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 دهیچک

دازانی پرنظریه از جمله« نتژرار ژ»آید. ترین رویکردهای مطالعاتی در ادبّیات به شمار میاز رایج« بینامتنیّت» یۀنظر

ات در ادبی حدودی است که نقش مهّمی در کاربردی کردن نظریۀ بینامتنی دارد. اشکال مختلف مناسبات بینامتنی تا

-بندییمرو، تقس، ازینفارسی مسبوق به سابقه است و ژرارژنت به طور غیرمستقیم با برخی از آثار ادبی ما آشنا بوده

بویژه در  فارسی، است، در بسیاری از آثار مربوط به ادبیّاتهایی که ژنت در خصوص انواع بینامتنیت مطرح کرده

ر اساس ردازی بپبندی و نظریهیقت آنچه او انجام داده، جمعادبیّات حماسی قابل تطبیق و مطالعه است. در حق

 ی واهنامۀ فردوسش از «نامهعلی»سرایندۀ  که انتقاداتی وجود گونه متون ادبی است. بامطالعات دقیق او از این

 مصون نظومۀ خودم در مّلی و باستانی اساطیری، عناصر منعکس کردن از داشته، ملّی و حماسی و اساطیری پهلوانان

گون و با آثار دگر های اینتتواند شناخت ما را از قابلیّخوانشِ همزمان و مطالعۀ بینامتنی این دو اثر می. استنمانده

کال به اش« امهنعلی»ه کها آشنا کند. بعد از مطالعۀ بینامتنِی این دو اثر معلوم شد های مشترک یا منفرد آنویژگی

ی ر اساطیره عناصبر کلّی و جزئی اعمّ از گزینش واژه، عبارت، اعالم، تلمیح صریح، غیر صریح و ضمنی؛ در ساختا

ادی از ا حّد زیتبر اثر  های داستان و حّتی تفکّر حاکمای( و شخصیّت)اعم از قهرمانان و حیوانات اساطیری و افسانه

صدایی و چند گفتگومندی چه مسّلم است این است که علیرغم وجود ویژگیشاهنامۀ فردوسی متأثّر بوده است. آن

یق و یاس و تطبقتر از ها وسیعهای منفرِد خاّصی نیز هستند و رابطۀ بینامتنی آندر این دو اثر، هریک دارای ویژگی

 برداشت مستقیم از متون پیشین است. 

 

 ت و ژرار ژنت.یّنامتنینامه، بی: شاهنامه، علهادواژهیکل
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 مقدّمه .1-1

حاظ ی به لاشعر محصول احساس و اندیشه و مولود مقتضّیات فرهنگی و اجتماعی عصر شاعر است. شعر هر دوره

ها سده در تمام األخص شعربحال، ادبّیات و های بیّنی دارد. با اینهای دیگر تفاوتزبانی، ادبی و فکری نسبت به دوره

هم در  وساختار  اند. این پیوستگی یا تأثیرپذیری هم درهم متّصل بودهو ادوار شعر فارسی مثل زنجیرهایی به 

 ثار شاخصآرخی از بهای مختلف ـ مخصوصًا در محتوای غالب آثار قابل مطالعه است. وجود این ویژگی در آثار دوره

 رسی، ضمنت فااـ نه تنها عیب نیست، که بر قوّت و تأثیرگذاری آن افزوده است. برخی از شاعران زبان و ادبیّ

ت و تأثیر ا بر قوّشگرده تأثیرپذیری از شعرای متقّدم با تغییر و تحوّل در زبان و شیوۀ بیان یا استفاده از برخی از

 اند. سخن خود افزوده

ها مانیخ، آرارت یانگرب ،حماسه»ای دیرین دارد. شعر حماسی یکی از انواع شعر فارسی است که در ایران تاریخچه      

 یختار یوعحماسه نر، به عبارت دیگدارد.  یملّ بۀجن، جهت ینملت است و به هم یک یزغرور و افتخارآمپر یزوهاو آر

-یم ر همرا د یقتو حق یالو خ یرو اساط یخکه تار یتشملت است به هنگام طفول یکشعر  گذشته است، یلیتخ

هیچ ملّت متمدّنی  (19:1383)صفا، « .رودیمار منگار ملت به شیختار اه،یدگد یناز ا یزحماسه ن یندۀو سرا یختهآم

 بسیار قهرمانان و نانپهلوا یحماسه ایران، سرزمین تاریخ در»بهره دانست. توان از حماسه و متون حماسی بیرا نمی

 سرزمین آیین و فرهنگ تاریخ، گرتوصیف که هاحماسه. است بسته نقش تاریخی، وقایع در چه و کهن اساطیر در چه

 سمبلی و نماد مونه،ن کدام هر که است مردانی هایغم و هاشادی ها،رزم ها،دالوری یصحنه سراسر خود است انایر

 (43:1388)شریعت؛ زینلی، .« هستند برتر هایویژگی از

و  ریخیهای تاهود حماسهای حماسیِ موجود، لزومًا ملی نیستند. وجالبته الزم به یادآوری است که همۀ منظومه      

لمه ملی واقعی ک های ملی نیز، تنها شاهنامۀ فردوسی به معنایدهندۀ همین امر است. از میان حماسهدینی نشان

ا ستند، امهماسۀ ملی حنامه و...به ظاهر نامه، فرامرزنامه، بانوگشسبهای حماسی دیگر، مانند: بهمناست و منظومه

 اند.بلکه حول یک پهلوان پرداخته شدهجامعیت شاهنامه را ندارند و نه دربارۀ یک ملّت، 

ای متناسب با شرایط عناصر حماسه در هر دوره»ها اگرچه مربوط به دوران ابتدایی زندگی بشر است، اما حماسه      

از  یکیعنوان  به یفردوس ۀشاهنام( به عنوان مثال، 66:1385)آموزگار، « شوند.فکری و فرهنگی ملل، بازتولید می

آثار در نظم  یرگذارتریناز تأث ترین منبع حماسی ادبیات فارسی نیز هست،که مهم -یادب فارس یکالسمتون نظم ک
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و لحن  یقیموس ادبی،در سطوح زبان،  توانیبازتاب را م ینمختلف ا یها. جلوهاستهای مختلف بودهدر دورهو نثر 

  قرار داد. یمورد بررسبسیاری از آثار بعد از فردوسی 

ماسی اساطیری و های حمنظومه. 1از جمله: اند؛ های حماسی را به انواعی تقسیم کردهنظران منظومهصاحب     

. )صفا، ماسی مصنوعحهای منظومه – 4دینی  - های حماسیمنظومه. 3 تاریخی - های حماسیمنظومه. 2 پهلوانی

1383 :5) 

سه به ین نوع حماای دینی هر قوم اختصاص دارد. حماسه دینی و مذهبی به توصیف قهرمانی های بزرگان و اولیا    

دن دار ششهوین و ریها نقشی بسزا در تکپردازد، که فداکاری آنبیان مشکالت و جانفشانی قهرمانان و بزرگانی می

 (7: 1389امامی، ) «.استدین و مذهب یک قوم ایفا کرده

است که متنی  (ayayadgare zareran) دگار زریرانبازمانده از این دست در ایران، یا ۀ دینیِنخستین حماس      

ت. ین زرتشت اسبرای پاسبانی از د (Hyaona) حماسی به زبان پهلوی است و شرح و وصف نبرد ایرانیان با خیونان

ی هاان سدهنویسخین داستان را، دقیقی به شعر درآورد و فردوسی هم آن را در شاهنامه گنجانده است و از تاریا

: تابی، بی)ثعال  .استکردهششم هجری، تنها ثعالبی به طور مشروح و با کمی اختالف از این داستان یاد چهارم تا 

170) 

ودند، بدین اسالم  ۀپس از اسالم و رواج شعر فارسی، اکثر قریب به اتفاق شاعران فارسی زبان که خود پرورد      

یامبر و ا، نعت پهحمیدیهقرار دادند که آغاز دواوین اشعار، تاشعار خود را در خدمت دفاع، تبلیغ و ترویج دین اسالم 

زی و سانی مروانند کمائمه اطهار )ع( و خلفه بیانگر این موضوع است. در تاریخ شعر فارسی، اشعار دینی از شاعران 

و ابن  شم هجریششاعران شیعی مذهبی از قبیل: قوامی رازی؛ شاعران قرن  ۀوسیلا بههناصر خسرو آغاز شد و بعد

 وفویه ص ۀحسام خوسفی؛ شاعر قرن نهم و محتشم کاشانی؛ شاعر قرن دهم تکمیل شد. پس از آن در تمام دور

ا یر مناقب در ذک ها دانست، معموالًهای دینی را هم باید در شمار آناین اشعار که حماسه .قاجاریه ادامه یافت

ذهب متقویت  صفویه که عهد ۀج این نوع شعر در دورع سروده شده است. رواپیشروان تشیّ مصائب اولیای دین و

صفا، ) یفتاد.زدواج ناقاجاری نیز  ۀتر بوده و در دوردیگر بیش ۀتشیع و رسمی شدن آن در ایران است، که از هر دور

1363 :89) 

-یا مناقب« مناقبیان»همین نوع حماسه یا مفاخره مذهبی است که در نهایت منجر به پدید آمدن گروهی به نام:       

خوانان شد که به ذکر بزرگی و علو مقام پیشوایان خود، بویژه در شیعه می پرداختند. از آثار شیعه در قرن ششم 

از عهد آل بویه به بعد، در ایران  خوانان یا مناقبیان ظاهراًای خاص به نام مناقبشود که دستههجری معلوم می

خوانان در کردند و به اشعاری که مناقبها اجتماع میمردم برگرد آن سرگرم کار بودند. کار این دسته آن بود که

ها از شد که در آندادند. همراه این مناقب، حکایاتی هم نقل میخواندند، گوش فرا میوصف ائمه اطهار )س( می

های حماسی منظومه های قهرمانی وایجاد داستان ۀرفت. این کار مقدمبن ابیطالب )ع( سخن میهای علیشجاعت

بن ابیطالب )ع( و اوالد او شده و از این راه چند منظومه بدیع در ادبیات فارسی به وجود مغازی علی ۀدینی دربار

« حیدری ۀحمل»با ذل و « حیدری ۀحمل»ابن حسام و « نامهخاوران»آمده که همگی در بحر متقارب است، مانند: 
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ۀ دیگر. سروش اصفهانی و چند منظوم« اردیبهشت نامه»کاشانی و خان صبای فتحعلی« خداوندنامه»راجی کرمانی و 

 (65)همان: 

 

 بیان مسئله .2-1

 چند وی. است «ربیع» به متخلّص ایسراینده از کهن، ایمنظومه شیعی، حماسی هایگنجینه از یکی «نامهعلی»

 آورده خود ۀمنظوم در سراینده که طورآن. آمد دنیا به قمری هجری 420 سال در فردوسی، درگذشت از بعد سال

 بود بیهق ناحیۀ زا احتماالً  و خراسان مردم از وی. استرسانده پایان به قمری هجری 482 سال به را آن نظم است؛

 ابیات تعداد و یهجر هفتم سدۀ آن، کتابت تاریخ. داشت شهرت شیعی هایگرایش داشتن به دیرباز از منطقه این که

 به و حماسی هایمنظومه وزن همان یعنی متقارب بحر در را منظومه این شاعر. است بیت هزار دوازده حدود آن

 یکسره و «ینقاسط» و «ناکثین» با( ع) علی حضرت مغازی و مناقب ذکر در منظومه این. است سروده فارسی زبان

 خلفای فتالخ دوران تاریخی وقایع ذکر و اسالم صدر تاریخی نکات بر عالوه وی. است شیعی اعتقادات خدمت در

 تفصیل به ار صّفین و جمل جنگ ماجرای السالم،علیهم حسین امام و حسن امام و علی حضرت امامت و گانهسه

 شاهنامه از را ومعم نظر تا بوده این نویسنده قصد که آیدمی بر چنین منظومه، ابیات مطاوی از. استکرده بیان

 . سازد فمعطو( ع) علی حضرت هایدالوری ذکر به و برگردانده

ماً و نیان عمو، و ایرادهد که شاعر نتوانسته است میان اسالمیّت فردوسی خصوصاً، نشان می«ربیع»فحوای کالم       

شود.  فکیک قائلتها که مخالف شعائر اسالم بودند ـ ها ـ در قالب مخالفت با خلفا و عصبیّت آنستیزی آنعرب

ور را یادآ گ ایرانیگرفت تا به اعراب نژادپرست، تاریخ و تمدن و فرهنسرائی اساساً برای این شکل نهضت شاهنامه

-ا ملتهوند آنشمتوجه  وها دست از تحقیر  و خوارداشت ایرانیان بردارند و خودبینی خود را کنار بگذارند شود تا آن

 های کهنسال و دارای فرهنگ و تمدن هستند.

ی عنصر رتری قومبزیت و د، با ظلم و ستم عنصر عرب و با خلفائی که ممردم ایران هیچگاه با اسالم مخالف نبودن      

کردند. راموش نفکردند مخالف بودند و در پذیرفتن دین و سپس مذاهب مختلف، ملیت خودشان را عرب را ترویج می

، ان استنیا ایراآنچه مربوط به ملیت آنها بود، سخت مودر عالقه و توجهشان بود. همین فردوسی که مظهر ملیت م

(. به 24: ص 1370اشی، بارد. )دهبکند، ایمان و اخالص از آن میالسالم یاد میهنگامی که از امیر مؤمنان علی علیه

 است: عنوان مثال در آغاز کتاب )شاهنامه( در ستایش پیامبر چنین سروده

                        ایدت جستــگاری ببــدر رست    ترا دانش و دین رهاند درست

                           نخواهی که دایم بوی مستمند       وگر دل نخواهی که باشد نژند

...                                      ها بدین آب شویرگیــدل از تی           ویـــرت راه جـار پیغمبــبه گفت

                             ولــاید رســی ستکه او را به خوب              ولــی بود جفت بتـارم علـــچه



 

5 

 

             درست این سخن قول پیغمبرست            که من شهر علمم علیم در ست

        م پرآواز اوستــتو گویی دو گوش          گواهی دهم کاین سخنها ز اوست

       ه دینکزیشان قوی شد به هر گون            علی را چنین گفت و دیگر همین

راه                  راست ــۀ یکدگرم بستــبه ه            اهـابان چو مــنبی آفتاب و صح

وصــی                        پای و خـــاک ۀدـاینــستنبــی               بیت  اهــل ۀدـــم بنــمن

                        دبادــــزو تنوج اــه مـــبرانگیخت            ادـحکیم این جهان را چو دریا نه

                          هـــبرافراخت  هابادبان  هــــهم        هـساخت برو  اد کشتیــهفتچو 

                      م خروسـبیاراسته همچو چش     روســیکی پهن کشتی بسان ع

                            یــولو  یــبیت نب اهلهمان              علی   با درون ــان  بدو  دــمحم

                             دـدیـدا و بن ناپــــکرانه نه پی         دـدیـا بــد کز دور دریــخردمن

                        کس از غرق بیرون نخواهد شدن        د زدنــوج خواهـبدانست کو م

                             یـرقه دارم دو یار وفـوم غــش      به دل گفت اگر با نبی و وصی

                               ریرـــوا و ســداوند تاج و لــخ        رــانا که باشد مرا دستگیــهم

معین                                ماء و شیر ۀهمان چشم      نــخداوند جوی می و انگبی

                        ر جایــگی علی و   نبیبه نزد             رایـبه دیگر ساگر چشم داری 

                     چنین است و این دین و راه منست        اه منستــگرت زین بد آید گن

                         حیدرمچنان دان که خاک پی         ذرمـبرین زادم و هم برین بگ

                     ترا دشمن اندر جهان خود دلست          مایلست  خطا  اهر دلت گر به 

                       که یزدان به آتش بسوزد تنش      دشمنش  پدربی نباشد جز از 

 ؟                    کیست ان زار ــــدر جه  ازو زارتر            هر آنکس که در جانش بغض علیست

: ص 1386فردوسی، )                                                                    

16) 

 هارچ حدود را یدین حماسۀ سرودن این است که این کتاب، سابقۀ« نامهعلی»یکی از وجوه اهمیّت منظومۀ        

 اثر نخستین نوانع به خوسفی حسامابن «نامهخاوران» کتاب، این انتشار از قبل تا زیرا است؛برده عقب به قرن

 فارسی، زبان در شریع اثنی شیعی حماسۀ یک عنوان به منظومه، این برای باید». رفتمی شمار به دینی - حماسی

 از قبل ایرانی مّلی ۀحماس از بازمانده تجربۀ نخستین عنوان به دقیقی شاهنامۀ برای که شویم قایل اهمیّت قدرهمان

 (چهار وسی ص مقدّمه،: 1388 ربیع،)« .فردوسی

 اشتباهات و سبکی هایویژگی هرچند. دارد فراوانی شناسیزبان ارزش فردوسی، شاهنامۀ همچون کتاب، این      

 پخته و سخته شاهنامه اندازۀ به آن زبان و استآمده سبب کتاب متن در را عروضی اشکاالت برخی نویس،نسخه
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  بردارندۀ در و کرده شایانی کمک فارسی زبان غنای به اصطالحات و هاواژه برخی داشتن حیث از امّا نیست،

 از چهآن است «یحیی بنلوط ابومخنف» روایات سراینده، تاریخی مأخذ. است فارسی مهجور واژگان از ایگنجینه

 هم و دهبو آشنا خوبی به او شاهنامۀ و فردوسی با هم وی که است این آید،می بر «ربیع» سخن فحوای و کالم سیاق

 میان پنهانی و آشکار بینامتنی مناسبات رواین از. استبوده مطّلع مردم روح ژرفای در شاهنامه تأثیر و نفوذ وسعت از

 .دارد وجود نامهعلی و شاهنامه

ت علّ ررسی کند.ژنت ب نامه و شاهنامه را طبق نظریۀ ژراراین طرح بر آن است تا رابطۀ بینامتنیّت میان علی      

در  ثارآیگر، این دبه عبارت  است. اهآنفهم بینامتنی  انتخاب این سه اثر،ترین علل مهم لی یا حداقل یکی ازاص

وبی خار را به این آث ها، هویّت واقعی و جایگاه اصلیآن خوانش بینامتنیمطالعۀ همزمان و  خوانش همدیگر مؤثرند و

 دهد.نشان می

 و اهورایی یروهاین بین نبرد) باستان ایران مردم اندیشۀ ترینمهم که ینا بر عالوه «نامهعلی»سرایندۀ       

 عناصر از اعمّ  حماسی، و آیینی و اساطیری عناصر از بسیاری است؛کرده منعکس منظومه کلّ در را( اهریمنی

-شخصیّت موارد غالب در و گرفته کار به تلمیح و تمثیل تشبیه، شیوۀ به را پهلوانان و پادشاهان و حیوانات طبیعت،

 .استداده ترجیح حماسی و اساطیری هایشخصیّت بر را خود منظومۀ دینی های

 تور لشکر به تاختن آمادۀ ایرج خواهیکین به منوچهر سپاه که است: هنگامیشاهنامه آمده ربه عنوان مثال، د     

 سپاهیان از کس هر و است گارپرورد دشمن اهریمن، با جنگ این بدانید که برخاست سپاه پیش از خروشی بود

 :است بهشت در جایش و شده بخشوده گناهش شود، کشته رزمگاه این در ایران

 است دشمن دل به را آفــرین جهـان       است آهـرمن جنگ کاین بدانیـــد

 گنـــاه از پاک شسته شــود بهشتـی        رزمگـاه زین کشته شــود کاو کسی

 (851-853:ب ،76: 1386فردوسی،)                                                    

 که چرا ،هاست استاند کلّ  بر غالب تفکّر اهریمنی و اهورایی نیروهای بین نبرد نیز، «نامهعلی» منظومۀ در      

 .اهریمنی و رّش روهاینی و معاندان ردیف در یا نیکانند، صف در یا نیستند بیرون گروه دو از پهلوانان و هاشخصیّت

 . روندمی شمار به اهریمن نیروهای از پردازند،می نیکان با دشمنی به که آنان

                  به تیغش مزن زنده آرَش به من       که هست این لعین حجّت اهرمن

(7352: ب ،330 :1390 ربیع،)                                                         

ناورید دگر اریســـو حیــدر چو           آفرید جهـــان تا آفرین جهـان                

       (4820-4822: ب ،217: همان)                                                      

                     گرفتم که تو رستمی دیگری             منــم رستــماوژن، یلِ حیــدری

(6502:، ب922 همان:)                            
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 به ایرانیان احترام و هعالق و مردم باور و فرهنگ در هااندیشه این بودن دارریشه نشانگر عناصر، این بازتاب      

ه اهنامطۀ بینامتنی میان شروزگاران، و وجود راب و ازمنه طول در باورها این تداوم و باستان ایران هایآیین و اساطیر

 احیاناً  و مایالتت شناخت برای منظومه، این بر حاکم تفکّر تدقیق و عناصر این بازتاب در است تأمّل نامهو علی

 هرچند ظومهمن این. استگشاینده کلیدی شاعر، عصر مذهبی و اجتماعی هایگروه و اشخاص روحی هایواخوردگی

پرداخته و نشان     یعموم و فردی هاینمونه و ئه الگوهاارا به اوّل درجۀ در ولی است؛ افسانه و تاریخ با آمیخته

 .دارد وجود تاریخ و حماسه و اسطوره میان نزذیکی ارتباط است که هموارهداده

 

 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق .3-1

ارد.    دکاربرد  نیز شناسیجامعهنه تنها در ادبیّات، در علوم و متون مختلف اعم از متون دینی، علوم اساطیر 

 ور فرهنگ رها را بپردازد و تأثیر این باوتاریخ باورهای مردمان نخستین می ۀبه مطالع حقیقت شناسی درهاسطور

جا که آن از سازد.یرا بیش از پیش میسّر مهای فرهنگی جوامع انسانی تفاوت کند و شناختِتمدّن بشری ردیابی می

ری صر اساطیلیل عنا، تحگیردهای انسان را در بر مییمنیازها، آرزوها و ب ۀبازتاب سرشت آدمی است و هم ،اساطیر

 رار دهد.ار ما قهای بیشتر متون آشنا کند و اّطالعات ارزشمندی در اختییک اثر، می تواند ما را با قابلیّت

 وخورد میچشم ن از سوی دیگر، در سیر ادب فارسی از مرحلۀ آغازین آن تاکنون، هیچ جدایی و گسستگی به       

ن،  پیشینیا هایمندی از روشاند، برخی دیگر ضمن بهرهن در این مسیر، برخی به تقلید صرف اکتفا کردهلیک

 اند دست به ابداع زده، به خلق اثرِ هنری مستقّلی دست یازند. توانسته

ترگ، با است. این اثر سگیری زبان فارسی رسالت مهمی ایفا کردههای آغازین شکلشاهنامۀ فردوسی در سده      

هایی تر دارد. علیرغم پژوهشاست، همچنان نیاز به مطالعۀ بیشنگاشته شده هایی که بر آنتمام جاللت قدر و فرامتن

ها و است، ضرورتِ تغییر در نگاه و شیوۀ مطالعه، با تکیه بر نظریهکه دربارۀ شاهنامه از زوایای مختلف صورت گرفته

است، در هایی که ژنت در خصوص انواع بینامتنیت آوردهجا که مصداقآنشود. از رویکردهای ادبی احساس می

قلمرو ساختارگرایی و حتی »مطالعات او و  ویژه در ادبیات فارسی وجود داردفرهنگ ما به شکل بسیار متنوّعِ آن به

متنی را با تمام ط میاندهد تا روابگیرد، همین امر به او اجازه میشناختی را در برمیپساساختارگرایی و نیز نشانه

نامد. ترامتنیّت چگونگی می 1«ترامتنیّت»متغیّرات آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. او مجموعۀ این روابط را 

ارتباط یک متن با متن دیگر است. رابطۀ بینامتنیّت در متون حماسی، در ساختار کلّی و جزئی و حّتی تفکّر حاکم بر 

نامه( حماسی است، مطالعۀ همزمان این دو اثر در فهم مایۀ هر دو اثر )شاهنامه و علیکه بن جااثر وجود دارد. از آن

ها مؤثر خواهد بود. با عنایت به نکاتی که ذکر شد، پژوهش حاضر ضرورت خود را در رسیدن به اهداف بینامتنی آن

 کند:زیر را دنبال می

                                                           
1 . Transtextualite.  
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زد.  ادبی محک دید نقدهای جها را با نظریهنّتی، باید آنترِ آثار سبرای پویا کردن و رسیدن به معانی کامل .1

ه در جا کز آناشد. اتواند بر پویایی اثر و دادن نوعی نگرش خالقانه به مخاطب مؤثّر بنظریۀ بینامتنیت می

ت، جام نشده استاکنون تحقیق مستقلی ان« شاهنامه»و « نامهعلی»متنی میان عناصر اساطیری رابطۀ میان

، به امتنیتاندازهای معنایی متنوّع بر اساس نظریۀ بینن ضروری است که برای رسیدن به چشمبنابرای

 بررسی طرز تلقّی این دو شاعر از عناصر اساطیری پرداخته شود.

ا توضیح یها و تاست، اغلب به شرح برخی قسمهایی که دربارۀ آثار ادبی صورت گرفتهدر تألیفات و پژوهش .2

 ر روی اینبجام شده شناختی اثر بسنده شده و غالب کارهای انای از عناصر زیباییپاره ها و ذکربرخی واژه

ز ادب ین نوع ااها چیزی است که با ماهیّت است؛ برآیند این تالشآثار بدور از رویکرد علمی و منسجم 

 ین نوع ازتصّ افارسی بسیار فاصله دارد. عدم وجود نگرشی علمی به این آثار و عدم ارائۀ معیاری که مخ

ادب  نواع دیگرر بین اگونه آثار بتوانند جایگاه ویژۀ خود را داست که اینادب فارسی باشد، مانع از آن شده

 یتحقیقاتچنین  اند.فارسی پیدا کنند و الجرم در کنار یا زیرمجموعۀ انواع دیگر ادب فارسی معّرفی شده

ه این کی دارند هایاند، لیکن کاستیتکمیلی هموار کردههای اگرچه ارزشمند هستند و راه را برای تحقیق

سیر حلیل و تفیابی، تتواند جبران کند. معّرفی درست، ارزها را نگاهی علمی و روشمند به این آثار میکاستی

ا تطلبد می ابت راثهای دیگر، نگاهی مّتکی بر اصول جامع و و تجزیۀ این نوع از ادب فارسی به مثابۀ گونه

آثار به  گونهینهایی که متّکی بر ذوق باشد، بتواند معیار شناخت صحیحی از ااز تفسیرها و تحلیلبدور 

نه و گویاککشد و منطق تهای ادبی معاصر، بسیاری از باورهای سنّتی را به چالش میدست دهد. نظریه

ا، تکثّر هیان متنمکالمۀ آثار، م برد و در پی اثبات رابطۀ بینامتنیّت میانانگاری را به زیر سؤال میخودیگانه

ها ملهجها و اژهواندیشی و چندآوایی آثار است. پژوهش حاضر به دنبال، معنا کردن   خواهی و دیگرو دگر

ست.  ت دور اگونه خوانشِ سطحی، روشی متعارف، و از ماهیّت ادبیّاکردن به ایننیست، چرا که اکتفا

، این معاصر های ادبیتی به متون ادبی است و با تکیه بر نظریهکشیدن معنای متون رویکردی سنّبیرون

 آید.شیوۀ نگرش فاقد ارزش متعالی به شمار می

بیّت درک اد های تحلیل متن ومند با سرشت ادبیّات، شیوهاین پژوهش ضرورت خود را در برخوردی نظام .3

ص کند. ست، مشخّماندهی زبان نهفته اچه را که در اثر ادبی، بیش از هر چیز در سازداند، تا آنمتن می

ست، مول اچه که معهمچنین نشان دهد که درک و دریافت ساختار آثار و تعامل اجزای متن، بیش از آن

قرار  رد مطالعهاص موخنیاز به تعمّق دارد. عالوه بر این، در پی آن است که متون مورد تأکید را با عینیّتی 

-ف و  پاسخین هداتردید تحقّق ی ادبی و زبانی و معنایی میسّر شود. بیدهد تا از این مجرا درک ساختارها

 گویی به این ضرورت نیز، باید با استناد دقیق به خودِ متن صورت گیرد. 

 اهداف تحقیق .4-1

 های تقلیدی و ابداعی آن.نامه و جنبهرسیدن به هویّت واقعی مثنوی علی -



 

9 

 

 دان ادبیات حماسیِ دینی ـ شیعی.نامه به عالقمنتر منظومۀ علیمعرّفی هرچه بیش -

 قمند دری و عالپیگیری مطالعات دربارۀ حماسۀ شیعی و ارائۀ نتایج مطالعات به دانشجویان تحصیالت تکمیل -

 حوزۀ تحقیق بر اساس رویکردهای نوین ادبی.

 

 هاي تحقیقپرسش .5-1

 نامه و شاهنامه چگونه است؟اشکال روابط بینامتنی در عناصر اساطیری، میان علی .1

 ساختار و نامه( از عناصر اساطیری شاهنامه چه تأثیری بر)سرایندۀ علی« ربیع»تأثیرپذیری  .2

 نامه داشته است؟محتوای علی

ی یا ظر ابداعنثر )از نامه از شاهنامه هویّت واقعی این ابا توجّه به میزان تأثیرپذیری سرایندۀ علی .3

 تقلیدی بودن( چگونه ارزیابی می شود؟

 

 یقهاي تحقفرضیه .6-1

-ظر مینست، به انامه صورت گرفتهبا توجه به مطالعاتی که از جانب نگارنده، دربارۀ منظومۀ علی .1

نی ح و ضمرسد اشکال مناسبات بینامتنی )مطابق با نظریۀ ژرار ژنت( به اشکال صریح، غیرصری

از  ه، فراترمطالع وجود داشته باشد. الزم به ذکر است که وجود مناسبات بینامتنی میان دو اثر مورد

 برداشت مستقیم یا سرقت ادبی است. 

مه و ه شاهنابنامه دهد که توجه سرایندۀ علیمطالعۀ اولیه در این اثر و آثار متقّدم نشان می .2

 ها،عارهو است هاتأثیرپذیری وی از این اثر هم در ساختار، اعم از بسامد عناصر اساطیری، تشبیه

 مگیری برأثیر چشثر )نبرد بین نیروهای اهریمنی و اهورایی( تها، و حتی در تفکر حاکم بر اتلمیح

 است.جای نهاده

نظر  ه است، ازهایی که از شاهنامه داشتنامه، با وجود تأثیرپذیریرسد، منظومۀ علیبه نظر می .3

یعی شعتقادات ه به اساختار هنری و ادبی، برخاسته از نبوغ و ابداع سراینده نیز باشد؛ ریبع، با توج

ا یشینیان رپهای ۀ تخّیل خویش، اندیشهگیری از قواست ضمن بهرهندیشۀ خاص خود، توانستهو ا

 علیرغم چه مسّلم است این است کهدر شیوۀ شاعری خود ذوب کند و اثری مستقل خلق کند. آن

نیز   خاصّیهای منفردِ نامه دارای ویژگیوجود ویژگی گفتگومندی و چندصدایی در این اثر،  علی

 ست. پیشین ا تر از قیاس و تطبیق و برداشت مستقیم از متونها وسیعو رابطۀ بینامتنی آن است
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 پیشینۀ پژوهش .7-1

قالب  وهشی دردهد که دربارۀ موضوع حاضر، تا به حال تحقیق و پژمطالعه در کارنامۀ پژوهشی حاضر، نشان می

یه ه از نظربا استفاد)کار پژوهشی دربارۀ شاهنامه است. چند نامه، طرح پژوهشی یا مقاله صورت نگرفتهکتاب، پایان

 ها به قرار زیر است:ترین آنبینامتنیت( انجام شده است که مهم

ار ۀ ذوالفقبه وسیل« بررسی روابط بینامتنی مینوي خرد و دیباچۀ شاهنامۀ فردوسی»ای با عنوان مقاله -

ال سان در سی دانشگاه شهید باهنر کرمعالمی مهماندوستی و نفیسه مرادی در نشریۀ نثرپژوهی ادب فار

متن  فردوسی و ۀ شاهنامۀدیباچ محتوایی مقایسۀ است. نویسندگان مقاله در این جستار، بامنتشر شده 1396

 د.انختهترجمه شدۀ مینوی خرد به فارسی، به روابط بینامتنی این دو اثر از منظر نظریۀ ژنت پردا

هاي شتهنوهاي بینامتنی با شاهنامه در تاریخبازتاب گونهتحلیل چگونگی »مقالۀ دیگری با عنوان  -

مطلق همن ناموروسیلۀ فرشته محمدزاده، محمدجعفر یاحقی، ببه« اي بر مبناي بینامتنیّت ژرار ژنتسلسله

-نواع همانامه ادب حماسی منتشر شده است. نویسندگان مقاله در پژوهش 1396و جواد عبّاسی در سال 

 د.انشاهنامه را مطالعه کرده ای وهای تاریخی سلسلهبینامتنی میان متن ها و روابطحضوری

 یگری استعنوان مقالۀ د« هاي منظوم )فردوسی، نظامی و امیرخسرو(روابط بینامتنی در اسکندرنامه» -

 محمود دانشگاه تهران منتشر شده است. نویسندگان مقاله:« ادب فارسی»در نشریۀ  1390که در سال 

 أثیر و تأثرهایتها و گیریو وام منظوم هایهای اسکندرنامهمتنعباسی پیش پارسانسب؛ سیما مدمح عابدی؛

 اند.موجود در متون مورد تأکید را مطالعه کرده

 و نقدی مباحث به هیتوجّکم معاصر، نظری و علمی هایاندیشه از ادبی هایتحلیل بودن بهرهکم کّلی طوربه       

 حد از بیش توجّه و ،ضرورت حد   از بیش معناگراییِ فارسی، ادب از گونهاین معنایی هایالیه و علمی سطوح و نظری

 هویّت در تأمّل و آثار این شکلی و ساختاری عناصر بر تأکید عدم ادبی، نوع این با برخورد در فرامتنی عناصر به

 میان پنهان و یداپ مناسبات نمودن. رودمی رشما به پژوهش این انجام ضروریّات از فارسی، ادب از نوع این واقعی

 تحلیل. است پژوهش این اهداف دیگر از اساطیری عناصر از شانتلقّی طرز در شاعران افتراق و اشتراک وجوه و متون

 گرفتن نظر در با ن،شاعرا بیان اسلوب در اجتماعی و فرهنگی مقتضیّات مکان، زمان، های-تفاوت تأثیرات یمقایسه و

 هب منفرد و غیرترکیبی هنگا دلیل به تاکنون که رساند خواهد نتایجی به را ما بینامتنیّت، پردازاننظریه هایهدیدگا

 ایکتابخانه و حلیلیت ـ توصیفی تحقیق، روش از گیریبهره با حاضر تحقیقی طرح. استنیامده حاصل به آثار گونهاین

 : استشده تنظیم فصل چهار در( بینامتنیّت نظریۀ تکاربس با) ساختارگرایانه رویکرد کردن لحاظ با و

 .استشده داده اختصاص پژوهش ضرورت و مسأله بیان مقدّمه، به نخست فصل  -
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 و ینامتنیّتب نظریۀ ها،متن گویوگفت حماسه، اسطوره، تعریف: جمله از پژوهش نظری مبانی به دوم فصل -

 .استختهپردا ژرارژنت بینامتنیّت نظریۀ خصوصاً م و حوزه این پردازاننظریه ترینمهم آن، پیشینۀ

 خصوص به متقدّم رآثا در مطالعه و نامهعلی سرایندۀ های¬اندیشه در نظر امعان و دقیق مطالعۀ با سوم، فصل -

 نظریۀ کاربست با ـ گذشته متون از را وی هایتأثیرپذیری و نامبرده شاعر آبشخورهای ترینمهم شاهنامه،

 . استکرده لعهمطا ـ بینامتنیّت

 . استشده داده اختصاص پیشنهادات و گیرینتیجه بندی،جمع به چهارم فصل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 تعاریف و مبانی نظري پژوهش
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 . اسطوره چیست؟ 2-1

رب به عدر زبان « رهاالسطی»و « رهاالسطو»ای است برگرفته از زبان عربی. در زبان پارسی وامواژه« اسطوره»واژۀ 

به معنای  historia ای است از اصل یونانیمعنای روایت و حدیثی است که اصلی ندارد. این واژۀ عربی خود وامواژه

عنای داور و دیگری به م historyاستفسار، تحقیق، اطالع، شرح و تاریخ؛ و از دو جزو ترکیب یافته است: یکی واژۀ 

و  در انگلیسی mythاژۀ های اروپایی، وبه معنای دیدن، خویشاوند است. در زبان ideinدر یونانی ببا مص ia–پسوند 

 اژۀ اساطیروها برابر در آلمانی، از نظر محتوای معنایی، برابر واژۀ اسطوره و حالت جمع آن mytheو   mythفرانسه 

بان زشناسی، در طورهاألساطیر، یا اسساطیر، علمدر هر سه زبان، برابر ا mythologyدر زبان پارسی است؛ و اصطالح 

سی نیز این صورت در زبان پاربه معنای سخن و افسانه، گرفته شده است.  muthosما است. این واژه از اصل یونانی 

نند ما شود،ستفاد میماعتقادی ۀ دستاورد یک قوم در این زمین ۀاغلب، معنای مجموع امّا از آن، جمع به کار می رود،

ر لکه اساطیب یست،نپراکنده  ۀکه مقصود از آن تنها کنار هم چیدن تعدادی اسطور اساطیر ایرانی، یونانی و جز آن،

رد و ومیت نداارسی عماساطیر در زبان پ ۀگونه معنا و مفهوم واژیک قوم به صورت یک مجموعه در نظر است. امّا این

ۀ واژ ع مکسّردهد و فقط همان جمها معنایی نمیاسطوره ۀح اساطیر جز در کنار هم قرار داشتن سادالگاه اصط

 (344: 1375. )بهار، اسطوره است

 ست سنّتیات. داستانی اسطوره اساسًا نوعی از حکایات و بازگویی اس» نویسد:میاین باره در بهمن سرکاراتی        

ست. ادار شده ات نمویاری الفاظ و کلم که ضمن آن تصاویر ذهنی گروهی انسان از جهان برون و روابط ناظر بر آن به

یتی، های مشترک قوم و جماعتی است در دورانی معین دربارۀ هستی و گبه عبارت دیگر اسطوره پنداشت

ری تبلو ورهی، اسطمرد)انسان(، خویش و بیگانه و آفاق و انفس که به شکل داستان بازگو شده است. در تحلیل نهای

« .اسـت رسـانیمو پیـا های خبـرها نهایتـًا گونـان. هدف ذهن از پرداختن این آرایهاست از آرایش ذهنی در قالب زب

 ( 85: 1385 )سـرکاراتی،
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 در برخی ر فهم عامه ودمفاهیم آن باشد، کار آسانی نیست.  ۀهم ۀتعریف کاملی از اسطوره که در برگیرند ۀارائ      

اید وره را بامّا اسط ،یافته است ای محض دارد،افسانه ۀی است و جنبچه خیالی و غیر واقعاسطوره معنی آن ها،فرهنگ

بیعی ط ۀا پدیددانست که معموالً اصل آن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد ی« ینوییم»داستان و سرگذشتی 

 قاید دینیعها و ینها گرفته شده است و با آیها و روایتتاست به صورت فراسویی که دست کم بخشی از آن، از سنّ

گونه چاست که  از این شود. به عبارت دیگر، سخنپیوندی ناگسستنی دارد. در اسطوره، وقایع از دوران اوّلیه نقل می

-می یعی تشکیلهای اسطوره را موجودات مافوق طبدهد. شخصّیتآید و به هستی خود ادامه میهر چیزی پدید می

چون شود، همه نقل میمثبت آن را فرا گرفته است. حوادثی که در اسطورای از تقّدس، قهرمانان دهند و همواره هاله

ار، آموزگ).« کندال میشود و همیشه منطقی را دنبها برگشت داده میگردد، زیرا به واقعیّتداستان واقعی تلّقی می

1385 :3) 

ا چنین توان آن رمی در یک کالمهای گوناگون، تعاریف و تعابیر متعدد دارد، امّا هر چند اسطوره در دیدگاه      

 یعی و بهت فوق طبایزدان، فرشتگان، موجوداۀ ای نمادین دربارتعریف کرد: اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه

 ی راست وبندد، اسطوره سرگذشتشناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار میطورکلی جهان

ده، پدید آم ونه چیزیگوید که چگانگیز میای نمادین، تخیلی و وهماده و به گونهمقدّس است که در زمان ازلی رخ د

ن ینی انساداورهای ای تمثیلی کاوشگر هستی است. بهستی دارد، یا از میان خواهدرفت و در نهایت اسطوره به شیوه

 یک به اسطوره پس. گیردمی شکل ادیان گونۀ به متأخرتر هایزمان در بعدهاو  شودنخستین از اسطوره آغاز می

 از و دارد ادیننم و شهودی جنبۀ تربیش که دانشی. اوست معنوی هایداشته و نخستین انسان دانش و دین عبارت،

 (13-14: صص1393پور، )اسماعیل عد به دور است.ب ادوار علمی قوانین

 

 شناسیطوره و اسطوره. پیشینۀ اس2-1-1

را  هاسطورهاۀ پیش، کرد. تا سدانسان  وجود داشت و کارکردی اجتماعی ایفا می ترین ایام در زندگیاسطوره از کهن

ره را دی اسطووزده میالنپنداشتند و اهمیتی بسزا برای آن قایل نبودند. از سدۀ های دروغین و جعلی میمانند افسانه

 دند. کردند و آن را خیالبافی شاعرانه یا ادبیات داستانی به شمار آورکمی جدّی تلقی

ی هلوی و فارسهای گوناگون اوستایی، پها، به زبانه از آنکترین قوم آریایی هستند ایرانیان پس از هندوان، کهن      

ر هترین روزگاران تمدن های حماسی، همواره از کهنجا که روایات و منظومهاز آن اجتماعی برجای مانده است و آثار

ه شود. این پدیدملتی نیز در حماسه یافت می زندگی هر تاریخی و پیش از تاریخترین عناصر شود؛ کهنملتی آغاز می

ریخی طالبی تامحقیقت  خرافات و اوهام است؛ در ۀها و روایاتی که به ظاهر از گوناز آن روی اهمیت دارد که داستان

از  : ک(1383 است. )نک: صفا،گونه رخ نموده ها، بدینو واقعی است که با گذشت روزگاران و آمد و شد روزها و سال

 د. نیز هستن گمان نیازمند چنین چیزید؛ بینها نه تنها عالقه دارند که ساکن عوالم خیالی باشانسان این دیدگاه،
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در  اند. این واژهدانسته (Mimesis) سقراط، افالطون و ارسطو، مادۀ تکوینی شعر و موسیقی و هنر را ممسیس       

و )که در اصل با ( به طورکلّی، مقصود افالطون و ارسط45: 1378 ید ترجمه شده است. )شمیسا،زبان فارسی به تقل

را  جهان مند،سازی از آفاق و انفس است. به این معنی که هنرهایی دارند( این است که اساس هنر، مانندههم تفاوت

 (48و  46)همان: . کندبه ظرف دیگری منتقل می

 

 پردازان از اسطورهظریه. مروري بر تعریف ن2-1-2

وام کهن ه بر اقکهایی در ادبیّات یونان باستان، مفهوم اسطوره با جنگ خدایان با قهرمانان یا مصائب و سختی 

ید براساس )اسمیت( نخستین کسی بود که گفت اسطوره را با (.34: 1383گره خورده است. )نک: داد،  ،گذشته

و نیست. ا و آیین ود این رابطه به هیچ وجه مستلزم اهمیت برابر اسطورهاش با آیین درک کرد که البته وجرابطه

نیست.  ور از ذهندکه تصورآیین بدون اسطوره بود، حال آنای در کار نمیمعتقد است که بدون آیین هرگز اسطوره

سورانه د جز قلمرو دین در حوزۀ ادبیات بوده است هریسون خوآیین بیرون ا-چشمگیرترین کاربست نظریۀ اسطوره

قلید یک شید که تور دست کگوید بشر رفته رفته از این باداند. او میخاستگاه ادبیات و بلکه تمامی هنرها را آیین می

یین به محضِ آ شود، اما به جای آنکه آیین را وانهد آن را محض آیین انجام داد. آیینفعل موجب تحقق آن می

 (90-106: 1394مایش است. )سیگال، ترین نمونۀ آن نصورت هنر درآمد که روشن

 کند. از دیدگاه او چهار حالت روایتبرای اسطوره چهارشکل عنصری بیان می (Northrop frye) نورثروپ فرای      

هار گردش چ چهارشکل عنصری اسطوره هستند، که با ۀهای دگرگون شدیعنی کمدی، رمانس، تراژدی و طنز، حالت

 (35شوند. )همان:اییز و زمستان( مرتبط میفصل سال )بهار، تابستان، پ

های سیاسی و داند و رخداد)مارکسیت فرانسوی( اسطوره را عامل پیوند دهندۀ یک گروه می« ژرژسورل»        

 از       که متأثر« لوی استروس»شناسی ساختارگرای بیند. در انسانهایی بالقوّه میاجتماعی روزگارش را اسطوره

بزاری که یر در مقام اآیند. با این که اساطای به شمار میهایی نشانهها نظاماست، اسطوره« سوسور»شناسی نشانه

 وی دیگر،سند، اما از نمایانند، جایگاهی مهم دارهای اجتماعی را بازمیها و کشمکشها تنشها به واسطۀ آنفرهنگ

ل برای تحلی ای را مناسبنگارد و چنین شیوهاساختی بنیادین میها را بیان روساختی ژرفآن« لوی استروس»

 داند.اساطیر می

ای از هیل گستردی برای تحلرا به ویژه در مقام ابزارکند و آنشناختی اختیار مییافتی نشانه، ره«روالن بارت»      

ودی تزاعی نمیم انفاهگیرد. در تحلیل او، نشانه در مقام اسطوره به مهای فرهنگی معاصر به کار میتصاویر و رویه

سطوره انده بودن ز« الیاده»فهمیم. بخشد و به  واسطۀ آن  ما یک تجربۀ اجتماعی معین را میخاص و انضمامی می

بخشد. عتبار میامعنی و  دارد و از این رهگذر به هستیپذیرد زیرا برای رفتار و سلوک آدمی، الگوهایی مقرر میرا می

 (16-14:1391)امیرقاسمی،
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 تاریخ اساطیري ایران. 2-1-3

    ا هرون کوههای دفرهبومیان ماقبل تاریخی فالت ایران در غارها و حآید، چه از منابع اساطیری برمیبنابر بر آن

 نیز به  ن بودند،های سفالیظرف ۀرفتند و زنان نگهبان آتش و سازندزیستند. در آن هنگام مردان به شکار میمی

 ۀهزار ردد. اشتنی واالیی دقبایل بودند و پایگاه دین ۀپرداختند، از سویی، زنان اداره کنندمیچینی چینی و میوهدانه

ازی سکم خانهکم وراندشوند. انسان در این پنجم پیش از میالد، بومیان ایرانی پیش از آریاییان، در فالت ساکن می

   یشرفت ین زمان پگری در اکوزه. پردازدد میگیرد، افزون بر شکار به کشاورزی و پرورش گاو و گوسفنرا فرا می

ش از میالد، چهارم پی ۀهزار در. زندداس و تبر دست می ۀهای مسی، تیغو اندکی بعد به ساختن ظرف کندمی

ق د، مس، عقیگری اختراع شدراین هزاره، چرخ کوزه شکل بهتری به خود گرفت. های گلی ساخته شد و خانهخشت

، ایزد ین دورهاایزد مورد پرستش در د. شناخته شده، کشاورزی پیشرفت کرد و خیش ساخته شالًو فیروزه نیز کام

 است.  ندهما نیز بخشیمادر و ایزدان کشاورزی و برکت –پشتیبان احشام بود و آثاری از ایزد بانوان، ایزد بانو 

 فالت همسایگی در ماا نداریم، چندانی هیآگا میالد، از پیش چهارم هزارۀ ایرانی هایاسطوره و باورها ۀدربار     

یده، نان آبستن بود نه زائآدر نظر  جهان. انددانستهمی مادر -بانو ایزد یک آفریدۀ را حیات النهرین،بین در ایران،

نین چه حیات بتوان فرض کرد که ایرانیان نیز نسبت نث بود، در فالت ایران میؤهستی در نزد آنان م ۀسرچشم

ری دست آوتی شگفهاچهارم پیش از میالد به پیشرفت ۀالنهرین در طی هزارن بینفرهنگ و تمدّ. اندهنگرشی داشت

ی امهر استوانه یالد،مسوم پیش از  ۀدر هزار .یافت و طبیعی است که بر اقوام همسایه از جمله ایرانیان تأثیر گذاشت

      ینالنهرینفرهنگ بومی ایرانی با فرهنگ ب شود.شود و الواحی به خط عیالمی نخستین، تحریر میساخته می

ر دایران . نداکردهیاز جمله مردگان را در کف اتاق دفن م .گذاردن سیلک تأثیر مین شوش بر تمدّآمیزد و تمدّمی

ام قوخاوری ا ۀ. شاخشوددوم پیش از میالد، کوچ هند و ایرانیان اغاز می ۀهزار در. رسداین هنگام به دوران مفرغ می

دوم پیش از  ۀوم هزارد ۀر نیمداین اقوام که  .شوندهند و اروپایی که اقوام هند و ایرانی نام دارند، وارد فالت ایران می

 و« دهآزا»معنی  هب اریه. شوندمی  کنند، آریایی نامیدهسوی افغانستان، هندوستان و ایران کوچ می همیالد، ب

یا سرزمین « زادگانآمنسوب به »به معنی  ēr-ānاست.   «ایران»  ام سرزمین واژۀ نخست جزو که است «شریف»

 ۀپهن سکونت بر نهم پیش از میالد، آریائیان از سوی شمال خاوری به سوی باختر به قصد ۀاز سد .تاس« آزادگا 

 یرانیا ااقوام ر ای از فالت ایران ساکن شد. ایناند و طی این مهاجرت، هرگروه در گوشهفالت ایران ظاهر شده

ستند و انه برخاسیای میهای هشتم و هفتم پیش از میالد، از آخواندند. بخشی دیگری از اقوام ایرانی، سکاها، در سده

 پیش شرق رد بایکال دریاچۀ نزدیک تا سیبری جنوبی هایسرزمین به و غرب در سیاه دریای شمال و قفقاز  به

یافتند  نگ و زابل، استقراربعد در زر روزگاران در و شدند روبرو نیان،اشکا و هخامنشیان مادها، با ایام طی در و راندند

ای ماد و هلسلهنخست پیش از میالد، زردشت ظهور کرد و س ۀو دولت سکستان یا سیستان را پدیدآوردند. در هزار

 .رک) ردیدند.گ ساکن هخامنشی بر سر کار آمدند و اقوام پرتو در شمار نخستین آریائیانی بودند که در خراسان بزرگ

 (75-79صص :  1393پور، اسماعیل
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 نسکریتس با هاآن زبان ند،شومی مستقر ایرانی مرتفع فالت در هاآریایی که ایدوره در بر این باور است،« موله»      

ث ورای این میرادر ما. دارد خویشاوندی هم با نسبت همان به نیز هاآن هایداشت. دین کمی بسیار تفاوت ودایی

عتقاد ا. به اشدبروپایی های هند و املت ۀتوان دید که باید مربوط به همهند و ایرانی، ساختی اجتماعی و دینی را می

ایی، و اروپ جامعه و همچنین مجموعه خدایان هند .یک تثلیث اجتماعی، در اساس این طرح ذهنی وجود داردوی 

 ۀیدورت دو پدص هیی بباالترین مقام، فرمانروا در .ابقت دارداجتماعی بنیادی مط ۀشامل سه مقام است که با سه طبق

ه زی و هرچکشاور خود یعنی شاهی و مقام روحانیت جای دارد. در زیرآن مقام ارتشتاری واقع است و سرانجام مقام

له، مو ۀعقید شوند، بهیها تقسیم مهای بعد به دو دسته دیوها و اسورهگانه در دورهاین خدایان سه. شودشامل آن می

یوها دضاد میان تشود. تثلیث طبقاتی در ودا با ثنویتی که ظاهراً بر دین هند و ایرانی تسلط داشته است، پوشیده می

 ی ایزداندیوها، همگ و مصاحبان ایشان و «میتره»و  «ورونه»ها. گروه نخستین شامل خدایان فرمانروا است. و اسوره

ن . ایرارک) .اردس آن قرار دأارتشتارانند که ایندره در ر ۀین ایزدان، طبقدر دورنمای نخست. گروه دیگر هستند

 (54الی  51 باستان ،

 زطر دلیل به ایرانی دین راًظاه هند، باستانی دین به وابستگی به توجّه با که است باور این برموله در این زمینه       

د، شومی ظاهر نآ در هاخصوصیت و تضادها همان. ابدیمی شکل تغییر است، مؤثر او یابیجهت در که خاصی تفکّر

 در زندگی زرگداشتب از عبارت روش این اساسی تفکّر. نیست یکسان هاآن جانبه دو رابطۀ و اصلی  رامّا طرز تفکّ

  را خود مقام کشاورز و موبد شاه، سازمان، این در. است تخریب و چرای چونبی محکومیت و آن مختلف هایصورت

رت نبع گذران او غانی کسی که معاشش از جنگ است و تنها میع آزاده، جنگی مرد کم دست یا ارتشتار اما بند،یامی

ا نام بد کرد و ا خواهاست، مورد قبول نیست. خدایان فرمانروا، برجای خواهند ماند، ورونه منزه شده نام خود را ره

-ه شدهگاه داشتنامن هم دیگر خدایان فرمانروا، میتره، اری اهورا مزدا، خدای برتر مجموعه خدایان ایرانی خواهد شد.

در  ایندره که وگیرد آورد و به طور جزئی جای ایندره را میدست میهحّتی خصوصیت جنگی خاصی ب «میتره»اند. 

ین م. ضمن هان یافتتوترین دیوها میودا دیو به حد کمال است، در این آئین، طرد شده و نام او را در فهرست مهم

نیم که بی، میبدین ترتیب شود.کند و مترادف موجودات اهریمنی میتغییرات، حّتی ارزش اصطالح دیو تغییر می

ا نام را که ب مراهانشآئین باستان ایران تسلط دارد. از یک سو خدای برتر، اهورامزدا را داریم و هۀ ثنویت بر چهر

 دیوان هورامزدا،ا مقابل در دیگر سوی از اند،مشخص ،«است یشستا سزاوار که آن» ایزد یا «ثروت بخشندۀ شاه» بغ

 (61-63 همان،. رک) کنند.می احاطه را اهریمن که داریم را

 

 اسطوره ۀاهمیّت و فاید. 2-1-4

ای است که اسطوره، آن را به دو بخش می توان تقسیم نمود، نخست اهّمیت و فایده ۀبرای برشمردن اهمیّت و فاید

 برای آن شناخت و دانش این که است ایفایده و اهمیّت  انسان عصر اساطیری داشته است و مورد دوماسطوره برای 

دگاه انسان عصر اساطیری به این موضوع دی از اگر نخست، مورد خصوص در. باشد داشته تواندمی امروزی عصر انسان
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  تی داشته است به نحوی که بدون آن از بینیم که این دانش برای انسان آن روزگار، اهمیّت حیانگاه کنیم، می

نویسد: می مهرداد بهار در این خصوص شده است.گویی به بسیاری از رازهای محیط پیرامون خود ناتوان میپاسخ

های جهان پیرامونش که از طریق ذهنی پلی است میان وی و پدیدهۀ اساطیر، برای انسان عصر اساطیری به مثاب»

ها، رفتارها، اخالقیات و مقررات نظام سازد و به صورت بنیادی عقیدتی در پیوند با آیینبرقرار میپیوند او را با جهان 

 (372: 1375بهار، )« یابد.و سنن اجتماعی و خانوادگی، انعکاس خارجی و عینی می

داند ی میاتثبیت شدهای هکنند، قالبهستی روایت می ۀرات انسان را در بارها را که تفکّنیز اسطوره جان هینلز      

 کند ومی ها زندگیرا از هستی بیان دارد. منشورهایی که انسان بر طبق آن کوشد شناخت خودها آدمی میکه در آن

ز طریق ود را اتواند توجیه منطقی برای جامعه باشد، طرحی که جامعه بر آن استوار است و اعتبار نهایی خمی

-مافوق  های قدرتکنند و سرچشمهها منشورهایی را تبیین مینابراین اسطورهآورد. بتصورات اساطیری به دست می

 (25-26: 1394هینلز،  )رک. الطبیعه هستند.

ه بی آدمی را نسبت هاها دیدگاههکه اسطور داندی اسطوره را در آن میدکتر آموزگار نیز اهمیّت و فایده      

 (4: 1385وزگار، آمکنند. )خویشتن و جهان و آفریدگار بیان می

ی و ه به معاناشد. با توجّتواند داشته بآن برای انسان معاصر می ۀمورد دوم، اهمیّتی است که این دانش و مطالع      

 فواید از یکی. ردک بندیدسته توانمی های مختلفیها را به دستهکارکردهای مختلفی که اسطوره دارد، این فایده

 زندگی ذشتۀگ از هاییالیه به تواندمی انسان آن، شناخت و بررسی با که است آن اساطیر از آگاهی و شناخت

 توانمی ساطیرا ۀعان خود دست بیابد که تاکنون هیچ علمی قادر به شناخت آن نبوده است، همچنین با مطالعهمنو

متداول  زمان ما هم در نوزهایی که هتآن با سنّ ۀر و اعتقادات و سنن اقوام باستانی پی برد و با مقایسبه طرز تفکّ

وط به ای کهن مربهداستان» نویسند:دکتر آموزگار در این خصوص می ها را دریافت.است، راز بقا و جاودانگی آن

درآمده  نوشته هزارها سال پیش مردم سرزمین ما، به طور شفاهی و سینه به سینه نقل شده تا سرانجام به صورت

و نه  ندک قضاوت هاآن بارۀ در تواندمی  دهند از دورانی که نه تاریخه دست میها، تصویرهایی باست. این نوشته

 ن، روشنتاریخ تمدّ توان یافت. دانش اساطیر در شناساییها میها را فقط در اسطورهشناسی و جای پای آنباستان

است.  ن، مفیدردم باستار و اعتقادات مهای اجتماعی کهن و پی بردن به طرز تفکّهای تاریک ساختساختن گوشه

خّص دیگر، مشا با یکرن بشری و ارتباطات اقوام تواند بسیاری از نهادهای ابتدایی ادوار کهن تمدّ دانش اساطیر می

 ( 5-6آموزگار، پیشین: )« شناسی روشنی بخشد.سازد و به بخش مبهم باستان

ا تاریخ تدهد ا یاری میرابعاد آن ما  ۀقوم در هم اساطیر یکۀ مطالع» نویسد:مهرداد بهار نیز در این زمینه می     

ین و دبا روح  د آن کهها و اعتقادات با وجوترشد تمدن و فرهنگ آن قوم را باز شناسیم و نیز آن جا که بسیاری سنّ

ی ما امطالعه سا چنینگزینند، چه بمانند و در درون عقاید امروزی ما جای میتمدن یگانه نیستند، سرسختانه باز می

 (17: 1375هار، )ب «شود.هایی از آداب و عادات کهن خود که همچنان در میان ما زنده است، راهنما را با گوشه
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یشه و ن، فرهنگ، انداساطیر یک ملّت، تاریخ، تمد ۀهای شناخت اساطیر آن است که با مطالعیکی از سودمندی       

سا بشید. چه ا بیرون کهتوان از درون اسطورههای باستانی را میتشناسیم، باورها و سنّسیر پیشرفت آن ملّت را می

آشنا  رد دارد،ت و کارکهایی از آداب و الگوهای کهن که هنوز در ما زنده استواند ما را با گوشهاساطیر می ۀمطالع

 ۀفاید لیل کرد.ه و تحیها را تجزتوان رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و روانی ملّتگیری از اساطیر میسازد. پس با بهره

 ۀاهنامشرند. از یری دااساط ۀگیری از آن در ادبیات و هنر است. بسیاری از آثار ادبی کالسیک ریشدیگر اسطوره، بهره

       ت، همه جهان اس ۀگمش که نخستین حماسالطیر عطار و گیلهومر، منطق ۀفردوسی گرفته تا ایلیاد و ادیس

 (16: 1393پور، )اسماعیل ای دارند.ای اسطورهمایهبن

مثیلی نمادین و ت ایها، معماهای رازناک جهان و طبیعت را برای خود به گونهانسان نخستین به یاری اسطوره    

ها سطورهتحلیل ا راین باسازد. بنابکرده است. این بیان تمثیلی و نمادین، ساختار اجتماعی قوم را آشکار میتوجیه می

 (19)همان:  ی اقوام باستانی را کشف و آفتابی کرد.تخت طبقاتوان عقاید و سامی

ت و ارای غاید که ددانفرهنگ اساطیر، اسطوره و هنر را دو روی یک سکه می ۀیاحقی نیز در مقدم محمّدجعفر       

 عمومی تخالقیّ با ،فرهنگ از ایجلوه افسانه و اسطوره به عنوان » نویسد:هدف مشترکی هستند. او در این باره می

 نادرست شاید. تاس هنری آفرینش نوعی حدود در چیزی جااین در خالقیّت این از مراد و دارند مستقیم ایرابطه

ز هم این دو را ا چهاند و در خاستگاه و هدف مشترک هستند. آندو روی یک سکه هنر و اسطوره بگوییم، اگر نباشد

 خالقیت سطوره،ا پدیدآورندۀ که این دیگر و است دو آن بیان فظر اصطالح به و ارائه نحوۀ  یکی کند،می  جدا

ه جامعه و بهر دو  هدف، و غایت در که آن حال فردی، آفرینش هنری، اثر یک پیدایی عامل و است جمعی وجدان

 (6: 1375)یاحقی،  ق دارند.فرهنگ تعلّ

 

 انواع اساطیر. 2-1-5

لفی نواع مخترا به ا با توجّه به کارکردهای گوناگون اسطوره، آنپور در کتاب اسطوره بیان نمادین، دکتر اسماعیل

  ها به قرار زیر است: ترین آنکرده است که مهمبندی دسته

مین، رشید، زهای آفرینش یا جهان شناخت، آسمان، خواسطوره به: اساطیر ریشه و بن اساطیر ریشه و بن .1

 و فرینشآ دربارۀ است، جهان سرچشمۀ ستگاه و خا ۀ. این اساطیر در بارمربوط است انسان ستارگان و

 . است «سرآغاز» دربارۀ کالً و کیهان آفرینندۀ

: اساطیر مربوط به پایان جهان، ویرانی و نابودی آسمان و زمین و سیارات در پایان اساطیر رستاخیزي .2

 هر از پیش راساطی این. گویندمی «فرشکردی»سوزی نهایی کیهان را اساطیر رستاخیزی جهان، یا آتش

 معنی به مرگ هااسطوره تربیش در. کاینات و هستی انسان، مرگ. کنندمی مطرح را مرگ سرچشمۀ چیز،
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یک  ۀر اساطیر، همیشه یک زمان ازلی هست که مرگ بدان راه ندارد. مرگ در نتیجد. نیست زندگی پایان

 ت شده است.آن پدید آمده است، یا این که جهان بس پر جمعیّ« پادافره»و « خطا»

نجات  بخشی انسان و جهان است.رستگاری و نجات ۀها دربار: برخی از اسطورهبخشیاساطیر نجات .3

د. کننور مین ظهپایانی جها ۀاوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس در سه هزار ۀبخشان در اساطیر ایرانی به گون

 دارد. و نیروهای خیر وجوددهد که در اساطیر ملل، همیشه امید به رستگاری نهایی این نشان می

ه هویت ربوط بم ۀهای اساطیر در جهان اسطورترین نمونه: یکی از رایجاساطیر ایزدان و باشندگان متعال .4

ر رأس ید که دگوتر از یک ایزد برتر و متعال سخن میها بیشو زندگی ایزدان آسمانی است. این اسطوره

. غیره و ایزدان رشهریا مردوک، /انکی خدایان، خدای ژوپیتر، /زئوس ایزدان است و جایگاهی برتر دارد. مثل

ر مانوی، ست. در اساطیاو یۀپادان قرار دارد. میتره به نوعی همایز و امشاسپندان رأس در اهورامزدا ایران در

 پدر بزرگی با زروان در رأس ایزدان است. 

یگران در ی و دیوس، زردشت، بودا، مان: زندگی بسیاری از پیامبران باستان همچون کنفوساساطیر قدّیسان .5

 ای از روایات اساطیری قرارگرفته است. هاله

س. مقدّ اهنانکشهریاران و  ۀهای ملل، روایاتی است در بار: برخی از اسطورهاساطیر کاهنان و شهریاران .6

ه به ست کگمش که هم شهریار بزرگ شهر اوروک و هم پهلوان نامدار آن سرزمین ااز جمله روایت گیل

 کند. ها میشتابد و قهرمانیجستجوی جاودانگی می

و و ارنوشت اندیشیده است که پیوندی میان س: انسان در اعصار باستان، چنین میاساطیر بخت و تقدیر .7

 رگان حرکت ستارگان وجود داشته است. پس چند و چون بخت و اقبال آدمیان را در چنبر گردش ستا

داوند بر خاقتدار  ،های اساطیری بود. در برخی از اساطیرمایهردید دارای بنتشمردند و اخترشناسی، بیمی

شت سرنو سرنوشت کیهان مشهود است. در اساطیر یونان نیز زئوس چنین شخصیتی دارد، یعنی بر بخت و

 شد. جات بخنتواند حیات فرزند خویش، سارپدون را چیرگی دارد، امّا گاه فاقد آن است، از جمله نمی

به  اند. بناقایل : اساطیر کهن عموماً برای جهان، طبیعت و انسان زمانی ادوارییر باززایی و نوشدگیاساط .8

 وارد شرّفت هنگام به. یابدمیتولّد دوباره به حیات مادی تجسّد  ۀاساطیر باستان استرالیا، انسان در لحظ

   این .گرددبازمی خویش یاصل روح همان به باز خود، تدفین مراسم طول و در شودمی مقدّس زمان

 توان دید. یهای دیگر قبایل نیز مرهاسطو در را ادواری و کیهانی زمان بارۀ در اساطیری هایروایت

نی است. ع باستاتر مربوط به سلسله مراتب جوامهای یاد و فراموشی، بیش: اسطورهاساطیر یاد و فراموشی .9

یاد،  یابد. چیزی نیست که هر کسی به آسانی بدان دستآگاهی بنیادین از جهان و معرفت در باب عروج، 

 ست. اهبوط در ظلمت و مرگ  ۀخویش به منزل ۀزندگی و خاّلقیت است و فراموشی بن و سرچشم ۀپای
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Abstract  

The theory of inter_contextuality is one of the most prevalent approaches in the study of 

literature. Gerard Genet is one of the theorists who has an important role in its practicality. 

Approximately different interrelated forms of inter contectuality is precedent in Persian 

literature and he has been indirectly acquainted with some of our literary works. Thus, the 

divisions he has introduced on the subject of inter contextuality can be matched and studied 

specifically in epical literature and most of the Persian literary works. Indeed, what he has 

done were sum up and theorizing according to his meticulous studies about these kind of 

literary texts. Despite the critics of the composer “Ali Nameh” from Ferdosi`s Epopee, 

mythological, epical, and national Champions, He has not been immune of reflecting 

mythological, historical, and national elements in his Epopee. Simultaneous inter 

contextuality reading and studying of these two works can familiarize us with the capabilities 

of these dissimilar works with their singular or joint characteristics. After inter contetuality 

study of these two works, it was revealed and implied directly or indirectly that “Ali Nameh” 

has been mostly affected with Ferdosi Epopee in its general structure and in detail like 

selecting word, announcement, quote from mythological elements (champions, mythological 

and fictional animals), story characters and even in its dominated thought. What is evident 

despite conversational and polyphonic traits of these two works, each of them has its own 

singular and specific characteristics and their inter contextuality tie is broader than syllogism, 

adaptation and direct deduction of the former contexts. 

 

Key words: Epopee, Ali Nameh, Inter_contextuality, Gerard Genet 
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