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Abstract  
One of the important themes of contemporary fiction is paying attention to the social status and the 

identity of women. Some writers have portrayed the problems of women by re-reading and 

recreating the ancient stories. The novel Welcome to Hades by Belqis Soleimani is a female writing 

that has an intertextual relationship with the story of Zal and Rudabeh in Shahnameh and expresses 

the problems of women in the current society of Iran. Therefore, this paper tries to study and analyze 

the intertextual relations of this work with Ferdowsi's Shahnameh based on Riffatter's theory of 

intertextual semiotics, to identify the mythical codifications and semantic implications of the novel, 

the study provides an interpretive and intertextual reading of this work. The result of this study 

indicates that Soleimani creates the semantic accumulation of “woman” and the descriptive systems 

of Shahnameh, “Rudabeh” and “Sheikhkhani tribe” by placing "non-instructions" in the text that 

contain the implicit meanings. In this way, she creates familiar hippograms or images in the minds of 

the readers that refer to the story of Zal and Rudabeh. The analysis of these intertextual relations 

shows that the matrix of this novel emphasizes the contrast between the role of women in 

Shahnameh (especially Rudabeh) in comparison with contemporary women who are caught in the 

limitations and incorrect social customs. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .54-37صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

 به هادس خوش آمدید شناسی بینامتنی رماننشانه

 1*زمانی فاطمه

 ، ایرانبجنورد ،کوثر دانشگاه نی،علوم انسا ة، دانشکدفارسی ادبیّات و زبانگروه  استادیار

 2سید محمد صاحبی

 ار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایراندیاستا

 24/9/1399 پذیرش:  2/3/1399 دریافت:

 چکیده 
و باازففرینی  با بازخوانی  به جایگاه و هویت اجتماعی زنان است. برخی از نویسندگان توجّه ،داستانی معاصر ادبیّات های مهمّمایهیکی از درون

اثر بلقیس سلیمانی نوشتاری اسات زناناه کاه باا      ،به هادس خوش فمدید اند. رمانهرا ترسیم کردمعضالت و مشکالت زنان  ،های کهنداستان

پیش رو، جستار پردازد. از اینروابط بینامتنی دارد و به بیان معضالت و مشکالت زنان در جامعۀ کنونی ایران میشاهنامه  «زال و رودابۀ»داستان 

به هادس خوش های معناشناختی رمان ای و داللتهای اسطورهشناسی بینامتنی ریفاتر، با شناسایی رمزگذاریکوشد براساس نظریۀ نشانهمیرو 
د. نتیجۀ ایان بررسای   و خوانشی تفسیری و بینامتنی از این اثر ارائه ده کندبررسی و تحلیل  فردوسیشاهنامۀ با را روابط بینامتنی این اثر  ،فمدید

های و منظومه« زن»های ضمنی هستند، انباشتِ معنایی در متن که دربردارندة داللت« ییهایدستور ریغ»دادن قرار فن است که سلیمانی با بیانگر

کند که به خوانندگان ایجاد میهایی فشنا در ذهن ها یا تصویرترتیب هیپوگرامففریند. بدینمی« خانیطایفۀ شیخ»و « رودابه»، شاهنامهتوصیفی 

ففرینای زناان   ماتریس این رمان تأکید بر تقابل نقاش دهد که دهد. واکاوی و تحلیل این روابط بینامتنی نشان میداستان زال و رودابه ارجاع می

 اند. اجتماعی شدههای نادرست ها و عرفبا زنان معاصر دارد که گرفتار محدودیت رودابه( درمقابسه ویژهبه) شاهنامه

 .به هادس خوش فمدید، رمان شاهنامهشناسی بینامتنی، ریفاتر، بینامتنیت، نشانه :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار. 1
ت سیاسی و اجتماعی ناشی از انقاالب  تحواّلهای فنان حاصل تغییر و در ایران مسئلۀ زنان و حقوق و فزادی

پایش از مشاروطیت،    ویاژه باه تاریخ ما به شهادت خودش در طاول قارون   »مشروطه و تشکیل مجلس است. 

ها و عادل و  که همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستم بوده است؛ یعنی تاریخی بوده استر تاریخی مذکّ

اناد. زن اجاازة   هاای مرداناه بار فن حااکم باوده     هاا و بادی  تهاا، محبّا  هاا و بادی  های مردانه، نیکیعطوفت

: 1393)براهنای،  « .در این تاریخ چندان خبری نیسات ث به همین دلیل از عوامل مؤنّ ؛نیافته استففرینی نقش

. سااخته اسات  های اجتمااعی لازوم باازنگری در هویات زناناه را فشاکار       ی زنان در عرصهحضور جدّ (.23

دانناد  ث نوشتار زنانه را کوششی برای بازیابی هویت زنانه و اندیشیدن به هساتی خاویش مای   نویسندگان مؤنّ

 (.1110: 1386)میرعابدینی، 

هاای  هاا و نموناه  هاای زن باا الهاه   شخصایّت شامردن  دای و هماننهای روایات اسطورهاستفاده از ظرفیت 

باور زنان، حقوق مادنی،  ساالری حاکم بر جامعۀ ایرانی. بهاساطیری راهکاری است برای شکستن اقتدار مرد

. ده اسات شا فتاه و پایماال   های فردی و اجتماعی ایشان در جامعۀ مردساالر ایاران نادیاده گر  امنیت و فزادی

زن در فثاار خاود و    هاای شخصایّت دادن جملاه بلقایس سالیمانی باا محاور قارار      برخی از نویسندگان زن از

شادن و  گرفته دهینادهای منفی اند پیامدکوشیده ،ای و حماسیها با زنان اسطورهشخصیّتهمانندپنداری این 

 تصویر بکشند. حقوق فردی و اجتماعی زنان را به کردنضایع

 . تعریف موضوع1-1

ی قاالب  درۀ شااهنامه  زال و روداببازففرینی داستان  با (1388) فمدید خوش هادس به رماندر  سلیمانی بلقیس

را نشاان   ایشاان ای ردهاای اساطوره  کها و کارکنش و جدید، سیر نزولی جایگاه زنان ایمایهدرون نوین و با

برای بازشناسی هویت زناناه   ایشانرویکرد انتقادی زنان به جایگاه فعلی فنان در جامعه و تالش  و از دهدمی

 هاای رمزگاذاری  ،1ریفااتر  مایکال  بیناامتنی  شناسای نشاانه  برمبنای نظریۀ نوشتار پیش رو در .گویدسخن می

 بررسای و تحلیال   شااهنامه  باا  مقایساه  در به هادس خوش فمدیاد رمان  معناشناختی هایداللت و ایاسطوره

 و معناایی  2انباشت سپس از مقولۀ شود؛می شناساییمتن  هایغیر دستوری؛ به این منظور، نخست شد خواهد

 هاای منظوماه  ایان  از فماده دسات باه  4هاای هیپوگرام ادامه،، درشوده میاثر سخن گفت 3توصیفی هایمنظومه

و بینامتن واقعای   به هادس خوش فمدیدرمان  5، ماتریسهااین تجزیه و تحلیل بانهایت درو  رسیتوصیفی بر
                                                                                                                                                              
1. Michael Riffaterre 
2. accumulation 
3. descriptive systems 
4. Hypograms 
5. matrix 



 39 به هادس خوش آمدیدشناسی بینامتنی رمان  نشانه
 

 .شودمی مشخّصفن را 

 و هدف  اهمّیت. ضرورت، 1-2

مطالعات بینامتنی که از رویکردهای جدید در عرصۀ نقد ادبی است، چگونگی و چرایی تأثیرپذیری متون از 

د. نتایج حاصل از مطالعات بینامتنی در شناساایی فبشاخورهای فکاری، فرهنگای و     کنمیرا بررسی یکدیگر 

هاای  سو، اساتفاده از نظریاه  ؛ از دیگرسازدمی مشخّصادبی متون نقشی کلیدی دارد و پیشینۀ فثار امروزی را 

شود پژوهش و انسجام منطقی فن می شدن حدود و مرزهایمشخّصجدید در بررسی و خوانش متون باعث 

شناسی بینامتنی خاذ رویکرد نشانهپیش رو با اتّ نگارندگان نوشتارافزاید. بر همین پایه، می بر غنای علمی اثرو 

اند تا با استفاده از ابزار سنجشی که این روش در اختیار کردهبررسی و تحلیل را  رمان به هادس خوش فمدید

مند بررسی کنناد و  ای دقیق، علمی و نظامگونهرا به زال و رودابه دهد، روابط این متن با داستانفنان قرار می

 سازند. مشخّصرا  به هادس خوش فمدیددر رمان  زال و رودابهدالیل بازخوانی و بازففرینی داستان 

 های پژوهش . پرسش1-3 

 در این متن رخ داده است؟  چگونه دستوری، فرایند انباشت معنایی عناصر غیر توجّهبا  -

 های توصیفی است؟ این متن شامل کدام منظومه -

 های این رمان چیست؟ هیپوگرام -

 ماتریس این متن و بینامتن واقعی فن چیست؟ -

 . پیشینة پژوهش1-4

ه و ای فن اشااره کارد  ه، به محتوای اساطوره را بیان کردای از داستان این رمان خالصه (103: 1391)لی توسّ

محتوای فن  الع از فن، نام اثر و کلّاسم رمان برگرفته از یک اسطورة یونانی است که بدون اطّ» :نوشته است

 فرامتنیات  براساس نظریۀ و تلفیقی رویکردی با را اثر این( 95: 1392) زادهقاسم «.برای خواننده نامفهوم است

 مردسااالر  هایروایت به انتقادی رویکردی» و فن راکرده  بررسی پیرسون الگوییکهن تحلیل و روش ژنت

 گیاری جهات  و ایرانای  هاای اساطوره  در «سودابه و سیاوش» و «اسفندیار و رستم» ،«سهراب و رستم» ازجمله

زاده نظر قاسمبه .دانسته است( 99: 1392 زاده،قاسم) «یونانی هایاسطوره در زنان شوم سرنوشت به اعتراضی

 باا  را رماان  هاای رفات پی از هریک است؛ او رمتأثّ هادس یونانی اسطورة ( نیز این رمان از111-103)همان: 

( 175-147: 1393)و همکااران  زاده بر این، قاسام  افزوناست.  سنجیده پرسفونه و هادس ایاسطوره روایت

هاادس خاوش   هاای باه   پاردازی رماان  در روایترا عنصر زمان ازمنظر نقش عنصر زمان در پیرنگ روایت، 
اناد کاه   اند و به ایان نتیجاه رسایده   هبررسی کرد 1مبنای نظریۀ ژرار ژنتدرجه بر 270 یگراسفر به و  فمدید
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  .پریشی بیشتری برخوردار استاز زمان رمان به هادس خوش فمدید

باه  رماان  باه تحلیال بیناامتنی     ،پرسافونه  اسطورة قراردادنمتن با پیش ،(37: 1396) زاده دستجردیحسن 
یاابی  دیادگاه یوناگ، باه روناد فردیات     از ،(89: 1394)ادمی کوالیی خپرداخته است.  هادس خوش فمدید

 پرداخته است و به موقعیات جناگ و پیامادهای فن بار     به هادس خوش فمدیدهای محوری رمان  شخصیّت

 را به هادس خوش فمدیدساختار رمان ( 125: 1396). عباسی و رشیدی حریم حرمت زنان اشاره داشته است
 شناسای  شخصیّتچهار عنصر ساختاری روایت همانند پیرنگ،  در و گرماس 1نظریه ژپ لینت ولتراساس ب

 . اندهکردبررسی و تحلیل دید  ۀیزاو و

 شناسی بینامتنی . روش پژوهش: نشانه1-5

است ر برد. این رویکرد مبتنی بر این تفکّ کاربه 1970در دهۀ  2بار ژولیا کریستوااصطالح بینامتنیت را نخستین

: 2005، 3فاراو ) تاوان فن را در  کارد  ه و تنها نیست و اگر چنین باشد، نمیکه متن نظامی بسته، مستقل، یکّ

-162: 1389دانست )کریساتوا،  کریستوا هر متن را یک بینامتن و محل تالقی و تقاطع متونی متعدد می .(48

 (. 111-96: 1394؛ نامور مطلق، 165

دارای دو جریان کامالً متفاوت بود؛ یک جریان بر نقش بینامتنیت در تولیاد ماتن   بینامتنیت از همان فغاز 

هاای برجساتۀ   کرد. مایکل ریفاتر از چهرهتأکید داشت و جریان دوم نقش فن را در خوانش متن بررسی می

ادبای  های گوناگون او در حوزه است که به بینامتنیتِ خوانش گرایش دارند. مطالعات گستردة غیر فرانسوی

 باعث شد که به دیدگاهی متفاوت درمورد بینامتنیت دست یابد و مباحثی را مطارح ساازد کاه کمتار ماورد     

ارائاۀ نظریاۀ    ،. یکی از دستاوردهای ریفاتر درزمیناۀ بینامتنیات  گرفته است قرارپردازان این حوزه نظریه توجّه

... به نظریۀ بینامتنیات  و 4م، ماتریس، تفسیرگرشناسی بینامتنی است؛ ریفاتر با طرح مباحثی مانند هیپوگرانشانه

 مثابۀ رویکردی عملی برای بررسی متون مطرح ساخت.بخشید و این نظریه را بهجنبۀ کاربردی 

ه صاریح اسات،   پردازی در زبان روزمارّ بود. داللتقائل پردازی صریح و ضمنی ریفاتر به دو نوع داللت

پردازی ضمنی برخوردار است؛ به ایان معنای کاه    ادبی از داللت ا زبانامّ؛ ی داردمشخّصی و چون روند خطّ

کناد.  یک از مخاطبان معنایی متفاوت ایجاد مای دهد و در ذهن هرن دیگر ارجاع میمتن به خودش یا به متو

واساطۀ  فثاار ادبای معناای خاود را باه     »رعکس وی متاون ادبای ارجااعی )محاکااتی( نیساتند، بلکاه با        ازنظر
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هاای کلیادی، مضاامین و    ها، عباارات، جماالت، انگااره   کند که واژهای کسب میشناسانهساختارهای نشانه

های متن نه از ارجااع  (. داللت واژه165: 1380)فلن، « .دهندهم پیوند میها را بهبیانی منفرد فن تمهیدات فنّ

ر موجودیت بینامتنیت این، ریفات افزون بر گیرد؛فرض ساختن دیگر متون سرچشمه میاز پیش به چیزها بلکه

داند. وی معتقد است که وجود بینامتنیات نیازمناد تشاخیص و    زیادی به موضوع دریافت مربوط می را تا حدّ

 . (161: 2002، 1)ربا استسوی خواننده در  فن از

بینامتنیات   ،نظار او ؛ باه   ر بینامتنی را مطارح کارد  ریفاتر با طرح بینامتنیت خوانشی و دریافتی، موضوع تکثّ

به پیشینۀ ادبی و فرهنگی وی متفاوت باشاد؛ باه هماین     توجّهبه خوانندة دیگر و با  ایممکن است از خواننده

. 3بینامتنیات احتماالی   -2 ؛2بینامتنیات حتمای   -1د: ینامتنیت را از یکدیگر متماایز کار  ریفاتر دو گونه ب ،تعلّ

قابل حذف یا انکار باشد، بیناامتنیتی حتمای یاا اجبااری      یرباشد و غبینامتنیت هنگامی که در متن قرار گرفته »

ا بالعکس هنگامی که براساس تجربیات شخصی یاک فارد و خوانناده ایجااد گاردد،      گردد، امّمحسوب می

 (.226: 1394)نامور مطلق، « .شودی میبینامتنیتی احتمالی و تصادفی تلقّ

 -1سوی ریفاتر شد: زموجب طرح دو نوع خوانش ا بینامتنیت دریافت که رابطۀ تنگاتنگی با خوانش دارد،

هاای متنای را باه    ی نشانهای خطّشیوهکوشد به، در این سطح، خواننده می «ارجاع فرامتنی»خوانش محاکاتی یا 

واساطۀ جهاان بیرونای و عینای باه خاوانش ماتن بپاردازد و فن را         ها مرتبط ساازد و باه  های بیرونی فنمصداق

ی ساعی در افشاای   خطّا  ، خواننده با اسلوبی غیار «ارجاع بینامتنی»گرایانه یا نش واپسخوا -2رمزگشایی کند. 

دهناد. در ایان   ارجاعی متن را تشکیل مای  ضدّ هایی که داللتهای زیربنایی متن دارد، نشانهساختارها و نشانه

؛ نامور مطلق، 320 :1372احمدی، گیرد )وابط بینامتنی صورت میواسطۀ جهانِ متنی و رسطح، خوانش متن به

کاه  حاالی در ارجاع بینامتنی غلباه دارد؛  ،عرویژه ش(. ریفاتر معتقد است که در متون ادبی و به212-213: 1394

پاردازی خاود ماتن    ، واحد داللات ادبیّاتدر »ارجاع فرامتنی از غلبۀ بیشتری برخوردار است:  ،هدر زبان روزمرّ

، بار یکادیگر رابطاۀ همنشاینی را جاایگزین      مشاخّص ن و ای معیّعنوان عناصر شبکهاست. تأثیرات کلمات، به

طاور یکساان   گیارد و باه  ای که در طول متن نوشاتاری شاکل مای   کند. رابطهروابط معناشناسیکِ جانشینی می

 ،خاوانش محاکااتی   درواقاع . (94: 1982)ریفااتر،   «.کندپردازی لغوی را انکار میپردازی فردی و معناداللت

هاا مرباوط   ای به پیوند متن با دیگر ماتن ا خوانش نشانهد، امّکنمیبررسی را منابع واقعی و بیرونی  ارتباط متن با

ساازد.  مای  مشاخّص بیشاتری دارد؛ زیارا ساطح زیارین اثار را       اهمّیات ای ریفاتر خوانش نشانه ازنظرشود. می

                                                                                                                                                              
1. Sophie Rabau  

2. obligatoire 

3. aleatoire 
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  الیۀ دوم و زیرین متن را یافت. تواند، چون از راه خوانش بینامتنی مییابمی اهمّیتاینجاست که بینامتن 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

ای از فن نقال شاود.   شناسی بینامتنی این اثر الزم است ابتدا خالصهپیش از پرداختن به بررسی و تحلیل نشانه

ای پیرامون سرگذشت صفحه 203چاپ شد. این رمان  1388بار در سال لیناوّ ،به هادس خوش فمدیدرمان 

نام گوران خانی است که در روستایی بهشیخ خانیلطفعل. رودابه دختر شده است نام رودابه نگاشتهدختری به

 زمانهمشود که شدن رودابه در دانشگاه تهران شروع میکند. داستان با پذیرفتهزندگی میدر حوالی کرمان 

خوابگااه دانشاجویی، بمبااران     محلّ، رفبادیامۀ رسد که محلّخبر می نامثبتتی پس از . مدّاست ام جنگبا ایّ

بارد.  خاان، دایای احساان پنااه مای     شب را به منزل یوسا  دابه به توصیۀ نامزدش، احسان، فن. روخواهد شد

دیادن   شود، بادو میها مانع وصال فنۀ رودابه بوده و مخالفت خانوادهخاطرخواه عمّ ترپیشخان که یوس 

بیناد. شابانه باا    زلیخاا مای   شاکل افتد و رودابه را بهوانی خود میدوران جیاد عشق مشابهت رودابه به زلیخا به

فید و گیج و مبهوت از فنچاه  هوش میکند. اندکی بعد رودابه بهاوز میبه او تج ای رودابه را بیهوش وضربه

 بور ازخان که در تعقیب اوست، هنگام عکند و از ترس یوس خان فرار میاز منزل یوس  افتاده استفاق اتّ

 رسانند. همراه همسرش او را به بیمارستان میکند. راننده بهخیابان تصادف می

فیناد و او  ماند تا اینکه پدر و مادرش به تهران میدوستش امینه می از این حادثه در خانۀ پسچند روزی  

مااجرای تجااوز را باه    کناد  نمای  جرئات داناد،  کاار مای  برند. رودابه که خود را گناهرا با خود به گوران می

ر از ماردان روی  گیاری و تنفّا  وار باه گوشاه  فااق، پریشاان  ی به احسان بگوید. پس از این اتّاش یا حتّخانواده

 ۀق به انجاام نقشا  موفّ فنکها پیش از گیرد او را بکشد؛ امّخان تصمیم میفورد. برای جبران خیانت یوس  می

 شانهاد یپ، باه او  بارده اسات   یپا رودابه  که به احوال فشفتۀ امینهکند. خان به کانادا فرار میخود شود، یوس 

ا بازدید از منااطق  امّ؛ فریبا به بازدید از مناطق جنگی بروند ازجملههمراه او و جمعی از دوستانش کند که می

جنگی، مالقات با خانوادة شهدا و اسیران، دیدار با پرستاران و کارکنان زن بیمارستان، خواستگاری یکای از  

کناد.  ، نمای افتاده اسات فاق کمکی در فراموشی فنچه برای او اتّ کیچیه... نام برادر تاجیک ورزمندگان به

باه  او را فید تاا  دنبال رودابه میمنوچهرخان، شوهرِ خواهرش بهد که برسر میگروه هنوز در مناطق جنگی به

رسند و رودابه با شنیدن خبر شهادت احسان بیش از پیش خودش ها شبانه به گوران میگوران برگرداند. فن

خان دچار بیماری العالجی )سرطان حنجره( تی بعد پدرش لطفعلیداند. مدّفاق میو باعث این اتّ گارگناهرا 

خان گیرد کاه باا سایاوش پاس اسافندیار     میاحی پدرش، تصمیم شود. رودابه برای تأمین هزینۀ عمل جرّمی

که قبالً ازدواج کارده، دنباال دختاری نجیاب و پاا       این باوجود فهمد که سیاوشا وقتی میامّ؛ ازدواج کند
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 جاز باه راهای   و بیناد دة بکارت خودش را ناممکن میطرفی دیگر ترمیم پرو از شوددچار وحشت می ،است

 ماند.خودکشی برایش نمی

تالشای  به هادس خوش فمدید، گیرد که لیه و محاکاتی رمان، این داللت معنایی شکل میدر خوانش اوّ

دلیال وجاود   هاای زناان باه   هاا و محرومیات  حادودیت دادن وضعیت و شارایط نامسااعد و م  است برای نشان

و  ه اسات شاد تجااوز   باه او های نادرست فرهنگی در جامعۀ ایران؛ رمان سرگذشت دختری است که  ارزش

نهاد و  میاان نمای  درسوی جامعه، این ماجرا را باا کسای   شدن ازکار شناختهشدن و گناهطرد سبب هراس از به

 شود. منجر به نابودی او و فمال و فرزوهایش می یتدرنهاهمین امر 

قصد درنگ بر فن را نداریم، زیرا هادف ماا خاوانش     وانش محاکاتی است کهشد حاصل خ فنچه گفته

یان ساطح از   های ضمنی و بینامتنی رمان است. در اگرایانه است که حاصل داللتای و واپستفسیری، نشانه

ساپس از رهگاذر    فن را شناساایی کناد؛   هاای یدستور یرغبا متن، ابتدا باید  خوانش، مخاطب در رویارویی

ترتیاب  اداماه باه  ماتریس متن دست یاباد کاه در  رمزگشایی نماید تا به  هایدستور یرغانباشت و هیپوگرام از 

 .شودمیبررسی و تحلیل گفته پیشیک از موارد هر

 رمان یهایدستور ریغ. 2-1

رساند؛  نظار مای  دستوری باه  شود که غیرمی رون، خواننده با عناصری زبانی روبهریفاتر در خوانش مت ازنظر

دستوری باید از توانش ادبی برخوردار بود و بر روابط بینامتنی متمرکز شد  های غیربرای پرداختن به این جنبه

فورناد کاه خوانناده را از خاوانش     موقعیتی را در ماتن فاراهم مای    هایدستور یرغ(. 85: 1384)نک: سلدن، 

ند که اگار  هایی از متن هستجنبه هایدستور یرغدهند. به این معنی که ای سوق میمحاکاتی به خوانش نشانه

اسااس سااختارهای   انی ماتن بر ا باا باازخو  رسند، امّا نظر میعی تفسیر شوند، متناقض و عجیب بهگونۀ ارجا به

(. در 155: 1390؛ کاالر،  166: 1380؛ فلان،  244: 1394د )ناامور مطلاق،   شاو ای، تناقضشان برطرف مینشانه

جمالت مغایر با قواعد صرفی و نحوی زباان   ،دستوری یح این مطلب باید افزود که منظور ریفاتر از غیرتوض

ی هاا کناد کاه بیناامتن   خاود فارض مای    هر متن را دارای ساختار زبانی با قواعد دستوری خاا ّ  وینیست؛ 

متنای  ارجاعاات درون فیند؛ عناصاری کاه   می شماربهدستوری  تعبیری غیرموجود در فن عنصری بیگانه و به

باید به خاوانش   ،هایدستور یرغبنابراین، برای کش  معانی ؛ ها کارساز نیستبرای کش  داللت معنایی فن

اناد، در ساطح دوم   ی یافتاه دساتوری تجلّا   غیر صورتبهعناصری که  های دیگر روی فورد و از این راهمتن

 شوند.تفسیر می خوانش

کاه باا    شمار فوردبهدستوری  عناصری را غیر توانداده شود، میاندکی بسط « دستوری غیر»اگر معنای  
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رساد و  نظر مای هنجار بهها عجیب و نابهزبان، اتمسفر و سایر عناصر متن تمایز و تناقض دارند، استفاده از فن

تاوان  استفاده از فن میلغتی است که با بینامتنیت همچون فرهنگ»این نظر  ازشوند. زدایی میموجب فشنایی

عناصاری از   به هادس خوش فمدیددر رمان  (717: 1978)ریفاتر،  «.متن را دریافت هاییدستور یرغمعنای 

شاود و  رو مای روباه  هایدستور یرغشروع داستان با این  محضبه خورد. خوانندهچشم میاین دست بسیار به

رماان   هاییدستور یرغترین ترین و شاخصزیر به برخی از مهمیابد در تا پایان رمان ادامه می این رویارویی

  :شوداشاره می

 ( 7: 1388)سلیمانی، « .کنار کشید فب چر  شانۀ راستش را از زیر قطرات رودابه» 

اش شاک نداشات.   با صدایی که کسی در فخامت و دلنشینی خواندمی شاهنامهپدرش بعد از نماز صبح » 

  (23 )همان:« .اسالمیت و ایرانیتاند کنار فمده باهم خانی شیخی وگفت: دایی برزو می

 «.خوان بشود، شاهنامهالنقّ را حفظ بود. در کودکی فرزو داشت مثل ابوتراب شاهنامهخان بیشتر لطفعلی» 

  (23 )همان:

 فن روز صبح رودابه صدای مرتعش پدرش را شنید:» 

 اگااااار گردباااااادی برفیاااااد ز کااااانج
 

 تااارنج ...باااه خاااا  افکناااد نارسااایده  
 

روز صابح ساحر ناگهاان خاودش را در     ا فنامّ؛ زده را بارها و بارها شنیده بوداین صدای مرتعش و اندوه 

  (24 )همان:.« دید «نارسیده ترنج» هیئت فن

رودابۀ خشامگین بار   اجازه داد فن  ...را در  کرد  غضب و نفرتپررودابۀ بار حضور یک برای اوّلین»

هایش را بست و صدای چشم .فب را تا ته باز کردکند.  فن را زخمی، تنبیه و تطهیرپیکرش چنگ بیندازد و 

  (32 )همان:.« در نشنید های خدیجه را پشتالتماس

کرد حوادث روزهای اخیر، ناه در زماان قابال    . گاهی احساس میدر  رودابه از زمان تغییر کرده بود» 

 ( 37 )همان:.« اندفاق افتادهاتّ اشانیای از زندگی فرازممرحلهدر  این دنیایی که در 

  (42 )همان:« ما چیه؟ مادر پهلوانمشکل : »خانیلطفعلخان به اسفندیار 

خواسات چیازی بداناد. دانساتن دوای دردش نباود،      در میانۀ دانستن حقیقت و انکار فن مانده بود. نمای » 

  (43: )همان« .بود های دیگره از جای دیگری با فدمشروع قصّدوای دردش 

کشااند. روداباه   ساخت که او را به سرگیجه و سقوط می چاه ویلی در روح رودابهتر  و تبعید احسان » 

کشاند تا با دشمنی و مبارزه با او به لحظاات اکناونش   می خندق روحش، کسی را به درون سقوطاز پس هر 

 ( 49 )همان:.« معنا بدهد
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هاای  و حبااب خارّ گلاوی بریادة گوسافند     را انادازه گرفتاه باود و خرّ    خون قرباانی در نوجوانی فوران » 

  (62 )همان:.« ترسیدو بخار خون را تماشا کرده بود. او از خون نمی شدهیدهبرهای  رگ

ناپدیاد   های سیاه و عفن تردیاد و دودلای  فبخورد و در انبوه خان مثل ماهی از دست او لیز مییوس » 

 ( 79 )همان:.« شدمی

ه و تنهاا  یکّ ،د ساربان شده و در یک دشت پر از خاررودابه خواب دید سوار شتری از شترهای یارمحمّ» 

کناد کاس دیگاری ساوار شاتر اسات،       رود ... و در همین لحظات تماشای شتر، حس میرو به خورشید می

  (109 )همان:« .هویتش معلوم نیستکسی که 

که  طورفنخانه فرام و  دید، جوّرودابه او را حاضر و ناظر می زد وبیگم در خانه پرسه میوقتی روح ننه» 

، ساکون قادیمی  شد، طوری که رودابه همان پر و پیمانی، همان کرد، سرشار از گذشته میرودابه در  می

.« زیساتند مای  وارالزمانی بهشات کرد ... انگار همه در یک را دوباره حس می شکوه درونی و باستانیهمان 

  (142 )همان:

انگاار در  کم از افق دیدش کناار رفات، در پاس و پشات زماان گام شاد، طاوری کاه          خان کمیوس » 

توانست از پس غباار زماان   فاق افتاده بود که نمیای اتّ، حادثهدم تاریخ عمرش و شاید زندگی دیگری سپیده

  (148 )همان:.« فن را به یاد بیاورد یخوببه

اسیت قدیمی نیست. خانم رعناا فن را نتیجاۀ   چیزی جز عود یک حسّ اشگفت که بیماری خانیلطفعل» 

 ( 152: )همان« .خان هرگز قضا نشده بوددید که مثل نماز صبح می گاهیخوانی صبحشاهنامه همهفن

برای  ؛157: )همان« .رسید اشنمای شاهنامهشیرازة نخۀ روی مهر نماز او و به های پدرش به لکّاز دست» 

 (.152، 149، 115، 64، 34 : همان بیشتر ر.های نمونه

، خاون  یاهسا فبدر عبارات یادشده از متن رمان کلمات، ترکیبات و جمالتی مانند رودابه، فب چر ،  

وار، زنادگی فرازماانی، شاروع    دم تاریخ، الزمانی بهشات قربانی، چاه ویل، خندق روح، سقوط روح، سپیده

ال، خوانی بعد از نماز صبح، ترنج نارسایده، نقّا  شیخی و خانی، شاهنامه هایی دیگر،ه از جایی دیگر با فدمقصّ

یمی، های سیاه و عفن تردید و دودلی، هویت نامعلوم، ساکون قاد  فب نمای شاهنامه،مادر پهلوان، شیرازة نخ

 بناابراین  رسند؛نظر میت دستور زبان متن، غیر دستوری بهیوجود دارد که در کلّ شکوه درونی و باستانی و...

متنی و فرامتنای )اجتمااعی( کاافی    ها ارجاعات درونفنای داللت دارند که برای در  و دریافت بر معانی

باه بیناامتن مراجعاه     هاا یدستور یرغهای ضمنی این منظور در  داللتبلکه خواننده ناگزیر است به نیست؛

کارد و باا تحلیال     مشخّصهای توصیفی را ها و منظومهها، انباشتوسیلۀ معنابنکار ابتدا باید بهکند. برای این
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  های توصیفی متن را رمزگشایی نمود.های حاصل از منظومههیپوگرام

 تفسیرگر  .2-2

ء ارجااع  او، نشانه همواره به یاک شای   باورد. بهرا مطرح کر «تفسیرگر»شناسی خود اصطالح پیرس در نشانه

دانسات.  می شیء و نشانه بین ایواسطه را تفسیرگر گیرد. پیرستفسیرگر صورت می دارد و این ارجاع ازراه

ابطاۀ موجاود میاان یاک     ای است کاه ر او تفسیرگر نشانه ازنظرا داشت، امّ توجّهریفاتر نیز به مقولۀ تفسیرگر 

ریفاتر باه دو مرحلاۀ خاوانش و دو ناوع      کهازفنجا(. 169: 1380دهد )فلن، دیگر را توضیح می نشانه و نشانۀ

دو ساطح خاوانش حضاور    کند که تفسیرگر در هرپردازی )صریح و ضمنی( قائل است، استدالل میداللت

ویژه کند؛ زیرا خوانش ادبی بهنقشی اساسی ایفا می ،دارد. تفسیرگر در گذر از یک نظام داللتی به نظام دیگر

وم گذر کند تا خوانش نهایی متن حاصل شود. بر همین اساس است شعری باید از مرحلۀ نخست به مرحلۀ د

نمایاد؛ تفسایرگر   پردازی ضمنی مفهوم تفسیرگر را ضروری مای گذر از معنا به داللت»نویسد: که ریفاتر می

هاا جاز   های سطحی متن اشراف دارد و تمام فن چیزهاایی را کاه ایان نشاانه    ای است که بر تفسیر نشانهنشانه

. تفسایرگر در خاوانش   (107: 1978)ریفاتر،  «.کندروشنی بیان میکنند، بهمستقیم تصویر نمی یرصورت غ به

  های توصیفی همراه است.محاکاتی با انباشت و در خوانش بینامتنی با منظومه

 . انباشت2-2-1

طریق عنصار معناایی   شود که ازمی افتد که خواننده با مجموعه کلماتی مواجهفاق میفرایند انباشت وقتی اتّ» 

شوند، برای مثال، گال معناابن مشاتر  زنباق،     هم مربوط میگوییم، بهبه فن معنابن مشتر  میواحدی که 

گارا،  شناسان نقش(. با استفاده از اصطالحات زبان114: 1389)برکت و افتخاری، « .ففتابگردان و فالله است

 فینادی هام  حسان  و هالیادی  ازنظرفیند است؛ همای از کلمات توان گفت انباشت دربرگیرندة مجموعهمی

 رابطاۀ  میانشاان  کاه  هساتند  ایشاناختی زباان  واحادهای  فیناد هام  هایواژه. است انسجامی هایابزار از یکی

 و هالیادی ) گفات  سخن واژگانی اقالم یا محتوایی هایواژه عنوان با هافن از توانمی و دارد وجود مفهومی

 است.  یهپاهمرابطۀ کلمات در انباشت مبتنی بر همسانی و سازگاری مفاهیم  (.196-195: 1393 حسن،

اسات، مشاتمل بار     گرفتاه  که بر محوریت معناابن زن شاکل   به هادس خوش فمدیدانباشت اصلی رمان 

کلماتی مانند سیاهی، عامل شکست، سکوت و خاموشی، سردی، بادکاره و فاساق، جاانی و ساقوط زن در     

 خورناد. از ایان راه  با یکدیگر پیوند مای « زن»واسطۀ معنابن ، بههای یادشدهانباشت نشانهجنگ است. در این 

شود. این خوانش به این مسئله اشاره دارد که زنان در این رماان از  لیه یا محاکاتی رمان حاصل میخوانش اوّ

 موقعیت و جایگاه فردی و اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. 
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 به هادس خوش آمدیددر رمان « زن»انباشت معنایی  .1 نمودار

 منظومة توصیفی .2-2-2 

اناد؛ مبناای   ای با یکدیگر در ارتبااط هاست که حول محور یک واژة هستهای از واژهمنظومۀ توصیفی شبکه»

پایه است . منظومۀ توصیفی مبتنی بر روابط مفاهیم ناهم(39: 1978)ریفاتر،  «.ای استارتباط معنابن واژة هسته

( و به همین سبب، این ارتبااط  2: 1389)برکت و افتخاری، « .رابطۀ منظومه و هسته مبتنی بر مجاز است»یعنی 

منظوماۀ توصایفی باا محوریات      ، ساه باه هاادس خاوش فمدیاد    فیاد. بارای رماان    در خارج از متن پدید می

های توصیفی رمان گرفت. یکی از منظومهنظر توان درمی« خانیطایفۀ شیخ»و « شاهنامه»، «رودابه»های  معنابن

ص، پاروا، خوشاگل، متشاخّ   ، با کلمات و ترکیباتی مانند زن، بای گرفته استشکل « رودابه»که حول معنابن 

از  شاده سااقط بخات، هاادس و   کدبانو، فب، خشم و نفرت، ترنج نارسیده، سوارکار، قرباانی، چشامه، سایاه   

 زندگی در ارتباط است. 

 
 به هادس خوش آمدید در رمان «رودابه»توصیفی  منظومة .2نمودار 
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رودابه، تهمینه، سیندخت، فرانک، رستم با کلماتی مانند  شاهنامهمۀ توصیفی دوم با محوریت معنابن منظو

 شکوه باستانی در ارتباط است.  ال ونما، نقّو سهراب، شیرازة نخ

 
 خوش آمدیدبه هادس در رمان  شاهنامهتوصیفی  منظومة .3نمودار 

، «خاانی »، «شایخی »هاایی مانناد   هستۀ مفاهیم است و با واژه« خانیطایفۀ شیخ»در منظومۀ توصیفی سوم، 

 ارتباط دارد.« ایرانیت»و « اسالمیت»

 
 به هادس خوش آمدیدخانی در رمان شیخ منظومة توصیفی طایفة .4نمودار 

هاا  ی است که در قالب هیپاوگرام های خاصّن دریافت و در  بینامتنهای توصیفی متضمّدر  منظومه

 .شوندنمودار می

 . هیپوگرام2-3

هیپوگرام کلمه یا جمله یا تصویر قالبی است که از پیش در گویش اجتماعی وجود داشته و واژه یاا عباارتی   

اناد  بالفعال مااتریس   یهاروایت درواقعها (. هیپوگرام250: 1394کند )نامور مطلق، در متن فن را تداعی می

شوند و با در متن ظاهر می یهای قراردادییا تداع هاقولنقلفشنا، کلمات مبتذل،  یهاعبارت صورتبهکه 

طور بهای است که (. در نظام فکری ریفاتر، بینامتنیت پدیده85: 1384ند )سلدن، هست ماتریس خود در پیوند

یاک قطعاه،    ۀواساط بینامتنیت فن است که یک متن به ةترین جلوزیرا بدیهی ؛عمیق به هیپوگرام وابسته است
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 ی یک کلمه متن دیگری را تداعی کند. حتّ یا جمله

 شاهنامهی این رمان دهد که بینامتن کلّنشان می به هادس خوش فمدیدهای توصیفی رمان بررسی منظومه

ای خبر ی و سرگردانی جامعههویتنوع تقابلی است؛ به این معنی که این رمان از بیاست، هرچند این رابطه از

های فرهنگ خود و عناصر فرهنگی دیگاری کاه وارد فن شاده تعامال     بین ارزش نتوانسته استدهد که می

زنند و فرهنگ سابق( چنگ می) شاهنامهنمای مردم این جامعه تنها در ظاهر به شیرازة نخ یجهدرنتبرقرار کند، 

و باه   کنناد یما  بار را از شاهنامهقی فقط ابیات این جامعه بدون هیچ تعمّکنند. جوانان الی میابیاتی از فن را نقّ

 شاهنامهخان بیشترِ لطفعلی»نمایند: ها، قناعت میفارغ از کارکردهای هریک از فن شاهنامههای برگرفته از نام

خوان بشاود، ماردی کاه جزئای از اساباب      ال، شاهنامهرا حفظ بود. در کودکی فرزو داشت مثل ابوتراب نقّ

.« خااطر بساپرند  هاایش را بشانوند و باه     بودناد نقال  ها موظّا فباد بود و جوانهای ابراهیمخانیبزرگی شیخ

 (23: 1388)سلیمانی، 

ن دیارین خاود باوده و    حاافظ تمادّ   ظاهربهخانی نمادی است از مردم ایران که گرچه طایفۀ شیخ درواقع

اناد، ناه   ای از اسالمیت و ایرانیت شدهاند و تبدیل به فمیزههاست که از فن فاصله گرفتهقرن ا عمیقاًهستند، امّ

 (23: )هماان « .اناد: اساالمیت و ایرانیات   کنار فمده باهمگفت: شیخی و خانی دایی برزو می»اند و نه فن: این

هاویتی، خاموشای و ساکوت زناان     شدن هنجارهای پیشین بای های این زوال فرهنگی و منسوخانهیکی از نش

هاایی  عناوان متنای حااوی فرهناگ پیشاین( فغاازگر عشاق       )باه شااهنامه  است. به همان انادازه کاه زناان در    

)نماینادة   به هادس خاوش فمدیاد  است، در رمان  د پهلوانان و قهرمانانها تولّاند که حاصل فنفرجام خجسته

فبرویی نادارد. در جامعاۀ کناونی ایاران،     ای جز بیجههایشان نافرجام است و نتیفرهنگ عصر حاضر(، عشق

ی در تعیین سرنوشت خود ندارناد و اگار   برند و هیچ حقّسر میزنان در وضعیتی نامتعادل، بحرانی و بغرنج به

ی اگر در جنگ به اسارت گرفتاه شاوند و   ای جز سکوت ندارند. زنان حتّشوند، چارهمورد ظلم و ستم واقع 

شوند، بلکاه از نگااه ماردان    ای ارج نهاده نمییابند، دیگر همچون گردففرید اسطوره از چنگ دشمن نجات

و دختار را ساوار یاک جیات ارتشای       شاوند بندی مای بار اسرا دستهاین: »فیندشمار میبهکرده ایرانی سقوط

ای نادارد.  فایاده زنناد،  کنناد، زار مای  خورند، التماس میکنند، کتک میکنند. مردان ایرانی اعتراض می می

کند. سه نظامی عراقی و دختر جوان تنها مسافران جیت هستند. دختر از نگاه مردان ایرانای  جیت حرکت می

  (98)همان: .« کرده استاز همین حاال سقوط 

مایاۀ  دادن بحران هویت و معضالت اجتماعی زنان با تمرکز بار درون نشان منظوربهبر این، نویسنده  افزون

کند و است، برقرار می شاهنامهترین داستان عاشقانۀ که طوالنی زال و رودابهای بینامتنی با داستان هعشق، رابط
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اصلی  شخصیّت، اشاره شدطور که در فغاز کشد. همانتصویر میدو فرهنگ را در جامعۀ ایرانی به تقابل بین

هاای نویسانده از   رمان دختری است به نام رودابه که با پسردایی خود احسان روابطی عاشقانه دارد. توصای  

 شااهنامه و چهرة رودابه در  شخصیّتخان به او یادفور پیش از تجاوز یوس رودابه، روحیات و حاالت وی 

 :شودمیبررسی  هاهتاهایی از این شباست؛ در اینجا نمونه
 . زیبایی رودابه2-3-1 
« مردهاای تهاران کافیاه     کاردن کالّ  خانی برای بادبخت تر از طایفۀ شیخبنازم قدرت خدا را، فقط یک دخ» 

، شااهنامه (. در 35 )هماان: .« روداباه گال سرسابد دخترهاا باود، نورسایده و شاکفته       »(؛ 10: 1388)سلیمانی، 

 کند:فردوسی رودابه را چنین توصی  می

 مهااااان میااااان زا ناماااادار یکاااای

 دختااار اسااات یکااای او پاااس پاااردة

 بااه کااردار عاااج ز ساار تااا بااه پااایش 

 ناااردان لااب رخااانش چااو گلنااار و 

 دو نرگس باه بااغ   سانبهدو چشمش 

 سااار فراساااته بهشاااتی اسااات سرتا 
 

 پهلاااوان جهاااان چناااین گفااات باااا  

 تار اسات  نیکاو  خورشید که رویش ز

 به رخ چون بهشت و به باالی ساج ...

 نااااردان رساااته دو سااایمین بااارش ز

 زاغ ... پااارّ از بااارده تیرگااای ماااژه

 خواساااته و داناااش و فرایاااش پااار
 

(184-183: 1 ، ج1368فردوسی، )  

 تیهنجارهای جامعة سنّ برخالفورزی زنانه . عشق2-3-2

 گناه یکپارچه را خودش رودابه»د: کوشمی او به رسیدن برای و ورزدمی عشق احسان به رمان قهرمان رودابه

 دانشگاه در را فن توانستمی که ایرشته انتخاب در داشت احسان با او تبانی در ریشه که دیدمی معصیت و

. باشد فزادتر احسان با اشرابطه در بتواند تا بود کرده انتخاب را تهران اامّ بخواند، اشخانواده درکنار کرمان

رفتارهاای   (.28: 1388 سالیمانی، ) «.کارد  تار نزدیاک  احساان  باه  را رودابه معصیت این در احسان مشارکت

یادفور عشق روداباه باه زال    ینوعبه(، 128همان: ان و دیدارهای پنهانی با او )رودابه، عالقۀ شدیدش به احس

 گوید:است؛ رودابه دربارة عشق خود به زال چنین می

 و فگاااااه بیااااد هاااار پاااانج بدانیااااد

 چااو بحاار دمااانهم معاشااقکااه ماان 

 پاار از پااور سااام اساات روشاان دلاام  
 

 بیاااد باااا بخااات هماااراه ساااالههماااه 

 فسااامان ماااوج تاااا  ازو بااار شاااده 

 بااه خااواب اناادر اندیشااه زو نگساالم  
 

 (188-187: 1 ، ج1368فردوسی، )
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 با ازدواج ایشان . مخالفت بزرگان2-3-3

خانی به ا کدام دلبستگی در خانوادة شیخامّ» منوط به رضایت بزرگان خاندان است؛ازدواج رودابه و احسان  

: 1388)سلیمانی، « .زنندترها به این دلبستگی مهر تأیید میبرسد. مگر این بزرگ یکییناسرانجام رسیده که 

 شاه با این وصلت است:نیز، زال نگران مخالفت منوچهر زال و رودابه(. در داستان 35

 رویساااپهبد چناااین گفااات باااا مااااه

 منااااوچهر چااااون بشاااانود داسااااتان
 

 از رنگ و بویکه ای سرو سیمین پر  

 داساااتانهااامکاااار  بااادین نباشاااد
 

 (201-200: 1 ، ج1368فردوسی، )

 :نهاده استداند که زال برای رودابه نیز سیندخت این عشق را دامی می سواز دیگر

 چنااان دان کااه رودابااه را پااور سااام  

 راه ز دل او ببردسااااااات روشااااااان
 

 هرگوناااه دام نهااااده اسااات نهاااانی  

 مااان کاارد بایااد نگاااه   یکاای چاااره 
 

 (217 :1 ، جهمان)

 شود که قصد کشتن رودابه را دارد: عصبانی می یقدربه ،از این عشق فگاهیمهراب نیز پس از 

 گفااات روداباااه را رود خاااونهمااای
 

 کناااونروی زماااین بااارکنم هااامباااه 
 

 )همان(

 . اظهار ناخشنودی مادران از زاییدن فرزند دختر2-3-4

از  پیش؛ رعنا خانم، مادر رودابه، شده استد فرزند دختر اظهار نارضایتی از تولّ شاهنامههم در رمان و هم در 

دنیاا  رودابه سه فرزند دختر زاییده بود، او که فرزو داشت فرزند چهارمش پسر باشد، باار دیگار، دختاری باه    

د اسات و  پسر موعود به این جهان قدم گذاشته، ببخشد. باا او سار   یجابهنتوانسته بود رودابه را که »فورد؛ او 

 کند: خاطر زادن دختر سرزنش مینیز سیندخت خود را به شاهنامهدر  (49: 1388)سلیمانی، « .خصم

 بااه باااد  د دادخااواهیباادین نااام ب اا  
 

 ام دخات هرگاز کاه زاد   چو من زاده 
 

 (214 :1 ، ج1368)فردوسی، 

 . ماتریس2-4

ماتن  پردازد، صوری که در سطح رویاین  ریفاتر عنصری زیربنایی است که به تولید صور می ازنظرماتریس  

 رسند و خواننده باید باا بررسای صاور   طور کامل به فعلیت نمیسطح رویین به راهند و هرگز ازشوفشکار می

خوانناده ضامن فرایناد    »ها به بازسازی ساختار زیرین بپردازد. در فن قو تعمّ ها با یکدیگرفن تطبیق ،فشکار

تاری از معناا را فشاکار ساازد کاه      دستوری ناگزیر اسات ساطح دوم و عاالی    تفسیر، در مواجهه با موانع غیر
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کند. فنچه سرانجام باید کش  شود، یک مااتریس سااختاری اسات    دستوری متن را تبیین می های غیر جنبه

تریس ساختاری است ، مادرواقع؛ (83: 1384)سلدن، « .ی یک واژه تقلیل یابدیا حتّ تواند به یک جملهکه می

و در یابد خودی خود عینیت نمیب است، مفهومی است انتزاعی که بهاز متن غای طور معمولکه به مفروض

 (.179: 1397ود )جونقانی، رمی شمارعین حال عامل وحدت متن به

 2ماتن نقطۀ مقابال پایش   در (1) 1متنگیری بیشتوان دریافت که جهتهای رمان، میبه هیپوگرام توجّهبا 

ط گیری داللت را نگااه تقاابلی باه جریاان مسالّ     های شکلیکی از راه (243: 1973) ریفاتر. 1 :استخویش 

هاایی کاه در   شاباهت  بااوجود فن است که رودابۀ رماان   بیانگرهای ضمنی رمان داللت ؛دانسته استبینامتن 

 ایاجتماعی و فرهنگای  وضعیتدارد، در  شاهنامههای شخصی به رودابۀ حوادث زندگی و خوی و خصلت

تاالش او بارای کساب جایگااه باشاکوه       وساازد  ش دور مای اایکند که او را از همتای اساطوره زندگی می

 ایمشاهور و اساطوره  از زناان   نام جزبهچیزی  ،به هادس خوش فمدیددر رمان  .ماندنافرجام میاش حماسی

 . نمانده استمانند فرانک، تهمینه، سیندخت و رودابه باقی  شاهنامه

تی اجتمااع  ی برخوردارند، بار هنجارهاای سانّ   شخصیّتاز استقالل رأی و برجستگی  شاهنامهزنانی که در 

مخالفت پدر و ماادر،   همچونای به مقصود، عوامل بازدارنده رسیدن درراهد و قادرند که نشوخود چیره می

مطالبۀ  ازنظررودابه و تهمینه که بیشتر  مانندرا از پیش پای بردارند؛ زنانی  ...ختالفات قومی، دینی، محیطی وا

ا در امّ ؛(206: 1383حضور دارند )حمیدیان،  شاهنامهاند و در بخش حماسی توجّهحقوق طبیعی خود جالب 

وعان نرویم، دیگر زنان استواری و صالبت همهای تاریخی پیش میسمت قسمتهرچه بهنیز  شاهنامههمین 

باا   باازی عشاق درد این زنان گاویی تنهاا باه   »شوند. اهل غنج و خودفرایی میحماسی خود را ندارند و بیشتر 

هنری فقاط پرکاردن خاق نقاش مقابال       ازنظرها و نقش فن خورندکردن ماجراهای عاشقانه میمردان و برپا

گار  و ا قادر به مطالباۀ حقاوق انساانی خاود نیساتند      نیز های عصر ما(. رودابه207 :)همان« .مردان است و بس

هاویتی  نتیجۀ این امر بای خودکشی هستند؛  بساچهگیرند، مجبور به سکوت و مورد ظلم و تجاوز مردان قرار 

زندگی  )هادس( در جهان مردگان اگویو دانند اظهار عشق را گناه و معصیت می؛ زنانی که زنان امروز است

 .کنندمی

 گیری. نتیجه3

ای و بازففرینی روایتای  های اسطورهشخصیّتبا گرایش به  ،هادس خوش فمدید به بلقیس سلیمانی در رمان

                                                                                                                                                              
1. hypertext 

2. hypotext 
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هویات زناناه و حفاظ و پاساداری از امنیات و      کوشد در نوشتاری زنانه باه بازیاابی   ای و حماسی میاسطوره

متن پیش عنوانبه ان بپردازد. وی بدین منظور با درنظرداشتن داستان زال و رودابهحقوق فردی و اجتماعی زن

دم رودابه، فب چر ، خون قربانی، سقوط روح، سپیده مانند« هاییزبانی یدستور غیر»داستانی خویش، اثر 

نماای  ال، مادر پهلوان، شیرازة نخخوانی، ترنج نارسیده، نقّوار، شیخی و خانی، شاهنامهتاریخ، الزمانی بهشت

 . گنجانده استدر این رمان می ، شکوه درونی و باستانی و...شاهنامه

دربردارنادة   ازفنجاکاه شاوند و  ی رماان مای  ها سبب درنگ در جریان خوانش خطّزبانی دستور این غیر 

گردند. استخراج و بررسی این غیر شدن متن میاییهچندالمنجر به چندصدایی و  ،های ضمنی هستندداللت

، «رودابه»سه منظومۀ توصیفی مایۀ اصلی رمان است و که درون« زن»ها از متن به انباشت معنایی دستور زبانی

دهد که به وضعیت بغارنج زناان در جامعاۀ اماروز ایاران داللات دارد.       راه می« خانیطایفۀ شیخ»و « شاهنامه»

ایرانای   در جامعاۀ فماده  وجودهاای فرهنگای باه   ی و تجاوز به حقوق زنان را حاصل دگردیسای نویسنده تعدّ

هاای فشانا و   هاا یاا تصاویر   ر هیپاوگرام تفسایری خوانناده/ مفسّا   ترتیب، در خوانش بیناامتنی و  بدین داند. می

و  هناماه  شاا اند از وص  زیباایی روداباۀ   که عبارت زال و رودابهبا داستان  در مقایسه این رمان را گونۀ تلمیح
 خالفات باا بزرگاان باا ازدواج و...    خاارج از عارف، م   یورزعشاق رودابۀ رمان، ننگ مادران از دخترزایای،  

شااهنامه عنصار اصالی و     ۀوار رمان باا داساتان زال و رودابا   سپس از مقایسۀ این تصویرهای تلمیح ؛یابد یدرم

خود،  ای و حماسیگرفتن قهرمان زن رمان از همتای اسطورهشود که همانا فاصلهمی مشخّصماتریس رمان 

و سقوط به جهان مردگاان  هویتی بی یتدرنهااش و لیهفوردن جایگاه اوّدستماندن تالش او برای بهنافرجام

ی و تجاوز باه حقاوق فاردی خاویش را هام      ی توان بازگوکردن و بیان تعدّکه حتّ یاگونهبه)هادس( است، 

 ندارد. 

 نوشت. پی4
 بلکاه  شاود، نمای  ایجااد  حضاوری هام  برپایاۀ  متنیات بیش ولی است، ادبی متن دو پیوند ناشی از بینامتنیت مانند ،«متنیتبیش» (1)

 ماتن  پیوناد  موجاب  کاه  یریتفسا  ریغ ازنوع است ایرابطه متنیتبیش دیگر، عبارتبه فید؛می پدید اقتباس و برگرفتگی براساس

 یافتۀتکامل صورت و فن از تقلید یا متنپیش دگرگونی و تغییر حاصل متنبیش شود؛می (متنپیش) «ال » متن با (متنبیش) «ب»

  .(95-94: 1386 مطلق، نامور ؛143: 1394 ژوو،) است فن
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