
 

 

 

 

 

 

 هشاهنامبا  نوشدارورمان روابط ترامتنی  بررسی و تحلیل
*علیرضا امامی

 

 گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران استادیار

 د صاحبیسیدمحمّ
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی نویسی گروه فرهنگاستادیار 

 فاطمه زمانی
 ات فارسی دانشگاه سمنانزبان و ادبیّ دکتری آموختةدانش

(151تا  133)از ص   

 25/6/1396: مقاله پذيرش تاريخ ،30/10/1395: مقاله دريافت تاريخ

 

 چکیده
-با داستان در ابعادی گستردهات داستانی معاصر است که ادبیّ متوناثر علی مؤذنی يکی از  نوشدارو

 ارتباطپیوند و ب، سیاوش، فريدون و ضحاک جمله رستم و سهرااز شاهنامهحماسی  ای وای اسطورهه

بلکه برای  ،رساندتنها به درک بهتر رمان ياری می. کشف و شناخت انواع اين روابط نهاست برقرار کرده

 اند،پذيرفتهر یتأث شاهنامهويژه بهحماسی و  آثارکه از  معاصر هایداستانبرخی از  های ويژگیشناخت 

روابط ترامتنی  ،ژرار ژنت بر مبنای نظريۀ مقالۀ حاضر،در  ،نیل به اين مقصودسودمند خواهد بود. برای 

 :کندمیرا به پنج دسته تقسیم  هاژنت اين رابطه ؛است دهشبررسی  شاهنامه با نوشدارورمان 

هايی مقدماتی دربارۀ نخست بحث اين جستار در تنی.م بینامتنی، پیرامتنی، فرامتنی، سرمتنی و بیش

و سپس در  کنیممیاجمال بررسی به را محتوای رمان گاهشود، آنمیبینامتنیت و ترامتنیت مطرح 

 ها وشاخصه و گويیممیسخن  انواع روابط ترامتنیطور جداگانه، از به ،مقاله هایقسمتهريک از 

 .کنیممی و تحلیل بررسی مهشاهنادر قیاس و پیوند با  نوشدارودر رمان را  آنهامصاديق 
 

 .شاهنامه، نوشدارو، رمان ژنت ،بینامتنیت، سرمتنیتترامتنیت، : های کلیدیواژه

 

                                                           
 aremami@ut.ac.ir                                                                         :مسئول نويسندۀ رايانامۀ. *

 1، شمارۀ 7ادب فارسی، سال 

 19، شمارۀ پیاپی 1396بهار و تابستان 
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 مقدمه .1

 در کند.میزندگی و میراث فرهنگی خود  وابقانسان موجودی است که همواره با س

پردازان معاصر شود. نظريهپیشین زاده می آثارز ی ايهر متن در قلمروادبیات نیز  حوزۀ

و  درکو  کندوارد می از روابط متنی ایشبکه را به مخاطب ،هر متن خوانشمعتقدند 

يکی از موضوعات . (5: 1380آلن،) ستهاابطهرمنوط به کشف همین  اثرتفسیر معنای 

ريفاتر و ژنت به آن مهمی که ساختارگرايان و پساساختارگرايانی مانند بارت، کريستوا، 

ذيل : 1384: مکاريک، ر.ک) استآثار ديگر چگونگی ارتباط يک متن با  ،اند هتوجه داشت

 ؛دشمنجر  (intertextuality) بینامتنیت به زايش انديشۀ رويکرداين  .(بینامتنیت

يکه و تنها نیست و اگر نظامی بسته، مستقل،  ،مبتنی بر اين اصل که متن تفکری

در  ژولیا کريستوابار نخستین. (48 :2005فراو، ) توان آن را درک کردنمی ،چنین باشد

های گوناگون مطرح متن بینارتباط  گونهبینامتنیت را برای هر اصطالح 1970 دهۀ

کريستوا از  .ستندامی متعدد یمتون تقاطع و تالقی محل و بینامتن يک را متن هر او. دکر

نظريۀ متن روالن بارت  و گرايی اوويژه مکالمهو بهدار میخايیل باختین نظر فکری وام

را با مفهوم چند  متن چندصدايی بودن بارۀسعی داشت ايدۀ باختین در کريستوا .ستا

-96: 1394مطلق، ورنام و 165-162: 1389کريستوا، : ر.ک)متن در يک متن جايگزين سازد 

111).  

، روابط مندنظام ایشیوهبه (transtextuality) الح ترامتنیتژرار ژنت با وضع اصط 

 را دربارۀهای خود او نظريات و پژوهش .کرد و بررسی تحلیل با ديگر آثار را يک متن

و  (1979) ای بر سرمتنیتمقدمه (1978)بازنوشتنی  الواحدر آثاری مانند  ترامتنیت

يک روابط  تمامی مشتمل بر ، ترامتنیتژنت از نظر .ه استمطرح کرد (1987) هاآستانه

تفاوت اصلی ژنت با . سازدرا آشکار می اثری يو داللت معنا استمتن با ساير متون 

تأثیرگذاری متون بر  بررسیبینامتنیت  ،دو اين از نظر ريستوا و بارت در اين است کهک

؛ ستنددانمتن می دهندۀلیشکتعناصر از  را بینامتنیت انه، بلکه آيکديگر نیست

 خالف ايشان،بر اامّ، نیستند تشخیصقابل واضح و روشنطور بهمعموالً عناصری که 

ابۀ مثر و تأثر را بهیو اين تأث بودمتون  جوی تأثیرگذاری و تأثیرپذيریوژنت در جست

 .(320: 1384احمدی،  و 86-85: 1386مطلق، نامور) گرفتخود درنظر از مطالعات  محور بخشی

 پیرامتنیت بینامتنیت، :دشومی تقسیم نوع پنج به ژنت ديد از ترامتنیت

(paratextuality) فرامتنیت (metatextuality) سرمتنیت (architextuality) و 
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شامل  نیز را ديگری فرعی هایگونه اين انواع از برخی. (hypertextuality) متنیت بیش

اين پنج  بارۀدر هادامدر  .(144-141: 1394ژوو،  و 97-86: 1386: نامورمطلق، ر.ک) شوندمی

  بحث خواهیم کرد. انههای آدسته و زيردسته

يک از با کدام نوشداروشود اين است که رمان پرسشی که در اين مقاله مطرح می

يک از انواع در کدامو اين ارتباط  کندمی برقرار ترامتنی ارتباط شاهنامههای داستان

است که  اين فرضیه شکل گرفته پايۀ؟ اين پژوهش بر نجدگ میگانۀ مذکور  پنج

ای و حماسی های اسطورهاز داستان گسترده ینه طیفهاخودآگا نوشدارو ۀنويسند

 دهکربازنگاری و تفسیر  ،عصر حاضر متناسب با شرايط اجتماعی و سیاسی را شاهنامه

  دارای روابط ترامتنی است. کامل از متونِ اینمونه اثراين  و

 

 نوشداروخالصة رمان  .2
وان ت است، نمی شیوۀ غیرخطی روايت شده و به است مدرن ازآنجاکه اين رمان متنی

الزم است پیش از تحلیل اثر، به  باوجوداين، ؛ای منسجم و دقیق از آن ارائه کردخالصه

 جوان یراوی رمان پسرت اصلی و شخصیّ؛ ای اجمالی داشته باشیممحتوای آن اشاره

و  است بودهت درگیر شدّبه کودکی با پدر خود او از. است به نام فريدون صمیمی

ه خانۀ پدری را ب فريدون .کندبر آن عصیان میجامعه و استبداد حاکم  علیه نیز بعدها

برای امرار  شغل و درآمدی علت آنکه  بها ، امّکندامید دستیابی به استقالل ترک می

 ات وادبیّ به فريدون عالقۀ گزيند.می سکنی خود خالۀ منزل انباری در اجباراً ندارد، معاش

راه يابد و با  شاهنامهای شود که در عوالم خیال به دنیای اسطورهنويسندگی باعث می

او  .دکنگو وس گفتوکاوو  هايی مانند سهراب، زال، رستم، سیاوش، گردآفريدتشخصیّ

را تغییر دهد.  شاهنامه هایروايتاز  عضیبريان کوشد جخود می روياهای احالم و در

در  .است شدههای دگرگونو روايت وگوهاگفتهمین  مشتمل بربخشی عمده از رمان 

کند و گاه پنداری میذاتگاهی با سهراب احساس همراوی  از داستان نیز هايیقسمت

غزل،  ؛دانددارد نقش زال را برعهده گیرد. پدرش را نیز به رستم شبیه می تمايل

و  ات دبیرستان را با سیمرغرا با گردآفريد و فرخ تیموری، معلم ادبیّ معشوقۀ خود

 .شماردهمانند می سیاوش

 را در هاآن ها و مصاديق، شاخصهروابط ترامتنی انواعپس از تعريف هريک از  اينک

 داستان رستم و سهراب ويژهو به فردوسی شاهنامۀ، در مقايسه و پیوند با نوشدارو رمان

 .کنیمبررسی می
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 بینامتنیت .3
 اثر يک واقعی حضورو يا  متن چند يا دو میان حضوریهمۀ رابطرا  بینامتنیت  ژنت

، غیرصريح و صريح :است هکردرا به سه دسته تقسیم  و آن  دانسته ديگر اثری در

کردن مرجع مخفیقصد مؤلف  ،در بینامتنیت صريح .(82-81: 1992) ضمنی

ديده وضوح به نآحضور متن ديگر در  ،به همین دلیل و خود را ندارد استفادۀمورد

مؤلف  ،ا در بینامتنیت غیرصريحامّ ،داندرا از اين نوع می مستقیم قولنقل . ژنتشودمی

 شماربه بینامتنیت غیرصريح ازای گونههای ادبی سرقت ؛سازدمیخود را پنهان مرجع 

متن در هايی نشانه از ،آشکارغیر یا گونهبه نويسنده ،. در بینامتنیت ضمنیروند می

به مرجع آن پی و  وان بینامتن را تشخیص دادت می انهبه آتوجهکه با کنداستفاده می

 .(89-87: 1386مطلق، نامور) نداهايی مهم از بینامتنیت ضمنینمونه تلمیح ه واشار ؛برد

ا را در دو نهتوان آکه می دارد شاهنامهبا  ایگسترده روابط بینامتنی نوشدارورمان 

 دستۀ بینامتنیت صريح و ضمنی گنجاند:
 

  بینامتنیت صریح. 3-1

اشاره ، است نقل کرده شاهنامهاز عیناً  مؤذنیابیاتی که  همۀتوان به در اين مورد می

 :که بیشتر مربوط به  داستان رستم و سهراب است هايیبیت؛ دکر
 

 زیبایی تهمینهتوصیف  .3-1-1

 با سهرابرا تشابه خود خود با سهراب است، يکی از وجوه  که در پی مقايسۀ فريدون

زيبايی تهمینه  فردوسی انهآ در که ابیاتی دلیل همین به ؛داندمی زيبا مادرانی داشتن در

  کند:می نقل ،را توصیف کرده است
 

 دو ابـرو کمـان و دو گیـسو کمند 
 

 بـه  بـاال بـه کـردار سـرو بلنـد 
 

 رشتـسدو برگ گلش سوسن می
 

 دو شمشاد عنبرفروش از بهشت 
 

 دوارــده خـورشیـــتابنبنـاگـوش 
 

 ۀ گوشـوارـــه زو حلقــفـروهشت 
 

 لبـان از طبـرزد زبـان از  شـکـر
 

 گوهـر دهانـش مـکلل بـه درّ  و 
 

 ر عقیـقـستـاره نـهـان کـرده زيـ
 

 تـو گفتـی ورا زهـره آمـد رفیـق  

 1 (174: 2 ، ج1385 و 47: 7 ، ج1381 : فردوسی،ر.ک؛ نیز 9: 1370)موذنی،
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 رویارویی سهراب و گردآفرید. 3-1-2

-سهراب و گردآفريد مقايسه می با رابطۀ با غزلرا  انۀ خودشقاع ارتباط رمان قهرمان

 :آوردمی را اين دورويارويی  ابیاتی از صحنۀ به همین منظور ؛دکن
 

 وی  اویــد  زره مــد ز  بـنـرهـا شـ
 

 د روی اویـدرفشان چو خورشید ش 
 

 در بـهـشتـد در انــيـکی بـوستـان ب
 

 بـه باالی او سـرو دهقـان  نـکشـت 
 

 رو کمـانــدو چشمش گوزن و دو ابـ
 

 ر زمـان ـبشکفد هـیـتـو گفتـی هم 
 

 (187-186: 2 ، ج1385و  62-60: 7 ، ج1381، : فردوسیر.کنیز  ؛16: 1370مؤذنی،)
 

  سوبرخورد تند رستم با کا. 3-1-3

در برابر شاه را  ت و شجاعت ايستادگیئدارد مانند رستم جر آرزوکه  مؤذنیقهرمان 

گیرد کاوس خشم می بررستم  انهرود که در آمی هايیبیتباشد، به سراغ  زمان داشته

  :داندنمی پادشاهی ۀو او را شايست
 ر استـدتـارت از يکـدگر بـه کـهمـ

 

 ور استـدر خــترا شهريـاری نه انـ 
 

 ـهاـب یـچنـیـن تـاج بـر تـارک بـ
 

 بــســی بهتــر انــدر دم اژدهــا 
 

 آورمــم زال نـــامـمــن آن رسـت
 

 نگیرد سرم ه خمـکـه از چون تو ش 
 

(200: 2، ج1385 و 76-75: 7، ج1381، : فردوسیر.ک؛ نیز 114: 1370،مؤذنی)  

 

 بینامتنیت ضمنی .3-2

در  ؛بینامتنیت ضمنی است مهم از یبخشو اشاره  تلمیح ،تر گفتیمکه پیش گونههمان

 گویوگفت برای نمونه، وجود دارد؛ شاهنامهبه  هايیو اشاره نیز تلمیحات نوشدارو

ابیات آغازين داستان ضحاک  يادآور، اثردر صفحات پايانی  پادشاه دورانبا  ی رماناور

 است:

  ؟است بینی زمانه از داوری من برآسودهشاه: آيا نمی ـ»

  .من: آيین فرزانگان را نهان کردی ـ

 .شاه: کشور از من آبرو گرفت ـ

  .من: کام ديوانگان را پراکندی ـ

 .من فروزان شد رِِّشاه: تخت شاهی از فَ ـ

 .من: جادو را ارجمند کردی هنر را خوار ـ

 .ايزدی با من است شاه: فره ـ

 .گزند را آشکار من: راستی را نهان کردی، ـ

 .ها را سوی روشنايی راه بردمشاه: روان ـ
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 .من: از نیکی سخن جز به راز نیست ـ

 ؟من آسوده خوابیدند نديدی شاهان در سايۀ: شاه ـ

 .زندگان را فدای مردگان کردی: من ـ

 .وس بیدارم کنیدبشاه: ای محافظان از اين کا ـ

 .زيرا که ما بیداريم ؛من: اينک تو  بخواب ـ

 .کنمالتماس می ؛شاه: بگذار تمدنم را بزرگ کنم ـ

 .(120 :1370،مؤذنی) «من: رويای خوش تمدن تو کابوس ما بود ـ

 خوانیم:می شاهنامهو در 
 

 تخت شد شهريارو ضحاک بر ــچ
 

 د هـزارـبرو سـالیان انجمـن شـ 
 

 سـراسـر زمـانه بـدو گشت بـاز
 

 اری درازـن روزگــد بـريــبـرآم 
 

 ـانــن فرزانـگـنهـان  گشـت آيی
  

 پـراگنــده شــد نـام ديـوانگان 
 

 ی ارجمندــهنر خوار شد، جادوي
               

 ی، آشـکـارا گزنـدــنهـان راستـ 
 

 دی دست ديـوان درازــشده بر ب
 

 ن جز به رازـز نیکی نبودی سخ 
 

 (51: 1 ، ج1385 و 78: 1 ، ج1381فردوسی، )                                                             

-نمی»ويد: گشود، خطاب به ملت میچیره می ی داستان بر شاهاوپس از آنکه ر

-ملت به راوی می. (121: 1370)مؤذنی، «دماوند به زنجیرش بکشم؟ خواهید در قلۀ

 هايیبیت. اين قسمت يادآور (همان)« اين سرزمین جايی برای او نیست در» گويند:

  :ضحاکشدن هدربارۀ به بند کشیداست از شاهنامه 
 

 ـدـون نـونــبیـاورد ضحـاک را چـ
 

 بـه کـوه دماوند کـردش به بند... 
 

 دـش گزيــاندرون جای تنگبه کوه 
 

 رد غاری بنـش نـاپـديدــنـگه ک 
 

 ــرانــــبـیـاورد مـسـمـارهـای گ
 

 ی که مغزش نبود اندرانــبه جاي 
 

 دان کوه بازـــفـروبـست دستـش ب
 

 ـد بـه سختـی درازــبدان تا بمان 
 

(78-77: 1 ، ج1385 و 106-105: 1 ، ج1381)فردوسی،     
 

 پیرامتنیت .4
ها، عبارات و واژهغالباً ؛ باشدعريان و فاقد پوشش  توان يافت کهرا می متنی کمتر

 غیرمستقیم يا مستقیمصورت به رامتن اصلی و مرکزی  ی وابسته و پیرامونی،يهامتن

-ا را آستانهنهآ و نامیده «پیرامتن»را  متون و واحدهای زبانی؛ ژنت اين انداحاطه کرده

 برونیو  ینبه دو دستۀ درو را هاپیرامتن او .است متن دانسته ای برای ورود به جهان

پیوسته  اصلی متن هب های درونی مستقیماًپیرامتن ؛(5: 2001ژنت، : ر.ک) کندمیتقسیم 

؛ کنندارائه میتوضیحاتی دربارۀ آن  والًمو مع ندا رفتهگ، از نزديک آن را دربراندو مرتبط
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 ،ۀ کتابشناسنام نامه،تقديم ،(فرعی عنوان) زيرعنوان عنوان، ند از:اها عبارتاين پیرامتن

ارتباط و پیوندی  اصلی متنبا  برونی های پیرامتندر مقابل،  . و... نوشتپی، مقدمه

-های آن را میها و معرفیکتاب و نقد دربارۀها ؛ تبلیغات و مصاحبهمستقیم دارندغیر

فهم و درک مخاطب تأثیر ، بر خوانش هاهمۀ پیرامتن .دادوعه قرارمتوان در اين مج

هر دو  از نوشدارو .(154-148: 1380آلن،  و 15-1 :همان) دهندو به آن جهت می نهندمی

 .های درونی و برونی برخوردار استپیرامتن نوع
 

 های درونیپیرامتن .4-1

ويژه داستان رستم و سهراب و به شاهنامهبا  از پیوند آنآشکارا  ،اين رمانعنوان 

است که تفسیر خواننده از رمان را  پیرامتنی« نوشدارو»تخاب عنوان . انحکايت دارد

ای عمیقی در اسطوره پیشینۀ« نوشدارو»واژۀ  دهد.سو میوسمت آنپیش از خوانش 

- رفتهکارنیز به« نوشدارو پس از مرگ سهراب» المثلِضربدر  و ايران دارد لتم ذهن

آگاه  از محتوای اثراين عنوان، خواننده را  ۀنويسنده با انتخاب هوشیاران ،بنابراين ؛است

 .  است کرده

خود را با سهراب  :اءموضوع انش»های فرعی هر فصل مانند بر اين، عنوان افزون

فصلی به رنگ موی » و «رزم فريدون با ديو سیاه»، «ۀ سیمرغآشیان»، «مقايسه کنید

کمتر  .تأثیرگذارند رمانبر درک و دريافت خواننده از  کهاند یدرون یيهاپیرامتن ،«زال

ای و های اسطورهتفريدون و زال شخصیّ ای است که نداند سهراب، سیمرغ،خواننده

دهند که می فرعی نشان اوينعنوان اصلی به همراه عن بنابراين، اند؛حماسی شاهنامه

 فردوسی است.  ۀشاهنام نوشدارومتن رمان پیش
  

 های برونیپیرامتن .4-2

ا را از نهکه بايد آ شده است هايی منتشرمصاحبه، نقد و تحلیل ،نوشدارودربارۀ 

با  نوشدارورمان  اين آثار به پیوند بیشتر .آورد شمارهای برونی اين رمان بهپیرامتن

« نوشداروی اندوهعشق: » حسن عابدينی در مقالۀ ،برای نمونه؛ کنندمیاشاره  شاهنامه

-گوی خیالی راوی با خود، ديگران و چهرهول از گفتمتشکِّ نوشداروهر فصل  :گويدمی

داستان است که با  است و سهراب نمونۀ اساطیری راوی هشاهنامهای اساطیری 

 که ایدر مصاحبه .(95-90: 1371) سر جدال داردپدرساالری حاکم بر خانواده و جامعه 

 شدهاشاره  ویهای فرويدی از آثار به تأويل، همؤذنی انجام داد اب داستانیات ادبیّمجلۀ 
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ر.ک: ) شودمی به عقدۀ اديپ نسبت داده ،از پدر نوشدارو اویر مؤذنی و و تنفراست 

: ر.ک) ديدتوان ای از عقدۀ اديپ را در رستم و سهراب نیز میجلوه ؛(38: 1372مؤذنی، 

، «روايت پدرساالری نوشدارو». به گفتۀ محمدرضا اصالنی در مقالۀ (222: 1378شمیسا، 

در برخورد با همین  آنو غنای  شاهنامههای تکراری است از اسطوره نوشدارو رمان

-در سطحی گسترده پابه ایطورههای اسچهرهبه نظر وی، در اين رمان اساطیر است. 

ارز سهراب اين رمان در آغاز هم یراواصالنی معتقد است روند. پای فريدون پیش می

 عنوان نويسندۀ همکاربه نیز در جايی و شودمی رستم حتی و زال همتای سپس و است

 با نوشدارو نیز دستغیب عبدالعلی نظر به .(49-44: 1373)نماياند می چهره فردوسی

 هایتو شخصیّ است هنوشته شد )رستم و سهراب( «پدر و پسری»الگوبرداری از داستان 

  . (121: 1383)حضور دارند  آن در گردآفريد و... رستم، تهمینه، زال، مشابه

با ديدی بینامتنی به ، قطعاً باشد مطالعه کردهای که آثاری از اين دست را خواننده

 نظرهمواره در شاهنامهبا را  آورد و پیوندهای عمیق آنرمان روی میاين  خوانش

 خواهد داشت.
 

 فرامتنیت .5

خواهد  «فرامتنی»ا نهآ ۀتفسیر متنی ديگر بپردازد، رابط تأويل و به هرگاه يک متن

فرامتن محسوب  ،است نخستيا انکار و رد متن  تأيید تفسیر، که شاملبود. متن دوم 

 شناسی در زبان (metalanguage) «فرازبان»از اصطالح  «فرامتن»اصطالح  .دشومی

برخی از تأويل و  تفسیر پايۀبر  نیز نوشدارو. (82: 1992ژنت،  :ر.ک) است الگوبرداری شده

هايی که به تضاد و درگیری داستان ويژههب ،است بنا نهاده شده شاهنامههای داستان

 از برخی و ردّ انکاربه  اغلب گفت توانمیتفسیری که  ند؛شومربوط میپدر و پسر 

تأکید  وادثتقدير در وقوع ح قدرت رب شاهنامهدر  انجامد.می شاهنامهمبانی فکری 

شدن و مرگ افراد موجب کشته (زمانه)، تقدير فردوسیگفتمان  در .است بسیاری شده

توان یماند و در برابر تقدير نای در دست سرنوشتد، قاتالن تنها وسیلهشو می

داستان رستم و  .(29-22: 1388: رينگرن، ر.ک)ايستادگی کرد و بايد آن را پذيرفت 

: 1378کوب، )زرينکشد در مقابل سرنوشت به تصوير میرا سهراب نیز درماندگی انسان 

 ،ت محبوب خودشخصیّ ،تقدير ياریبه  است سعی کرده در اين تراژدی ردوسی؛ ف(466

خود سهراب در بستر مرگ به ؛ لوه دهدگناه جبیيعنی رستم را در کشتن فرزندش 

 گويد: رستم می
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 ی که ايـن گـوژپشتــگنـاهزيـن بیتو 
 

 زودی بـکشت...رکشیـد و بـهــرا بــم 
 

 ـه سودــازين خويشتن کشتن اکنون چ
 

 ودنی کار بـود...ـن بــچنین رفت و اي 
 

 ـرــچنیـنـم نوشـتـه بـد اخـتر  بـه  س
 

 ه دست پدرــردم بـکه من کشتـه گـ 
 

 (239-237: 2 ، ج1385 و 114-111: 7 ، ج1381، ی)فردوس                                          

 گويد:به رستم می ،سهراب در حال احتضار است که هنگامی ،گودرز نیز
 

 اگـر مـانـده بـاشد  مـر او  را زمـان
 

 بمانـد بـه گیـتی تـو بـا او بـمان 
 

 وگر زين جهان آن جوان رفتنی است
 

 گیتی نگه کن که جاويد کیستبه  
 

(241: 2 ، ج1385 و 116: 7 ، ج1381فردوسی، )  

 گويد:  می سهراب شدنکشته دربارۀ هم سوکاو
 

 اهــرانگیختش با سپـــه بــــانـزم
 

 دست تو گردد تباه در بهـه ايــک 
 

 (246: 2 ، ج1385 و 121: 7 ، ج1381)فردوسی، 

 :سرايدچنین می صدا با قهرمانانشفردوسی هم ،و در پايان داستان
 
 

 ذشت از قضاـدر گــه انــن کــولیک
 

 د ماــا از خداونـد قضــچنین بُ 
  

(250: 2 ، ج1385و  127: 7 ، ج1381فردوسی، )     

تلخ  حادثۀ پرده از راز اين ، اويردپذاين توجیهات را نمی (نوشدارو قهرمان) راوی اامّ

مهری سام نسبت به زال در بی همچون ،موارد مشابه ديگر شمردنو با بر داردمیبر

از  شتن اوشدن سیاوش از سوی پدر و گذمتهم و (27: 1370مؤذنی، : ر.ک) آغاز تولد

 :همان: ر.ک) شدن در کشور بیگانهو در نهايت کشته خويش گناهیآتش برای اثبات بی

اصلی اين  عامل رستم( س وو)سام، کاو پدران و ستم حمیر بی که دهدنشان می ،(99

)زال، سیاوش و سهراب(  پسرانبختی  سیاه نقشی درت و تقدير و زمانه اس و فجايع مصائب

در »گويد: با سهراب است، به او می وگوگفتکه در خیال خود مشغول وی ار .ندارد

 او ،اين بر افزون .(7 :همان)« ، شکی نیستيما گرفتهمهری پدر قرارهر دو مورد بیاينکه 

های چهره از یاسهراب که نمونه .سپردن به سرنوشت است تن و مخالف پذيرش تقدير

 یِکند سرانجام هر دوچه فرقی می»ويد: گ می به راوی ،استو انسانی تقديرگر شاهنامه

 سرنوشتیه اين لع دای فريدون از نوعی ديگر است؛ اوصا امّ ،(14 :)همان« ما مرگ است

من تصمیم ندارم مثل تو فدای خودخواهی : »گويدچنین میراب هو به س کندقیام می

راوی در  .(همان)« پايان برسانم پدر شوم. من تصمیم دارم مبارزه را با پیروزی خود به

 دهد.رود و او را شکست میقسمتی از داستان نیز به جنگ ديو تقدير می
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با  راویکه ديد در آن بخش از رمان توان میرا  هامخالفتای ديگر از اين نمونه

  و رانیگويد و شهوتاز رابطۀ رستم و تهمینه سخن می انتقادی و طنزآمیز یزبان

من و تو : »گويداو به سهراب می ؛نکوهدرا می ،، ابرقهرمان فردوسیرستم طلبیلذت

آدم اسبش گم شود و به دنبال آن سر از شهر  ؛محصول لذتیم... فکرش را بکن

فردوسی پس از  .(8-7 :همان)« سمنگان درآورد و بعد هم سر از رختخواب تهمینه

 گويد:ازدواج رستم و تهمینه، دربارۀ رستم میشگفت روايت داستان 
 
 

 دــوی زابلستان کشیــا ســوز آنج
 

 د و شنیدـه ديــی را نگفت آنچــکس 
 

(50: 7 ، ج1381)فردوسی،   

من » کند:سان تفسیر میرا بدين رستمسکوت  اين، قهرمان رمان، فريدون

احتماالً تهمینه را يک لذت بادآورده فرض  ؛شا خیالیگذارم پای بیسکوتش را می

  .(11 :1370 مؤذنی،)« کرده
 

 تنیتسرم. 6
با  هرچند. داردسرمتنیت روابط طولی يک اثر است با ژانر و گفتمانی که بدان تعلق 

رتباط میان يک اثر و ااند، شده بسیاری یهادگرگونی وشخادبی دست انواعگذر زمان، 

 . (84-82: 1992ژنت، ) تصور استقابل میشهه نوعيک 
 شاهنامه هگونه شباهتی بهیچ نوشدارو ،ظاهر در، شايد ژانر و نوع ادبیمنظر از 

 وگیرد می قرار هنوع ادبی حماس اثری است منظوم که در زمرۀ هنامهشا .باشد نداشته

  ا، امّاست منثور و متعلق به ژانر رمانمتنی  نوشدارو
ای به نام آمیختگی يا تداخل انواع ادبی با هم مسئله ،در نظريۀ انواع ادبی معاصر»

خالص و نابی وجود ندارد  گونۀ ادبیِ وجود دارد. اين نگرش ناظر به اين است که هیچ

های مختلفی همچون نمايشنامه، غزل و و برای مثال ممکن است در يک رمان، گونه

در چنین حالتی گونۀ ادبی مشخص با حفظ  . .باشند.. قصیده نمود يا حضور داشته

آبادی يوسف)عرب« شودش وارد گونۀ ديگر میاشناختی و ساختاریهای شکلويژگی

 (. 698: 1384: احمدی، ر.ک تداخل ژانرها  بارۀدر و 130: 1392، همکارانو 

گرفتن اين نکته که مؤذنی خل انواع ادبی در يکديگر و با درنظرامکان تدا اساسبر

 ایپارهگفت  توانمی ،برقرار کند شاهنامهروابط بینامتنی با  است داشتهآگاهانه سعی 

اين  بینهايی اين لحاظ نیز شباهت و از ددار وجود نوشدارو در هحماس ژانر از مختصات

 ند از:اعبارت نوشدارو حماسی هایمايهدرون و هاويژگی .شودده میدي شاهنامهرمان و 
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 جنگاوری .1ـ 6

پهلوانان  هاینبرد از شاهنامه. در است و پهلوانی رشادت، متضمن جنگاوری حماسه

؛ رزمجو، 74: 1394)شمیسا،  است رفتهسخن  اسفنديار و رستم، سهراب مانندمختلفی 

ای نیز قهرمان از يک طرف درگیر جنگ با پدر خود بر نوشدارو رمان در .(53: 1374

 ،در روزهای مبارزه با استبداد پدر برای کسب استقالل فردی» :است کسب استقالل

 ،. از طرف ديگر(4: 1370)مؤذنی،« فرستندمی 2بانانی دارم که برايم پول و اسلحهیپشت

 اخراجکشور  و را ازجنگد و اظالم و خائن می یپادشاهبا  ،تر قهرمانگستردهدر بعدی 

 :کندمی
 ای ملت بزرگوار که رنجی سخت از اين ملعون بر شما رسید، بگويید با او چه کنم؟ من:ـ » 

 .درش کنهملت: درب ـ

 . (121 :)همان «های دورکنم به سوی سرزمین. شاه را پرتاب می...
 

 ایگیاهی شگفت و اسطوره .6-2

شمیسا، : ر.ک)های حماسه است از ويژگیدر متن،  العادهو خارق وجود گیاهان عجیب

 شده ها، قهرمانی که ناجوانمردانه کشتهها و حماسهدر بسیاری از اسطوره .(76 :1394

 ازدرختی که ؛ (343: 1387: واحددوست، ر.ک)شود تبديل می شگفت به گیاهی ،است

 ، يکی از اين گیاهان است: سیاوش رويید خون
 

 ی که خون سیاوش بخوردـز خاک
 

 در آمد يـکی سبز نـردــبـه ابـر ان 
 

 ی از آن جـايـگاهــبرآمـد درخـت
 

 شـاهون سیـاوخـش فرخنـدهـز خ 
 

 ها چهـرِ اوینگاريـده بـر بـرگ
 

 ی بوی مشک آمد از مهر اویـهم 
 

(168: 3 ، ج1385 و 190-189: 8 ، ج1381)فردوسی،   

 همانندگويد که ای سخن میاز الله« بینمفصل را از الله پر می» مؤذنی در بخش

که مظلومانه  معلمی؛ همان است ستهرُ فرخ تیموری خون که از گلی اين درخت است؛

 سان سیاوش شهید شد: و به
 .دهمعکس رخ فرخ بر هر برگ آن است. آن را به سیاوش می ؛چینمای از دشت میالله»

 .سیاوش: اين عکس رخ من نیستـ 

 .اين عکس رخ فرخ است من: ـ

 . (100: 1370)مؤذنی، «سیاوش: اين همه شباهت میان من و او عجیب نیست؟ـ 
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 نبرد با جانوری مهیب .6-3

. در شاهنامه (75: 1394)شمیسا، شد کُيا هیواليی را می ی مهیبقهرمان حماسه جانور

-میدر یچون شیر و اژدها و ديو را از پاهمآور هراس یینیم که پهلوانان موجوداتب می

گیرد، و جسارت را از رستم قرض می قدرتاز آنکه  پسفريدون  نیز نوشداروآورند. در 

شوم که ناگهان چنان از نیرو سرشار می» :دجنگببا يک شیر  تواندمیکند احساس می

« کنم شبه دورها پرتاب ،با هر دست گلوی شیری را فشرده وانمت می کنماحساس می

 . (118: 1370 )مؤذنی،
 

 براعت استهالل .6-4

پرسد و گويد، از او سؤال میشعر سخن می الهۀبعضی از آثار حماسی، شاعر با  آغازِ در

های بیشتر داستان ابتداینیز در  شاهنامهدر  .شودمی داستان شروع، آن الههبا پاسخ 

: 1394)شمیسا، شعر است  ۀگو با الهوبراعت استهاللی آمده که جايگزين گفت پهلوانی،

ها، هقصّ بیشتر. فردوسی در مقدمۀ (54: 1374رزمجو،  و 22: 1386کدکنی، شفیعی و 84-85

 حمیديان، و 269-268: 1374: صفا، ر.ک)کند با هنرمندی کامل به فرجام داستان اشاره می

هاست؛ گونه داستانهای اين. رستم و سهراب از بهترين نمونه(414-415: 1383

مايه و پايان آن با خواننده فردوسی در مقدمۀ آن از کیفیت تراژيک داستان، درون

-می ین صفحۀ رمان خودنخست . مؤذنی نیز در(122: 1383: سرامی، )ر.کگويد سخن می

 نويسد: 
، دومی سیگاری است که ندارم ،ضعفۀ من استمربوط به دلها يکی از اين غم»

گونه شانۀ ها کافی نیستند که رستمکوری اين انباری است. و همین و سومی سوت

-جا از خوانندگانی که طرفدار داستانسهرابی که من باشم به خاک آورند؟... همین

که بگذارم خشکی و خواهم. نه جانم، من کسی نیستم عذر می «اندپُر آب چشم»های 

جمود که خاص پیران است، پشت فرزی و چاالکی که خاص جوانان است، به خاک 

 (. 2: 1370 )مؤذنی،« آورد

با  رستم و سهراب استقصۀ مشابه  سازد که داستان مؤذنیآشکار میاين مقدمه 

 در ابتدای هر فصل براعت استهاللی نوشدارونويسندۀ  ،به همین ترتیب پايانی متفاوت.

که  فصل چهارم مثالً در صفحۀ آغازين؛ سازدرا مشخص می آن حتوایکه م است آورده

-به شباهت خود با زال اشاره می راوی، با داستان زال و سیمرغ روابط بینامتنی دارد

 با شبیه خواندن خود به زال، آيندۀ خواهمداند؟ شايد میکسی چه می» کند:

 ،مهری سام واقع شدنويدبخشی را برای خود رقم بزنم. درست است که زال مورد بی
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 جمالتبا اين  همچنین فصل هفتم. (27 :)همان« ا از محبت سیمرغ که برخوردار شدامّ

نه، اين جمله حق مطلب را  ،در اين فصل بر من سخت خواهد گذشت»شود: شروع می

-کرد. آه، ای جوانی من که به کاکل سیاهت میکند. اين فصل مرا پیر خواهد ادا نمی

ها براعت استهاللی اين جمله .(69: همان)« !زال در راه است. به موی او تن بده !نازی

کنکور،  نشدن درقبولناشی از رنج و اندوه  دربارۀدر آن، راوی  است برای فصلی که

 هایاز لذت تیّمو محروکار وپدر برای رفتن به دنبال کسبو فشار یری گ سخت

پیری زودرس به را  فريدونکه  شکالتیها و مگويد؛ غمسخن میکودکی و جوانی 

 .(81-68 :همان: ر.ک)د کنمی دچار
 

 داشتن سبکی عالی و فاخر .6-5

)شمیسا، است برخوردار ی و الفاظی سنگین و فاخر سبکی عالی، معنايی جد ازماسه ح

ترين يکی از بزرگ، شاهنامهمقايسه با قابل زمینه ين، در انوشداروچند هر .(86: 1394

، کهن و عبارات واژگانۀ نويسنده از استفاد ولینیست،  ،حماسی جهان هایمنظومه

 ،برای نمونه ؛است حماسی ژانر و شاهنامهبه از توجه او  حاکی ،سنگین و فاخر مطنطن،

 ،سوگ، کین ،رخ رزم و نبرد، دژ،پیکر، کوه يل، نظیر واژگانی یيواحدهاتوان به می

کمند و خنجر  گزند، کشان،عربده ،مويه، افراشته ،زمین، تورانزمینايران، خروشیدن

  .(169 و 116،120 ،105، 103، 101، 100، 99، 17، 15، 13، 1: 1370 : مؤذنی،ر.ک) اشاره کرد
 

 ساختار اپیزودیک .6-6

نما و ساختاری گسسته ،های کهنحکايت های روايی وها مانند ديگر منظومهحماسه

از  است ایکه مجموعه ااين معن به ؛است اپیزوديک متنی نیز شاهنامه .اپیزوديک دارند

 و همانندی با يکديگر اشتراک خاصمستقل که بر حول محوری  نسبتاًهای داستان

مستقل از  ظاهراًا حضور دارد، نههايی که رستم در آاستاندهريک از  ،برای مثال ؛دارند

 کشندهايی از کردار و منش و روحیات او را به تصوير میا هرکدام جنبهامّ ،گرنديکدي

  .(142: 1383)حمیديان، 

سیزده  حاوی اين رماندارد. هايی شباهت شاهنامهنیز با  لحاظاز اين  نوشدارو

و  حاالت روحی، هاتموقعیّ داستانقهرمان  ،در هر فصل؛ است )اپیزود( فصل کوتاه

به سهراب شباهت  و دوم وی در فصل اول .کندرا تجربه می گوناگونیپیشامدهای 

 ،در فصل سوم ؛(14-2: 1370،مؤذنی :ر.ک) است گرفتهمهری پدر قرارکه مورد بی يابدیم
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: ر.ک) شودمی کشیدهبه تصوير  «تقدير»قهرمان با  نبرد« رزم فريدون با ديو سیاه»

تحوالت  «سیمرغ ۀآشیان» ،پنجمفصل و  «سیمرغ» ،چهارم در فصل ؛(26-15 :همان

  شرح داده  اتجهان واقعیبه  و خیاالت احالمها، رؤيا عالم از گذر اوو  فکری راوی

که  دهدمینشان  ، نويسنده«درخشش غرور» در فصليا  (55-27 :همان: ر.ک) شودمی

   دار غرور قهرمان را جريحه ،خدمت سربازی و تسلیم در برابر سرگروهبانچگونه 

که در فصل شود باعث میغرور  شدنهو اين شکست (98-83 :: همانر.ک)د کنمی

به درون خود پناه  ،دشوازپیش منزوی بیش قهرمان ،«زنمپرهای سیمرغ را آتش می»

 ،اپیزودها اينخالل از مؤذنی  .(150-137 :: همانر.ک)ببرد و سرگرم نوشتن شود 

 و از همان کندمیخوانندگان ترسیم برای  رافريدون  روحیات و سرگذشتت، شخصیّ

 .بردمیگويان دوران قديم بهره فردوسی و داستان روش

 

  متنیتیشب. 7

بر متنیت بیش ولی ،گويدسخن میتن ادبی دو م از پیوندبینامتنیت  مانند متنیتبیش

به  ؛آيد ی و اقتباس پديد میبرگرفتگ اساسبربلکه  ،شود میايجاد نحضوری  هم پايۀ

 «ب»که موجب پیوند متن  است از نوع غیرتفسیری ایرابطه متنیتبیش ،عبارت ديگر

متن بیش .شودمی (Hypotext) متن()پیش «الف» متن با (Hypertext) متن()بیش

 :1394)ژوو،  آن است يافتۀتکامل متن يا تقلید از آن و صورتحاصل دگرگونی پیش

توان به دو را می متنبیشمتن و پیشروابط میان  .(95-94: 1386مطلق، نامور و 143

  د: کردسته تقسیم 

 در متنپیش حفظ متنبیش مؤلفِ که در آن قصد (تقلید) گونگیهمان .الف

 .و وفاداری به آن است جديد وضعیت

 متنپیش در های اساسیدگرگونیحاصل  متنبیش که در آن )تغییر( تراگونگی .ب

بدان  یگوناگون یهاديدگاه از توانو می دارای انواع مختلفی است تراگونگی .است

 ی و محتوايی تقسیمکمّ تراگونگی اصلی گونۀ آن را به دو ژنت کلی،طوربها امّ ،پرداخت

 :(97-96: 1386)نامورمطلق،  است کرده
 

 یتراگونگی کمّ .7-1

متن بیشدر حجم  دگرگونیديگر،  اثریتن برای ايجاد های تغییر يک ميکی از راه

از اين . (96 :همان)دهد رخ می تقلیل يا گسترشکه از رهگذر  متن استبه پیشنسبت



 147/  19، شمارۀ پیاپی 1396، بهار و تابستان 1، شمارۀ 7ادب فارسی، سال 

-)پیش شاهنامه حجم با استفاده از تکنیک تقلیل يا کاهشِ مؤذنیگفت که  بايد ،یثح

صفحه  174 نسبتاً کوتاه اين اثر .است را تألیف کرده متن()بیش نوشدارو رمان ،متن(

که  و سیمرغ، سیاوش، فريدون و ضحاک و...رستم و سهراب، زال  هایهقصّ با اامّ دارد،

 و مشتمل بر ارتباط دارد اند،از شاهنامه را به خود اختصاص داده بسیاریحجم 

  .ستها داستان اين یای از تمامخالصه
 

 تراگونگی محتوایی. 7-2

انواع تراگونگی محتوايی را بايد از  متنپیش مضامین و وقايع و زاويۀ ديد در تغییر

 بايد بگويیم که ،لحاظاز اين  شاهنامهو  نوشدارودر مقايسۀ . (97 :: همانر.ک) دانست

: 1383سرامی، : ر.ک)اند شخص روايت شدهاز زاويۀ ديد سوم شاهنامههای  همۀ داستان

-ديد باعث می ۀدر زاوي اين تغییر شخص است.لدارای زاويۀ ديد اوّ نوشداروا ، امّ(117

قضاوت  هاتشخصیّمنش و کردار بارۀ قهرمان در -ديد راوی ۀشود خواننده از دريچ

-بیند، رستم را لذتتقدير می تسلیمسهراب را  ،مانند راوی مخاطب ،از اين نظر کند.

  .شماردمی س را حقیر و ناشايستوکاو و انديشطلب و مصلحت

 جريان ،خود تخیاال در رمان قهرمان -راوی ،اشاره شد مقاله مقدمۀ در که گونههمان

مصداقی بارز از  اتتغییر اين .است کرده دگرگون را شاهنامه هایروايت از برخی روند و

 : پردازيممی هاتراگونگی از اين دو نمونهاينجا به در  .تراگونگی محتوايی است
 

 وصال سهراب و گردآفرید .7-2-1

و  خوردسهراب شکست  از، بعد از اينکه هجیر است آمده شاهنامهمطابق با آنچه در 

موی او از زره بیرون  نبرد،ا در کشاکش امّ ،شتافت جنگ ، گردآفريد به میدانشداسیر 

 :و که او دختر است پی بردو سهراب  ريخت
 

 دــاد پیچان کمنــراک بگشــز فت
 

 دــه بنـد میانش بـــداخت و آمــبین 
 

 ویـمجی ــن رهايـبدو گفت کز م
 

 و ای ماهرویـويی تــگ جـرا جنــچ 
 

(186: 2 ، ج1385 و 61: 7 ، ج1381 )فردوسی،  

به  اين پهلوان جوان که فهمید و از طرفی ديدخود را در دام سهراب  گردآفريد که

 :يافت زيرکانه از دست او رهايی ایحیله، با او تمايل دارد
 
 

 دو روی بـنمـود و گـفت ای دلیرـــب
 

 دلـیـران  بـه کـردار  شـیـر...  میـان 
 

 ن روی و مویــکنون من گشاده چنی
 

 و گردد پر از گفت و گوی...ــسپاه از ت 
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 ـودــر بـــم بـهتــنـهـانـی بـسـازيـ
 

 ـن کـار مـهتـر بــود...ـرد داشـتــخـ 
 

 ر و دژ به فـرمـان تـستــکنون لشک
 

 ی جنگ جستـن آشتــنـبايـد بـديـ 
 

(187: 2 ، ج1385 و 61: 7 ، ج1381فردوسی، )  

 :دادرا مخاطب قرار، از باالی ديوار دژ سهراب هنگامی که گردآفريد به دژ بازگشت
 

 بخنديد و با او به  افسوس گفت
 

 که ترکان ز ايـران نیـابند جـفت 
 

 من روزی نبودت ز چـنین رفت،
 

 غمگین مکن خويشتن ،بدين درد 
 

(189: 2 ، ج1385 و 61: 7 ج: 1381فردوسی، )  

که در  سهراب همتايیکتف و يال و بیگردآفريد از زور و بازو و  تعريف و تمجید

دلبستۀ سهراب شده او نیز  که ، حاکی از آن است: همان(ر.ک) ابیات بعدی مندرج است

از اين موضوع، با تجسم  آگاهیمؤذنی با  .دشوصال اين دو  مانع سرنوشتا امّ ،بود

در اين  کشاند.می اوتقدير به شکل ديوی سیاه، قهرمان داستان خود را به مبارزه با 

و تو ای » گويد:می و کندجان میاو را نیمه ،ندز ديو میاين ای به ضربه فريدون نبرد،

به اين دو بنگر که چگونه محو  ،جان، پیش از هر اقدامی علیه منديو سیاه، تقدير نیمه

 -سپس راوی .(19: 1370 )مؤذنی،« آغوش هم را نشنوند؟ ۀيکديگرند. حیف نبود نغم

 يکديگر سهراب و گردآفريد به وصال و درنتیجه کشدديو سیاه تقدير را میقهرمان 

  .(ر.ک: همان)رسند می
 

 به دست رستم سوشدن کاوکشته .7-2-2

تصمیم  ،پرسیده نام و نشان پدر را از تهمینه بعد از آنکسهراب به گفتۀ فردوسی 

تخت  رو رستم را ب کندکنارپادشاهی برس را از وشود تا ابتدا کاوراهی ايران  گرفت که

، : فردوسیر.ک) افراسیاب پايان دهد حکومتو به  بازگرددبنشاند و سپس به توران 

 آرمان نوشداروقهرمان  -راوی به نظر .(179-178: 2 ، ج1385 و 52-51: 7 ، ج1381

 ساختناو برای محقق .(111: 1370ک: مؤذنی،ر.)شاهان است  تمامیبرانداختن سهراب 

 سبببه رستمداستان رستم و سهراب،  . درشوراند س میورا علیه کاو رستماين آرزو 

انجامد و رستم کار به نقار می، شودمغضوب پادشاه می س،ودر رفتن به نزد کاو تأخیر

: 7 ، ج1381 : فردسی،ر.ک) کندمی را ترکدرگاه  بسیار و همچون انسانی عاصی با خشم

و  خود بلند ۀحفظ نام و آواز رستم برای ،ا درنهايتامّ، (201-199: 2 ، ج1385 و 75-77

-میبه نزد پادشاه باز ،پذيردخواهش گودرز را میپاسداری از ايران در برابر سهراب، 

 :گردد و
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 رستم که کیهان تراستبدو گفت 
 

 رانیم و فرمان تراست...ــهمه کهت 
 

 کنون آمدم تـا چـه فرمـان دهـی
 

 ن رهی ـداری و مــو شاه جهانــت 
 

(205: 2 ، ج1385 و 81: 7 ، ج1381فردوسی، )    

کند و آن را مداخله می شاهنامهدر روايت نوشدارو قهرمان  -اينجاست که راوی

شاهان لیاقت  که را مجاب کند رستمتا  کوشدمیبرخالف گودرز و  دهدتغییر می

اينها حتی وحدت پدر و پسر » گويد:او به رستم می .را ندارند سلطنتتخت  نشستن بر

 ،خواهدمملکت شاه می. رستم بر اين عقیده است که (115: 1370)مؤذنی، «تابندرا برنمی

 ،جز شاه. از عدل و داد حرف بزن ،خواهدمملکت همه چیز می»گويد:  می فريدونا امّ

ويرانی حاصل هوس آنهاست. مطمئن » :دهد و سپس ادامه می (116 :)همان« از آبادانی

مترسکانی نه وجود  ،کندباش برق شمشیر توست که چشم طمع دشمن را کور می

کشان خنجرش را های راوی عربدهتأثیر حرف. رستم تحت(همان)« چون اينان بر تخت

 شودسرايش شنیده میس از حرموو صدای مرگ کاوکند س پرتاب میوکاوسوی  به
   .: همان(ر.ک)
 

 نتیجه. 8
 آثاراز متونی است که از بطن  توجه درخور ایمؤذنی نمونه اثر علی نوشدارورمان 

. است مندهرهنظر ژنت باز تمامی روابط ترامتنی مورداين رمان  .است  شدهزاده  پیشین

 ای، پارهتو بدين مناسب شده استفاده صريح بینامتنیت های آن ازقسمتدر برخی از 

 صورت تلمیحیبه ،متندر اين  . همچنیناست  دهش درجآن  در شاهنامهاز ابیات 

-پیرامتنی ادار نوشدارو. شودمی اشاره ضحاک انداست از هايی بیت به )بینامتنیت ضمنی(

عنوان  است. شاهنامهبا  اين اثرکه حاکی از پیوند و ارتباط است  درونی و برونی هايی

-اين وابستگی را به ،مرتبط با آن نقدهایو  اصلی و عناوين فرعی اين رمان و مصاحبه

  .دگذارد و بر خوانش خوانندگان تأثیر میدهوضوح نشان می

رد و  که بارزترين نمونۀ آن دارد روابطی شاهنامهفرامتنی نیز با  لحاظاز اثراين 

 به دلیل نوشدارو براين، افزون .است شاهنامه تقديرگرای گفتمان انکار يا تفسیر انتقادی

وجود  مانند جنگاوری، ؛حماسه ژانر یهامايهدرون و مختصات بعضی برخورداری از

 یسبکاز  مندیبهره استهالل، براعت مهیب، جانوری با نبرد ،ایاسطوره و شگفت گیاهی

بارۀ در است.کرده حفظ  شاهنامهسرمتنی خود را با  رابطۀ ،اپیزوديک یساختار وفاخر 

 متن()بیش نوشدارو، متن()پیش شاهنامه حجم مؤذنی با کاهشنیز بايد گفت  متنیت بیش



 شاهنامهبا  نوشدارو/ بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان 150

 .است دهبراين رمان بهره  آفرينشی برای سان از تراگونگی کمّو بدين کرده را تألیف

 یهااز داستان برخی روند یشخص و دگرگونلشخص به اوّاز سوم ديد ۀتغییر زواي

نیز رستم  دست  به سوکاو شدنکشته گردآفريد و ووصال سهراب جمله ، ازشاهنامه

 .تاسمصاديقی از تراگونگی محتوايی در اين رمان 
 

 نوشت  پی
بهره  یاقیرسیدب حیاحتماالً از تصح یاز آن است که مؤذن یمنقول از شاهنامه حاک اتیاب یبررس .1

حال به چاپ نیعا درامّ م،ياستفاده کرد حیتصح نیجستار از هم نيدر ا زیما ن ،نيبنابرا ؛است  برده

 .ميارجاع داد زیمسکو ن

 .رهانند میبه  پدر  یاست از لوازم امرار معاش که فرزند را از وابستگ ایاسلحه استعاره ،نجايدر ا .2
 

 منابع
 مرکز.، ، ترجمۀ پیام يزدانجو، تهرانبینامتنیت(، 1380آلن، گراهام )

 مرکز.، ، تهرانتأويل متن و ساختار(، 1384احمدی، بابک )

 .49-44، 21 ، شادبیات داستانی، «روايت پدرساالری :وشدارون» (،1373اصالنی، محمدرضا ) 

 ناهید. ،، تهراندرآمدی بر انديشه و هنر فردوسی(، 1383حمیديان، سعید )

 .مهر ۀسور، ، تهرانکالبدشکافی رمان فارسی (،1383عبدالعلی )دستغیب، 

 آستان قدس رضوی.، ، مشهدانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(، 1374رزمجو، حسین )

 ،های حماسی فارسی )شاهنامه و ويس و رامین(تقديرباوری در منظومه(، 1388) هلمر رينگرن،
 هرمس. ،ترجمۀ ابوالفضل خطیبی، تهران

 امیرکبیر. ،، تهرانانسانی ،نه غربی ،نه شرقی(، 1378کوب، عبدالحسین )زرين

 علمی و فرهنگی. ،، ترجمۀ نصرت حجازی، تهرانبوطیقای رمان(، 1394ژوو، ونسان )

علمی و  ،، تهران(های شاهنامهشناسی داستاناز رنگ گل تا رنج خار )شکل، (1383)رامی، قدمعلی س

 فرهنگی.

 .اختران ،، تهرانزمینۀ اجتماعی شعر فارسی(، 1386کدکنی، محمدرضا )شفیعی

  میترا.       ،، تهرانانواع ادبی(، 1394) شمیسا، سیروس

 فردوس. ،، تهراننقد ادبی(، 1378) __________ 

 فردوس. ،، تهرانسرايی در ايرانحماسه(، 1374اهلل )صفا، ذبیح 

، 26 و 25 ، شکلک، «(نوشداروی اندوه )مروری بر آثار علی مؤذنی :عشق»(، 1371عابدينی، حسن ) 

90-95. 

های ادبیات پژوهش ،«ترامتنیت در مقامات حمیدی» (،1392) همکارانآبادی، فائزه و عرب يوسف 
 .139-121، 1 ، شتطبیقی

  قطره. ،، به کوشش سعید حمیديان، تهرانشاهنامه(، 1385) فردوسی، ابوالقاسم 



 151/  19، شمارۀ پیاپی 1396، بهار و تابستان 1، شمارۀ 7ادب فارسی، سال 

 قطره. ،، به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی، تهرانشاهنامه(، 1381)                    

 روزبهان. ،، ترجمۀ مهرداد پارسا، تهرانفرديت اشتراکی، (1389)ريستوا، ژولیا ک

نبوی،  محمد، ترجمۀ مهران مهاجر و های ادبی معاصردانشنامۀ نظريه(، 1384ريما ) کاريک، ايرنام

  .آگه ،تهران

 ،«نويس(وگو با علی مؤذنی داستاناگر اجازه بدهید باشد برای بعد )گفت»، (1372)مؤذنی، علی 
 .40-38، 6، ش ادبیات داستانی

 جويا.  ،، تهراننوشدارو ،(1370)                      

 -83، 56 ش، شناخت، «هاروابط يک متن با ديگر متن ترامتنیت مطالعۀ»(، 1386امورمطلق، بهمن )ن

98. 
 سخن. ،، تهراندرآمدی بر بینامتنیت(، 1394)                      

 سروش.، ، تهرانهای اساطیری در شاهنامۀ فردوسینهادينه(، 1387واحددوست، مهوش ) 

 
Frow, John (2005), Genre, London & Now York, Rutledge. 

Genette, Gerard (2001), Paratexts: thresholds of interpretation, Translated 

by JANE E. LEWIN, CAMBRIDGE, CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS. 
                      (1992), The Architext (an introduction), Translated by JANE E. 

LEWIN, Berkeley, University of California Press.  

 

 


