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چکيده
يکی از دستاوردهای مايکل ريفاتر در زمینة نقد بینامتنی ،نشانهشناسی بینامتنی است .وی با طرح
مباحثی چون غیردستورزبانی ،تفسیرگر ،هیپوگرام و ماتريس ،گامی مؤثّر در کاربردیکردن نظرية
بینامتنیّت در متن و کشف داللتهای معنايی و ضمنی متون برداشت .در خوانش نشانهشناسانه،
مخاطب در مواجهه با متن ،ابتدا با «غیردستورزبانی»ها برخورد میکند .سپس منتقد با بررسی
«انباشت»« ،منظومة توصیفی» و «هیپوگرام» ،میتواند داللتهای معنايی و ضمنی غیردستورزبانیها را
آشکار کند و به «ماتريس» يا همان عنصر و هستة اصلی متن دست يابد .در اين جستار ،رمان سالمرگی
اثر اصغر الهی از منظر نشانهشناسی بینامتنی بررسی و تحلیل شده است .بررسی عناصر غیردستورزبانی
اين رمان ،به انباشت (مرگ و زندگی) و منظومهای توصیفی (مرگ) راه میدهد .آنگاه با کشف و خوانش
هیپوگرامها ،ماتريس يا عنصر زيربنايی رمان ،يعنی مسئلة مرگ و حلنشدنی بودن آن حاصل میشود.
همچنین اين بررسی نشان میدهد که روايتهای بالفعل ماتريس يا همان هیپوگرامها در مفاهیمی
اسطورهای از قبیل جاودانگی ،رويینتنی ،زوال ،گناه نخستین ،تقدير ،هراس از مرگ و غیره با طیفی از
باورهای شاهنامهای در باب مرگ و داستانهای رستم و سهراب ،رستم و اسفنديار و افراسیاب و سیاوش
مرتبط میشوند و تمام شخصیّتهای رمان بهنوعی با مرگ خويشتن يا مرگ ديگری درگیر هستند.
واژههای کليدی :نشانهشناسی ،بینامتنیّت ،ريفاتر ،شاهنامه ،رمان سالمرگی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

f.zamani@semnan.ac.ir
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 .1مقدمه
اصغر الهی رمان سالمرگی را در سال  1370نوشت ،ولی اين رمان را برای نخستینبار در
 1385چاپ کرد و در  1386برندة «جايزة گلشیری» شد .اين اثر با روش «خود واگويی
روانی» که «بازتاب واقعیّت در ذهن پريشیده» و «تداعی آزاد جريان سیال ذهن» را
دربرمیگیرد (کالنتری ،)9 :1394 ،روايت میشود و از تکههای روايی متعدد و پازلگونه
تشکیل شدهاست که هريک از شخصیّتها قصة خودش را میگويد و خواننده با کنار هم
قراردادن آنها میتواند به کلیّت آن برسد .سالمرگی ازآندست متونی است که از
داللتهای ضمنی و سطوح معنايی متفاوت برخوردار است .شخصیّتهای رمان ،از زمان
خطی و مکان سه بعدی گريزانند و فضايی مبتنی بر مجاز و استعاره بر اين رمان حاکم
است که تا اندازهای زبان نويسنده را به شعر نزديک میکند؛ بنابراين ،خواننده نمیتواند
اين متن را فقط با اتکا بر بافت تاريخی و اجتماعی که نويسنده آن را خلق کرده است،
درک کند؛ بلکه بايد برمبنای نظام نشانهای بین متون و کشف روابط بینامتنی آنها به
خوانش روی آورد تا بدينوسیله ،اليههای عمیقتر معنايی متن را واکاوی کند .تاکنون،
چندين نقد و تحلیل دربارة سالمرگی نوشته شدهاست؛ ازجمله «تحلیل سالمرگی»
نوشتة فرشته احمدی (« ،)1394واگوية خاطرههای مهآلود» از علی حسنزاده (،)1386
«تحلیل بینامتنی روايت اسطورهای سالمرگی» نوشتة بزرگ بیگدلی و همکاران (،)1388
«بررسی زمانمندی روايت در رمان سالمرگی براساس نظرية ژرار ژنت» از محمد بهنامفر
و همکاران ( )1393و همچنین «نقد روانشناسی شخصیّت در رمان سالمرگی برمبنای
نظرية کارن هورنای» از محمد بهنامفر و زينب طاليی ( ،)1393امّا در هیچيک از موارد
يادشده ،به جز «تحلیل بینامتنی روايت اسطورهای سالمرگی» به زيرساختهای
اسطورهای رمان اشاره نشده است .نويسندگان مقالة نامبرده نیز پیوند اين رمان با
بنمايههای اسطورهای را در درونماية «فرزندکشی» دانستهاند ،لیکن فرض اين جستار
بر اين است که سالمرگی مبتنی بر طیف گستردهای از مفاهیم اسطورهای شاهنامه و
تأمالت فردوسی دربارة مرگ است ،نه درونماية فرزندکشی .ازهمینروی ،برای تحلیل
اين رمان ،نشانهشناسی بینامتنی ريفاتر را که روشی است مبتنی بر خوانش متن با
استفاده از متون ديگر ،برای درک داللتهای ضمنی آن مناسب ديديم .در ادامه ،ضمن
معرفی و شرح اصطالحات اين نظريه ،به خوانش نشانهشناسانه اين رمان ،مبتنی بر
روابط بینامتنی آن با شاهنامه میپردازيم.

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1397شمارۀ پياپي 59/ 21

 .2نشانهشناسي بينامتني
اصطالح «بینامتنیّت» را نخستینبار ژولیا کريستوا در دهة  1970بهکاربرد .انديشة محوری
در اين رويکرد آن است که متن ،نظامی بسته ،مستقل و يکه و تنها نیست و اگر چنین
باشد ،نمیتوان آن را درک کرد (فِرو .)48 :2005 ،کريستوا هر متن را يک بینامتن و محل
تالقی و تقاطع متونی متعدد میدانست .وی از نظر فکری وامدار میخايیل باختین و بهويژه
مکالمهگرايی او و نظرية متن روالن بارت است .کريستوا سعی داشت ايدة باختین را
دربارة چندصدايی بودن با مفهوم چند متن در يک متن جايگزين سازد (کريستوا:1389 ،
165-162؛ نامورمطلق 111-96 :1394 ،و اِبرامز .)285 :1993 ،بینامتنیّت از همان آغاز با دو
جريان کامالً متفاوت همراه بود؛ يک جريان نقش بینامتنیّت را در تولید متن و جريان
ديگر نقش آن را در خوانش متن بررسی میکرد .مايکل ريفاتر ( )2002-1924از چهرههای
برجستة غیرفرانسوی است که به بینامتنیّت خوانشی گرايش دارد .آثار مايکل ريفاتر
دربرگیرندة مباحث ساختارگرايی ،پساساختارگرايی ،نشانهشناسی و نظريات روانکاوانه در
زمینة ادبیّات است .مطالعات گستردة ريفاتر در حوزة نشانهشناسی ،ساختارگرايی،
سبکشناسی و بالغت باعث شده است که وی ديدگاهی متفاوت دربارة بینامتنیّت داشته
باشد و مباحثی را مطرح کند که کمتر موردتوجه نظريهپردازان اين حوزه بوده است .وی
برای زبان دو نوع داللتپردازیِ صريح و ضمنی درنظرمیگیرد .داللتپردازی در زبان
روزمره ،صريح است؛ چون روند خطی و مشخصی دارد ،امّا زبان ادبی از داللتپردازی
ضمنی برخوردار است؛ به اين معنی که متن به خود يا متون ديگر ارجاع میدهد و
درنتیجه باتوجّهبه مخاطب و خواننده ،معنا متفاوت خواهد بود .به گفتة آلن ،ريفاتر در
مباحث نشانهشناسانة خود بیان میکند که متون ادبی ،ارجاعی (محاکاتی) نیستند؛ بلکه
برعکس« ،آثار ادبی معنای خود را بهواسطة ساختارهای نشانهشناسانهای کسب میکنند
که واژهها ،عبارات ،جمالت ،انگارههای کلیدی ،مضامین و تمهیدات فن بیانی منفرد ،آنها
را به هم پیوند میدهند» (به نقل از آلن .)165 :1380 ،داللت واژههای متن ،نه از ارجاع به
چیزها ،بلکه از پیشفرضساختن ديگر متون نشئت میگیرد .عالوهبراين ،ريفاتر موجوديّت
بینامتنیّت را تاحدّزيادی به موضوع دريافت مربوط میداند .وی معتقد است که وجودداشتن
بینامتنیّت ،اساساً نیازمند آن است که خواننده وجودش را بشناسد (رابو .)161 :2002 ،وی
با طرح بینامتنیّتِ خوانشی و دريافتی ،موضوع تکثر بینامتنی را مطرح میکند؛ زيرا به نظر
او بینامتنیّت میتواند از خوانندهای به خوانندة ديگر و باتوجّهبه پیشینة ادبی و فرهنگی
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وی متفاوت باشد .ازهمینروی ،وی دو گونه بینامتنیّت را از يکديگر متمايز میکند.1 :
بینامتنیّت حتمی ()obligatoire؛  .2بینامتنیّت احتمالی (.(aleatoire
بینامتنیّت هنگامی که در متن قرارگرفته باشد و حذفناشدنی يا انکارناپذير باشد،
بینامتنیّتی حتمی يا اجباری محسوب میشود ،امّا برعکس ،هنگامی که براساس تجربیّات
شخصی فرد و خواننده ايجاد شود ،بینامتنیّتی احتمالی و تصادفی تلقی میشود (نامورمطلق،
 .)226 :1394بینامتنیّتِ دريافت که رابطة تنگاتنگی با خوانش دارد ،موجب شد که ريفاتر
دو نوع خوانش ارائه دهد .1 :خوانش محاکاتی يا «ارجاع فرامتنی» که در اين سطح
خواننده میکوشد تا نشانههای متنی را به مصداقهای بیرونی مرتبط کند و به اسلوبی
خطی تمايل دارد .همچنین خواننده میکوشد بهواسطة جهان بیرونی و عینی به خوانشِ
متن بپردازد و آن را رمزگشايی کند؛  .2خوانش واپسگرايانه يا «ارجاع بینامتنی» که
خواننده طی آن با اسلوبی غیرخطی سعی در افشای ساختارها و نشانههای زيربنايی متن
دارد که داللت ضدارجاعی متن را میسازند .در خوانش واپسگرايانه ،خوانشِ متن
بهواسطة جهانِ متنی و روابط بینامتنی صورت میگیرد (احمدی 320 :1384 ،و نامورمطلق،
 .)213 -212 :1394ريفاتر معتقد است که در شعر ،ارجاع بینامتنی غلبه دارد؛ درحالیکه
در نثر (زبان روزمره) ارجاع فرامتنی از غلبة بیشتری برخوردار است و در مقالة «توهم
ارجاعی» مینويسد« :در ادبیّات ،واحد داللتپردازی ،خود متن است .تأثیرات کلمات بر
يکديگر ،بهعنوان عناصر يک شبکة معین و مشخص ،رابطة همنشینی را جايگزين روابط
معناشناسیِ جانشینی میکند؛ رابطهای که طی متن نوشتاری شکل میگیرد و بهطور
يکسان داللتپردازی فردی و معناپردازی لغوی را انکار میکند» (.)94 :1982
ژيونو در توضیح دو نوع خوانش ريفاتر مینويسد« :در سطح محاکاتی ،جايی که
خواننده واژهها را بهتدريج دريافت میکند ،بهنظرمیرسد که ارجاع واژهها به اشیاء يا
مفاهیم غیرکالمی است ،امّا در سطح نشانهای ،آنها ارجاعاتی به ديگر متنها دارند»
( .)41 :2002در واقع خوانش محاکاتی شباهتها و تفاوتهای صوری متن را با منابع
واقعی و بیرونی بررسی میکند ،امّا خوانش نشانهای به پیوند متن با ديگر متنها مربوط
میشود .از نظر ريفاتر خوانش نشانهای اهمیّت بیشتری دارد؛ زيرا سطح زيرين اثر را
مشخص میکند .در اينجاست که بینامتن اهمیّت میيابد؛ زيرا خوانش بینامتنی است
که میتواند الية دوم و زيرين متن را بیابد.
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 .3تحليل و بررسي رمان سالمرگي
همانطور که در مقدمه به آن پرداختیم ،ريفاتر برای متن دو سطح درنظرمیگیرد:
محاکاتی و تفسیری .در خوانش محاکاتی (اکتشافی) که حاصل توانش زبانی و ادبی است،
مخاطب با استفاده از ارجاعات برونمتنی (نويسنده ،اجتماع و تاريخ) به داللتپردازی صريح
میپردازد .در خوانش محاکاتیِ سالمرگی ،معنای آنچه از متن استنباط میشود اين است
که رمان ،داستان مردی پريشان احوال است که خودکشی میکند و در خودواگويی روانی
حوادث دوران کودکی ،مرگ نزديکان و شهادت فرزندش را بهيادمیآورد و در پايان نیز
همسرش خودکشی میکند و او بهتنهايی به زندگی خود ادامه میدهد؛ بنابراين،
درونماية اصلی آن بايد دربارة مرگ باشد ،امّا خوانش تفسیری يا پسکنشانة متن ،بر
پیوندهای اين رمان با بنمايههای اسطورهای مرگ و زندگی داللت دارد و روابط
بینامتنی آن را با داستانهای تراژيک شاهنامه مانند «رستم و سهراب»« ،رستم و
اسفنديار» و «کیکاوس و سیاوش» و روايتهای دينی مانند داستان «آفرينش»،
«ابراهیم و اسماعیل» و «واقعة عاشورا» آشکار میکند .در اين سطح از خوانش ،ابتدا
مخاطب در مواجهه با متن با «غیردستورزبانی»ها برخورد میکند .سپس از طريق
فرآيند «انباشت» و «منظومههای توصیفی» به «هیپوگرام»ها میرسد .بهوسیلة هیپوگرامها
يا تصاوير آشنا و کلیشهای ،غیردستورزبانیها را رمزگشايی میکند و به ماتريس که
عمیقترين الية معنايی متن است ،دست میيابد .به همین منظور ،برای خوانش
بینامتنی رمان سالمرگی الزم است ضمن توضیح مختصر هريک از اين اصطالحات به
تحلیل و بررسی آنها در رمان سالمرگی میپردازيم.
 .1-3غيردستورزبانيها

ريفاتر بینامتن را رابطهای دستورزبانی میداند که در متن واحد و مجزا ،غیردستورزبانی
يا بسیار ويژه محسوب میشود .بینامتن همچون فرهنگ لغتی است که با استفاده از آن
میتوان معنای غیردستورزبانیهای متن را دريافت (ريفاتر .)717 :1978 ،غیردستورزبانیها
جنبههايی از متناند که چنانچه ارجاعی تفسیر شوند ،متناقض و عجیب بهنظرمیرسند،
امّا با بازخوانی متن براساس ساختارهای نشانهای تناقضشان برطرف میشود (نامورمطلق،
244 :1394؛ آلن 166 :1380 ،و کالر)155 :1388 ،؛ بنابراين ،برای شناخت يک غیردستورزبانی
بايد به خوانش بینامتنها روی آورد تا از اين طريق عنصری که بهصورت غیردستورزبانی
تجلی يافته است ،در سطح دوم خوانش (خواندن متن با توجه به بینامتن) تفسیر شود .در
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رمان سالمرگی خواننده از همان آغاز با بندهايی که عبارتهای غیردستورزبانی دارند،
مواجه میشود؛ به اين معنی که در بافت کلیِ متن يا در دستورزبانِ متن ،غیردستورزبانی و
متناقض بهنظرمیرسند و خواننده بايد اين عبارات را با کشف منبع دستورزبانی آنها،
يعنی متون ديگر معنی کند .عبارتهايی نظیر «ساقة ترد گیاهی در گذار آبهای
وحشت» (الهی« ،)6 :1385 ،قطرة آبی زالل به خاک برگشتم به زهدان مادری» (همان)،
«پدرم پشت سرم ايستاده بود در آفتاب بلند قد بود .سايهاش را روی زمین میديدم.
سايه بلند بود .همه جا به دنبالم بود .دويدم که دستش بهم نرسد» (همان« ،)14 :يک بار
و برای همیشه ،همة دلهرههای همیشگی بشر را بنويسم» (همان« ،)20 :ساية میلههای
بافتنی زن پرستار روی ديوار میچرخیدند ،مثل دو پیکان تیر در حال رهاشدن» (همان:
)21؛ «چه رنجی کشیده بود حضرت آدم» (همان)39 :؛ «درد حضرت آدم پوست تنم
بود»« ،ما غريبه نیستیم؛ ما همه از يک بیت و قبیلهايم»« ،سر بريده را من همیشه در
خوابهايم ديدهام و میبینم .در خوابهايمان ديدهايم( ».همان)40 :؛ «سر بريده بردار.
سربريده در دست جالدی .سر بريده بر سر نیزه ،...حتی سوار ملعون رو سیاهی که کاکل
پر خون را بر سر نیزه میبرد» (همان« ،)41 :سرهای بريدة زيادی را در تشتهای خون
ديدم .به گمانم آقای پژوهش را گرفته بودند .معلم اکابری که ما را فريب داد و از بهشت
خیالی به درمان آورده بود» (همان« ،)41 :ضجرت حضرت آدم در لحظة نخستین» (همان:
)42؛ «گردبادی ،تندبادی ...و حس کردم که قلبم تکه تکه کنده میشود» (همان،)47 :
« از مرگ سیاوش ،مرگ پرويز ،انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند؛ خط سرخی
که همچنان ادامه دارد ،برای زندهماندن آدمی اين خط همیشه بايد بماند» (همان،)58 :
«تو او را به مرگ فروختی» (همان« ،)68 :زنی در حال فروريختن ،تکهتکهشدن از مفصل،
بند ،زانو و انگشتها؛ زنی شکسته»« ،فیلمی ساختی جهنمی ،از دهکدهای مغموم»
(همان« ،)86 :کاشف اکسیر جوانی ،شفادهندة هزار درد بیدرمان» (همان« ،)97 :شربت
حیات»« ،پر سیاوشان» (همان« ،)99 :مردی که سر بريدة خود را بهدستگرفته بود و
میلرزيد .زنی حامله با شکم برآمده ،انگار میخواست هفت قلو بزايد .صورت زن از درد
مچاله شده بود» (همان« ،)101 :اين صحنة خونین دهشتآور تا انسان بر خاک مانده
است ،خوابهای آدمی را بههممیزند» (همان« ،)105 :نمیگذارم کسی او را از بهشت
بیرون براند» (همان « ،)127 :و يک روز ديدم دسته گلی شده است به شکل دخترکی
مقبول و سیاه چشم» (همان )129 :و «حس قوی ناشناختهای مرا به زندگی وصل کرده
بود؛ مثل پیچکی» (همان.)142 :
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عبارات ذکر شده در باال ،به ساختار و بافت زبانی رمان حالتی متناقض و پیچیده و
ابهامآمیز داده است؛ ازاينروی ،داللتپردازی صريح و ارجاعات فرامتنی برای رمزگشايی
معنايی آنها کافی نیست ،بلکه خواننده ناگزير است برای فهم داللت معنايیِ اين
غیردستورزبانیها به بینامتن و نظام نشانهای بین متون مراجعه کند .برای اين کار ابتدا
بايد بهوسیلة تفسیرگر ،انباشتها و منظومههای توصیفی را مشخص کرد.
 .1-1-3تفسيرگر (بنمعنا)

پیرس ( )Pirèsدر نشانهشناسی خود اصطالح «تفسیرگر» ( )interpretantرا مطرح
میکند .او معتقد است که نشانه همواره به يک شیء ارجاع میدهد و اين ارجاع از
طريق تفسیرگر صورت میگیرد .ريفاتر نیز تفسیرگر را نشانهای میداند که رابطة میان
يک نشانه و نشانة ديگر را توضیح میدهد (به نقل از آلن .)169 :1380 ،وجهتمايز پیرس و
ريفاتر در اين است که از نظر ريفاتر تفسیرگر نشانهای است که رابطة میان يک نشانه و
نشانة ديگر را توضیح میدهد ،حال آنکه پیرس نقش تفسیرگر را واسطهای بین نشانه و
شیء میدانست .ازآنجايیکه ريفاتر به دو مرحله خوانش و دو نوع داللتپردازی (صريح و
ضمنی) قائل است ،استدالل میکند که تفسیرگر در هر دو سطح خوانش حضور دارد.
تفسیرگر در گذر از يک نظام داللتی به نظام ديگر نقش اساسی ايفا میکند؛ زيرا خوانش
ادبی بهويژه شعری بايد از مرحلة نخست به مرحلة دوم گذر کند تا خوانش نهايی متن
حاصل شود .برهمیناساس است که ريفاتر مینويسد« :گذر از معنا به داللتپردازی
ضمنی ،مفهوم تفسیرگر را ضروری مینمايد ،تفسیرگر نشانهای است که بر تفسیر
نشانه های سطحی متن اشراف دارد و تمام آن چیزهايی که اين نشانهها جز بهصورت
غیرمستقیم تصور نمیکنند ،بهروشنی بیان میکند» ( .)107 :1978تفسیرگر (بنمعنا) در
خوانش اوّل با انباشت و در خوانش دوم با منظومههای توصیفی همراه است.
 .2-1-3انباشت ()accumulation

«معنابنها واحدهايی هستند که در فرآيند انباشت بهکارگرفته میشوند؛ فرآيند انباشت
وقتی اتفاق میافتد که خواننده با مجموعه کلماتی مواجه میشود که از طريق عنصر
معنايی واحدی که به آن معنابن مشترک میگويیم ،به هم مربوط میشوند؛ برای مثال
گل ،معنابن مشترک زنبق ،آفتابگردان و آالله است» (برکت و افتخاری)114 :1389 ،؛
بنابراين ،انباشت دربرگیرندة مجموعهای از کلمات است که از طريق ترادف گرد معنابن
جمع میشوند.
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انباشت اصلی رمان سالمرگی که بر محوريّت معنابن «مرگ و زندگی» شکل گرفته
است ،با واژههايی مانند «آفريدن»« ،مرگ»« ،غرق»« ،حرق»« ،هدم»« ،قتل»« ،به دنیا
آمدن»« ،بالیدن»« ،به خاک برگشتن»« ،زيستن»« ،ماندن»« ،سکته»« ،خودکشی»،
«سربريده»« ،شهادت»« ،فروريختن»« ،تکهتکه شدن از مفصل ،بند ،زانو و انگشتها»،
«شکسته» و غیره در ارتباط است .خواننده با اين انباشتِ واژگانی به خوانش اولیه يا
محاکاتی میپردازد و درمیيابد که موضوع و درونماية اصلی رمان ،بايد دربارة مرگ
باشد؛ چنانکه در نقدهای اولیه و سادهای که دربارة اين رمان انجام شده است ،فکر
اصلی و مسلط و موضوع کلی آن را تصويری از مرگ ذکر کردهاند که همة آدمهای رمان
در ارتباط با ماندن و رفتن به يکديگر شبیهاند (احمدی 9 :1394 ،و حسنزاده.)117 :1386 ،
 .3-1-3منظومة توصيفي ()descriptive systems

«منظومة توصیفی ،شبکهای از واژههاست که حول محور يک واژة هستهای با هم در
ارتباطاند .مبنای ارتباط ،معنابن واژة هستهای است» (ريفاتر .)39 :1978 ،منظومة توصیفی
بر روابط مفاهیم ناهمپايه مبتنی است؛ به اين معنی که «رابطة منظومه و هسته مبتنی
بر مجاز است» (برکت و افتخاری .)2 :1389 ،در منظومههای توصیفی چون رابطة هسته و
منظومه مبتنی بر استعاره و مجاز است ،در خارج از متن پديد میآيد .از اين نظر ،رمان
سالمرگی دارای منظومة توصیفی نسبتاً بزرگی است که «مرگ» بهعنوان هستة مرکزی
(معنابن) اين منظومه ،در ارتباط استعاری با مجموعهای از مفاهیم اسطورهای نظیر
جاودانگی ،زوال ،هراس ،گناه ،گريزناپذيری ،جبر ،تقدير ،رنج و اندوه قرارمیگیرد؛ زيرا
بدون شک مرگ ،يکی از اصلیترين دغدغههای ازلی -ابدی انسان و مسئلهای حل
ناشدنی است که از بدو پیدايش همراه وی و مشغلة ذهنی او بوده و برای معنابخشی و
تفسیر آن پیوسته تالش فراوانی کرده است .درک منظومههای توصیفی متضمن دريافت
و درک بینامتنهای خاصی است که در قالب هیپوگرامها نمودار میشوند.
 .4-1-3هيپوگرام ()hypogram

هیپوگرام ،اصطالحی است که ريفاتر از مباحث زبانشناسی سوسور گرفته است.
هیپوگرام يک واژه يا جمله و يا يک تصوير قالبی است که از پیش در گويش اجتماعی
وجود داشته است و بهصورت عبارتهای آشنا ،واژگان مبتذل ،نقلقولها ،يا تداعیهای
قراردادی ،در متن ظاهر میشود و با ماتريسِ خود در پیوندند (سلدن85 :1384 ،؛
نامورمطلق 250 :1394 ،و نبیلو .)119 :1392 ،در نظام فکری ريفاتر بینامتنیّت پديدهای است
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که عمیقاً به هیپوگرام وابسته است؛ زيرا بديهیترين جلوة بینامتنیّت آن است که يک
متن بهواسطة يک قطعه ،يک جمله و حتی يک واژه ،متن ديگری را تداعی کند.
هريک از عناصر منظومة توصیفی رمان سالمرگی ،گفتمانی از گفتمانهای انسان را
دربارة مرگ نشان میدهد که در قالب اعمال و رفتار شخصیّتهای داستانی جلوهگر
میشوند و گاه در تقابل با يکديگر قرارمیگیرند .از اين نظر ،شخصیّتهای داستانی الهی
نهتنها در باب ترديد بین زيستن و مرگ به هم شبیهاند ،بلکه با نمونههای اسطورهای
خويش در برخورد با مسئلة مرگ نیز شباهت پیدا میکنند .همین مسئله میتواند
عاملی برای الگوبرداری نويسنده رمان از شاهنامه باشد؛ چرا که شاهنامه بر بنیاد اسطوره
بنا شده است و چنانکه گفتهاند ،اَبَرپندار اين اثر سترگ نیز مرگ است و فردوسی بیش
از دويست بیت دراينباره سخن گفته است (سرامی.)604 :1388 ،
در ادامه ،ارتباط بینامتنی هريک از مفاهیم مطرحشده در منظومههای توصیفی رمان
با هیپوگرامهای آن در شاهنامه بررسی میشود تا بدينوسیله در پايان بحث ،به ماتريس و
عنصر زيربنايی متن دست يابیم.
 .1حيرت در برابر مرگ :سالمرگی با يک هیپوگرام يا تصوير آشنا شروع شدهاست که در
شاهنامه بسیار تکرار میشود؛ و آن حیرت همیشگی آدمی در برابر مرگ است ،همچون
انسان نخستین« :در واگوية خاطرههای مهآلود و خاکستری به دنیا آمدم ،بالیدم ،بزرگ
شدم؛ ساقة ترد گیاهی در گذار آبهای وحشت ،به دريا نپیوستم؛ چون قطرة آبی زالل،
به خاک برگشتم به زهدان مادری که از آن به دنیا آمده بودم ،به هیئت انسان نخستینی
در ترديد زيستن و ماندن» (الهی.)6 :1385 ،
در شاهنامه نیز هرجا که فرصتی پیش آيد ،بهويژه بعد از مرگ پهلوانان و شاهان ،حیرت
شاعر را که در واقع حیرت نوع بشر است ،در برابر مرگ و چیستی آن میتوان ديد:
جهانــــا بـپــــرورديـش در کنـــــار

و زان پی نـــدادی بـــه جان زينهار

نهانـــی نــدانم تـــو را دوست کیست

بديـــن آشکـــارت ببايـــد گريست
(فردوسی)104/1 :1393 ،

و شاعر در کمال حیرت مرگ را رازی سر به مهر میداند:
يکـــی ژرف دريـــاست بــن ناپــديـد

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

 .2مرگ ،تداوم حيات :برمبنای روايات اساطیری هنگامی که اهورامزدا گاو نخستین و
انسان نخستین ،يعنی گَیهَ مَرِتن ( gaya-mar-tanکیومرث) را میآفريند ،براثر بدخواهی و
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زيانکاری و حملة اهريمن و ديوان ،هم گاو نخستین میمیرد که از جزءجزء اندامها و
وابستههای پیکرش آفرينش اورمزدی شکل میگیرد و حیات جمادی و جانوری و طبیعی
تکوين میيابد و هم انسان نخستین که پس از مرگش ،از نطفه و اندام او حیات انسانی
پديدار میشود (رضی)38 :1381 ،؛ بنابراين ،مرگ و زندگی در وجود انسان نخستین،
«کیومرث» ،در هم سرشته بود و ازاينروی ،کیومرث را به «زندة میرا» يا «زندگیگذران يا
حیات فانی يا جان و زندگی مردم و انسان» (معین 324/2 :1363،و پورداود)41/2 :1356 ،
ترجمه کردهاند ،امّا تا زمانی که کیومرث (هستة نخستین زندگی) زنده است ،هسته نابارور
میماند؛ زيرا هستی او به منزلة پوششی که هسته را پوشانده است ،نمیگذارد تا آن منبع
نیرو و مايع هستی که در دل هسته وجود دارد ،به بیرون جريان يابد .با مرگ اوست که
هسته در شکم خاک میشکافد و مادة هستیزا بیرون میآيد (خالقیمطلق.)99 :1372 ،
کیومرث به دست اهريمن ،يعنی دشمن خود میمیرد ،امّا همین مرگ ،موجب تداوم
حیات بشری و نابودی اهريمن میشود .در شاهنامه از کیومرث بهعنوان نخستین شاه
ياد شده است ،امّا نشانههايی آشکار از تنديس نخستین انسان در شخصیّت «سیاوش»
ديده میشود؛ سیاوش همچون کیومرث دارای فرّ ايزدی است و شهری بنا میکند که
همانند بهشت اثری از مرگ و پیری در آن نیست؛ مانند کیومرث قبل از يورش مرگ در
خوابی سنگین فرومیرود و در برابر حملة اهريمن بیدفاع تسلیم میشود .پس از مرگ
سیاوش ،از خون او گیاهی میرويد که خاصیت درمانبخشی دارد؛ مانند کیومرث که از
منی او گیاهی میرويد و زندگی آغاز میشود (همان.)103 -102 :1372 ،
در رمان سالمرگی  ،نويسنده حملة اهريمن به کیومرث و افراسیاب به سیاوش را
بهشکل حملة عراق به ايران نشان میدهد که موجب نابودی زندگی و سايهافکندن مرگ
بر ساکنان اين سرزمین شدهاست؛ لذا برای اينکه هستة زندگی دوباره جريان يابد ،الزم
است خون کیومرثها و سیاوشها (شهدا)ی ديگری ريخته شود و همانگونه که کیومرث
و سیاوش بیدفاع تسلیم اهريمن میشوند ،پسر راوی و رزمندگان نیز بدون ترس به
استقبال مرگ میروند« :بايد روی دريا نماز میخوانديم .پارو میزديم و میرفتیم.
بیخیال بوديم .انگارنه انگار که در جبهة جنگ بوديم .توی عالم شوق و ذوق خودمان
بوديم» (الهی .)119 :1385 ،عالوهبراين ،در متن رمان نشانههای ديگری نیز وجود دارد که
حاکی از بنماية اسطورهایِ تداوم مرگ و زندگی و پیوند آن با شاهنامه است؛ زنی به نام
نصیبه که مادر واقعی لیال ،همسر راوی است ،از ترس اينکه مبادا نوزاد تازهمتولدشدهاش
بدبخت شود ،تصمیم میگیرد که او را سربهنیست کند .نصیبه گودالی میکند ،نوزاد را
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داخل آن میگذارد و رويش را با خاک میپوشاند و چند روز بعد ،از جايی که او را به
خاک سپرده بود ،علفکی سبز میرويد که تبديل به گلی زيبا میشود« :جايی که او را به
خاک سپرده بودم ،علفکی سبز رويیده بود واماندم چه کار کنم .به خدايی خدا فکر
کردم به کله ام زده .با خودم گفتم :نکند زنک ديوانه شده باشی! ديوانه شده بودم .هر روز
که میآمدم و میرفتم ،میديدم که ساقة علف قد میکشد و بزرگ میشود و يک روز
ديدم دسته گلی شده است به شکل دخترکی مقبول و سیاه چشم» (همان.)129 :
در شاهنامه نیز هنگامی که گرسیوز سر سیاوش را میبرد از خون او گیاهی میرويد
که چهره سیاوش بر برگهايش نگاريده شدهاست:
ز خـــاکی کـــه خـون سیاوش بخورد

بــه ابــر انـدر آمـد يـکی سبـز نـرد

نگـاريــده بـــر بــرگهـا چهـــر اوی

همــی بــوی مشک آيد از مهـر اوی
(فردوسی)168/3 :1393 ،

همچنین نصیبه گويی خود را در هیئت انسان نخستین میبیند که تمام افراد بشری
از نسل اويند و حیات را تداوم میبخشند« :يک دنیا بچه پس انداختم .يکصدوبیست
شکم زايیدم پسر و دختر ،جفتجفت ،دوتادوتا ،دوقلودوقلو زايیدم» (الهی )125 :1385 ،و
يا جريان سیال افکار راوی او را به زمانی میبرد که بعد از مرگ آقاجان با لیال در اتاقی
نشسته بودند و صحبت میکردند .تابلوهايی نصبشده بر ديوارِ اتاق ،تداوم جريان مرگ
و تولد دوباره را بهتصويرمیکشید« :پشت سر لیال قفسههای کتاب بود ،تابلوهای نقاشی
تابل و زنی برهنه ،تابلوی از ون کوگ و تابلوی زنی که تکه تکه شدهبود .مردی که سر
بريدة خود را به دست گرفته بود و میلرزيد .زنی حامله با شکم برآمده ،انگار میخواست
هفت قلو بزايد .صورت زن از درد مچاله شده بود» (همان.)101 :
اين نقاشیها بهصورت نمادين و نشانهای مرگ و زايش مجدد را بهتصويرمیکشند.
راوی نیز مرگ را همانند خط سرخی میداند که «برای زندهماندن آدمی اين خط
همیشه بايد بماند» (همان .)58 :در شاهنامه نیز با مرگ سیامک ،ايرج و سیاوش؛ پسرانشان
تهمورث ،منوچهر و کیخسرو با گرفتن انتقام خونشان موجب تداوم حیات آنها میشوند.
 .3گناه ،عامل مرگ :مسئلة ديگری که الهی در رمان سالمرگی به آن پرداختهاست ،گناه
بهعنوان عامل مرگ است .پدر راوی مرگ را که اين بار در چهرة جنگ ،جان آدمیان را
میستاند ،ناشی از گناه و فساد اهل زمین میداند:
«در عالم خوابوبیداری ديدم که شهر را بهغارتبردهاند .مردمان را به غل و زنجیر
کشیدهاند .شمعآجین کردهاند .میخ چهارپر بر کف دستها و پاهايشان کوبیدهاند.
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سرهای بريدة زيادی را در تشتهای خون ديدم .به گمانم آقای پژوهش را گرفته
بودند؛ معلم اکابری که ما را فريب داد و از بهشت خیالی به درمان آورده بود .نفسم
گرفت .درد تو گلويم پیچید در زُل آفتابِ آتشبیز ،بسته به پشتمال ،طنابپیچ
لبتشنه گفتم :ای خدا ببخش که وفای به عهد نکردم و سبب خسران شدم» (الهی،
.)41 :1385

برای انسان نخستین نیز مرگ سرشتی اهريمنی دارد .در متون پهلوی آمده است که
هرمزد ،کیومرث را در گاهنبار ششم آفريد .کیومرث به مدت سههزارسال پس از خلقت
بیحرکت بود و وظايف دينی انجام نمیداد ،ولی به آن میانديشید .تا اينکه اهريمن به
همراهی ديوان بر جهان تاخت .ازآنپس کیومرث فناپذير شد و پس از آن تازش مدّت
سی سال بزيست؛ «چون کیومرث را بیماری برآمد ،بر دست چپ افتاد ...از آن اَنگُشت
کوچک مرگ به تن کیومرث شد و همة آفريدگان را تا فرشگرد مرگ برآمد» (بهار:1362 ،
پارة نخست .)137/در شاهنامه نیز مرگ ،زادة گناه جمشید است .در دوران پادشاهی او به
مدّت سیصد سال هیچ مرگی در سرزمین او رخ نمیدهد تا اينکه جمشید سر از فرمان
حق میپیچد و فرّ ايزدی از وی میگريزد:
مـنــی کـــرد آن شــاه يـزدانشنـاس

ز يــزدان بپیچیـــد و شـد نـاسپاس

مـنــی چـــون بپیـوست بـا کــردگار

شـکست انــدر آورد و بــرگشت کـار

به يـــزدان هــر آنکس که شد ناسپاس

بــه دلش انــدر آمـد ز هر سو هراس

بـه جمشیــد بـــر تیـرگـون گشت روز

هـمــی کـاست آن فــــر گیتیفروز
(فردوسی)43-42/1 :1393 ،

از اين پس ضحاکِ اهريمنصفت بر ايران میتازد ،جمشید را با اره به دو نیم میکند
و مغز جوانان ايران را به مارانش میخوراند .عالوهبراين ،در بخشهای حماسی و تاريخی
شاهنامه غالباً مرگ پهلوانان و شاهزادگان بهخاطر گناه پدرانشان است .پشوتن حرص و
آز گشتاسب را عامل مرگ اسفنديار میداند:
پســر را بــه خــون دادی از بهر تخت

کـــه مه تخت بیناد چشمت مه بخت

جهانـــی پـــر از دشـمن و پـــر بدان

نمـانـد بـــه تــو تـاج تـا جـاودان
(همان)316/6 :

و يا قدرتطلبی اسفنديار است که موجب مرگ دو پسرش آذرنوش و مهرنوش میشود.
 .4تقدیر :يکی ديگر از گفتمانهای رايج دربارة مرگ ،جايگاه تقدير و سرنوشت در مرگ
انسانهاست .لیال ،همسر راوی ،با اين ديدگاه مخالف است که مرگ هرکس را سرنوشت
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محتوم او مشخص میکند .وی راوی را مقصر شهادت فرزندشان میداند که مانع رفتن
او به جبهه نشده است -« :تو او را به کشتن دادی  -من؟  -بله ،تو که میگفتی بايد از
اين آب و خاک و مذهب دفاع کرد!» (الهی ،)60 :1385 ،امّا زنده برگشتن دوست سیاوش
از جبهه ،گفتمان ديگری است که بر نقش انکارناپذير تقدير در مرگ باور دارد (همان:
 .)119نويسنده برای نشاندادن نقش تقدير در مرگ انسانها ،از تصاوير آشنای داستان
رستم و سهراب ،رستم و اسفنديار و سیاوش در زيرساخت اثر خود استفاده کرده است.
در شاهنامه نقش تقدير در زمان و چگونگی مرگ قهرمانان انکارناپذير است؛ زيرا براساس
باورهای شاهنامهای کسی نمیتواند از مرگ بگريزد و حتی نمیتواند لحظهای زمان وقوع
آن را پسوپیش کند (سرامی ،)607 :1388 ،هرچند عدهای چون همای و بهآفريد،
گشتاسب را عامل مرگ اسفنديار میدانند ،نه تقدير:
از ايـــدر بــــه زابــل فـرستاديـش

بـســی پـنــد و انـدرزهـا داديـش

کـه تـا از پـس تــاج بـیجـان شـــود

جـهانـــی بـــر او زار و پیچان شود

نـه سیمــرغ کشتش نـه رستم نـه زال

تــو کـشتـی مر او را چو کشتی منال

تـو را شـــرم بـادا ز ريـش سپـیـــد

کــه فـرزنــد کـشتـی ز بـهـر امیـد
(فردوسی)317/6 :1393 ،

امّا خود اسفنديار در جواب پشوتن که او را از جنگ با رستم برحذرمیدارد ،میگويد:
گـــر ايدونــک ترســی همــی از تنـم

مـــن امـــروز تــرس تــو را بشکنم

کـســی بـــیزمـانه بـه گیتـــی نمرد

نمــرد آنـک نــام بــــزرگی ببـــرد
(همان)237/6 :

و يا هنگامی که رستم ،سرزنشکنان خود را مسبب مرگ سهراب میداند ،سهراب بدو
میگويد:
بـدو گفـت سهـراب کـیـن بـدتـريست

بـــه آب دو ديــده نبـايــد گـريست

از اين خويشتن کشتن اکنـون چه سود

چنیـن رفت و ايـن بودنـی کـار بــود
(همان)239 /1 :

 .5ميل به جاودانگي :مسئلة ديگری که زادة مرگ است ،میل به جاودانگی است که به
شکل رويینتنی در اساطیر جلوهگر شده است ،امّا «بنماية «همه چیز جز يک چیز»
فرجام آرزوی نامیرايی آدمی است» (مختاريان .)94 :1389 ،رمان سالمرگی با اين جمله
آغاز میشود« :آدمی چقدر عمر میکند؛ يک وجب ،سه وجب ،يک سال ،سه سال ،صد سال،
به اندازة عمر مادر بزرگ؟» (الهی ،)7 :1385 ،امّا عمر کوتاه است و آرزوی نامیرايی
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غیرممکن؛ چنانکه اندکی بعد راوی میگويد« :آرزوی زندهماندن را هم نمیتواند روی
تابلو يا حتی کاغذ سفید نشان بدهد .آرزوی ماندن ،درست در لحظهای که مرگ از
دروديوار تو میآيد ،از الی لتهای بستة درها ،پنجرهها ،از بوی گل ياس ،از برگهای
شمعدانی ،از دسته گلی میآيد که تو آورده بودی» (الهی .)8 :1385 ،نويسنده میل به
جاودانگی را در اصرار خانمخانما در سنین پیری برای يافتن اکسیر جوانی و شربت
حیات نشان دادهاست .راوی (عمرانی) میگويد« :زير عکس نوشته بود :حکیمی با سی
سال سابقة طبابت ،کاشف اکسیر جوانی ،شفادهندة هزار درد بیدرمان .خانمخانما دو پا
را توی يک کفش کرده بود که او را پیشش ببريم( ».الهی ،)97 :1382 ،امّا ازآنجاکه مرگ
گريزناپذير است ،اين جستوجو بیسرانجام میماند .الهی برای نشاندادن میل انسان به
جاودانگی از تصويری آشنا در شاهنامه استفاده کرده است .راوی ساية چرخش میلههای
بافتنی پرستار را همانند «دو پیکان تیر در حال رهاشدن» (همان )21 :میبیند که
میتواند او را بکشد .اين توصیف يادآور آسیبپذيری اسفنديار رويینتن در برابر شاخة
بیارزش درخت گز است که بر بیمرگی او خط بطالن میکشد:
بزه کن کمـان را و ايــن چـوب گــز

بديــنگونــــه پـــرورده در آب رز

ابــر چشم او راست کن هر دو دست

چنـانچـون بود مردم گز پرست

زمانـه بـرد راسـت آن را بـه چشم

بدانگه که باشد دلت پر ز خشم
(فردوسی)299/6 :1393 ،

به باور شاهنامه ،جاودانگی ناممکن و سرانجام آدمی مرگ است .زمانی که پیش از
رسیدن نوشدارو سهراب میمیرد ،رستم با آه و حسرت به خود میگويد:
چـه گويـــم چـو آگــه شـود مـادرش

چه گــونه فــرستــم کسـی را برش

چــه گويـم چـــرا کشتمش بــیگنـاه

چــرا روز کـــردم بـــرو بـــر سیـاه
(همان)244/1 :

کاوس برای همدردی با رستم میگويد :کسی در جهان جاودانه نزيسته است و همه
بايد بر مرگ گذر کنند:
بـه رستـم چنیــن گفت کـاوس کـــی

کـــه از کـــوه الـبرز تا بــرگ نــی

همـــه بــرد خواهـد بـه گـردش سپهر

نبايــد فکنــدن بـديــن خاک مهــر

يـکــی زود سـازد يـکــی ديـــرتـــر

ســرانجـام بـــر مــرگ باشــد گـذر
(همان)246/1 :

سیاوش در گفتوگو با پیران به ناگزيری مرگ اشاره میکند:
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گر ايوان من سر به کیوان کشید

همـان زهـر گیتی ببـايد چشید

دويست

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

اگـر سـال گردد هزار و

بنابراين ،سالمرگی داستان گريزناپذيری مرگ است؛ چنانکه همة آدمهايی که راوی
با آنها در ارتباط است ،میمیرند « :پدر را کشتی ،مادر را کشتی ،پسر را کشتی ،زن را
کشتی ،ما را کشتی ،خودت را میکشی» (الهی .)43 :1385 ،همانگونه که شاهنامه نیز بر
الزامیبودن مرگ و رفتنیبودن انسان تأکید شده است و هیچکس را در هر مقامی که
باشد ،گريز از مرگ نیست:
مگــر مـرگ کز مرگ خود چاره نیست

وزيـن بـدتــر از بخت پتیــاره نیست
(همان)9/4 :

 .6هراس از مرگ :موضوع ديگری که مرتبط با مرگ است و الهی بهزيبايی آن را
بهتصويرمیکشد ،ترس آدمی از مرگ است .طبق گفتة روانشناسان هیچ ترسی
طبیعیتر از ترس بشر از مرگ نیست (معتمدی )19 :1386 ،و پذيرش نهايی مرگ از طريق
فرآيندی حاصل می شود که مشتمل بر میزان زيادی از انکار ،درگیری درونی و اضطراب
شديد است (چايدستر .)38 :1380،در رمان سالمرگی نیز اغلب شخصیّتها از مرگ و از
ابهام پس از آن در هراساند .پدر راوی مدام خواب سرهای بريده میبیند« :اين سر
بريده را من همیشه در خوابهايم ديدهام و میبینم ،در خوابهايمان ديدهام ،از خیلی
وقت پیش در خواب اجدادم بوده؛ سر بريده در تشت .سر بريده بر دار .سر بريده در
دست جالدی ،سر بريده بر سر نیزه ،...حتّی سوار ملعون روسیاهی که کاکل پرخون را بر
سر نیزه میبرد ،در خواب ديدهام که روی در نقاب پوشیده بود» (الهی.)40 :1385 ،
به همین شکل ،راوی و لیال نیز خواب سرهای بريده را میبینند (همان .)105 :راوی
نیز چندينبار در گفتوگوهای ذهنی خويش با همسرش به هراس خود از مرگ اشاره
میکند« :لیالگفت :چرا گريه میکنی؟  -گفتم :میترسم - .گفت :از مرگ؟  -از مرگ
سیاوش ،مرگ پرويز ،انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند» (همان.)58 :
در شاهنامه نیز فردوسی مانند هر انسان ديگری از مرگ بیمناک است .وی در
سرايش ابیات مرگ قیصر روم ،بهتفصیل دربارة ترس از مرگ و نامشخصبودن آنچه بعد
از آن اتفاق میافتد ،سخن گفته است که به چند بیت از آن اشاره میکنیم:
سرانجـام بـستـــر بـود تیــره خـاک
نـشانـی نـــداريـــم از آن رفـتگــان

يـکی را فـراز و يـکی را مـغـاک
کــه بـیـدار و شـادنـد اگـر خفتگـان
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همـان بـــه کـه آويـزش مـرگ نیست

بـدان گیتی ار چندشان بـرگ نیـست

چــه آن کس کـه گويد خرامست و نـاز

چه گويـد که در دست و رنـج و نیـاز

کـسی را نـديــدم بــه مــرگ آرزوی

ز بــیراه و از مــردم نـیکخـوی

چـــه ديـنـی چـه آهـرمـن بـتپرست

ز مــرگنــد بــر سر نـهاده دو دست
(فردوسی)303/8 :1393 ،

 .7شرور و مرگ اخترامي :وجود مرگ و نیستی در جهانی که نظام احسن نامیده میشود،
نوعی از شرور بهشمارمیآيد و فرياد اعتراض آدمیان را بهويژه دربارة مرگهای اخترامی
يا مرگهای نابهنگام به اوج میرساند و آن را بیدادگرانهترين و بدترين پديدههای عالم
هستی میدانند (حريری .)117 :1377 ،الهی نیز به مرگ کودکان و جوانان بهعنوان شرور
نگريسته است .نخستین نمونه از مرگهای نابهنگام در اين متن ،توصیف مرگ نوزادانِ
مادرِ راوی است (الهی )24 :1385 ،و اندکی پس از آن ،راوی در خودواگويی ذهنی ،با
يادآوری صحنة مرگ کودکان در خردسالی خود ،علیه اين نوع مرگها فرياد اعتراض
برمیدارد« :در کودکی مرگ بچّهها را ديده بودم ،بهعینه .در خیابان خواجه ربیع يک
روز ديدم که مرد و زن صف ايستادهاند و جنازههای کوچک ،پیچیده در پارچة سفید را
دستبهدست میدهند تا بهخاکبسپارند .آن روزها از هر صد بچّهای که بهدنیا میآمد،
نودتاشان میمردند . ...هر وقت کسی میمرد ،بچّهای ،انگاری که تکهای از جانم کنده
میشد و حاال که فکر میکنم ،باور کنید دلم ريشريش میشود( »...همان.)25 :
حالت راوی بعد از شهادت فرزند نوجوانش نیز حاکی از اعتراض او به بیدادبودن
مرگ نابهنگام است« :شانههايم خمید ،ديوار پشت سرم فروريخت ،نشستم روی زمین،
صدا در سرم پیچید؛ انگار شنها به حرکت آمده بود .گردبادی ،تندبادی ...و حس کردم
که قلبم تکهتکه کنده میشود» (همان.)47 :
اين اعتراضات و بهويژه واژههای «گردباد» و «تندباد» ،يادآور مقدمة فردوسی بر
داستان رستم و سهراب است که «مسئلة مرگ را بهطور عام و مرگ نابهنگام (موت
اخترامی) را بهطور خاص بهعنوان يکی از شرور ،با بیانی ساده و مؤثّر مطرح میکند»
(حريری.)116 :1377 ،
اگــر گـردبادی بـــرآيـــد ز کـنــــج

بـــه خـاک افـکنــد نـارسیده تـرنج

ستمـکــاره خـــوانیمــش ار دادگـــر

هنــرمنـد دانـیــمش ار بـیهـنـر

اگـــر مـــرگ دادست بیـــداد چیست

ز داد اين همــه بانگ و فرياد چیست
(فردوسی)169/1 :1393 ،
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 .8مرگ ،رنجآورترین پدیدۀ هستي :مرگ در رمان سالمرگی ،رنجآورترين پديدة هستی
تصوير می شود که از بدو خلقت پذيرش آن برای آدمی دشوار بوده است؛ برای مثال ،پدر
راوی در برههای از زندگی ،بهنوعی خلسه و آشفتگی درونی دچار میشود؛ چنانکه
گويی رنجِ مرگِ تمامی انسانها را از لحظة نخستین خلقت در وجود خود احساس
میئ کند و برای رهايی آدمیان از اين رنج ،حاضر است فرزند خود را قربانی خشم خدايان
کند ،امّا برادران و عموها و خويشان به جانش میافتند و او به گفتة خويش از ترس
سربازها ،مفتشها ،دکترها و غیره سکوت میکند ،ولی اين رنج همیشه با وی باقی
میماند« :بااين همه ،ضجرت حضرت آدم در لحظة نخستین خلقت در دلم بود و هنوز
آن را مثل خرده شیشه در همة سلولهای تنم حس میکردم و میکنم .در پوست تنم
که کندنی نیست .ناچار از همان زمان لب فروبستم و در حیرتی عظیم فرو رفتم( »...الهی،
 .)42 :1385همچنین در آغاز رمان راوی برای رهايی از رنج مرگ فرزند که آن را از مرگ
خويش نیز دردآورتر میپندارد ،خودکشی میکند ،لیکن در آخرين لحظات آرزوی
بازگشت به زندگی دارد« :ترسیدم دستم از دستهايی که مرا از تاريکی به روشنايی
میبردند ،کنده شود» (همان .)9 :همین تجربة رنجآور مرگ است که باعث میشود او در
پايان رمان باوجود مرگ همسر و فرزندش بگويد« :امّا دلم میخواست نشان بدهم که
هنوز هستم و زندهام و بودم .دوست ندارم که بمیرم .حس قوی ناشناختهای مرا به
زندگی وصل کرده بود؛ مثل پیچکی» (همان.)142 ،
در شاهنامه نیز پذيرش مرگ برای انسان ،حتی از پذيرش مرگ اوالد سهمناکتر
است .رودابه که گمان میکند بعد از مرگ رستم هیچ انگیزه و لذتی نمیتواند او را به
بیشتر ماندن وادارد ،چیزی نمیخورد تا از گرسنگی بمیرد و به فرزند خويش بپیوندد .او
بر اين عمل به اندازهای پافشاری میکند که از فرط گرسنگی دچار جنون میشود و
میخواهد مار مردهای را ببلعد که ديگران مانعش میشوند .وی با اين تجربه دريافت که
هیچ رنجی در جهان با رنج مرگ برابری نمیکند:
هر آن کس که او را خور و خـواب نیـست

غم مـرگ با جشن و سورش يکیست

بـــرفـت او و مــا از پـس او رويــــم

بـــه داد جـهانآفــريـن بــگـرويــم
(فردوسی) 340/6 :1393 ،

 .4ماتریس رمان
ماتريس ( )matrixاز نظر ريفاتر عنصری زيربنايی است که صور را میآفريند؛ صوری که
در سطح رويین متن آشکار میشوند و هرگز از طريق سطح رويین بهطور کامل به
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فعلیّت نمیرسند و «خواننده ضمن فرآيند تفسیر ،در مواجهه با موانع غیردستوری
ناگزير است سطح دوم و عالیتری از معنا را آشکار سازد که جنبههای غیردستوری متن
را تبیین می کند .آنچه سرانجام بايد کشف شود ،يک ماتريس ساختاری است که می
تواند به يک جمله يا حتی يک واژه تقلیل يابد» (سلدن.)83 :1384 ،
در اين صورت توانسته است به زبان غیرمستقیم و ضمنی شعری دست يابد که بین
ماتريس و سطح رويینِ اثرش فاصله انداختهاست .خواننده با استفاده از هیپوگرامهای
متن ،سطح دوم و عالیتر معنا را درمیيابد و ماتريس متن را کشف میکند؛ بنابراين ،با
خوانش رمان باتوجهبه تصاوير و جمالتی که از قبل در گويش اجتماعی مردم وجود داشته و
نويسنده از آن بهره برده است ،میتوان گفت عنصر اصلی و زيربنايی رمان سالمرگی ،مسئلة
بودن مرگ و حلناشدنی بودن آن طی تاريخ بشری است .وی اين عنصر زيربنايی را در قالب
گفتمانهای گوناگون دربارة مرگ ،مانند مرگ تداوم حیات ،گناه عامل مرگ ،نقش تقدير
در مرگ ،هراس از مرگ و میل به جاودانگی پنهان میکند .پايان رمان حسن ختام خوبی
است بر حلناشدگی مرگ و ناگزيربودن از پذيرش آن؛ زيرا راوی باوجود مرگ تمام
عزيرانش بهناچار مرگ را میپذيرد و به زندگی خود ادامه میدهد.
 .5نتيجه
نتیجة اين بررسی حاکی از آن است که الهی در برخورد با مسئلة مرگ از بخش گستردهای از
روايات اسطورهای بهره برده است که در قالب غیردستورزبانیها در متن آشکار میشود.
خواننده برای رفع ابهام و تناقض غیردستورزبانیهای متن؛ مانند «هیئت انسان نخستینی
در ترديد زيستن و ماندن»« ،يک بار و برای همیشه ،همة دلهرههای همیشگی بشر را
بنويسم»« ،ساية میلههای بافتنی زن پرستار روی ديوار میچرخیدند ،مثل دو پیکان تیر
در حال رهاشدن»« ،سر بريده را من همیشه در خوابهايم ديدهام و میبینم ،در خوابهايمان
ديدهايم»« ،گردبادی ،تندبادی ...و حس کردم که قلبم تکهتکه کنده میشود»« ،از مرگ
سیاوش ،مرگ پرويز ،انگار خط قرمزی از ازل تا ابد کشیده بودند؛ خط سرخی که
همچنان ادامه دارد .برای زندهماندن آدمی اين خط همیشه بايد بماند»« ،اکسیر جوانی»،
«شربت حیات»« ،پر سیاوشان»« ،و يک روز ديدم دسته گلی شده است به شکل
دخترکی مقبول و سیاهچشم» و غیره با استفاده از تفسیرگرها (بنمعنا) به انباشت معنايی
مرگ و زندگی و منظومة توصیفی مرگ دست میيابد .انباشت معنايی با نخستین سطح
خوانش در ارتباط است که بر درونماية مرگ در داستان داللت میکند ،امّا منظومة
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توصیفی رمان که سطح زيرين و داللتهای ضمنی متن را آشکار میکند ،با مفاهیم
اسطورهای چون جاودانگی ،زوال ،هراس ،گناه ،گريزناپذيری ،جبر ،تقدير ،رنج و اندوه در
ارتباط است .وجود اينگونه مفاهیم در رمان داللت بر توجه نويسنده به ارجاعات
بینامتنی بويژه شاهنامه دارد که مسئلة مرگ در ابعاد وسیعی هم در ساختار داستانهای
آن؛ مانند «رستم و سهراب»« ،رستم و اسفنديار»« ،سیاوش»« ،واکنش رودابه در برابر مرگ
رستم» و نیز تأمالت فلسفی سرايندهاش نمود يافته است .در آخرين مرحله ،منتقد با
کنارهمچیدن هیپوگرامهای متن يا همان تصاوير شاهنامهای به عنصر زيربنايی رمان،
يعنی تأکید نويسنده رمان بر مسئلة بودن مرگ و حلناشدنی بودن آن طی حیات بشری
راه میيابد .همچنین بايد گفت استفاده از هیپوگرامها در متن به چنداليهای شدن آن
میانجامد که هريک از خوانندگان با توجه به آگاهی و شناخت نسبت به هیچوگرامها
متن را واکاوی میکنند.
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