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 چکيده

از این رو  های جدید است.گیری متنترین اصل در شکلپیوند بینامتنی مهم ارتباط و

ابطة ها رنهای مختلف، همواره از هم تأثیر پذیرفته و میان آها، هرچند از رشتهمتن

 ای محلّیهتهنوشبینامتنی بوده است. بر این مبنا مسألة پژوهش حاضر، این است که تاریخ

این  زانی بامتن خود داشته و چگونه و به چه میبه منزلة پیش شاهنامهای با چه رابطه

از نظریّة  یابی به پاسخ این مسأله،سّلط ادبی پیوند یافته است. به منظور دستمتن م

است،  ن متونترین نظریّه در مطالعه و شناخت روابط میاژرار ژنت که کامل« ترامتنیّت»

ای نهخانظر فضای انجام کار کتاب تحلیلی و از -کنیم. روش پژوهش توصیفیاستفاده می

اران نگیخهای متنی، این نتیجه را بر ما روشن کرد که تاراست. بررسی و تحلیل داده

سرقت  میح وقول، ارجاع، تلمحلّی با بسامد جالبِ توجّهی از چهار گونة بینامتنی نقل

اسبی گوی منپاسخ شاهنامهمتن متنی در متون تاریخی بهره برده و بدین صورت پیش
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 مقّدمه  

ه این بگیری متون جدید بوده است. آگاهی مایة شکلروابط بینامتنی همواره دست

جلب « تینامتنیّب»ای به نام پردازان را به سوی طرح نظریّهمندان و نظریّهاصل، اندیشه

یچ ود، هشای، متن در چهارچوب یک ساختار واکاوی میکرد. برمبنای اصول چنین نظریه

 ت. گیرد و پیوند و تعامل بینامتنی پایة خلق هر متنی اسمتنی مستقل شکل نمی

رش ه نگابهای تاریخی ایران به زبان فارسی در متون تاریخی محّلی که در طول سده

ست که ا نامهشاهها ا جالب توجّه است. یکی از این بینامتنهدرآمده است، حضور بینامتن

ت ادبیّ وگاه حضوری در این متون و تأثیرگذاری لفظی، معنایی و ساختاری، جایبا هم

 ه نشانطور ککه همانمتن، نه تنها در متون ادبی، بلخود را به منزلة یک اسطوره

ن ای متوهپردازیمهّم در داللتخواهیم داد، در متون تاریخی نیز حفظ کرده و نقشی 

 تاریخی محّلی داشته است. 

ای هنوشتهگاهی در تاریخچه جای شاهنامهمتن در این پژوهش بر آنیم بدانیم، پیش

هداف و اا چه نگاران محلّی بمحلّی از سدة ششم تا میانة سدة هشتم هجری داشته و تاریخ

به  ابیـیستدرای ـای کاربردی ببة نظریهرا به مثا شاهنامههای متنهایی پارهگیزهـان

ابراین د. بنانهای مختلف روابط بینامتنی، گزینش و در متون تاریخ محلّی گنجاندهگونه

 . ایمبرای بازپرداخت این مفاهیم نظریة ترامتنیّت ژرار ژنت را الگو قرار داده

اسخ ها پحلیلی است و در پژوهش حاضر به این پرسشت -روش پژوهش توصیفی

ش با محّلی پژوه هاینوشتههای بینامتنیّت ژنتی در پیوند تاریخ( کدام گونه1خواهیم داد: 

نی ی رابطة بینامتنگاران از برقرارهای تاریخ( اهداف و انگیزه2نمود یافته است؟  شاهنامه

 شاهنامهر ( آیا متون تاریخ محلّی در جهت تداوم اندیشة منطبق ب3چیست؟  شاهنامهبا 

 یا در جهت رد و انکار آن؟ بوده

ها با تنی آنهای محّلی به منظور بررسی و بازنمایی پیوند بینامنوشتهمطالعة تاریخ

لیلی سیم خنتر به آن پرداخته شده است. در آن میان، متون دیگر بسیار اندک است و کم

 ایههشچرایی و چگونگی کاربست نظریّة بینامتنیّت در پژو»ای با عنوان در مقاله

ریخی ای تاهتواند میان پژوهش، به این مهم پرداخته و چگونگی ارتباطی که می«تاریخی

 ه است. کرد و بینامتنیّت به طور کّلی و ترامتنیّت ژرار ژنت به طور جزئی باشد، مطرح

های متون نثر تاریخی از آغاز دورة رابطة ترامتنی عنوان»در پژوهشی دیگر با عنوان 

سارا برامکی بر آن بوده که متون تاریخی همواره در رابطة « دورة افشاریّهاسالمی تا پایان 
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بهره های این آثار از این تأثیر و تأثّر بیاند؛ به طوری که حتّا عنواندیگر بودهترامتنی با هم

است. وی در این پژوهش سعی کرده وجود رابطة ترامتنی را در عناوین آثار نثر  نمانده

های متون نثر تاریخی در محدودة د و به این نتیجه رسیده که عنوانتاریخی اثبات کن

متنی برقرار های بینامتنی، سرمتنی و بیشمورد پژوهش، رابطة ترامتنی خود را در گونه

 کرده است.  

تاریخ  طول در شاهنامهامّا تا کنون رابطة بینامتنی میان متون تاریخی محّلی و متن 

یّة نظر گیری ازه است. از این رو در این پژوهش با بهرهایران، بررسی و تحلیل نشد

 پردازیم. ترامتنیّت ژرار ژنت به این مهم می

ر طول ها دپیوند و ارتباط بینامتنی موضوعی بدیهی و دیرینه است. متنمباني نظری: 

-متن ین ازهای پسای با هم قرار دارند؛ به این شکل که متنتاریخ در یک ارتباط شبکه

ی هایة متنهای جدید بر پاگونه متنگیرند و اینعصر خود تأثیر میپیشین یا همهای 

، هر ظریّهشود. مبنای نظریّة بینامتنیّت همین اصل است. بر اساس این ندیگر خلق می

 متنی برخاسته از متون پیش از خود است. 
ا بود ریستوک کردی تخصّصی به آن توجّه کرد، ژولیاپردازی که با روینخستین نظریّه

 را« یّتنامتنبی»که در اواخر دهة شصت میالدی با تأثیرپذیری از نظرات باختین، اصطالح 

 رت متونو قدبرای رابطة بین متون برگزید. در نظرگاه او هر متن از همان آغاز در قلمر

ی هنر پیشین است. او باور دارد که هیچ مؤّلفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش

ز کریستوا اپس  (.58: 1385)آلن، زند و هر اثر نوعی بازگویی از  متون دیگر است دست نمی

ا از ند، امّ رداختچون بارت، ژنی، ریفاتر و ژنت نیز به مطالعة روابط میان متون پکسانی هم

 کردیویمک رکآن میان ژرار ژنت بود که نظرّیة بینامتنیّت را کاربردی کرد و آن را با 

 ها به کار گرفت. رسی متنساختارگرا در بر

وری طبه « ترامتنیّت»وی دامنة مطالعات کریستوا را گسترش داد و با ابداع اصطالح 

ا تنیّت ربینام های دیگر را مطالعه و بررسی کرد. اوتر رابطة میان یک متن و متنگسترده

-شیتنیّت و بسرم شمار آورد. فرامتنیّت، پیرامتنیّت،گانة ترامتنّیت بهیکی از اقسام پنج

 گاه ژنتز دیداهای ترامتنیّت ژنتی است. در نمودار زیر ترامتنیّت متنیّت از دیگر گونه

 نشان داده شده است: 



 270  1399، پایيز و  زمستان 30پژوهشنامة ادب حماسي، سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 
-

    
 ز دیدگاه ژرار ژنتهای ترامتنيّت امعرّفي گونه -1نمودار  

 

ر ژرا یرازود. شها تلقّی میدرواقع ترامتنیّت ژنتی نوعی بوطیقای کامل روابط میان متن

دش ر از خونی غیای را که یک متن با متژنت با طرح ترامتنیّت بر آن بود تا هرگونه رابطه

گونه بتواند تا تا این (25-24: 1395)نامور مطلق، بندی و مطالعه کند کند، دستهبرقرار می

ه برود حدّ امکان تمام روابط موجود بین متون را شناسایی و بررسی کند. قبل از و

 انی سدةزة زمهای محّلی بانوشتهتحلیل و بازنمایی روابط بینامتنی ژنتی، تاریخ توصیف،

 شود.ششم تا میانة سدة هشتم هجری معرّفی می

را که به زبان فارسی در بازة زمانی سدة ششم تا  1در این پژوهش، متون تاریخ محلّی 

چگونگی پیوند  کنیم تا میزان واست، بررسی می میانة سدة هشتم هجری نوشته شده

عنوان متن تاریخی  14نشان دهیم. در این گسترة زمانی،  شاهنامهها را با بیامتنی آن

متن،  5محلّی به زبان فارسی، شناسایی و پس از بررسی اوّلیّه آشکار شد که از آن میان 

المضاف الی  ترجمة تاریخ بخارا،، ترجمة فضایل اصفهان، ترجمة محاسن اصفهانشامل 
نامة ابن فارساست و  بدایع االزمانکه درواقع یک جزوة مختصر و ذیل  الزمانبدایع ا
ترجمة محاسن جا که سه متن است. از آن نداشته شاهنامه، رابطة بینامتنی با بلخی

، ترجمه از اصل عربی به فارسی ترجمة تاریخ بخاراو  ترجمة فضایل اصفهان، اصفهان

اکتفا کرده و از این رو برای ارتباط بینامتنی با است؛ در اغلب موارد مترجم به ترجمه 
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ة محلّی ـوشتـناریخـت 9اضر به ـژوهش حـابراین در پـکوشش نکرده است. بن شاهنامه

کنیم. در جدول زیر بررسی می شاهنامهها را با پردازیم و چگونگی تعامل و رابطة آنمی

 کنیم. پیکرة مطالعاتی تحقیق را معرّفی می

 نام محل سال تأليف نام مؤلّف ایخيعنوان متن ت

 یهقب -خراسان ه.ق. 562 ابوالحسن بیهقی تاریخ بيهق

عقدالعلي للموقف 

 االعلي

 کرمان ه.ق. 584 الدین کرمانیافضل

 کرمان ه.ق. 605 الدین کرمانیافضل بدایع األزمان

 مازندران ه.ق. 613 اسفندیارابن تاریخ طبرستان

 کرمان ه.ق. 690 ناشناخته تاریخ شاهي

ناصرالدین منشی  العلياةالعلي للحضرسمط

 کرمانی

 کرمان ه.ق. 715-720

 سیستان ه.ق. 725-445 ناشناخته تاریخ سيستان

 راته -خراسان ه.ق. 724-723 سیفی هروی نامة هراتتاریخ

 شیراز ه.ق. 754-745 زرکوبابن شيرازنامه

 د پژوهشرهای محلّي مونوشتهمعرّفي تاریخ -1جدول 

ران، نگاخهای محّلی، طبقة اجتماعی تاریذکر این نکته الزم است که محتوای تاریخ

ها و هانگیز ونویسی نگاران به تاریخکرد تاریخمخاطبان متون تاریخ محلّی، نگرش و روی

 ینامتنیابطة برنگاری، در انتخاب شیوة صریح یا غیرصریح در ایجاد ها در تاریخعالیق آن

 تأثیر مستقیم داشته است.  نامهشاهبا 

 های محّلينوشتههای ترامتنيّت ژنتي در تاریخگونه

ن در ن پیشیمتحضوری و حضور واقعی پارهبینامتنیّت مبتنی بر رابطة همبينامتنيّت: 

شته ین نودر تعریف بینامتنیّت چن الواح بازنوشتیمتن دیگر است. ژرار ژنت در کتاب 

-بطة همای محدود، به صورت یک راآن را بدون تردید، شیوه من به نوبة خودم» است:

یگر، به بیانی د (.Genette, 1997: 1)« کنم حضوری میان دو یا چندین متن تعریف می

  نی است.ینامتای از متن )الف( در متن )ب( حضور داشته باشد، رابطة آن دو بهرگاه پاره
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ی یا تی براساس شاخص آشکارشدگبینامتنیّت ژنهای بينامتني ژنتي: انواع گونه

هان و پن سازی به دو دستة کالن بینامتنیّت صریح و آشکار و بینامتنیّت ضمنیپنهان

امتنیّت و های این نوع بینترین زیرشاخهمهم« ارجاع»و « قولنقِل »شود. تقسیم می

ور به طراین های بینامتنیّت ضمنی است. بنابترین گونهاز مهم« تلمیح»و « سرقت ادبی»

ده شکیل شتقول، ارجاع، سرقت ادبی و تلمیح کلّی بینامتنیّت ژنت از چهار گونة نقل 

ها ر متون تاریخ محّلی هر چهار نوع این بینامتنیّتد (.66-40: 1395)نامورمطلق، است 

وابط رهدف نگارندگان در این پژوهش، شناخت چگونگی حضور انواع پذیر است. بررسی

ضوری حد هممتون تاریخ محلّی مورد پژوهش است. در مرحلة بعد، مواربینامتنی ژنتی در 

ت، از اساشتهبر متون تاریخ محّلی د شاهنامهگونه تأثیری را که شود تا بدینتحلیل می

ری حضومهنشینی و های این همنظر بالغی و معنایی آشکار و از سوی دیگر تأثیرگذاری

و  ( شناساییکننده )متون تاریخی محلّیی دریافتهامتن پردازیبینامتنی را بر داللت

 نشان دهیم. 

مؤلّف بدون  قول آشکارترین جلوة بینامتنیّت در متون است. بر طبق آن،نقل قول:نقل

همان شکل در  گیرد و بهاز متن دیگر می هایی راسازی رابطة بینامتنی، پارهقصد پنهان

دون بگاه  وگیرد نبع مورد استفاده صورت میگنجاند. گاه این کار با ذکر ممتن خود می

یا  یومه وگقول )با ترین شکلش عمل سّنتِی نقلدر صریح ترین و لفظی»آن. بینامتنیّت 

تن دیگر مبه بیان دیگر یک پاره از متن پیشین در (. Genette, 1997: 2)« بدون آن( است

ا به هر، متنگذ. از این رهدهدیابد و آشکارا عاریه بودن خود را نشان میحضوری میهم

دوم  ای متنشود و در تغییر معنایی یا تقویت معنهایی پیوندی و پرمایه تبدیل میمتن

ند. از این رو دانستنگاران میاین موضوع را تاریخ (.100: 1395)نامورمطلق، گذارد تأثیر می

   ببرند.ها و اهداف خود از آن بهره یابی به انگیزهاند در جهت دستکوشیده

با  ا مطابقها مستقیم است، امّقولدر متون تاریخی محّلی بازة زمانی پژوهش، نقل 

ار خی به کقول در متن تارینگاری ایرانی، نشانة گیومه برای تشخیص نقل سنّت تاریخ

دن متن و جداکر دادن این نوع رابطة بینامتنینگار برای نشانکه تاریخرفته است، بلنمی

 است.رده کده میهایی مانند شعر، بیت و مصراع استفاشده از واژهمتن نقلپاره تاریخی از

 ر میان ودها نو نقل آ شاهنامهنگاران محلّی در انتخاب و گزینش ابیات بدون تردید تاریخ

ی هاگیزهاف و اناند. در ادامة پژوهش، اهدکردهالی متن تاریخی اهدافی را دنبال میالبه

 دهیم.محّلی را نشان مینگاران تاریخ
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 بحث و بررسي  

 شاهنامه نگاران محّلي از نقل ابياتهای تاریخانگيزه  -1

 دادهایی روینگار که در آن سوبرای درک و فهم واقعة تاریخی باید به اندیشة تاریخ 

ة گاهانآنگاری، حاصل رویارویی تاریخی وجود دارد، دست یافت. به سخنی دیگر تاریخ

 (.38: 1380گران، )آقاجری و دیمورّخ با واقعة تاریخی است و نه بازتاب عینی آن  ذهن و فکر

یخی ایع تارین وقنگاران محلّی نیز اندیشه و فکر خود را با گزارش و تبیاز این رو، تاریخ

-ی، پیشی محلّ اند و برای نمود مستقیم و گاه غیر مستقیم آن در متون تاریخراه کردههم

ی از هایرهمناسب یافته و با ایجاد پیوند بینامتنی با آن و حضور پارا  شاهنامهمتن 

 گوییسخی پابه اشکال گوناگون در متن تاریخی، آن را متنی مناسب و مقتدر برا شاهنامه

-ریخدر تا امهشاهنهای نمودیافته از قولپس از بررسی نقل . اندبه انتظارات خود یافته

ی از ان محلّ نگارهای تاریخرسیدیم که اهداف و انگیزههای محلّی، به این نتیجه نوشته

-یبیان م فکیکتها را به ایجاد این رابطة بینامتنی، متعدّد و گوناگون است. در ادامه آن

 کنیم:

 داشتِ زادبومِ نویسندگان تواریخبرای بزرگ شاهنامهستفاده از ا  -1-1

ن دوین ایتد از های خوف و انگیزههای محلّی، مؤّلفان به بخشی از اهدادر مقدّمة تاریخ

 ون شهر ها و محاسو باب اول را به ذکر فضیلت آثار، از جمله حّب وطن اشاره کرده

طن نزد هوم واند. البتّه باید این نکته را در نظر داشت که مفمنطقة خود اختصاص داده

ارد که دالیت و تر بر زادبوم داللت داشته و اشاره به یک شهر ونگاران محّلی بیشتاریخ

در  (.129: 1390؛ دهقانی، 12: 1352)شفیعی کدکنی، نگار به آن تعلّق داشته است تاریخ

نگ و ا فرهنگاران محلّی به ذکر پیشینة شهرها و ارتباط آن براستای همین امر تاریخ

 اند.اساطیر پرداخته

ها بنیان کرد. زیرا آن شاهنامهمتن ها را متوجّه پیشنگاران محّلی، آناین انگیزة تاریخ

کردند و به ذکر های خود را به پادشاهان باستانی ایران منسوب میشهرها و ایالت

پرداختند و به همین جا رخ داده، میخصایص و عجایب ایالت و ماجراهایی که در آن

نگاران محلّی نیاز داشتند. برای همین انگیزه بود که گاه برخی از تاریخ شاهنامهجهت به 

کردند. در میان متون تاریخ که متنی مقبول بود، رابطة بینامتنی برقرار می شاهنامها ب
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است که در این جهت، به نقل  تاریخ طبرستانمحلّی در بازة زمانی مورد پژوهش، فقط 

 پرداخته و سخنان خود را در باب قدمت بنای شهر مستند کرده است. شاهنامهابیات 

بر  فریدون در ماجرای غلبهشاهنامه رد با تقل بیتی از اسفندیار صرفا در یک موابن

، او شد چون هفت اقلیم به حکم»دهد: ضحاک، بنای شهر تمیشه را به فریدون نسبت می

صران جای خویش تمیشه شناخت و هنوز اطالل و دمن سرای او به موضعی که باننشست

دریا  وه تاکخندقی که از گویند، ظاهر و معیّن است و گنبدهای گرماوه را آثار باقی و 

ت ه و عبراف رفتجا به طوام و آنها مطالعه کردهفرموده بود، پیدا و من جملة آن به نوبت

 یاد کرده، نظم شاهنامهگرفته و فردوسی در 

 فریدون فرّخ تمیشه بکرد
 

 2«نشست اندر آن نامور بیشه کرد 

 (58 :2013اسفندیار، )ابن                                 
 

 يپردازی فردوستأثيرگرفتن از سبک داستان -2 -1

روی از نگاران با پیبینیم که تاریخهای این متون تاریخی میدر برخی از قسمت

ک یتی از اند. به این شکل که پس از گزارش قسمداد تاریخی را نوشتهفردوسی، یک رخ

 د. اندهرا نقل کر هنامهشاداد، در عوض سخن خود  در آمدن روز یا شب، بیتی از روی

، 242، 236، 162، 92)صص بار  17، نامة هراتتاریخدر  شاهنامهگونه تأثیرپذیری از این

بار  7، هیتاریخ شا( و در 751و  740، 736، 732؛ 714، 701، 697، 695، 683، 661، 656، 643، 637

اکی از حاین انگیزه  وجود دارد. بسامد باالی (194و  172، 171، 166، 127، 126، 117)صص 

وة که شیلوده، بنگاران مهم نبظرِ نقل ابیات برای تاریخـرفاً از نـص شاهنامهآن است که 

 بخش بوده است.شان الهامهم برایشاهنامه های پردازش داستان

 است،ـشنآ شاهنامهردازی فردوسی در ـپکه با شیوة داستان نامة هراتتاریخمؤلّف 

و گزارش چون اافتاد، همدادهایی را که در ایالت خراسان اّتفاق میکوشد برخی از رویمی

ن، شهر خاولیزاده تکردن شاهدر خراب»کند. برای نمونه، وی در فصلی از کتاب با عنوان 

د: کنر میرابطة بینامتنی آشکار برقرا شاهنامهچنین با این« مرو را و قتل خلق مرو

لة و، سنبابستی داشت که از شرفات قصور و، بارویاند در کتب که شهر مرچنین آورده»

یده ی کشفلک بتوانستی چید و زمزمة ملک بتوانستی شنید و پیرامُن آن خندق بعیدقعر

 فتم:هسوی کرة زمین بیرون کردی. روز که اگر کلنگی بر قصر او زدندی، سر از آن
 دکه خورشید تابان ز چرخ بلن  

 

 کمندخواست افکند رخشانهمی 
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رایات  رمود تاهزار مرد جنگی نصب گردانید و بفخان بر هر طرف شهر، دهزاده تولیشاه

 (. 92: 1385)هروی، « چنگیزخانی عالمات او را در مقابل دروازة شهرستان برافراشتند

 ستة خودخوا ابی به اینیدر نمونة زیر نیز، مؤلّف این گونة بینامتنی را در جهت دست

ر ه لشککدند ـالحق و الدّین، رسانچون این خبر به ملک اسالم، غیاث»برگزیده است: 

و ور ازجه ـآرد، به خرابی آوردند و هرکس که غلّه به شهر میـزاده یسور دست بشاه

 ستانند، روز دیگر:بازمی

 چـــو خورشـــید تابـــان بگســـترد فـــر
 

ـــــیه  ـــــرس ـــــرد س ـــــرّان فروب  زاغِ پ
 

ادشاه په لشکر زاده یسور فرستاد و گفت بگویید کدار، پیش شاهای از فصحای نامایفهط

 (. 661)همان: « کندخرابی می

ف یم. مؤلّشومی روهایی متعدّد از این گونة بینامتنی روبهنیز با نمونه تاریخ شاهیدر 

ست، شید اخورکه در توصیف طلوع و غروب  شاهنامهناشناختة آن، بارها به نقل بیتی از 

د و چون کار بر اهل حصار سخت گشت و نزدیک بود که فتح ری نمای»پرداخته است: 

ت ر دسنقاب از چهرة استخالص بگشاید، غالمی سلغری بود، بکلک نام، چون دید که د

ا ه خود رید کخصوم گرفتار خواهد شد و دمار از روزگار او برخواهند آورد، خالص در آن د

 ن اندازد و بدان طریق، چارة کار خود بسازد، بیت:از مضیق حصار بیرو

 چــو خورشــید تابنــده شــد ناپدیــد
 

 شــب تیــره بــر دشــت لشــکر کشــید 
 

بیرون  تر است،در انداخت و به جایی که دید که بر کُه تنگ خود را از حصار به

 (.166: 1355، تاریخ شاهی) «انداخت

 شاهنامههای ا شخصيّتهای تاریخ محّلي بيان شخصيّتمهمانندسازی  -3 -1

ا رن محلّی نگاراختوانیم ذهنیت و طرز اندیشه و تفکّر تاریهای محلّی مینوشتهدر تاریخ

حلّی، مریخی ای دریابیم. مؤلّفان متون تانسبت به حاکمان محّلی و حتّا حاکمان سلسله

 ند.اههای خود نشان داددر نوشته شاهنامههای منتخب این ویژگی را با نقل بیت

 نامة هراتتاریخدر میان متون تاریخی محلّی مورد پژوهش، بیش از همه، مؤلّف 

تاریخ همانندی ایجاد کند. در  شاهنامه های کتاب خود وکوشیده است میان شخصیت
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قول از نیز تنها مواردی از نقل (8)ص األزمان بدایعو در  (272و  260، 169)صص  شاهی

 شود. منظور دیده میبدین شاهنامه

اندان خ، هم برخی سالطین و شاهزادگان مغول و هم پادشاهان نامة هراتتاریخدر 

تن این ه از مهایی کاند. در نمونهقرار گرفته شاهنامهکرت، هدف این گونة بینامتنی با 

 وها تنگار به شخصیّایم، در واقع چگونگی نگرش تاریخکتاب تاریخی استخراج کرده

متن  معنای هشاهنامیابیم که ابیات شویم و بیشتر درمیمتوجّه می های تاریخی راحادثه

 ه است. ز کردنگار نیمعنایی خارج و دارای معانی ضمنی مورد نظر تاریختاریخی را از تک

کر هان لشدشاه بوجای از فرمانالحق و الدین با مبارکمؤلّف در گزارش نبرد غیاث

ت و ن حمایخوار به هرات حمله کرده بود، چنیزاده یسور که با شش هزار سوار خونشاه

ذر نقل گز رها شاهنامهالدین با برقراری پیوند بینامتنی با نگرش مثبت خود را به غیاث

دهد. یشان مکه مربوط به داستان نبرد رستم با کاموس کشانی است، ن شاهنامهابیاتی از 

ه بنیز چنین اقدام  دهد. مؤلّفخسرو رستم را خطاب قرار میدر این ابیات کی

سالم ادر حال، ملک »الحق و الدین کرده است: همانندسازی میان رستم و ملک غیاث

رب به ح الحق و الدین، امیر اباجی را با امرای لشکر نکودری و مبارزان هرویغباث

 ودهند  شاه بوجای پشتشاه بوجای فرستاد و فرمان فرمود که اگر لشکر مبارکمبارک

.. امیر ند .ت آرند، البته باید که لشکر منصور ما متعاقب ایشان حرکت نکنروی به هزیم

 اباجی و امرای نکودری و شجعان هروی زمین خدمت ببوسیدند و گفتند: شاها!
 فلک زیر سّم سمند تو باد

 ویی پشت ایران  تاج سرانت

 ن گروگان کنیمبه فرمان تو جا

 

 داران به بند تو بادسر تاج 

 تو شاهی و ما پیش تو کهتران

 «به کاری که گویی همه آن کنیم

 .(698 :1385)سیفی هروی،                   

الدین کرمانی، هنگام گزارش چگونگی هجوم ملک قاوردبن جغربیک، پادشاه افضل 

 شاهنامهوفج و قفص که مخالف او بودند، با دارالملک بردسیر به امیران و رئیسان دو قوم ک

که دربارة رستم  شاهنامهحضوری و نقل بیتی از همکند و با طة بینامتنی برقرار میراب

گونه وصف کند. کوشد پادشاه مورد عالقة خود را همانند رستم ببیند و او را ایناست، می

دهد: ین پادشاه نشان میاألزمان چنین حمایت خود را از االدین در متن بدایعافضل

صورت حال به قاورد عرض کرد که در فالن روز میعاد مواصلت و مصاهرتست و میقات »

زفاف و التفاتست و تا سه روز دیگر جمیع معارف و رؤسا و زعمای حشم کوفج و قفص از 
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سواحل بحر تا اقصای مکرانات در فالن دیه و فالن خانه خواهند بود. چون قاورد برین 

 مطّلع شد، در حال با حشم حاضر حال 
 بفرمود تا رخش را زین کنند

 

 دم اندر دم نای رویین کنند 
 

شایی مارگخبرنشست و بیرون شد ... سحرگاهی بر سر آن مخاذیل افتاد و ایشان را      

 شاهنامهاین بیت در  (.8-7: 1326)کرمانی، « خوش فرمود و یک کودک را زنده نگذاشت

د را اه خوکاوس برای مقابله با سهراب، سپست که رستم به خواست کیمربوط به زمانی ا

 کند.  آماده می

 شاهنامه ب ابيات شهری، در چارچوبازنمایي اندیشة ایران - 4- 1

سالمی ران اشهری در دوهای محّلی نقشی مهّم در انتقال و تداوم اندیشة ایرانتاریخ

 گذرره یگر ازو برخی د شاهنامهون ارتباط با نگاران محلّی بداند. برخی از تاریخداشته

، فی هرویحّلی، سیاند. در میان مؤّلفان تواریخ مکرده اقدامبه این مهم  شاهنامهپیوند با 

اتی را ابی هشاهنامو منشی کرمانی، به واسطة شناخت خود از  تاریخ شاهیمؤلّف ناشناختة 

خود،  هایتهو با قصد مستندسازی گفشهری بوده، انتخاب که دارای محتوای اندیشة ایران

 اند.  ها را در متن تاریخی قرار دادهآن

 داری وکرد ذکر مبانی حکومتمتنی است که در بخش اول با روی تاریخ شاهی

به  خش دومها به تاریخ نگریسته و سپس در بپروری برای پادشاهان و وزیران آنرعیّت

 و توجّهراین  راختاییان کرمان پرداخته است. ازدادهای آن و حکومت قتاریخ کرمان و روی

بیات اا نقل شهری و تأکید سخن خود در این رابطه بنگار به اندیشة سیاسی ایرانتاریخ

دیشة ـان ولـاریان بوده است. یکی از اصـاهان و دربـادشـبرای توجّه دادن پشاهنامه 

ایة پ، دین بر طبق این اصل راهی دین و دولت است.شهری نزد ایرانیان، لزوم همایران

: 1390قانی، )دهراهی دین بستگی دارد های شهریاری به همپادشاهی است و تقویّت بنیان

که  امهشاهنز اکند و با نقل ابیاتی نیز بر این اصل تأکید می تاریخ شاهینویسندة  (.134

 ند. ککید میتأتر دهد و بر لزوم آن هرچه بیشگر آن است به سخن خود مقبولیّت میبیان

اند. دته میسازی دین و دولت وابسناپذیری هویّت ایرانی را با هموی تداوم و گسست

ادشاهی ان پدر راستای بیان این اندیشه، ابیاتی را با همین مضمون که فردوسی در داست

ود را ه ملک خکباید که چنان بود و اعتقاد پادشاه می»کند: اردشیر آورده است، بیان می

 :یجة قلم و ثمرة فتوای علمای دین شناسد که الدین و الملک توأمان. بیتنت
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 بدان ای خردمند باآفرین

 

 برادر بود پادشاهی و دین 
 

 پایتخت شاهی بود دین بهنه بی
 

 جایدین بود شهریاری بهنه بی 
 

 دگر بافتهدو دیباست در یک
 

 بیاورده پیش خرد تافته 
 

 یننیازست دنه از پادشا بی

 

 دین بود شاه را آفریننه بی 
 (.67-66: 1355نا، )بی                          

مان گذر سرگذشت طهمورث که به گفتة وی بنای شهر هرات در زسیفی هروی از ره

ای شاه هلّفهشهری که مربوط به مؤوی انجام گرفته بود، بر اصل دیگری در اندیشة ایران

ند. وی کید میپروری است، تأکداد و ستم و لزوم عدالت و رعیتآرمانی؛ یعنی دوری از بی

ول ا»دازد. پرمی دادگری پادشاه و نتایج ناگوار آندر نکوهش بی شاهنامهبا نقل ابیاتی از 

رث بود بن کیوم بن فرست بن هوشنگ گوید بنای شهر هرات در عهد طهمورثکه میآن

ظمت و ام عافت و ایام سلطنت و استیال و هنگو چون طهمورث در نعمت و ناز عمر دراز ی

اخت و اند استعالی او از حد درگذشت ... در آخر عمر ابلیس خسیس او را در دام تلبیس

ورث به د، طهمراه نمو« أنا ربُّکم األعلی»به دعوی بارخدایی دعوت کرد و به سوی دبدبة 

راج خاج و بت را به اسم کاری، رعیّوساوس و القای آن خنّاس پروسواس به تعدّی و ستم

 گران مجحف و مستأصل گردانید ...
 داد دستنگر تا نیاری به بی 
 

 داد بستکه آباد گردد ز بی 
 

 گاهکسی کو بجوید همی دست
 

 خرد باید و گنج و رای و سپاه ... 
 

 اگر پشّه از شاه بیند ستم

 

 «روانش به دوزخ بماند دژم 
 (.64: 1385ی، )سیفی هرو                      

 دیشة انول مهمّ ـازنمایی اصـازخوانی و بـنگاران محلّی در بازتاب، باریخـکوشش ت

ها نست که آنمود یافته، حاکی از آن ا شاهنامهخوبی در شهری که چهارچوب آن بهایران

 های درستوهـهای اخالقی و شیان نکتهـشناسی وضعیّت موجود، بیدر پی آسیب

های بگونه نگرش به وضع موجود محل، بازگشت به چارچواند. اینداری بودهمملکت

طة ق رابداری ایرانی و بازتولید معانی خاص از بازخوانی این اندیشه از طریمملکت

مورد  محلّ  ودر جهت بهبود و تعالی اوضاع حکومتی و اجتماعی شهر  شاهنامهبینامتنی با 

 نظر بوده است. 
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ت نگاران در قالب ابياهای حکيمانة تاریخاندیشه ندرزها وابيان پند و  -5 -1

 شاهنامه

خ رش تاریاز نگا نگارکرد تاریخمبتنی بر روی شاهنامهقول از انتخاب گونة بینامتنی نقل

اریان، درب محلّی صورت گرفته است. اندرز به پادشاهان، وزیران و حاکمان و به طور کل

. تم و ..سد و داگذاردن نام نیک، دوری از بی تأکید بر زودگذر بودن دنیا و لزوم به جای

گاری، ناریخگونه متون تاریخی نمودی بسیار دارد. زیرا یکی از اصول و اهداف تدر این

متی ن حکوگیری، یادآوری ناپایداری و زودگذر بودن دنیا به پادشاهان و مسئوالعبرت

خی ا برـهمین راستپروری بکوشند. در بوده است تا در جهت اجرای عدالت و رعیت

و با  اندهنگاران محّلی متناسب با این انگیزه و هدف، در این جهت گام برداشتتاریخ

شار از سر امهشاهنمتن اند. پیشدر این زمینه نیز رابطة بینامتنی برقرار کرده شاهنامه

در  های اخالقی فردوسی است که گاه به صورت یک مفهومپندهای حکیمانه و تعلیم

 فردوسی بان خودها و یا از زهای داستانها، گاه از زبان یکی از شخصیّتت داستانزیرساخ

نقل  و با نگاران محّلی نیز درست مانند فردوسی عمل کردهبیان شده است. برخی تاریخ

 نامهشاهاز  خود را های محلّی، آشکارا تأثیرپذیرینوشتهدر تاریخ شاهنامهبیت یا ابیاتی از 

 اند. دادهو فردوسی نشان 

 ن دورانان پایادر بی شاهنامهمانند فردوسی از ابیات پندآمیز  نامة هرات،تاریخمؤلّف  

ذاری ای اثرگو یا در حین آن بر نامة هراتتاریخهای پادشاهی و زندگی برخی از شخصیّت

: ددهد میساول پنالحق به امیر یجوید. در نمونة زیر، مؤلّف از زبان غیاثتر بهره میبیش

ی من شناس به جاچون ملک اسالم را بدید، گفت: ای ملک! بکتوت ناحق»امیر یساول 

کری ا لشچنین کرد. اکنون مرا عزیمت آن است که به نشابور روم و هم درین ده روز ب

یشة که اند باید الحق و الدین او را دل داد و گفت که امیر عادلبازگردم. ملک اسالم غیاث

ه و گا چه دأب و عادت سپهر ازرق همین است که گاه فرح بخشدبد به خود راه ندهد، 

 تعب
 چنین است رسم سرای فریب 

                 

 «گهی با فراز و گهـی با نشیب 
 .( 657: 1385)سیفی هروی،                 

که مربوط به شهیدشدن ملک مظفرالدین از ملوک  تاریخ شاهیدر فصلی از کتاب 

گونه آمده است که وی شجاعانه در مقابل لشکر مغول در والیت ینکاره است، اشبان
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ای حکیمانه ها را نپذیرفت. سپس با بازگویی اندیشهکاره ایستاد و حکم انقیاد آنشبان

در جهت  شاهنامهمبنی بر ناگزیری مرگ و ترک دنیا از زبان این شخصیّت، ابیاتی را از 

رالدین معارف و مشاهیر والیت از سپاهی و ملک مظف»کند. تأکید این اندیشه نقل می

رعیت بخواند، چون همه حاضر گشتند و جمع شدند، روی به جمع آورد و گفت مّدت 

کند و جملة ممالک جهان در تحت گیری میچهل سال است که این لشکر مغول جهان

ت اسالم تا ند ...، ما به حول و قوّه سبحانه و تعالی و پناه ملّاحکم و تصرّف خود درآورده

ایم. اکنون روز عمر به آخر کشیده است ...، به این غایت هرگز تن در مذلّت و خواری نداده

حقّ آن خدایی که نفس پسر بوطالب در تصرّف قدرت اوست که هزار زخم شمشیر بر 

 تر از مردنی دارم در میان بسترمیان دوست

 اگر سال گردد فزون از هزار 
 

 است کارهمین است روز و همین  
 

 گر ایوان ما سر به کیوان بر است
 

 ازو بهرة ما یکی چادر است 
 

 ایمهمه نیک و بد خاک را زاده
 

 ایمناچار تن مرگ را دادهبه 
 

                                                          (.170-169)همان: « اکنون جهاد به در خانه آمده است      

های نوشتهدر تاریخ شاهنامهقول را از به طور محسوس، میزان نقل  زیر در نمودار    

ژوهش، پمورد  در متون تاریخی شاهنامهبینیم. در این نمودار بسامد نقل ابیات محلّی می

متنی بطة بینابه سبب میزان این راشاهنامه ترین متن را به ترین و غیرِ وابستهوابسته

 دهد. نشان می
های نوشتهقول در تاریخقل از گونة ن شاهنامهواني پيوند بينامتني با فرا -1نمودار 

محلي
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  چهار گونة بينامتني  -2

 نقل قول  -1 -2

ه الب توجّهای محلّی پژوهش، مهم و جنوشتهچه در این گونة بینامتنی در تاریخآن

ول ق ع نقلز نوارابطة بینامتنی  شاهنامه با است، این است که همة این متون به یک اندازه

ن یب دو متترتـهمایان است، بـطور که در نمودار مشخّص و نکه هماناند، بلنداشته

ش این بخ در شاهنامهترین گشودگی را بر روی متن بیش تاریخ شاهیو  نامة هراتتاریخ

ست. در ارا امتنی را هم دترین وابستگی بیناداشته است. از این رو، دو متن مذکور بیش

یزان به ماین  سمط العلیو  شیرازنامهو  تاریخ بیهق، تاریخ طبرستانهایی مانند متن

 رسد.حداقل می

 ارجاع -2-2

در واقع با  های بینامتنی ژنتی است.ارجاع به نام مؤلّف یا متن، یکی دیگر از گونه

ند مقدرت تبر ودر اغلب موارد مع کند که با متنی دیگر کهارجاع، مؤلّف آشکارا اعالم می

ه ن دوم بت متگونه در پی آن است که از مشروعّیت و مقبولیّاست، پیوند یافته است و این

زی به پرداشود داللتطور که مشخّص است، ارجاع سبب مینفع خود استفاده کند. آن

ع، خود ر ارجاد. متنی دیگر احاله شودکه به متن یا پارهمتن محدود نشود، بلمتن و پاره

 و واسطها هر دیهایی قراردادی مانند نام مؤلّف و یا کتاب که نشانهمتن حضور ندارد، بل

ول است. ق گذر ارجاع، بیش از نقلوابستگی متنی از ره (.45: 1395) نامورمطلق، شود می

اب، کت ف وزیرا در ارجاع  نیاز است تا به متن نخست برگردیم. افزون بر آن، نام مؤلّ

 هایی هستند که در ارجاع نقش اصلی را به عهده دارد. پیرامتن

ایش متنی افزناـراه با ارجاع، میزان وابستگی بیقول همقول و مخصوصًا نقل با نقل 

 تواندیرجاع مادهد. یابد و مؤلّف، متن خود را آشکارا تحت تأثیر متن دیگری قرار میمی

 ،شناسیزیبایی استنادسازی،»ها عبارت از ترین آنمهمدالیلی گوناگون داشته باشد، امّا 

 است.  (53)همان: « گیریطلبی و جهتجویی و اقتصاد بیانی، مشروعیّتصرفه

یا فردوسی یا هر  شاهنامههای نگاران را به سمت ارجاع به پیرامتنهمین دالیل تاریخ

قول راه با نقل همارجاع  2ارجاع مستقیم و  6 تاریخ طبرستاندو کشانده است. در 

های ( در روایتشاهنامهاسفندیار از ارجاع به نام شاعر )فردوسی( و متن )وجودارد. ابن

مربوط به بنیاد شهرهای رویان و تمیشه در طبرستان، خصایص و عجایب طبرستان و ذکر 
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حاکمان و حکمای طبرستان بهره برده است. برای نمونه در داستانی که مؤلّف آن را در 

ارجاع داده  شاهنامهمتن ل عجایب و خصایص طبرستان جای داده، چنین به پیشذی

پیمود. پسر او )رستم(، سرخاب به طلب او توران و ایران و و هند و روم جهان می»است: 

دیگر که یکهم افتادند و میان ایشان به حکم آنیکش موضعی بهعاقبت به زمین رویان، بل

 شاهنامهکه در ب ازو زخم یافت. به پدر وعید کرد چنانرا نشناختند مصاف رفت. سرخا

 (. 82: 1320اسفندیار، )ابن« مکتوب است، پدر را معلوم شد که پسر اوست

ر متن تیم. دفردوسی مواجه هس در نمونة زیر، با کارکردی جالب از ارجاع به پیرامتن

 این کند؛ بهی، فردوسی یک پیرامتن است که کلّ متن را نمایندگی متاریخ سیستان

حور ملّفدهد و به نوعی مؤصورت که شیوة اندیشه، نگاه و نگرش مؤلّفان را نشان می

صیّت ک شخاست. با ارجاع به پیرامتن فردوسی، در واقع فردوسی به متن تبدیل شده و ی

 کند. راه میمتنی پیدا کرده است که خواننده را با خواست مؤلّف هم

ران داامن، در بخش اول کتاب که در ذکر پهلوانان و تانتاریخ سیسمؤلّف ناشناختة 

وسی، م فردرسد، پس از ارجاع به ابوالقاسسیستان است، هنگامی که به معرّفی رستم می

یث رستم بر و حد»پردازد: به دفاع از رستم می 4با چسباندن یک روایت جعلی و الحاقی،

رد و ود کرد و بر نام سلطان محمبه شعر ک شاهنامه آن جمله است که بوالقاسم فردوسی

 خود هیچ نیست، مگر حدیثشاهنامه چندین روز همی برخواند. محمود گفت، همة 

دراز  اوندرستم و اندر سپاه من، هزار مرد چون رستم هست. بوالقاسم گفت، زندگانی خد

تن لی خویشتعا باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اّما این دانم که خدای

یخ تار)« را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت

بدیل به بدین ترتیب پیرامتن فردوسی در ساختار متن جای گرفته و ت(. 7: 1314، سیستان

 متن شده است. 

قول و ارجاع توجّه به مؤلّف یا متنی است که به آن ارجاع داده از کارکردهای مهمّ نقل 

شود. هر شود، به طور خودکار از آن تجلیل میشود. وقتی که به متنی ارجاع داده میمی

تر باشد، به طور یقین دلیلی بر مشروع و مقبول بودن متن اندازه تعداد ارجاعات بیش

شود که آن متن طور تکرار زیاد یک متن در متن دیگر موجب مینخست است. همین

مؤلّف تبدیل شود  -یک مؤلّف به یک اسطوره  متن و -تکرارشده به یک اسطوره 

گاهی را یافته است. در متون تاریخی محلّی چنین جای شاهنامه (.102: 1395)نامورمطلق، 

در ادوار مختلف تاریخی  شاهنامههای مکرّر به آن، سبب شده است که ها و ارجاعقولنقل 
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متن و فردوسی به یک سطورهبه یک ا شاهنامهتکرار شود و دوام بیابد و افزون بر آن 

در کنار نقل ابیات آن نیز دلیلی بر وابستگی  شاهنامهمؤلّف تبدیل شود. ارجاع به اسطوره

 است.  شاهنامهتر این متون به هرچه بیش

 تلميح -3 -2

ید تن جدخست در مـمتن نارهـرا پـترین نوع بینامتنّیت ژنتی است. زیتلمیح ضمنی

وید: گاره میشود. ژنت در این ببازیابی و تشخیص آن دشوار میای عجین شده که گونهبه

ه یاز بترین نوع از صراحت و لفظ، تلمیح است؛ یعنی سخنی که نبینامتنیّت در کم»

ا هایی ربخش ذکاوت فراوانی دارد تا ارتباط بین آن متن و متن دیگری که به طور الزامی

تن چنان با مدر واقع با تلمیح دو  (.Genette, 1997: 2)« گرداند، دریافت شودبه آن بازمی

ندة خوان شود که گویی مرزی بین آن دو وجود ندارد. از این روهم تلفیق و ترکیب می

 بتواند د تامتن جدید برای درک و دریافت معنای متن باید اطالعات بینامتنی داشته باش

  .   با کدگشایی به معنایی که در ورای تلمیح نهفته است، دست یابد

 سازی بادر جهت تشابه شاهنامههای های محّلی، اشاره به شخصیّتنوشتهدر تاریخ

ریخی ون تاها بوده است. در متحاکمان محلّی، سپاهیان، پهلوانان سپاه و فرزندان آن

ی نندسازای مغول یا سلجوقی در یک سوی تشبیه وهماندرت پادشاهان سلسلهمحلّی، به

 اند.  قرار گرفته

ه ب هنامهشا کرد قهرمانانگاه حضور و نمایش نام و عمل، جاینامة هراتتاریخ متن

دالوری،  اشکال گوناگون است. مؤلّف هر جا قصد داشته است ممدوحان خود را در نژاد،

های تشخصیّ بازی، عظمت، خردمندی، دادگری و ...، ستایش کند، به یادآزمایی، جانرزم

 هشاهنام هایهای تاریخی و شخصیّتن دارد میان شخصیّتافتد و سعی بر آمی شاهنامه
م، رست ومشابهت و همانندی ایجاد کند. جمشید و فریدون از میان پادشاهان اساطیری 

های حماسی خسرو و کاووس از میان شخصیّتاسفندیار، بهمن، بیژن، رخش، کی

 اند. ترین بسامد را در این زمینه داشته، بیششاهنامه

الحق و الدین را همانند پادشاهان و الحق و الدین و ملک غیاثرها ملک شمسمؤلّف با

بخت و جمشید شهریار اسفندیار»کند: گونه همانندسازی میپهلوانان ایرانی توصیف و این

)ملک قود شهریاری این خسرو جمشید جالل و ع» (.247: 1390)سیفی،« تختفریدون

ان   ـچنین در میوی هم (.577)همان: « هـپیوست الحق و الدین( را در سلک دوامغیاث
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زادگان و پادشاهان مغول و ایلخان، نگرشی مثبت به اولجایتو، غازان خان و ابوسعید شاه

که در های وی نمایان است. به طوریداشته است و این نگرش، در نوع همانندسازی

زاده زی که جلوس شاهزاده منکوخان، در روالدین کرت با شاهگزارش مالقات ملک شمس

در جهت  شاهنامهسازی وی با پادشاهان منکوخان بر سریر سلطنت بود، چنین به تشابه

مقرّبان حضرت و ارکان دولت پادشاه »پردازد: دهی به سلطنت وی میمشروعیّت

الدین را پیش پادشاه بردند و عرضه داشتند که از خراسان از والیت منکوخان، ملک شمس

الدین کرت، امروز که پادشاه عالم در چهار بالش تخت بلند بخت غور ملک شمس

وار نشسته است و چون جمشید بر متّکاء عظمت سلطانی تکیه زده و سلطانی، فریدون

چون قباد، امداد عدل و داد مبذول داشته و چون کاوس، ناموس شاهنشهی را رعایت 

پادشاه جهانیان مشرّف  بوسخواهد که به شرف وصول دستواجب شمرده، آمده و می

 (. 199-198)همان: « شود

ویم. ـشو میرهـروب اهنامهـشا ـنیز با این نوع رابطة بینامتنی ب اریخ طبرستانـتدر 

 اهنامهشدشاهان بن اردشیر را که حاکم طبرستان بود، به پازاده رستم اسفندیار، شاهابن

هان ز پادشاخاص را برای هر یک ا هاییها و ویژگیکند و افزون بر آن خصلتهمانند می

ظرش نه مورد بن اردشیر را در آن ویژگی خاص به پادشاگیرد و رستم در نظر می شاهنامه

خبر واقعة  مراجعت افتاد، چون از طرف بغداد مرا به عراق»کند. تشبیه می شاهنامه در

هاد ادنقبنعمت کیزادة جمشیدحشمت کسریغدر و حادثة قتلی که با آن شاه و شاه

م، هلل مضجعهابن رستم اکرم بن اردشیر بن حسنفرّ منوچهر چهر، رستم خسروداد فریدون

    (.1: 1320اسفندیار، )ابن« رفت، به تحقیق پیوست

 دو هدف هشاهناما بگونه رابطة بینامتنی نگاران با اینشود، تاریخطور که دریافته میآن

 ه جمشید،ویژ، بهپهلوانان و پادشاهان باستانی ایراناند نام سو کوشیدهاند: از یکداشته

ران ة ایگونه به گذشتفریدون، کاوس، کیومرث و رستم را باری دیگر زنده کنند و این

ران گی ایترتیب به تداوم و استمرار هویّت ایرانی و حیات فرهنافتخار کنند و بدین

اندک،  واردیمان محلّی و در ماند و از دیگر سو، به طور ضمنی پادشاهان و حاکپرداخته

ظت ی و محافدارپادشاهان مغول و ایلخان را با پادشاهان و پهلوانان ایرانی و نحوة حکومت

 ورند. آدست هبها مشروعیّت ها از کشور ایران آشنا سازند و نیز برای دولت و شخص آنآن

ها با این نوع رابطة ناند. آاشاره کرده شاهنامههای نگاران محّلی به داستانگاه تاریخ

داد بینامتنی پنهان، در واقع طرز فکر و احساس خود را نسبت به یک شخص یا یک روی
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دهند. انتخاب این گونة ها رخ داده است، نشان میتاریخی که در شهر و محلّ زندگی آن

 نگار برای پوشیده ماندن قصد و نیّت وی در شرایط حاکمبینامتنی حاکی از تمایل تاریخ

 نگاری بوده است.بر تاریخ

 ارد. ویمود دنالدین کرمانی این رابطة بینامتنی فقط در دو متن تاریخ کرمان از افضل

با  اقعهوبا آگاهی از حملة غزان به کرمان، احساس اندوه و غم خود را نسبت به این 

ه تشبی دهد. او غزان را به ضحاکاستفاده از داستان غلبة ضحاک بر جمشید نشان می

وز سوایب و نمن در اثنای »ها، عدل و داد از کرمان رخت بربست. کند که با آمدن آنمی

 اام و مخلص باز مدح مصطفصیع گفتهمصایب کرمان، پیش از هجوم غز، قصیدة تر

 صیدهده. قشاهلل علیه کرده. یک خانه از آن ترصیع الیق این سیاقت است، محرّر صلوات
 ن خیمه زدلشکر ضحاک شد، در شهر کرما

  

 چتر افریدون عدل از خاک کرمان برگذشت 
 

 از دوام بیم شد بام قصورش جای بیم

 

 «تا همای عافیت پرید و زین در، درگذشت 
 (.53: 1326)کرمانی،                                 

ی بیان ن برااز همین داستا عقدالعلی للموقف االعلیاین نویسنده، باری دیگر در متن 

ی و دارانبجنظور برد، امّا این بار گونة بینامتنی تلمیح به مدیشه و نیّت خود بهره میان

 ت. اوکار رفته اسکنندة وی، امیر مجاهدالدین، امیر کوبنان بهستایش شخص حمایت

طف ه از لچمن بنده عزیمت خراسان داشتم، »جوید: چنین از این گونة بینامتنی سود می

خست ود و ناهلل و تربیت او در حقّ اهل هنر استماع افتاده بهحمشاه رطبع ملک طغان

ستطالع انب اجا بسازم و از احوال جورحلتی تا کوبنان کردم تا اسباب آن سفر را در آن

وی در  ویش باخاهلل را دیدم. احوال عزیمت هحمرکنم. در کوبنان امیر عالم، مجاهدالدین 

دوست مرور و عاپغایت علماهلل بههحمرمرد جوان میان نهادم و درین استعانت خواستم. آن

 بود ...
 سخطش سمّ افعی ضحّاک

 
 «کنفش ظلّ عدل افریدون 

 (.156: 1382، کرمانی)                      
رّخ، های حاکم بر اجتماع و محیط موکه آشکار است، بخشی عظیم از ویژگیچنان

 گر شده است. در آثارش جلوه نخست در دیدگاه و نگرش وی رسوخ یافته و سپس
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 سرقت متني -4 -2

ه تن اشارمکه به مرجع آن آید، بدون آنای از متن الف در متن ب میدر سرقت پاره

گر د و اشوکاری روابط بینامتنی اطالق میشود. به بیانی دیگر سرقت متنی به پنهان

ه خّص و با ایتالیک مشهایی مانند گیومه یقول از متن دیگر با عالمتاستقالل نقل 

مطلق، )ناموربرد متنی شود رسمیّت شناخته نشود، ممکن است متن میزبان دچار دست

ینیم بمی شاهنامهورد پژوهش، ابیاتی را از های محلّی مدر برخی تاریخ (.92؛ 55-56: 1395

به ی شکل هکه بهای سرودة مؤلّف متن تاریخی آمده است، بدون اینالی بیتکه در البه

، ما هشاهنام ول ازنگاران با ابیات منقسرایندة اصلی آن اشاره شود. این گونه برخورد تاریخ

 دارد که مؤلّف به سرقت متنی دست زده است.  را بر آن می

ی حواش وکه بخشی از کتاب را به آداب و خصال پادشاه و اتباع  تاریخ شاهیمؤلّف 

ؤکّد آورد و سپس برای ما مطالبی میملوک اختصاص داده، دربارة آداب سیاست وزر

وجّه تچه نکند، امّا آبا همین مضمون  نقل می شاهنامهکردن سخنان خود ابیاتی را از 

 ،اهنامهشالی ابیات کند این است که وی در البهرا جلب می شاهنامهمخاطب آشنا با 

های عر مصرارا دگنجاند و یا بخشی از واژگان هایی را که سرودة خود وی است، میمصراع

ارد که دین میما را بر ا شاهنامهدهد. عدم ارجاع مستقیم به تغییر می شاهنامهمنقول از 

 ت. ده اسبه خود بوده و به نوعی سرقت متنی انجام دا شاهنامهقصد وی انتصاب ابیات 

ت کارگیری ابیابه منظور روشن شدن مطلب، بخشی از متن مذکور و چگونگی به

-ستم که از دیگر از جستن تدبیر و آداب سیاست وزرا آن است»کنیم. کر میرا ذ شاهنامه

ای بد و هانونناحق و ناواجب ازیشان گرفتن و قها بهکردن و جور فرمودن بر رعیت و مال

 های محّدث و مجدّد نهادن همواره محترز باشد ... بیترسم
 داد دستنگر تا نیازی به بی

 

 رستپدادگر کی بود دینکه بی 
 

 چو نپسندد از ما بدی کردگار
 

 ز بد باش همواره پرهیزگار 
 

 دهش یاد کنز یزدان نیکی
 

 به هر کار با هر کسی داد کن 
 (.29: 1355نا، )بی                               

 به صورت زیر آمده است: شاهنامه این ابیات در 
 داد دستنگر تا نیازی به بی

 

 د پستنگردانی ایوان آبا 
 

 که نپسندد از ما بدی کردگار
 

 ست گیتی و ما بر گذرسپنج 
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 به هر کار با هر کسی داد کن
 

 دهش یاد کنز یزدان نیکی 
 

رم و بیت چها (11 /4: 1386)فردوسی، « دوازده رخ»سه بیت اول مربوط به داستان 

توجّه مابیات  است. با دیدن این (18 /3)همان: « خسروپادشاهی کی»مربوط به داستان 

ن دوـب وروده ـها و ابیات را در متن تاریخی، خود سه مؤلّف برخی مصراعـشویم کمی

ودة بیات سرخواسته اگنجانده است؛ گویی می شاهنامهالی ابیات گونه نشان در البههیچ

 فردوسی را هم به خود منسوب کند. 

ه است. چنین عمل کرد شاهنامهدر نقل ابیات  نامة هراتتاریخسیفی هروی نیز در 

رت یچ صوهرا در میان ابیات سرودة خود آورده، امّا به  شاهنامهبدین شکل که ابیات 

س پ»ریز الدین در شهر تباست. در وفات ملک شمس شاهنامهمشخّص نکرده که ابیات از 

مان رة آسزنان به باالی قصر هشت بهت و کنگرة منظاز آن مرغ روح او، پر و بال شوق

، اندودهو آس و پروازکنان سوی ارواح عشرة مبشّره که در جنّات عدن و نعیم، مقیمبرآمد 

 شتابان رفت. شعر
 چو باددان همبرون رفت زین خاک

 

 تو گویی که هرگز ز مادر نزاد 
 

 دریغ آن دل و دانش و دین او
 

 دریغ آن کیان فرّ و آیین او 
 

 دریغ آن بزرگی و شاهنشهی
 

 رو سهی ...دریغ آن فرازنده س 
 

 به گیتی چو آن شاه با داد و جود
 

 نبیند دگر چشم چرخ کبود 
 

 چنین است آیین چرخ بلند
 

 مندگهی شاد دارد، گهی مُست 
 (.380-39: 1385)سیفی هروی،                                

ن آت. در سارفته تأثیر پذی شاهنامهتر ابیات باال سرودة مؤلّف است، امّا بسیار از بیش 

ده، امّا آم (344 /2: 1386)فردوسی، است و در داستان سیاوش  شاهنامهمیان بیت پنجم از 

 ای به آن نکرده و به نوعی سرقت متنی انجام داده ست. مؤلّف هیچ اشاره

 گيرینتيجه

بر ما روشن کرد که این شاهنامه های محّلی و نوشتهبررسی رابطة بینامتنی تاریخ

های های محلّی به شکلنوشتهتاریخ، ارتباط بسیاری با هم داشته و تاریخ ها در طولمتن

تأثیر پذیرفته است. براساس نظریّة ژرار ژنت، بینامتنیّت به طور جالب  شاهنامه گوناگون از

توجّهی در متون تاریخی مورد پژوهش وجود دارد. در بررسی بینامتنی این متون مشخّص 
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دارد؛ به طوری که هر چهار  شاهنامهای با امتنی چندگونهشد که این متون، رابطة بین

 قول، ارجاع، تلمیح و سرقت ادبی در این متون وجود دارد. گونة نقل 

ی به یابستدگویی به انتظارات و نگاران محلّی در راستای پاسخبدیهی است که تاریخ

با آن  گزیده ورا بر مهشاهنامتن شان از نگارش تاریخ محّل خود، پیشهایاهداف و انگیزه

اف و یر اهدزشده، موارد امـهای انجررسیـر طبق بـاند. برابطة بینامتنی برقرار کرده

بوده  هشاهنام متنی باهای محلّی از ایجاد پیوند و تعامل بینانوشتههای مؤلّفان تاریخانگیزه

 ن مغول،حاکمابخشی به حاکمان محلّی و در مواردی بسیار اندک به ( مشروعیّت1است: 

زیابی و بازنمایی ( با3نگار؛ سازی متن و سخنان تاریخ( مستند و مستدل2ویژه اولجایتو؛ به

 قل ابیاتی بانگذر پردازی فردوسی از ره( پیروی از سبک داستان4هویّت و فرهنگ ایرانی؛ 

ی ها( بیان اندیشه5محتوای توصیف طلوع و غروب خورشید و شروع و پایان روز؛ 

بر اهمیّت  شهری و تأکید( استمرار اندیشة ایران6مانه و پنددهی به اصحاب قدرت؛ حکی

عالقة  های تاریخی موردسازی میان شخصّیت( همانند7نقش پادشاه در امور مملکت؛ 

 .شاهنامههای مشهور و به نام خود و شخصیّت

 ورد پژوهشی مهای محلّ نوشتهدر تاریخ شاهنامههای حضوری عناصر و پارهمیزان هم

وجّه الب تجمتنی نیز افزایش یافته و بسیار زیاد است. در نتیجه میزان وابستگی میان

ابستگی در صدر جدول میزان پیوند و و تاریخ شاهیو  نامة هراتتاریخاست. دو متن 

 هستند.    شاهنامهبینامتنی با 

 وها گرشنند که اآن بودهبرای ارتباط، درواقع بر  شاهنامهنگاران محّلی با گزینش تاریخ

 ظ جانبنگاری، هم به صورت مستقیم و صریح و گاه با حفهای خود را در تاریخبینش

ن رو . از ایازنداحتیاط به طور غیر صریح بیان کنند و حّتا به نقد اوضاع زمان تألیف بپرد

عنای مارد مو ترهای متنی تأثیر جالب توجّهی گذاشته و در بیشپردازیدر داللتشاهنامه 

لّف معنایی خارج کرده و معنای دیگری مطابق با خواست مؤمتن تاریخی را از تک

 بخشیده است. 

ر واقع ند، دانگاران محّلی از گذشتة تاریخ محّل خود ارائه دادهاطالعاتی که تاریخ

و  فسیرهادادهای گذشته بوده است. بدون تردید تها از رویبرمبنای تفسیر و درک آن

و  م ارزشیز نظااها و نوع بیان مطالب از سوی مؤلّفان متون تاریخ محّلی با تأثیر تبرداش

ة اب گونها بوده است. این عامل در انتخنگاری آنایدئولوژیک حاکم بر محیط تاریخ

 نقشی بارز داشته است.  شاهنامهبینامتنی با 
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، در مهشاهناصر ها و عنانگاران محّلی با گزینش و نقل پارهتاریخ در پایان باید گفت

رده و خود آو ه عصرـاند. زیرا آن را از چندین قرن پیش بردهـروز کرا بهشاهنامه واقع 

ها و ین تکراربا اشاهنامه اند. به بیانی دیگر شده شاهنامهارة ـگونه سبب حضور دوباین

ایرانی  هویّت ها در متون تاریخی مذکور باری دیگر متولّد شده و با تولّد خودحضوریهم

 است.  رنگ شده بود، بازیابی کردهرا نیز در اعصاری که هویّت ایرانی کم
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 هانوشتپي
واریخ ها و تیالتابالد، مدن،  محلّی دارای عناوینی دیگر نیز هست و به تاریخ شهرها، تاریخ -1

، 1، جالمیمدّن اسعلم تاریخ در گسترة تصادق،  وند،خصوصی نیز شهرت دارد. در این باره بنگرید: آیینه

ة مجلّ، «یی ایراننگارهای محلّی در تاریختاریخ شهری و موقعیّت تاریخ»؛ خیراندیش، عبدالرّسول، 350ص
حلّی منگاری تاریخ و قنوات، عبدالرّحیم، 3، ص 1380، خرداد و تیر 44، شمارة کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

 .   5، ص یایران در دورة اسالم

 این بیت به این صورت آمده است:  شاهنامهدر  -2

 ز آمل گذر سوی تمّیشه کرد
 

 نشست اندر آن نامور بیشه کرد 
 

 رسد.این بیت به شکلی که در متن آمده، سست است و قافیة آن معیوب به نظر می

اریخ تآن حکایتی در های مربوط به فردوسی است. ین حکایتترترین و قدیمیاین حکایت از معروف -3
بق ست. طااست که دربارة برخورد فردوسی با سلطان محمود غزنوی در دفاع از رستم دستان  سیستان

 ز پهلوانادفاع  و گران، این حکایت جعلی است و مؤلّف یا کاتب، این حکایت الحاقی را آوردهنظر پژوهش

 (. 123-121: 1377ر، است )امیدساال حماسی و ملّی را از زبان فردوسی مطرح کرده
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