرگ» کهاست  ینظومة توصیفی نسبتاً بزرگم دارای سالمرگی

ای نظیر ای از مفاهیم اسطورهاستعاری با مجموعهدر ارتباط  ،اين منظومه )معنابن(

زيرا  ؛گیردمیقرارجاودانگی، زوال، هراس، گناه، گريزناپذيری، جبر، تقدير، رنج و اندوه 

ای حل ابدی انسان و مسئله -های ازلیترين دغدغهيکی از اصلی ،مرگبدون شک 

بخشی و و برای معنا دهاست که از بدو پیدايش همراه وی و مشغلة ذهنی او بو ناشدنی

های توصیفی متضمن دريافت درک منظومهاست.  دهکرتفسیر آن پیوسته تالش فراوانی 

 شوند.ها نمودار میهای خاصی است که در قالب هیپوگرامو درک بینامتن
 

 (hypogram) هيپوگرام .3-1-4

شناسی سوسور گرفته است. اصطالحی است که ريفاتر از مباحث زبان هیپوگرام،

تصوير قالبی است که از پیش در گويش اجتماعی يک يا  و يا جمله واژهپوگرام يک هی

 هایتداعی يا ها،لقونقل مبتذل، واژگان آشنا، هایصورت عبارتبه و است وجود داشته

؛ 85: 1384)سلدن، در پیوندند  خود ماتريسِ با د وشوقراردادی، در متن ظاهر می

ای است پديده بینامتنیّتدر نظام فکری ريفاتر  (.119: 1392و، لنبی و 250: 1394مطلق، نامور
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آن است که يک  بینامتنیّتترين جلوة زيرا بديهی ؛که عمیقاً به هیپوگرام وابسته است

  متن ديگری را تداعی کند. واژه،واسطة يک قطعه، يک جمله و حتی يک بهمتن 

را های انسان ی از گفتمانگفتمان ،سالمرگیرمان يک از عناصر منظومة توصیفی هر

گر های داستانی جلوهشخصیّتدهد که در قالب اعمال و رفتار دربارة مرگ نشان می

های داستانی الهی شخصیّتگیرند. از اين نظر، میگاه در تقابل با يکديگر قرار و شوندمی

ای سطورهای اهبلکه با نمونه ،اندبه هم شبیه تنها در باب ترديد بین زيستن و مرگنه

تواند می کنند. همین مسئلهنیز شباهت پیدا می خويش در برخورد با مسئلة مرگ

بر بنیاد اسطوره  چرا که شاهنامه باشد؛ از شاهنامه رمان برداری نويسندهعاملی برای الگو

ست و فردوسی بیش پندار اين اثر سترگ نیز مرگ ابَراند، اَگفته کهو چنان بنا شده است

 (. 604: 1388)سرامی، باره سخن گفته است اينبیت دراز دويست 

 های توصیفی رمانشده در منظومهمطرح مفاهیم از يکهر بینامتنی در ادامه، ارتباط

 و به ماتريس ،پايان بحث در وسیلهشود تا بدينشاهنامه بررسی می در آن هایهیپوگرام با

 .دست يابیمبنايی متن عنصر زير
 

است که در شدهبا يک هیپوگرام يا تصوير آشنا شروع  سالمرگی حيرت در برابر مرگ: .1

همچون  ،و آن حیرت همیشگی آدمی در برابر مرگ است ؛شودشاهنامه بسیار تکرار می

آلود و خاکستری به دنیا آمدم، بالیدم، بزرگ های مهدر واگوية خاطره»انسان نخستین: 

چون قطرة آبی زالل،  ؛دريا نپیوستمهای وحشت، به ساقة ترد گیاهی در گذار آب ؛شدم

به خاک برگشتم به زهدان مادری که از آن به دنیا آمده بودم، به هیئت انسان نخستینی 

 (.6: 1385)الهی،  «در ترديد زيستن و ماندن

 شاهان، حیرت و پهلوانان مرگ از بعد ويژهبه ،آيد پیش فرصتی که جاهر نیز شاهنامه در

 توان ديد:می آن ستییچ و مرگ برابر در است، بشر نوع حیرت واقع در که را شاعر
 

 ارــــرورديـش در کنـــــا بـپــــجهان
 

 ه جان زينهارـــدی بنـــدا زان پی و 
 

 را دوست کیستـــو دانم تــی نـــنهان

 

د گريستـــارت ببايـــن آشکـــبدي   

(1/104: 1393)فردوسی،   

 داند:ر به مهر میو شاعر در کمال حیرت مرگ را رازی س
 

 يکـــی ژرف دريـــاست بــن ناپــديـد
 

 در گنـــج رازش نیايـــــد کلیــــد 
 (5/86)همان:                        

 

 و نخستین گاو که اهورامزدا برمبنای روايات اساطیری هنگامی مرگ، تداوم حيات: .2
 و بدخواهی اثربر آفريند،می را ()کیومرثgaya-mar-tan  مَرِتن گَیهَ يعنی نخستین، انسان
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 و هاماندا جزءجزء از که میردمی نخستین گاو هم و ديوان، اهريمن حملة و کاریزيان
 طبیعی و جانوری و جمادی حیات و دگیرمی شکل اورمزدی آفرينش پیکرش هایوابسته

 نسانیا حیات او اندام و نطفه از ش،مرگ از پس که نخستین انسان هم و يابدتکوين می
 ،انسان نخستین وجود در زندگی و مرگ بنابراين، ؛(38 :1381 رضی،) شودمی پديدار

 يا گذرانزندگی»يا « زندة میرا»را به  کیومرث روی،ازاين و بود سرشته هم در ،«کیومرث»

 (2/41: 1356پورداود،  و 2/324: 1363)معین، «انسان و مردم زندگی و جان يا فانی حیات

 نابارور است، هسته زنده (هستة نخستین زندگی) ا تا زمانی که کیومرثامّ ،نداترجمه کرده

گذارد تا آن منبع  ، نمیاست پوشانده را هسته که پوششی منزلة به او هستی زيرا ماند؛می

به بیرون جريان يابد. با مرگ اوست که  وجود دارد،نیرو و مايع هستی که در دل هسته 

. (99: 1372مطلق، )خالقی آيدزا بیرون میفد و مادة هستیشکاهسته در شکم خاک می

ا همین مرگ، موجب تداوم امّ ،میردمیخود  دشمنيعنی  ،کیومرث به دست اهريمن

عنوان نخستین شاه  شود. در شاهنامه از کیومرث بهمیحیات بشری و نابودی اهريمن 

« سیاوش» شخصیّتن در هايی آشکار از تنديس نخستین انساا نشانهامّ است، ياد شده

کند که سیاوش همچون کیومرث دارای فرّ ايزدی است و شهری بنا می ؛شودديده می

از يورش مرگ در  مانند کیومرث قبل ؛همانند بهشت اثری از مرگ و پیری در آن نیست

شود. پس از مرگ دفاع تسلیم میرود و در برابر حملة اهريمن بیمیخوابی سنگین فرو

بخشی دارد؛ مانند کیومرث که از رويد که خاصیت درماناو گیاهی میون سیاوش، از خ

  (.103 -102: 1372)همان، د شورويد و زندگی آغاز میمنی او گیاهی می

را  ، نويسنده حملة اهريمن به کیومرث و افراسیاب به سیاوشسالمرگیدر رمان 

افکندن مرگ دگی و سايهب نابودی زندهد که موجشکل حملة عراق به ايران نشان می به

که هستة زندگی دوباره جريان يابد، الزم ؛ لذا برای ايناستبر ساکنان اين سرزمین شده

گونه که کیومرث ديگری ريخته شود و همانی )شهدا( هاها و سیاوشاست خون کیومرث

به  ترسشوند، پسر راوی و رزمندگان نیز بدون دفاع تسلیم اهريمن میو سیاوش بی

رفتیم. می زديم وخوانديم. پارو میبايد روی دريا نماز می»روند: ال مرگ میاستقب

انگار که در جبهة جنگ بوديم. توی عالم شوق و ذوق خودمان خیال بوديم. انگارنه بی

های ديگری نیز وجود دارد که اين، در متن رمان نشانهبرعالوه (.119: 1385)الهی،  «بوديم

زنی به نام  ؛تداوم مرگ و زندگی و پیوند آن با شاهنامه استایِ هماية اسطوراز بن حاکی

اش شدهمتولد، از ترس اينکه مبادا نوزاد تازهاست همسر راوی ،نصیبه که مادر واقعی لیال

کند، نوزاد را نیست کند. نصیبه گودالی میگیرد که او را سربهشود، تصمیم می بدبخت
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پوشاند و چند روز بعد، از جايی که او را به گذارد و رويش را با خاک میداخل آن می

جايی که او را به »شود: رويد که تبديل به گلی زيبا میعلفکی سبز می ،خاک سپرده بود

به خدايی خدا فکر خاک سپرده بودم، علفکی سبز رويیده بود واماندم چه کار کنم. 

ام زده. با خودم گفتم: نکند زنک ديوانه شده باشی! ديوانه شده بودم. هر روز کردم به کله

شود و يک روز کشد و بزرگ میديدم که ساقة علف قد میرفتم، میآمدم و میکه می

 (. 129 :)همان« ديدم دسته گلی شده است به شکل دخترکی مقبول و سیاه چشم

رويد برد از خون او گیاهی مینیز هنگامی که گرسیوز سر سیاوش را میدر شاهنامه 

 است:هايش نگاريده شدهکه چهره سیاوش بر برگ
 

 ون سیاوش بخوردـه خـــاکی کـــز خ
 

 در آمـد يـکی سبـز نـردـر انــه ابــب 
 

 ـر اویــهـا چهرگـر بـــده بـــاريـنگ

 
 وی مشک آيد از مهـر اویــی بــهم 

 (3/168: 1393)فردوسی،              

بیند که تمام افراد بشری همچنین نصیبه گويی خود را در هیئت انسان نخستین می

بیست صدويک دنیا بچه پس انداختم. يک»بخشند: از نسل اويند و حیات را تداوم می

و  (125: 1385)الهی،  «دوقلو زايیدمجفت، دوتادوتا، دوقلوايیدم پسر و دختر، جفتشکم ز

برد که بعد از مرگ آقاجان با لیال در اتاقی افکار راوی او را به زمانی می اليا جريان سی

م جريان مرگ تداو ،اتاق شده بر ديوارِکردند. تابلوهايی نصبو صحبت می نشسته بودند

های کتاب بود، تابلوهای نقاشی پشت سر لیال قفسه»کشید: میتصويرو تولد دوباره را به

بود. مردی که سر و زنی برهنه، تابلوی از ون کوگ و تابلوی زنی که تکه تکه شدهتابل

خواست لرزيد. زنی حامله با شکم برآمده، انگار میبريدة خود را به دست گرفته بود و می

  (.101 :)همان« هفت قلو بزايد. صورت زن از درد مچاله شده بود

کشند. میتصويرگ و زايش مجدد را بهای مرنشانه صورت نمادين وها بهاين نقاشی

ماندن آدمی اين خط برای زنده»داند که راوی نیز مرگ را همانند  خط سرخی می

پسرانشان  ؛سیاوش و ايرج سیامک، مرگ با نیز شاهنامه در (.58 :)همان «بماند يدبا همیشه

 شوند.می آنها کیخسرو با گرفتن انتقام خونشان موجب تداوم حیات و تهمورث، منوچهر
 

است، گناه به آن پرداخته سالمرگیمسئلة ديگری که الهی در رمان  :گناه، عامل مرگ .3

جان آدمیان را  ،بار در چهرة جنگ مرگ را که ايناست. پدر راوی  عامل مرگعنوان به

 داند: ستاند، ناشی از گناه و فساد اهل زمین میمی
اند. مردمان را به غل و زنجیر بردهرتغابیداری ديدم که شهر را بهودر عالم خواب»

اند. شان کوبیدهها و پاهايتاند. میخ چهارپر بر کف دسآجین کردهاند. شمعکشیده
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های خون ديدم. به گمانم آقای پژوهش را گرفته زيادی را در تشت ةسرهای بريد

. نفسم معلم اکابری که ما را فريب داد و از بهشت خیالی به درمان آورده بود ؛بودند

پیچ مال، طناببیز، بسته به پشتآتش گرفت. درد تو گلويم پیچید در زُل آفتابِ
)الهی، « عهد نکردم و سبب خسران شدم بهای خدا ببخش که وفای تشنه گفتم:  لب

1385 :41.)  
است که   آمده پهلوی ر متوننی دارد. دبرای انسان نخستین نیز مرگ سرشتی اهريم

هزارسال پس از خلقت  کیومرث به مدت سه آفريد.ششم در گاهنبار کیومرث را  ،هرمزد

انديشید. تا اينکه اهريمن به  ولی به آن می ،داد حرکت بود و وظايف دينی انجام نمی بی

ت تازش مدّپس کیومرث فناپذير شد و پس از آن ازآن .همراهی ديوان بر جهان تاخت

شت نگُاز آن اَ اری برآمد، بر دست چپ افتاد...چون کیومرث را بیم» ؛سال بزيست  سی

: 1362)بهار،  «فرشگرد مرگ برآمدة آفريدگان را تا کوچک مرگ به تن کیومرث شد و هم

به  اوزادة گناه جمشید است. در دوران پادشاهی  ،در شاهنامه نیز مرگ (.137پارة نخست/

که جمشید سر از فرمان دهد تا ايندر سرزمین او رخ نمی ل هیچ مرگیت سیصد سامدّ

 :زدگريمید و فرّ ايزدی از وی پیچمیحق 
 

د کنمی، جمشید را با اره به دو نیم تازدمیصفت بر ايران اهريمن ين پس ضحاکِا زا

تاريخی های حماسی و براين، در بخش. عالوهخوراندمیمارانش  بهو مغز جوانان ايران را 

خاطر گناه پدرانشان است. پشوتن حرص و باً مرگ پهلوانان و شاهزادگان بهشاهنامه غال

 داند:آز گشتاسب را عامل مرگ اسفنديار می
 

 پســر را بــه خــون دادی از بهر تخت
 

 جهانـــی پـــر از دشـمن و پـــر بدان
 

 کـــه مه تخت بیناد چشمت مه بخت 
 

 تـاج  تـا جـاوداننمـانـد  بـــه  تــو 

 (6/316: همان)                          
  شود.نوش میموجب مرگ دو پسرش آذرنوش و مهر طلبی اسفنديار است کهو يا قدرت

 

در مرگ  سرنوشت و تقدير جايگاه ،مرگ بارةدر رايج هایگفتمان از ديگر يکی :تقدیر .4

سرنوشت خالف است که مرگ هرکس را اين ديدگاه م هاست. لیال، همسر راوی، باانسان

 شنـاسمـنــی کـــرد آن شــاه يـزدان
 

 مـنــی چـــون  بپیـوست بـا کــردگار
 

 آنکس که شد ناسپاس به يـــزدان هــر
 

 بـه جمشیــد بـــر تیـرگـون گشت روز

 ز يــزدان بپیچیـــد و شـد نـاسپاس 
 

 شـکست انــدر آورد و بــرگشت کـار
 

 بــه دلش انــدر آمـد ز هر سو هراس
 

 فروزهـمــی کـاست آن فــــر گیتی
 

(43-1/42: 1393)فردوسی،   
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داند که مانع رفتن کند. وی راوی را مقصر شهادت فرزندشان میمحتوم او مشخص می

گفتی بايد از تو که می ،بله - من؟ -تو او را به کشتن دادی  -»او به جبهه نشده است: 

سیاوش  ا زنده برگشتن دوستامّ ،(60: 1385)الهی، « !اين آب و خاک و مذهب دفاع کرد

 :)همانتقدير در مرگ باور دارد  انکارناپذير از جبهه، گفتمان ديگری است که بر نقش

ها، از تصاوير آشنای داستان دادن نقش تقدير در مرگ انساننويسنده برای نشان (.119

است.  رستم و سهراب، رستم و اسفنديار و سیاوش در زيرساخت اثر خود استفاده کرده

زيرا براساس  ؛است ناپذيرانکار قهرمانان مرگ چگونگی و مانز در قديرت نقش شاهنامه در

ای زمان وقوع واند لحظهتتواند از مرگ بگريزد و حتی نمیای کسی نمیباورهای شاهنامه

 ،آفريدای چون همای و بهچند عدههر ،(607: 1388)سرامی، پیش کند وآن را پس

 ه تقدير: دانند، نگشتاسب را عامل مرگ اسفنديار می
 

 از ايـــدر  بــــه  زابــل  فـرستاديـش
 

 جـان شـــودکـه تـا از پـس تــاج بـی
 

 رستم نـه زالنـه سیمــرغ کشتش نـه 
 

 تـو را شـــرم بـادا  ز ريـش  سپـیـــد
 

 بـســی  پـنــد  و انـدرزهـا  داديـش 
 

 جـهانـــی بـــر  او زار و پیچان  شود
 

 او را چو کشتی منال تــو کـشتـی مر
 

 کــه فـرزنــد کـشتـی ز بـهـر امیـد
 

(6/317: 1393)فردوسی،   

 گويد: دارد، میمین که او را از جنگ با رستم برحذرا خود اسفنديار در جواب پشوتامّ
 گـــر ايدونــک ترســی همــی از تنـم

 

  

 زمـانه بـه گیتـــی نمردکـســی بـــی

 

 رس تــو را بشکنممـــن امـــروز تــ 
 

  

 نمــرد آنـک نــام بــــزرگی ببـــرد

 

 (6/237)همان:                           

داند، سهراب بدو کنان خود را مسبب مرگ سهراب میو يا هنگامی که رستم، سرزنش

 گويد:می
 بـدو گفـت سهـراب کـیـن بـدتـريست

  
 از اين خويشتن کشتن اکنـون چه سود

 ب دو ديــده نبـايــد گـريستبـــه آ 
 

 چنیـن رفت و ايـن بودنـی کـار بــود

 

(239/ 1)همان:   
 

 

مسئلة ديگری که زادة مرگ است، میل به جاودانگی است که به : ميل به جاودانگي . 5

« چیز چیز جز يک همه»ماية بن»ا امّ ،گر شده استتنی در اساطیر جلوهشکل رويین

 هبا اين جمل سالمرگیرمان  (.94: 1389)مختاريان،  «ی آدمی استفرجام آرزوی نامیراي

يک وجب، سه وجب، يک سال، سه سال، صد سال،  ؛کندآدمی چقدر عمر می»شود: آغاز می

کوتاه است و آرزوی نامیرايی  ا عمرامّ  ،(7: 1385)الهی، « ؟به اندازة عمر مادر بزرگ
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روی  دتوانماندن را هم نمیآرزوی زنده»گويد: اندکی بعد راوی می کهچنان ؛ممکنغیر

ای که مرگ از ، درست در لحظهتابلو يا حتی کاغذ سفید نشان بدهد. آرزوی ماندن

های ها، از بوی گل ياس، از برگهای بستة درها، پنجرهآيد، از الی لتديوار تو میدرو

ويسنده میل به ن (.8: 1385)الهی،  «آيد که تو آورده بودیشمعدانی، از دسته گلی می

خانما در سنین پیری برای يافتن اکسیر جوانی و شربت جاودانگی را در اصرار خانم

حکیمی با سی  :عکس نوشته بود زير»گويد: می )عمرانی(است. راوی حیات نشان داده

پا  خانما دودرمان. خانمدهندة هزار درد بیبقة طبابت، کاشف اکسیر جوانی، شفاسال سا

که مرگ ا ازآنجاامّ ،(97: 1382)الهی،  «.فش کرده بود که او را پیشش ببريمرا توی يک ک

دادن میل انسان به ماند. الهی برای نشانمیسرانجام جو بیوگريزناپذير است، اين جست

های است. راوی ساية چرخش میله آشنا در شاهنامه استفاده کرده یجاودانگی از تصوير

بیند که می (21: )همان «شدنپیکان تیر در حال رها دو»بافتنی پرستار را همانند 

تن در برابر شاخة فنديار رويینپذيری استواند او را بکشد. اين توصیف يادآور آسیب می

 کشد: مرگی او خط بطالن میارزش درخت گز است که بر بی بی
 

 زــن  چـوب گــان  را و  ايـکن کم بزه
  
 ر چشم او راست کن هر دو دستــاب

 

 زمانـه بـرد راسـت آن را بـه چشم

 

 رورده  در آب  رزـــه پــــگوننــبدي 
 

 چنـانچـون بود مردم گز پرست
 

 بدانگه که باشد دلت پر ز خشم

 (6/299: 1393)فردوسی،             
 

به باور شاهنامه، جاودانگی ناممکن و سرانجام آدمی مرگ است. زمانی که پیش از 

 گويد:میرد، رستم با آه و حسرت به خود میب میرسیدن نوشدارو سهرا
 

 

 چـه گويـــم چـو آگــه شـود مـادرش 
 

 گنـاهچــه گويـم چـــرا کشتمش بــی

 

 چه گــونه فــرستــم کسـی را برش 
  

 چــرا روز کـــردم بـــرو بـــر سیـاه

(1/244)همان:   

انه نزيسته است و همه کسی در جهان جاود :گويدکاوس برای همدردی با رستم می

 بايد بر مرگ گذر کنند:  
 

 بـه رستـم چنیــن گفت کـاوس کـــی
  

 همـــه بــرد خواهـد بـه گـردش سپهر 
 

 يـکــی زود سـازد يـکــی  ديـــرتـــر

 

 کـــه از کـــوه الـبرز تا بــرگ نــی  
 

 نبايــد فکنــدن بـديــن خاک مهــر
 

شــد گـذرســرانجـام بـــر مــرگ با  

(1/246)همان:   
 

 کند:گو با پیران به ناگزيری مرگ اشاره میوسیاوش در گفت
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 گر ايوان من سر به کیوان کشید 
 

 اگـر سـال گردد هزار و  دويست

 

 همـان زهـر گیتی ببـايد چشید 
 

 بجـز خاک تیره مرا جای  نیست
 (3/141)همان:                       

هايی که راوی همة آدمکه چنان ؛داستان گريزناپذيری مرگ است سالمرگیبنابراين، 

پدر را کشتی، مادر را کشتی، پسر را کشتی، زن را » :میرندمی ،ا در ارتباط استنهبا آ

که شاهنامه نیز بر  گونههمان (.43: 1385)الهی،  «کشیخودت را میکشتی، ما را کشتی، 

کس را در هر مقامی که کید شده است و هیچبودن انسان تأبودن مرگ و رفتنیالزامی

 باشد، گريز از مرگ نیست:
 

 مگــر مـرگ کز مرگ خود چاره نیست
 

 وزيـن بـدتــر از بخت پتیــاره نیست 

 (4/9)همان:                              

آن را  زيبايیاست و الهی به مرگموضوع ديگری که مرتبط با : هراس از مرگ .6

شناسان هیچ ترسی آدمی از مرگ است. طبق گفتة روانکشد، ترس میتصوير به

و پذيرش نهايی مرگ از طريق  (19: 1386)معتمدی، تر از ترس بشر از مرگ نیست  طبیعی

شود که مشتمل بر میزان زيادی از انکار، درگیری درونی و اضطراب يندی حاصل میآفر

ها از مرگ و از شخصیّتیز اغلب ن سالمرگی. در رمان (38: 1380)چايدستر،شديد است 

اين سر »بیند: اند. پدر راوی مدام خواب سرهای بريده میابهام پس از آن در هراس

از خیلی  ،امهايمان ديدهدر خواب ،بینمام و میهايم ديدهبريده را من همیشه در خواب

يده در بر دار. سر بريده در تشت. سر بريده بر سر ؛وقت پیش در خواب اجدادم بوده

خون را بر ی سوار ملعون روسیاهی که کاکل پر، حتّسر بريده بر سر نیزه... ،دست جالدی

  (.40: 1385)الهی،  «ام که روی در نقاب پوشیده بوددر خواب ديده ،بردسر نیزه می
. راوی (105 :)همانبینند به همین شکل، راوی و لیال نیز خواب سرهای بريده را می

از مرگ اشاره  خود با همسرش به هراس يشگوهای ذهنی خووگفت بار درنیز چندين

از مرگ  -؟ از مرگگفت:  -. ترسممیگفتم:  - ؟کنیلیالگفت: چرا گريه می»کند: می

 (. 58: همان) «سیاوش، مرگ پرويز، انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند

یمناک است. وی در فردوسی مانند هر انسان ديگری از مرگ ب در شاهنامه نیز

بودن آنچه بعد نامشخص تفصیل دربارة ترس از مرگ ومرگ قیصر روم، بهسرايش ابیات 

 :کنیماز آن اشاره می بیت که به چند افتد، سخن گفته استاتفاق می آناز 
 

 اکـخ ره ــتی  ودـر بـــستـب  امـسرانج
 انـتگــن رفآ از م ـــداريـــن ی ـشانـن

 

 اکـغـم  را کی ـي و  راز ـف را  کی ـي 

 

 انـر خفتگـد اگـادنـدار و شـیـه بــک
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 رگ نیستـزش مـآوي هـه کـــان بـهم
 

 چــه آن کس کـه گويد خرامست و نـاز
  

 کـسی را  نـديــدم  بــه مــرگ آرزوی
 

 پرستچـــه ديـنـی چـه آهـرمـن بـت

 

 ستـرگ نیـدان گیتی ار چندشان بـب
 

 رنـج و نیـاز چه گويـد که در دست و

 

 خـویراه   و  از  مــردم  نـیکز بــی
 

 ز مــرگنــد بــر سر نـهاده  دو دست

(8/303: 1393)فردوسی،    
 

 

شود، وجود مرگ و نیستی در جهانی که نظام احسن نامیده می: شرور و مرگ اخترامي . 7

های اخترامی مرگ ارةدربويژه هآيد و فرياد اعتراض آدمیان را بمیشمارنوعی از شرور به

های عالم  ترين و بدترين پديدهرساند و آن را بیدادگرانههای نابهنگام به اوج میيا مرگ

عنوان شرور ی نیز به مرگ کودکان و جوانان بهاله (.117: 1377 )حريری،دانند میهستی 

دانِ های نابهنگام در اين متن، توصیف مرگ نوزاین نمونه از مرگنخستنگريسته است. 

خودواگويی ذهنی، با ، راوی در و اندکی پس از آن (24: 1385)الهی، راوی است  مادرِ

فرياد اعتراض ها ، علیه اين نوع مرگخود يادآوری صحنة مرگ کودکان در خردسالی

عینه. در خیابان خواجه ربیع يک ها را ديده بودم، بهدکی مرگ بچّهدر کو»دارد: برمی

چک، پیچیده در پارچة سفید را های کواند و جنازهصف ايستادهروز ديدم که مرد و زن 

، آمدمی دنیا ای که بهآن روزها از هر صد بچّه بسپارند.خاکدهند تا بهدست میبهدست

ای از جانم کنده ای، انگاری که تکههمرد، بچّهر وقت کسی می مردند... .نودتاشان می

  (.25 :)همان «شود...ريش مینید دلم ريشکنم، باور که فکر میشد و حاال کمی
بودن به بیدادحالت راوی بعد از شهادت فرزند نوجوانش نیز حاکی از اعتراض او 

 ،نشستم روی زمین ،ريختديوار پشت سرم فرو ،هايم خمیدنهشا: »مرگ نابهنگام است

حس کردم ندبادی... و ها به حرکت آمده بود. گردبادی، تانگار شن ؛صدا در سرم پیچید

 (.47 :)همان «شودتکه کنده میکه قلبم تکه

، يادآور مقدمة فردوسی بر «تندباد»و  «گردباد» هایواژهويژه اين اعتراضات و به

 )موتطور عام و مرگ نابهنگام مسئلة مرگ را به»داستان رستم و سهراب است که 

 «کندمطرح می مؤثّرو عنوان يکی از شرور، با بیانی ساده طور خاص بهبه را اخترامی(
 (. 116: 1377)حريری، 

 

 جــــد ز کـنـــرآيــردبادی بــر گــاگ
  

 ـرــش ار دادگــوانیمـــاره خــکـستم
 

 داد چیستـــرگ دادست بیـــر مـــاگ

 

 جنه خـاک افـکنــد نـارسیده تـرــبـ 
 

 رـنـه یـب  ار  مشــیـدان د ـرمنــهن
 

 چیست ه بانگ و فريادــز داد اين هم

 (1/169: 1393)فردوسی،              
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آورترين پديدة هستی رنج ،سالمرگیمرگ در رمان : آورترین پدیدۀ هستيمرگ، رنج .8

پدر  ؛ برای مثال،شود که از بدو خلقت پذيرش آن برای آدمی دشوار بوده استتصوير می

که شود؛ چنانمیر دچادرونی  و آشفتگی هخلسنوعی بهای از زندگی، راوی در برهه

ها را از لحظة نخستین خلقت در وجود خود احساس تمامی انسان مرگِ گويی رنجِ

کند و برای رهايی آدمیان از اين رنج، حاضر است فرزند خود را قربانی خشم خدايان ئمی

افتند و او به گفتة خويش از ترس به جانش می خويشانو عموها و  انا برادرامّ ،کند

ولی اين رنج همیشه با وی باقی  ،کندها، دکترها و غیره سکوت میتشسربازها، مف

همه، ضجرت حضرت آدم در لحظة نخستین خلقت در دلم بود و هنوز بااين»ماند:  می

کنم. در پوست تنم کردم و میهای تنم حس میآن را مثل خرده شیشه در همة سلول

)الهی،  «در حیرتی عظیم فرو رفتم...که کندنی نیست. ناچار از همان زمان لب فروبستم و 

همچنین در آغاز رمان راوی برای رهايی از رنج مرگ فرزند که آن را از مرگ  (.42: 1385

لیکن در آخرين لحظات آرزوی  ،کندپندارد، خودکشی میخويش نیز دردآورتر می

يی هايی که مرا از تاريکی به روشناترسیدم دستم از دست»بازگشت به زندگی دارد: 

شود او در باعث میآور مرگ است که همین تجربة رنج (.9 :)همان «بردند، کنده شودمی

خواست نشان بدهم که ا دلم میامّ»وجود مرگ همسر و فرزندش بگويد: پايان رمان با

ای مرا به ام و بودم. دوست ندارم که بمیرم. حس قوی ناشناختههنوز هستم و زنده

 (.142)همان،  «پیچکیمثل  ؛زندگی وصل کرده بود

تر حتی از پذيرش مرگ اوالد سهمناک ،در شاهنامه نیز پذيرش مرگ برای انسان

تواند او را به کند بعد از مرگ رستم هیچ انگیزه و لذتی نمیاست. رودابه که گمان می

بپیوندد. او  خويش خورد تا از گرسنگی بمیرد و به فرزندبیشتر ماندن وادارد، چیزی نمی

د و وشمیکند که از فرط گرسنگی دچار جنون ای پافشاری مین عمل به اندازهبر اي

 که شوند. وی با اين تجربه دريافتش میای را ببلعد که ديگران مانعردهمار م خواهدمی

 کند: هیچ رنجی در جهان با رنج مرگ برابری نمی
 

 ستـواب نیـکه او را خور و خ کس نآ هر
 

 مــــروي  س اوـاز پ ا ــم و  ت او ـرفـــب

 
 

 با جشن و سورش يکیست رگـغم م 
 

مــرويـگــن بـريــآف هانـج داد هـــب  

( 6/340: 1393)فردوسی،   
 

 ماتریس رمان .4

صوری که  آفريند؛را میاز نظر ريفاتر عنصری زيربنايی است که صور  (matrix) ماتريس

طور کامل به ح رويین بهشوند و هرگز از طريق سطدر سطح رويین متن آشکار می
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يند تفسیر، در مواجهه با موانع غیردستوری آخواننده ضمن فر»و رسند ت نمیفعلیّ

های غیردستوری متن تری از معنا را آشکار سازد که جنبهناگزير است سطح دوم و عالی

کند. آنچه سرانجام بايد کشف شود، يک ماتريس ساختاری است که میرا تبیین می

 (. 83: 1384)سلدن،  «يا حتی يک واژه تقلیل يابد ک جملهتواند به ي

مستقیم و ضمنی شعری دست يابد که بین توانسته است به زبان غیر در اين صورت

های است. خواننده با استفاده از هیپوگرامانداختهاثرش فاصله  ماتريس و سطح رويینِ

، با بنابراين ؛کندن را کشف میيابد و ماتريس متتر معنا را درمیمتن، سطح دوم و عالی

 و وجود داشته مردم اجتماعی گويش در قبل از که جمالتی و تصاوير بهباتوجه رمان خوانش

 ةمسئل ،سالمرگیرمان  زيربنايی و اصلی عنصر گفت توانمی است، برده بهره آن نويسنده از

 قالب در را يربنايیز اين عنصر وی است. تاريخ بشری طی آن بودن ناشدنیحل و مرگ بودن

 تقدير نقش مرگ، عامل ، گناهحیات تداوم مرگ مانند ،گوناگون دربارة مرگ هایگفتمان

 یخوب ختام حسن رمان پايان کند. پنهان می جاودانگی به میل و مرگ از هراس مرگ، در

؛ زيرا راوی باوجود مرگ تمام آن از پذيرش بودنناگزير و مرگ ناشدگیحل بر است

 دهد. پذيرد و به زندگی خود ادامه میناچار مرگ را میعزيرانش به
 

 نتيجه. 5

 از ایگسترده بخش از مرگ مسئلة با برخورد در الهی که است آن از حاکی بررسی اين نتیجة

 شود.متن آشکار می در هازبانیدر قالب غیردستور که است برده بهره ایاسطوره روايات

 نخستینی هیئت انسان» مانند ؛های متنزبانیقض غیردستورتنا و برای رفع ابهامخواننده 

های همیشگی بشر را همیشه، همة دلهره برای و بار يک» ،«ماندن و زيستن ترديد در

ند، مثل دو پیکان تیر چرخیدهای بافتنی زن پرستار روی ديوار میساية میله» ،«بنويسم

 هايمان در خواب ،بینممی و امديده يمهاخواب در همیشه من را بريده سر» ،«شدنرها حال در

از مرگ » ،«شود کنده می تکهتکه قلبم که کردم حس و ندبادی...ت گردبادی،» ،«ايمديده

که خط سرخی  ؛سیاوش، مرگ پرويز، انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند

 ،«کسیر جوانیا» ،«بماند بايد همیشه خط اين آدمی ماندنزنده برای دارد. ادامه همچنان

 شکل به است و يک روز ديدم دسته گلی شده» ،«پر سیاوشان» ،«شربت حیات»

 معنايی انباشت به معنا( )بنها تفسیرگر از استفاده با غیره و «چشمسیاه و مقبول دخترکی

 سطح یننخست با معنايی يابد. انباشتمی دست مرگ توصیفی منظومة و زندگی و مرگ

ا منظومة امّ ،کنددر داستان داللت می مرگ مايةدرون بر که است ارتباط در خوانش
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 مفاهیم با کند،می آشکار را های ضمنی متنتوصیفی رمان که سطح زيرين و داللت

و اندوه در گناه، گريزناپذيری، جبر، تقدير، رنج  هراس، زوال، جاودانگی، چون ایاسطوره

 ارجاعات توجه نويسنده به بر تگونه مفاهیم در رمان داللارتباط است. وجود اين

 هایداستان ساختار در هم وسیعی مرگ در ابعاد مسئلة که داردشاهنامه  ی بويژهبینامتن

 مرگ برابر در رودابه واکنش» ،«سیاوش» ،«و اسفنديار رستم» ،«سهراب و رستم» مانند ؛آن

 با منتقد، هآخرين مرحل اش نمود يافته است. درفلسفی سراينده تأمالت نیز و «رستم

عنصر زيربنايی رمان،  به ایشاهنامه تصاوير همان يا متن هایهیپوگرام چیدنکنارهم

حیات بشری  طی ناشدنی بودن آنو حل بودن مرگ ةمسئلتأکید نويسنده رمان بر يعنی 

 آن شدن ایچنداليه به متن در هاهیپوگرام از همچنین بايد گفت استفاده يابد.راه می

ها از خوانندگان با توجه به آگاهی و شناخت نسبت به هیچوگرام يکهر هک انجامد می

    کنند. متن را واکاوی می
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