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Abstract 
Intertextuality is a literary approach that allows critics to examine the links between the works in a 

scientific and systematic ways. The relationship of texts is a topic that was considered by researchers 

with structuralism. The first time, Kristova used “intertextuality” in textual relations. Later, people 

studied intertextual issues from different perspectives. One of them was Gerard Genette, who studied 

the intertextual relations in a broader and more systematic ways with all its variations and called it 

Hypertextuality. Genette is one of the most important theorists of this approach, which plays a key 

role in its application. Genette discusses the relationship of a text to each other. One of the 

intertextual concepts is the explicit and implicit influence of literary texts from other sources. This 

article uses library and analytical research methods with the aim of establishing a relationship 

between the intertextual theory of Genette and the types of influences from each other. The subject 

of his research is Alexander's Sharafnameh as a pre-text to examine and analyze them together based 

on Genette's views and they try to answer the following questions such as whether the pre-text of 

Alexander's story Shahnameh had an effect on the back text of Alexander's story Sharafnameh? 

Keywords: Alexander, Shahnameh, Sharafnameh, Genette, Equality, Intertextuality, 

Hypertextuality. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .65-04صص ، 1011بهار ، 1دورة دهم، شمارة 

 شاهنامة اسکندرمتن داستان پیش «تراگونگی»و  «حضوریهم»های گونه

 ژرار ژنت ؛ براساس نظریةحکیم نظامی شرفنامةمتن فردوسی در پس

1فراکبر شریعتیسید علی
 

 اسالمی، سبزوار، ایران آزاددانشگاه  ،واحد سبزوار ،فارسی ادبیّاتزبان و استادیار گروه 

 66/66/6511پذیرش:   61/6/6511 دریافت:

 دهیچک

ارتبدا   پیونددهای میدان آردار را بررسدی کنندد        ،مندد  ای علمی و نظام شیوه به تا دهد  بینامتنیت رویکردی ادبی است که به منتقدان این امکان را می

کدار  بده را « بینامتنیدت » ،در روابد  متدون   سدتوا یکر اید ژول بارنخستین  گرفت پژوهشگران قرار توجّهمورد  ییساختارگرامتون موضوعی است که با 

را بدا تمدام    یمتند  انید ژرار ژنت است کده روابد  م   آناناز  یکی  متفاوت پرداختند یها دگاهیاز د ینامتنیمباحث ب یبه بررس یافراد پس از ویبرد  

پدردازان ایدن رویکدرد اسدت کده در       تدرین نظریده   ژندت یکدی از م د      دید نام تید را ترامتن و آن بررسی کدرد  تر افتهی تر و نظام گسترده ،آن راتییتغ

کردن آن نقش اساسی دارد  ژنت، ارتبا  یک متن با متون یکدیگر را مطرح کرده است  یکی از مفداهی  بیندامتنی، تیریرپدییری حدری       کاربردی

بینامتنیدت   ةبا هدف برقدراری ارتبدا  میدان نظرید     و تحلیلی یا کتابخانه ةبا شیو نوشتار پیش رو دیگراست  متون ادبی از منابع و غیر حری  و ضمنی

 شداهنامه اسدکندر   و داسدتان  «مدتن  پدس » عندوان  بده   شرفنامهاسکندر  را داستانموضوع پژوهش خود  ،متون از یکدیگر ررّتیریر و تی یها گونهژنت و 

یدا  آ هدایی همودون  پرسدش و پاسد    دکند را بررسی و تحلید    هانآ ،ژنت یاساس آرابر در مقایسه با یکدیگر ده تاانتخاب کر  «متنپیش» عنوان به

 متندی براسداس نظریدة   و پدس  یمتنپیش ارتبا  یو چگونگ داشته است؟ تیریر شرفنامهمتن داستان اسکندر در پس شاهنامهداستان اسکندر  متنپیش

 را روشن سازد  ژرار ژنت

     متنیت، بیشتینامتنیب، گونگی همان، ژنت، شرفنامه ،شاهنامه ،اسکندر: ها دواژهیکل
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 مهمقدّ. 1

 هدای تروایدت منودور از حکاید    نیتدر  یمیقداسکندر فرزند فیلیپ دوم مقدونی که و سرگیشت  اسکندرمتن 

مختلد  بدوده    یها ملّت یو ادب یخیتار یها از کتاب یاریموضوع بس ربازیاز د ،اسکندر در زبان فارسی است

ی، سدریانی،  فارسد  ،یعربد  ،یپ لو ،ینیالت ،یونانی ازجملهگوناگون  یها به زبان ییها و افسانه ها تیاست و روا

اندد   و احدوا  او پرداختده   یبده شدرح زنددگ    یخاحّد بدا نگدر     کید که هر استنگاشته شده و    از آن عبری 

ا امّد  افدت  یدر یروشن به ییاز منابع اروپا یا در پاره توان یرا م یو یخی(  سرگیشت تار65-63: 6536افشار، )

شدده اسدت،    اریبسد  یهدا   یو تبدد  ریید خدو  تغ  دسدت  یاسدالم  - یراند یاسکندر در مندابع ا  یخیتار تیّشخص

 (   561: 6566 ،یوانیاست )ک افتهیغلبه  یخیتار قتیکه عنصر افسانه بر حق یا گونه به

اسدکندر   کده در حد ّ   یی بسدیار هدا   یتبدد تداریخی و مندابع گونداگون و تفسدیر و      یهدا  هقصّد از راه همین  

هدا،   در طدو  سدا    ،یدر ادب فارسد ت اسدکندر  شخصدیّ  حدا   شرحی خاص در ها نگر اساس و بر اند آورده

ها به نظد  و نودر موجدود     از آن ییها وجود آورده که امروزه نمونهها را به «اسکندرنامه»به نام  یاز آرار ادب ینوع

 روایدت  تدوان  یآن را مد  ندة نمو نیاندد کده نخسدت    مؤرّر بوده یاریبس یها متنپیشآرار،  نیآمدن ادیاست  در پد

 یپدس از چندد   سدتنس یکالة اندد، نوشدت   گفته که چناندانست   اسکندر عصر ه خ مورّ (566-513) 6ستنسیکال

موجدود از سرگیشدت    یها تیروا یبا گردآور یمصر یپردازهقصّ ،یالدیدر قرن دوم م آنکهرفت تا  انیماز

: 6566 ،یوانید   ک61: 6536)افشدار،   سدت معدروف ا  نیدروغد  سدتنس ینوشت که به داستان کال یکتاب ،اسکندر

شددن  ختده یبعد با آم یها است که در دوره ییها تیاز روا یاریبس متنپیش، درواقع آن  (35: 6311  باج، 533

سدریانی،   همودون مختلد    یهدا  ملد  مختلد  بده زبدان     ینیو د یاعتقادات بوم ،یها و عناحر فرهنگ به افسانه

: 6566 ،یوانید )ک اسدت  دهشد و مطالد  زیدادی بده آن افدزوده      اندد  ترجمه شده آن و جزپ لوی، عربی، ارمنی 

516 ) 

 در تدوان  یآن را مد  یهدا  که نمونده  یها به فارس از آن یبرخة ترجم ای یبه زبان عرب ییرهایتحر ای ها ترجمه 

  منظدوم  یهدا  اسدکندرنامه  یمندابع و الگدو   یندوع  بهآرار  نیاکه و     ینورید ،یبلعم ،یطبر  یتارهمانند  یمتون

 ( 663: 6563حفا، کرد )مشاهده  ،ندهست

روایت منودور از حکایدات اسدکندر در     نیتر یمیقدکه  اسکندرنامهگفت متن  توان یم ها یبررسبه  توجّهبا  

قسدمتی از   طبدع بده میان قرن شش  تا هشت  هجری تخمین زد و  توان یمزبان فارسی است و تاری  تحریر آن را 

بددان   تدر  یمیقدد از ع دود   نهیسد  بده  نهیسزبان و بهمتداو  میان عامه را که زبان و اسکندرعقاید و اخبار مربو  به 

                                                                                                                                  
1. Callisthenes 
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بیانی گیرا به دوران، نق  کدرده اسدت و مدا را بدا افکدار خرافدی گیشدتگان و         با زبانی روان و ،عصر رسیده بود

ایدن   نیدز  بلندمرتبده   سرایندگان و نویسدندگان  سازد یمخصوص اسکندر آشنا رات غیر معقو  پیشینیان درتصوّ

  از اندد  سداخته مختل  در آرار منظوم و منوور فارسدی منددرج    هایتد و با روایمتعدّ حورت بهرا  پرآوازهة قصّ

او  هدای تداریخی و مندابع اسداطیری ندام اسدکندر و حددیث حیداتش و اقدوالی کده در حدّ            هرهگیر همین قصّ

 در شعر آورده شده است    خصوص بهبه ادب فارسی و  اند گفته

 نید اندد و ا  داشدته  تدیریر  یمنظوم در ادب فارسد  یها اسکندرنامه یریگدر شک  یاریمتون بس ،بر این اساس 

بدا  نظدامی   اسدکندرنامة ، چون میان روایت کند یم دییآرار تی نیرا در ا یآشکار ینامتنیموضوع وجود ارتبا  ب

 ی داسدتان متند انید ، ارتبدا  م نوشدتار پدیش رو  در حضدوری وجدود دارد    فردوسی ارتبدا  هد   ة شاهنام اتیروا

 یو چگدونگ  زانید م تدا  دشدو  یمد ی بررسد  6ژرار ژندت  دگاهید ازد ینظدام  شدرفنامة ی بدا  فردوس شاهنامة اسکندر

فدا   اتّ شدتر یب ییهدا  در چه حوزه راتیتیر نیکه ا شود و نشان داده  دشو مشخّص  شاهنامهاز  شرفنامهی ریرپییتیر

 آگاهانه بوده است  یا و تا چه اندازه افتاده

اسدت   یکداربرد  گدران ید یاز آرا شتریژرار ژنت که ب منظراز ینامتنیاست تا به مباحث ب یضرور نجایا در 

 دارد، اشاره شود  ینوع آرار سازگار نیا یبررس یو برا

 پژوهش . مسئلة1-1

  دینما یمرا مطرح  هاییپرسشبینامتنی است که  یها هینظراز  یریگ ب ره یها وهیشبحث پژوهش، 

  ی در پس متنیمتنپیش تیریرمیزان  -

  دیسنج ژرار ژنت براساس نظریة توان یمی را متنپیشچگونگی رواب   -

 پژوهش ةفرضی .1-2

سدت  که شاید بتوان گفت کمتر متندی ه  یا گونه به  ایجاد شده است متنپیشگفت هر متنی با تکیه بر  توان یم

گونداگون سدبکی و زبدانی و     یهدا  حدوزه ی در متند پدیش هدر   نیبندابرا  ایجداد شدده باشدد     مدتن پدیش که بدون 

دیگدر   یهدا  مدتن شددن  بدوده و موجد  طدرح    رگیاریتیر تواند یمدر متون ادبی پس از خود  ویژهبهموضوعی، 

 نظامی نقش اساسی داشته است  شرفنامةدر تولید  شاهنامهباید گفت که داستان اسکندر  بنابراین گردد 

 پژوهشهدف  .1-3

در منابع تاریخی حدورت پییرفتده اسدت     شرفنامهو  شاهنامهداستان اسکندر در  ةدربار یا گسترده هایپژوهش

پژوهشدی   تداکنون ا امّد  اندد  کدرده بررسدی   اسدکندرنامه و  شدرفنامه در را و پژوهشگران زیادی داستان اسدکندر  

                                                                                                                                  
1. Gerard Genette 
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نوشدتار پدیش رو      درانجام نشده اسدت  شرفنامهمتن در پس شاهنامهداستان اسکندر  متنپیش تیریرخصوص در

 هبد  بدرای کسدانی کده بیشدتر تماید       تواندد  یمد  پژوهشسعی شده است به این موضوع پرداخته شود  انجام این 

    گشا باشد، مفید و راهدارند هامتنها در پسمتنپیش تیریرآشنایی 

 پژوهشروش  .1-0

کوشدیده اسدت تدا روابد       ،یا کتابخانده تحلیلدی و اسدتفاده از رو     -جستار پیش رو با تکیه بر شیوة توحیفی 

 یهدا  هید نظرفی کند  برای ایدن منظدور ابتددا    نظامی بررسی و معرّ ةشرفنامرا با  شاهنامهبینامتنیت داستان اسکندر 

بدا   شدرفنامه  ابیدات  بدا مقایسدة   و سدسس وری کدرده  منابع گردآاز کتاب خود او و دیگر مربو  به ژرار ژنت را 

  ده استص و تحلی  کررا از یکدیگر مشخّ ها آنر رّتیریر و تی شاهنامه

 بینامتنیت پیشینة .1-5

مبتندی بدر   ) 5نیآرا و افکدار بداخت   یپدس از بررسد   6سدتوا یکر اید بدار ژول نینخسدت  یکده بدرا   6تید نامتنیب احطالح

 سوسدور دو(  اعتقداد  66: 6533 ،3کی)مکار دارد 6دوسوسور یدر آرا شهیمطرح کرد، ر( آن را باوری مکالمه

موجدود   یهدا  نشدانه  گریبا د یو مشارکت یقیرواب  تلف راهعناحر موجود در دستگاه نشانه از  یبه معناساز اشاره

نگدر  در نقدد    ریید سدب  تغ و اسدتفاده   تید نامتنیزبان و گفتار که بعدها در ب زیتما نیو محتم  در متن و همون

هدا در روابد     روابد  نشدانه   یشد که از آن به بررسد  یانیجر ساز نهیزم نیباخت یآراة همراه مجموعبه، شدادبی 

 ( 33: 6536رامان سلدن،   66: 6566 ،ی)احمد شود یم ریتعب یاجتماع

اسدت،   تید نامتنیبدا ب  وندد یدر پ ویدسدتاورد   نیتدر  م د  کده   1یبداور مکالمده یدا  « منط  مکالمده »باختین در 

 کید کده بده    ندده یآ یهدا  داشته باشند و با سدخن  یکه موضوع مشترک نیشیپ یها هر سخن با سخن: »دیگو یم

آن بده آنوده    ییمعندا  ی( و الگدو 15: 6566 ،یاحمد) « کند یهاست، گفتگو م و واکنش به آن ییگوشیمعنا پ

(  53: 6533خواهدد بدود )آلدن،     ندده یدر آ گرانیدة لیوس بهآن  افتیدرة ویوابسته است و ش ،شده گفته تر شیپ

 د را مطرح کن« بینامتنیت»احطالح باختین  تیریرسب  شد تا کریستوا تحت 

دارد کده   عقیدهاست  او  نیشیو متون پ ها گفته شیپهر متن از همان آغاز در قلمرو قدرت  ،ستوایکر باوربه 

 هاز مراکدز شدناخت   یا هیبلکه هر ارر واگو زند  یدست نم یهنر نشیخود به آفر  یذهن اح یاریبه یمؤلّف چیه

باور است کده متدون از    نیبر ا یوهمونین (  33: 6533  آلن، 566: 6563 ،یفرهنگ است )احمدة و ناشناخت
                                                                                                                                  
1. Intertextuality 
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 ییرا بازنمدا  دید جد یا آن را دگرگدون و دسدتگاه نشدانه    یهدا  نظدام نشدانه   واندد   ب دره گرفتده   نیشد یمتون پة هم

 گدر ید یا بده نظدام نشدانه    یا نظدام نشدانه   کیاز  درگیرمؤلّ   یروینظر او ندر که« گشتیجا» از   واند کرده

بداختین و  ة شد یاندگفدت   تدوان  یمد   بر ایدن اسداس   دیگو یمگشت متن سخن باره از فرایند جایاست و در این

 ( 36: 6533  آلن، 31: 6136 ستوا،ی)رک: کر است« گفته شیپ»نوعی  عنوان بهآن بر کریستوا ه   تیریر

را  گدر ید یهدا  با متن یمتن انیژنت رواب  م و 6فاتریرمایک  ، 6همانند روالن بارت یکسان ستوا،یاز کر پس 

 است  گرانیاز د تر افتهی نظامو  تر گسترده اریسب کار ژرار ژنت انیمنیدر ا بررسی کردند 

امدر بده    نیو همد  ردیگ یبر مرا در یشناس نشانه زیو ن ییپساساختارگرا و ییقلمرو ساختارگرا ژنت مطالعات 

(  او 33: 6531د )ندامور مطلد ،   کنو مطالعه  یآن بررس یاهریّرا با تمام متغ یمتنانیتا رواب  م دهد یاو اجازه م

هرچندد بدین     نامدد  یم «5تیمتنترا»ی دیگر است ها متنکه چگونگی ارتبا  یک متن با رواب  را  نیاة مجموع

در نگداه  بایدد   کده ایدن تفداوت را نیدز     داردتفداوتی وجدود   « بینامتنیت»کریستوا در مف وم  ت ژرار ژنت ونظریا

   جستجو کرد  ها آن

افدراد   یشدتر ر برا بدرخالف تصدوّ   تید نامتنیبو  داندد   یمدتن مد  ة دهندد  شدک  را از عناحر  تینامتنیب ستوا،یکر

روابد    یدر جسدتجو  روشدنی  بده ژندت   که یدرحال داند  ینم گریبر متن د یمتن یرگیاریتیر یبررس وجه چیه به

مدتن در   نیچندد  اید دو  انیم یرگیاریتیر «متنیتبیش»در رواب   ژهیو بهمتون است و  یریرپییو تیر یرگیاریتیر

 اتید از نظر تدر یدمتدون، کداربر   یژندت را در بررسد   اتید موضدوع نظر  نید اسدت  ا  یمطالعات و یمحور احل

کده همدان    یبزرگد ة گوند را در  یمتنانیرواب  م یها گونهة هم ییستوایکر تینامتنیب نیهمون  کند یم ستوایکر

ا امّد  پدردازد   یمد  بداه  عرض متون رواب  ه  یمطالعاتش به بررس شتریو در ب دکن یم یاست، بررس «تینامتنیب»

 یهدا  ی  بررسد کده مکمّد   دکن یمبررسی  زینرا آرار  یرواب  طول ،دو متن انیم عرض ه بر رواب   افزونژنت 

  (31-33: 6531 نامور مطل ،) است یمتن

، نوشدتار پدیش رو  از متدون سدب  شدد در     یاریبس یدر بررس یو اتینظر یسازگار نیعوام  و همون نیا

( یندامتن یشدن عناحر مشدترک )ب شود تا با مشخّص یبررس یو اتیاساس نظربر ینظام ی وفردوس اسکندرنامة

 مشخّص شود  زیها نآن یریرپییو تیر یرگیاریتیر زانیو م یگمتن، چگوندو  نیا

 ی(حضور)هم تینامتنیب .2

 یا وهیشدک شد  یخودم آن را بة نوب بهمن : »سدینو یم تینامتنیمورد بدر «یالواح بازنوشتن»کتاب ة مدر مقدّ ژنت
                                                                                                                                  
1. Roland Barthes 
2. Michael Rifater 
3. Transtextuality 
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و اغل  بدا   یاساس طور به یعنی کن   یم  یمتن تعر نیچند ایدو  انیم یحضوره ة رابط کیة لیوس بهمحدود 

 (3: 6116)ژنت،  « یگریمتن در د کی یحضور واقع

 یحضدور  اسداس هد   دو مدتن بر ة است و آن رابط یمتنانیاز رواب  م یبعد محدودتر ر  ژنت ناظر بیتعر

( حضدور داشدته   شدرفنامه ) یگدر یدر متن د (شاهنامهاسکندر متن ) کیاز  یهرگاه بخش گر،یعبارت داست  به

 :داندد  یرا سده ندوع مد    تید نامتنینگر  بده ب  نیژنت ا شود یمحسوب م «ینامتنیب»ة دو رابط نیا انیمة باشد، رابط

 ( 36: 6531)نامور مطل ، ی ضمنج:   شده پن انو   یحر ریغب:   شده اعالمو   یحر ال :

 بینامتنیت صریح .2-1

 نید در ا ،تدر  روشدن عبدارت  به گر یدر متن د ی، عبارت است از حضور آشکار متنشده اعالمو   یحر تینامتنیب

ندوع از   نید   را پن دان کندد  ا  مدتن اوّ  یعند یکده مرجدع مدتن خدود       خواهد یمؤلّ  متن دوم نم ت،ینامتنینوع ب

آن،  یهدا  نشدانه  نیلد   اوّدارد یآشدکار  یهدا  مدا نمونده   یآشکار( در آردار مدورد بررسد    یحضور)ه  تینامتنیب

 دودر هدر   یژگد یو نید ها حورت گرفته است  ا است که نق  مطل  از آرار آن یانیخود مؤلّفان به راو  یتصر

 :برد ینام م یپ لو یا ندهیفور از گو یدر آغاز ماجرا یفردوس  شود یم دهیارر د

 پ لدددددویة چندددددین گفدددددت گویندددددد
 

 شددگفت آیدددت کدداین سددخن بشددنوی    
 

 (635/353: 6536 ،یفردوس) 

بده نقدد مندابع     شدرفنامه  یدر ابتددا  نکده یافزون بر ا یبه ذکر منابع پرداخته است  و یاز فردوس شتریب ینظام 

بیشتر اوقدات بدر ایدن     و اشاره کرده است زین یو منابع انیآن به راو یهااز بخش یخود پرداخته، در آغاز برخ

 یآمدوختگ  داندش  یمداجرا  ینمونده در ابتددا   یبدرا   کندد  یمد قو  دیگری روایت  است تا بگوید داستان را از

و در آغاز نبرد اسدکندر بدا دارا از قدو      (316/113: 6536 ،ی)نظام« درج دهقان نوردة گزارند» قو اسکندر از 

اسددکندر از  یو در داسدتان خواسددتگار  کنددد یمد  تیدد( روا6166/111)همدان:   «از موبدددان یرید پ تددر گزارندده »

بیدت  ة گزارندد »  «نیک و بدهای خاکة گزارند»یا  (6133/653)همان: « گر دفتر خسروانگزار »روشنک، 

 یمعرّفد  یرا راو    و« نقدش دیبدای روم  ة گزارندد « »عقد گوهرکشان گزارندة« »گزارگوی شیرینچرب»  «غرّا

 ند   هست آرار نیدر ا « یحر تینامتنیب»گر انینما حاتیتصر نی  اکند یم

 بینامتنیت غیر صریح .2-2

تدا مرجدع    کوشدد  یمد در متن دیگدر اسدت ایدن ندوع بینامتنیدت       یمتنغیر حری ، بیانگر حضور پن ان  متنیتبینا

 در  داردادبدی    بلکده دالید  فرا  دلی  ضرورت ادبی نیسدت به یکار پن انبینامتن خود را پن ان کند و این 

حضدوری در  هد   رسدید   آنخواندده او ع دد ذهندی از متدون بده      به پیش توجّهبا  دیبا ،بینامتنیتة گون نیا
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: 6566 ،یحورت گرفتده اسدت  )احمدد   « نق  به معنا» راهاز  شتریب نظامی اسکندرنامة فردوسی و شرفنامة

که ناشی از داشتن مندابع متفداوتی     یخور یبرم ومه به مسائلی متضاد با یکدیگر نیزهرچند در این دو منظ (563

بده آیدین    توجّده »، «س آتشتقدّ»  موضوع اموبرای   است که در اختیار راویان این دو روایت قرار داشته است

 شدرفنامة ا امّد   «عمد  در قتد  دارا  ة ویشد » و« حرکت اسکندر به شدر  » «لشکرکشی اسکندر به مصر» ،«زرتشت

 تدوان  یرا مد  شدرفنامه کده   یخود دارد تا حدّ  متنپیشاز  و حری  آشکار یها تیو نق  روا ها یریگ وام ینظام

مشدترکات   انید نظر گرفت و بده ب است در یفردوس اسکندرنامة یبا ساختار و محتوا  یکه در ارتبا  مستق یمتن

   آن دو پرداخت 

 دافددهیق داسددتان»، «اسددکندر و فددور یمدداجرا» ،«یهنددد دیددبرخددورد اسددکندر بددا ک»، «نبددرد اسددکندر بددا دارا» 

 «یاسدکندر  و بسدتن سددّ   انییجوجیبرخورد با » ،«اتیآب ح یظلمات و جستجو نیسرزم یماجرا» ،«نوشابه()

و  شداهنامه کده در دو داسدتان    مشدترکات موضدوعی   ،بر این افزون  هستندمشترک بین این دو ارر  ی    مواردو

شدک  تدوارد و    کمدابیش کده   شدود  یمد مضامین یافدت   یا پارهدو ارر بعضی ابیات و وجود دارد در هر شرفنامه

نظدامی بدا   ة نوشداب فردوسدی و   قیدافدة  یوگدو  گفت» ،«دو اررة دارا در هرنام تیوح»مشاب ت حری  دارند مو  

شدبلی نعمدان ایدن     دارندد کده  هد    ، نزدیکدی تدام بده   مضدمون  بُعدازفرم چه  ازلحاظچه  «اسکندر در نقش سفیر

 د:گویمی یفردوس  ن پرداخته استده و ماهرانه به بررسی و تطبی  آرا مصراع به مصراع مقایسه کر ها قسمت

 روز نبدددددرد آن یددددد  ارجمندددددد ه بددددد

 بریدددد و دریدددد و شکسدددت و ببسدددت   
 

 و زوبددین و گددرز و کمنددد   ریبدده شمشدد  

  و سدددینه و پدددا و دسدددت  یدددالن را سدددر 
 

 )فردوسی( 

 :دیفرما یمنظامی 

 لخددتیددک زخدد  آن گددرز پددوالد   ه بدد

  و گدددردن و سدددینه و دسدددت و پدددا  سدددر
 

 سدددتد جدددان از آن آبنوسدددی درخدددت    

 هدد  شکسددتز سددر تددا قدددم خددرد و در 
 

 )نظامی(

 پدددی افکنددددم از نظددد  کددداخی بلندددد    
 

 ز بدددددرف و ز بددددداران نیابدددددد گزندددددد 
 

 )فردوسی( 

 یددداد  بدددرد نددده حرفدددی کددده عدددال  ز 
 

 نددده بددداران بشدددوید  نددده بددداد  بدددرد     
 

 )نظامی( 

 یکی هستند  کمابیشابیات مقارن ک  نیست که ه  در فرم و مضمون  گونهیی از این ها نمونهآوردن 
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 بینامتنیت ضمنی   .2-3
 بدرد  یمد کدار  ههایی را بد همین دلی  نشانه و بهبینامتن خود را ندارد  یکار پن انقصد  ،متن دوم  مؤلّگاهی نیز 

 گداه  چیهد ا ایدن عمد    امّد   نیدز شدناخت   آن رای مرجدع  بینامتن را تشدخیص داد و حتّد   توان یم ها نشانهکه با این 

  شود یمدالیلی به اشارات ضمنی بسنده و به ردیگ ینمحری  انجام  حورت به

و  یپددرداز مضددمونة ، در حددوزشدداهنامهو داسددتان اسددکندر  شددرفنامه ینددامتنیاز روابدد  ب یا عمددده بخددش 

اردر وجدود دارد و    دواسدت کده در هدر    یا دومرحلده سفر  نیمضام نیا یها تکرارشونده است  نمونه یوهایموت

 ردمدو در هدا  یسداز  مضدمون اسدکندر و   تیّشخصد  اید اسدت   دو اردر  نید ا یحوادث داسدتان ة ریزنجة ونددهندیپ

  ،یددعجاة مشدداهد یبددرا یکنجکدداو ،یدوسددت دانددش ،یریپددیهماننددد مشددورت یو صیو خصددا تیّشخصدد

 است  دو ارر نیا یمتنانیاز ارتباطات م یا ساختن اسطرالب و   ( نمونه ،یسازسد نه،یی)ساختن آ یگر ابداع

اشدارات،   ات،ید کنا راهاز  شدتر یکده ب  گونده نید قابد  مالحظده اسدت  ا    دو اردر  نید در ا زید ن یضمن تینامتنیب 

بده  نسدبت   ینظدام   که در مدتن  ی: ارجاعات و اشاراتشود یبه دو حورت مشاهده م ردیپی یحورت م حاتیتلم

 ییهدا  بده بخدش   حاتیاشارات و تلم باخود  متنپیشآن با  یاز ارتبا  متن یوجود دارد  بخش شاهنامه متنپیش

داسدتان فدور و   » ،«اتید آب ح یظلمات و جسدتجو  نیسرزم» ،«انیرانیاسکندر و ا یماجرا» ،اسکندر یاز زندگ

گدیرا   یبدا اشدارات   ،هدا  مدتن پدیش خوانندده بده     یبدون ارجاع مستق نهیزمنیدر ا  است    و «خسرویو غار ک دیک

 تواندد  یمد  «یندامتن یداندش ب »متدون قبد  و    ازالع و خواننده درحورت اطّد  کند یوجود آن ماجراها را گوشزد م

 یاست کده نظدام   یو ضمن یفرع یها تیدر ارتبا  با حکا تینامتنینوع ب نیکند  بخش دوم ا ییها را شناسا آن

و  انید روم ینگدارگر  تید حکا»ندارندد  همانندد    یحیتصدر نام مؤلّفان  بهاند و  وام گرفته گریها را از متون د آن

  (31: 6531)نامور مطل ،  هردو ارر وجود دارد رکه د «انینیچ

 (رو تأثّ تأثیر) تیمتنشیب .3

 هدا  اسدکندرنامه  یبررسد  یبدرا  یاریبسد  یریپدی  انطبدا  دو متن که  انیرواب  م یبررس یها از رو  گرید یکی

در  گدر یعبدارت د بده  د کن یمبررسی  گریکدیاز را متون  یها یبرگرفتگ کردیرو نیاست  ا «تیمتنشیب»دارد، 

 متنیدت بدیش ژنت   (13: 6531مطل ،  امور)ن و نه حضور آن شود یم یبررس گریبر متن د یمتن تیریر تیمتنشیب

 نید کده ا چندان  ،باشدد  نیشد یمتن پ کیمتن با  کی انیم وندیکه موج  پ یا هر رابطه: »کند یم  یتعر نیرا چن

شدده  بازنوشدته  یهدا  موضدوع مدتن   متنیدت بدیش موضوع  نیبنابرا  (3: 6116)ژنت، « نباشد یریاز نوع تفس وندیپ

در « مدتن پدیش » کید اسدت کده از    یمتند « مدتن بدیش »  (63: 6536مطلد ،   ر)نامو است نیشیپ یها براساس متن

 یکلّد ة بده دو دسدت   یبرگرفتگد ة ژندت رابطد   دگاهید داز  شدده اسدت   یناشد  کنندده  دگرگون ندیفرا کی انیجر
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  (31: 6116است )ژنت،   یقاب  تقس «یتراگونگ»و  «گونگی همان»

براسداس   یتراگدونگ  کده  یاست  درحدال  یاحلة و اساس کار حفظ نسخ ستین رییتغ «گونگی همان» هدف 

کده   یآن اسدت  در تراگدونگ   زانید و م ریید بودن تغمندد دو مقولده در هدف  نیا زیتما نیبنا شده است  بنابرا رییتغ

نسدبت   مدتن بدیش در  تواند یم یاریبس یها یو دگرگون راتییتغ ،است متنیتبیشة رابط نیتر عو متنوّ نیتر م  

 شود  جادیآن ا نیشیپ یها به متن

 یبدرا  مسدلله  نیتدر  آرار مشدخّص شدود  م د     نیدر ا رییو تغ گونگیهمان انیاست مرز م ینخست ضرور 

، در شدرفنامه  یدر ابتددا  یاسدت  نظدام   ریید بودن تغبه هدفمند سندگانیخود نو  یآرار، تصر نیدر ا رییاربات تغ

 :دیگو یم نیچن یفردوسة ویاشاره به ش

 نبدددود ر ینگفدددت آنوددده رغبدددت پدددی

  دوستددددان زلّدددده کدددرد   یدگددددر از پددد 
 

 
 

 نبددود ر یددگز یکددز ون گفددت همددا

 خدددورد سدددتیکددده حلدددوا بددده تن دددا نشا
 

 ( 333/611/161: 6536، ینظام)

   :ستین گرانید یها گفته ییو بازگو گونگی همان یکه خود در پ کند یسسس اشاره م

 دیکددده در رشدددته گدددوهر کشددد  ینظدددام

 افدددتیکددده در گدددن   یبددده ناسدددفته درّ
 

 دیرا قلدددد  درکشدددد  هددددا دهیدددددقلدددد  

 افددددتیرا گ رسددددن   خددددودی ازوتددددر
 

 (336/161-336همان: )

 یندددو یشدددوایچدددون پ شدددهیپ نیددددر ا
 

 یرویدددددرا مکددددن پ  شددددگان یپک ددددن  
 

 ( 366/166 همان:)

 :کند یاشاره م نیچن ینکردن از کار فردوسگونگی همان و به

 گفدددت نهیشدددیپ یآنوددده داندددا یمگدددو
 

 دو سدددوراخ سدددفت دیکددده در دُر نشدددا 
 

 (331/166همان: )

و  هدا  یریرپدی یمدورد تیر آگاهانده در  یآشدکار اسدت و نظدام    یبر متن نظام یکار فردوس تیریر ن،یا باوجود 

 :داند یم ریناگز یو آن را امر پردازد یمخاط  م هیتکرارها به توج

  ریدددگ شدددهیاند یهدددا مگدددر در گدددیر 
 

 ریکددددده از بدددددازگفتن بدددددود نددددداگز   
 

 ( 336همان: ) 

 :دارد یکار وامنیهاست که او را بد احالح نادرست ای

 سدددخن یبدددود از درسدددتغلددد  راندددده   ک ددددن ریددددپ یرایددددپ شیکجددددا پدددد 



 1011بهار ، 1فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  55
 

 غلددد  گفتددده را تدددازه کدددردم طدددراز    
 

 عدددیر واگفدددت  آن گفتددده بددداز   نیبدددد
 

 (1616/313-1616همان: )

 :شود یم  یتعر نیچن یو دگاهیکه از د یرییاست، تغ رییتغ یدر پ ینظام یکلّ طور به

 یاهنگامددددده هوین دددددادم ز هدددددر شددددد 
 

 یا مگددددر در سددددخن نددددو کددددن  نامدددده 
 

 (366همان: )

از  یکد یدر آن وجدود دارد    یاریرات بسد و تدیرّ  هدا  یحضور، ه شرفنامهمتن در  رییآشکار تغ تین باوجود

بده   شدتر یب یکده نظدام   رسدد  ینظدر مد  بده  نیدانسدت  چند   دیاز تقل یدر نگر  و استنبا  نظام توان یعل  آن را م

و  دادهاید رو ریسد  ،اساس نینظر دارند  بر ا رییعام  تغ عنوان بهاسکندر  احوا  یها دگرگونه از گزار  تیروا

 یبرخد  ییگدو «رهینظ»ت ا طب  سنّامّ زنند  یخود بره  م متنپیش تیحوادث را نسبت به روا  یو ترت اتیجزئ

 یقد ندوع تلّ  نید در ا یعد یطب یو امدر  یسد ینورهید را جدزو احدو  نظ   ییو محتدوا  یسدبک  ،یسداختار  یدهایاز تقل

از آن  ییهدا  قسدمت  ریید بده تغ  ،هدا  تید مشدترک در روا  نیو مضدام  هدا  هید ما بدن  باوجودسب   نیبه هم  کنند یم

 اسدکندرنامة وجدود دارد  در   یو نظدام  یداسدتان فردوسد   در« نبدرد اسدکندر بدا دارا   » نمونده  یبدرا   پردازندد  یم

 اسکندر است      از آنِمسلّ یروزیو پ افتد یفا  مجنگ در چ ار مرحله اتّ یفردوس

اسدکندر در   شددن و زخمدی  داند یمو دشوار  یا مرحلهکیجنگ را  ینظام ،یطوالن یزیجنگ و گر یط

بده  دو تدن از سدرداران دارا،    عید بدا تطم   ید دل نیو به هم کند یو دربرابر دارا احساس ضع  م شود ینبرد م نیا

خدود  و بدا    «دسدتور »دارا بده دسدت ایدن دو     نکده یاتدا   نندیچ یتوطله م یو هیعل« جانوسیار»و « ماهیار»ی ها نام

نبدرد دشدوار و   ة ید مابدن  داسدت، یپ هدا  تید روا نید در ا که چنان  شود یمخود کشته ة نیسای چند بر   دشنهتحمّ

 ریید تغ یعنصدر احدل   ها، تیّنبرد و رفتار شخص یگا تفاوت در چگوندو ارر وجود دارد  امّدارا در هر هیتوطله عل

  ،حالت برخورد یک شاه غال  با شداه مغلدوب و قابد  تدرحّ     نیتر یعیطبدر این مرحله    کههاست تیروا نیا

    خورد یمچش  به

بدا   ییهدا  انددک تفداوت   بداوجود  ،گدو  شیپد ة همانند نمون ینظام تیدر روا نیاسکندر و خاقان چ یماجرا 

 امید و پ رود ینزد خاقان م یا فرستاده عنوان بهاسکندر ناشناس  یدارد  در ارر فردوس یرسازگا یفردوس تیروا

و تدنش آن را   ی  خاقدان بددون ناسدازگار   کندد  یاز اسدکندر را بده او ابدال  مد     یبردار فرمانو لزوم  یخواه باج

  شود یاسکندر م یامر سب  شرمسار نیو ا کند یو سخاوتمندانه با او برخورد م ردیپی یم

او  ةماند یخود به سداز  خاقدان بدا اسدکندر و برخدورد هوشدمندانه و حک       تیدر روا زین ینظام اسکندرنامة

در  نیهموند   رود یناشدناس ندزد اسدکندر مد     نیخاقدان چد   ،ینظدام  تید تفاوت که در روا نی  با اکند یاشاره م
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تدا   ردیپدی  یمد برابر اسکندر( حدورت  خاقان در ی)لشکرکش گرید یا گونه بهکردن اسکندر متنبّه ینظام تیروا

در ایدن دو   اسدت   یزیاز جنگ و خونر پرهیز یبلکه برا ،خاطر ضع شود ساز  خاقان با او نه به توجّهم یو

   دست یافت  ،است« تراگونگی» نیز و بعد« حضوریه »مشترک که همان  یا هیما بنبه  توان یمروایت 

ة بده سده دسدت    ریید ندوع تغ  ازنظدر آن را  تدوان  یو م دیآ یوجود ممختل  در متون به یها شک به یتراگونگ 

 کده  «تراگونگی افدزایش » صرعن زین یکرد  در متون مورد بررس  ی( تقسینی)جانش ییجا و جابه شیکاهش، افزا

 631)سدریر   بیدت(  افسدانة رفدتن اسدکندر بده قلعدة       63با  شرفنامهگر در انواع شعری، مو  افسانه )مانی حورت

   ( و بیدت  16، 63بیدت  بندد    16، 1  بندد  بیدت  66، 1بندد   : کتموید  )ر  ( تید ب 563)آب حیات  (  افسانةتیب

 داسدتان اسدت کده عامد      رندگ  یپد دادن سدوژه و  و بسد  یدا بندد    مناظره و اندرز     در پی گستر توحی ، 

  ستهنیز  آرارو تغییر این  ها یژگیوة کنند نییتع

کده دور   هنامد  اقبدا  و  تید ب 1333 نظدامی  ةشدرفنام فق   کهی درحال  است تیب 6366 یفردوس اسکندرنامة  

اردر   رید گ حج  چشد   توان یم ،ها تفاوت نیبه ا توجّهدارد  با  تیب 5333 ،شود یمدوم زندگی اسکندر را شام  

اسدت    «شیافدزا » ندیفرا گرمشاهده کرد که نشان (شاهنامه)داستان اسکندر  آن متنپیشبا  هسیاقمرا در  ینظام

  شود یم یسبرر یبا متن فردوس یدر کار نظام «شیافزا» ندیفرا یچگونگدر اینجا 

 یکندار گسدتر  سدبک   در نیو گستر  مضام یسبک شیافزا ،یمضمونة توسعة ویبه سه ش «شیافزا» ندیفرا 

)گسدتر  مضدمونی و گسدتر      راتیید از تغ گونده  نید ا( نوع سدوم  66: 6536   )نامور مطل ،ردیگ یحورت م

و  یاز مختصدات سدبک   یاریبسد  ی  نظدام ردید گ یمو مورد بحث و بررسی قرار  است انینما شرفنامهدر سبکی( 

 نظدر داشدته   یفردوسد  اسدکندرنامة بده   نکده یابدر   افزون او  ستا  کار بستهبه شیدر ارر خورا  یفردوس یمضمون

 نید از ا ی  برخد سدت ا  رفتده یپی زید را ن یو ةشداهنام  ییو محتدوا  یسبک ،یساختار یها یژگیاز و یاریبس ،ستا 

  است شرفنامهدر  یو سبک ییمحتوا راتییتغ جادیدر ا ،ینظام بخش ال ام ها یژگیو

 زید ن یغندائ  یهدا  داسدتان  انید بده ب  یحماسد  یها و داستان نیمضام انیبر ب افزون شاهنامهدر سراسر  یفردوس 

  )حدفا،  اسدت   برابر مطلدوب و خواسدته، رخ نمدوده   در ها یستادگیها و ا از رشادت یپرداخته است که در بستر

در  زید ( ن633)همدان:   یفلسدف  احدث مب انید و مدواعظ، ب   یبزرگداشت خرد، نصدا  نیهمون(  666-661: 6561

 مش ود است  شاهنامه یجا یجا

بلکه تداری  میخدی احدلی او     ،دریافت نکرده شاهنامهرا تن ا از  ها موضوعگفت نظامی این  توان یمهرچند 

از موضدوعات تداریخی    یا پارهاین کار با ن ایت امانت و حداقت از میراث گیشتگان سود جسته و  و دربوده 

و  نیمضدام  نید از ا یرید گ ب دره بدا   ینظدام ا بایدد گفدت   امّ ،نظ  کشیدهرحس  سلیقه، دانایی و ذو  خود بهرا ب
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مسدتق    یرا بده آردار    داده و آن  اسدکندرنامه بده   یدیها، حورت جدو گستر  آن یو سبک یمختصات فکر

و  اتیخصوحدد واردکدردن مدوارد،   نید کنددار ا  کدرده اسدت  در  یبدد تمطددرح،  یهدا  مشخّصده  یبرخد  بداوجود 

کده   ها هقصّ گاه هیتک نیتر یاحل عنوان به فاتیو توح یفردوس اسکندرنامة یخیبه بستر تار یداستان یها یژگیو

توحی  توضی  مستقی ، توحدی  بده   ة ویشتکیه کند و به سه  یپرمعن اتیئبر جزکه  دهد یمبه نویسنده اجازه 

ی هدا  دانید م  یهمانندد توحد   ی  مکدان مفصّ  یو توحوگو و توحی  به یاری آکسیون به شرح یاری گفت

، و وحدا  هدای هجدران   و لحظده رویارویی پ لوانان، وح  ساز و برگ جنگی، توحی  عناحر طبیعدی  ، رزم

   :مو  ،دارند رینظ یبروز و ش  که ابیاتی  هموون عتیطب  یمجالس بزم  توح

 دگدددر روز کددداین بدددور بیجددداده رندددگ

 

 بگشدددداد تنددددگ  زیشددددبدپ لددددوی ز  

 

  ( 63ب ، 533، ص 36: بند 6531، شرفنامه) 

نقاشدی  ة ویشد از همدان   هدا   یتوحد  نید در اکه ها  و استعاره  اتیتشب ،یادب یها هیاز آرا ازحد شیبة استفاد

 نیتدر  کید بار کده  دادهاید رو اتید و شدرح جزئ ( 665: 6565 مینیاتوری با کلمات ب ره بدرده اسدت )حمیددیان،   

نشدود و   دار هلکّد ت عمدومی  که عفّد  یا گونه به ،کند یممینیاتوری توحی  ة ویشو  آبرومندانهرا به زبان  مسائ 

مود     که گرد مدال  بدر رخ جامعده نساشدد     کند یمموارد بزم و زندگی انسان را چنان توحی   نیتر یخصوح

 زید ( ن661-666: 31: بندد  6531 ،رفنامهشد )ابیاتی که در توحی  نشا  اسکندر با کنیزک چیندی آورده اسدت   

و اطنداب   (563)همدان:   شدرفنامه تحفده بده اسدکندر داده شدده بدود در       عندوان  بده توحی  دختر کید هندو که 

 تید روا تید ب 333 حددود که در هفدت نوبدت و در    شرفنامهدر  انیها همانند جنگ اسکندر با روسمورد آندر

 ،یمضدمون  یهدا  گسدتر   شداهد  ،یدر کدار نظدام   ویدژه  بده  «نیست اندر ج دان »یا شرح بزم اسکندر با   شود یم

 یفرعد  یهدا  تید گستر ، استفاده از حکا یاز شگردها گری  نوع دهستی  فراوان یمتن درون یو سبک ییمحتوا

 فراوان وجود دارد    یدر ارر نظام

تدا   داندد  یمد احدو  حماسدی رزمدی را تصدویرگری موزیدک جندگ        که یکی از نظر پرفسور نعمانی بنابر 

از ایدن نکدات و دقدای  بده      شرفنامه  بیاید در و م یّ زیشورانگبه میدان آمده و رجز بخوانند را باید  رجزخوانان

 و اسکندر که:   جنگ دارابرای نمونه توحی    (31: 6511)نعمانی،  استکما  موجود ة درج

  برآمددددد ز قلدددد  دو لشددددکر خددددرو 
 

  رسدددید آسدددمان را قیامدددت بددده گدددو   
 

 (65: 6531 ،شرفنامه) 

ه یدت قصّد  کده بده وحددت و کلّ    شدود  یمد گاه سب   ها ححنهتوحیفات و آراستن  آوردن درگرچه احرار  

ن اسدت  د به پیروی از روایتدی مضدبو  و مددوّ   ا همین عدم تقیّامّ  و سیا  روایت از دست برود خل  وارد شود
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را در  یا مقولده و هدر   زید چ همده چون در روایت نظامی  گریداز ج تی   که نظامی را مجا  هنرمندی داده است

کدار  هبد  بداه  پند را رنگارنگ و گاه ناهمگون از توحی  بزم و رزم و عی روایت او مرقّ ،کتاب خود گنجانیده

در داسدتان اسدکندر    آنوه برخالفبزم  و رزمتوحی   شرفنامهداستان اسکندر در که   ینیب یم بنابراین  برد یم

حدا  اینکده چندین شدگردی در       شدود  یمد پدا  حین رزم نیز بدزم هد  بر   که درتر است دهیتن دره  آمده شاهنامه

  باشد دهیتن دره که رزم و بزم  دوجود ندار شاهنامه

کده   یلمفصّد  یند یچ مده مقدّ  شدوند  یمد  دهید زیکتاب ن انیدر آغاز و پا نیهمون ها شیها و افزا گستر  نیا 

 توجّده قابد    یداسدتان فردوسد   یبدا حجد  کلّد    سهیآورده، در مقا تیب 366در حدود  شرفنامه یدر ابتدا ینظام

وقدایع    ندهسدت  مدتن  برون یها ممدوح که نشانگر افزوده شیدارد در ستا یاتیاب شرفنامه انیدر پا نیهمون  است

در ارتبدا  بدا    ینظدام کده   است نیاهستند  خود گویای « شگرد گستر »یا « تراگونگی افزایشی»همان قاعده 

آن دو سدب  شدده    انید م یکلّ ییها وجود تفاوت هرچنداستفاده کرده است  « گستر »از شگرد  یارر فردوس

 بده ی ژنتد  دگاهید د براسداس مشاهده شود که ه   یدر ارر و یدرون راتییو تغ ها ینیاز جانش یا جموعهاست تا م

در   پدردازد  یو هندر مد   ادبیّدات در  یکیو درامدات  یتد یروا انیبة نحو یبه بررسکه  شود یگفته م «تیتراوج »آن 

و گداه   یوج د بدرون  التیتبدد   شدوند  یمد   یه  تبدد به وهیدو ش نیا یها گاه «متنشیب»ها به  «متنپیش»  یتبد

 یگدر تید رواة ویشد  دو اردر  نید در اکده    یند یب یمد  بر این اساس  افتد یفا  ماتّ یوج درونة در حوز التیتبد

 است  یمتفاوت از نظام ییها در بخش یفردوس

دو اردر  در  یتداسدتان سدنّ  بازگفدت   ویژگدی ژرار ژندت خدواهی  دیدد کده     « تراوج یدت »به دیدگاه  توجّهبا  

 یهدر مدؤلّف   وجدود دارد کده   ،مدتن اسدت   در« نظد  رخددادها  »رعایدت   ،نظامی شرفنامةفردوسی و  اسکندرنامة

 است    دهیبرگز خویش یپرداز تیروا یبرا یخود، احو  و قواعد ییو روا یسبک فکری و  یدال به

هدا   انتظارات خوانندگان حماسه، تمرکدز خدود را بدر روندد رخددادها و کدنش       تیبه رعا توجّهبا  یفردوس 

 «یکد  خنود   یداندا » یفردوسد  دیدة ی  زاوزدیپره یم یراو عنوان بهو از حضور آشکار در متن  کند یمتمرکز م

 ( است 6566، اخوت)

داسدتان،   انید پا کوتاه، همانند آغداز و ة حنو جز در چند ح دهد ینشان م تیکمتر خود را در روا فردوسی 

 ،یداده اسدت )مددبر   یو تید بده روا  یتدر  یشد ینماة جنبد  مسدلله  نید   ازند یبا خواننده حرف نم  یمستق طور به

 تید در آن رعا «یینمدا  واقع»سب  شده است که  شاهنامهدر  تیبر علّ ینظام مبتن تیرعا ن،یهمون(  66: 6536

نقد    هرچند شیوةا منطب  کرده است  امّ یحماس یها تیرا با احو  حاک  بر روا یو تیعوام  روا نیشود  ا

 دید بگوکده   کندد  یمد شخص است و بیشتر اوقات نظدامی بده ایدن بسدنده     ، نق  از زبان سومشرفنامهی ها داستان
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گدر  گدزار  »، «نقش دیبای رومة گزارند»، «نوردة درج دهقانگزارند»، «خسرویة نامة گزارند»از قو   داستان

 ،اسدت  دهیشدن  کده  چندان که داستان را  کند یماظ ار  نیزی موارد ا ارهپ درا امّ  کند یم    روایت و« دفتر خسروان

و خدود   اسدت « مطلد   کد ّ  یداندا » تیروا یدارا یارر نظام هر روی  بهآورد یمیا از زبان خویش  دیگو یبازم

  1بندد   :ک)ر  ندینشد  یبا خواننده بده گفتگدو مد     یحضور دارد و مستق یداستان تیروا یجا یجادر  پرداز هقصّ

 یو نادرسدت  یمدورد درسدت  ، چندد و چدون در  زیداد  یندد و انددرزها  پ (6566، اخوت  )(63بند   33  بند 56بند 

در مدتن   انید حضدور مدداوم راو   زا ییهدا  مدوارد و نمونده   یخوانندگان در برخ هیگوناگون و توج یها گزار 

  کشاند یم یخیو تار یمیتعل تیروا یسو بهرا  تیروا کهاست 

بنددی بده رعایدت    عددم پای  نیهمد   نیسدت بند پایدر متن  یینماواقع بهچندان  شرفنامهی ها داستاننظامی در  

 چنددین  او راة عرحد به او این امکان را داده اسدت تدا وسدعت     شرفنامهترتی  تاریخی در سفرهای اسکندر در 

خال  آن چیزی از رویدادهای عصدر خدود    و درتوسعه دهد  ،هست «متنپیش»یا برابر بیشتر از آنوه در تاری  

ة رید خدارج از زنج  یوجدود عناحدر   کده همدین گسدتر  داسدتان و    را نیز در این روایات منعکس نمایدد چندان  

اشدخاص   از حددّ  ادهید و ز مدورد  یبد وحد    ها، تیّو شخص یراو یها، همانند سخنان طوالن و گزاره دادهایرو

اسدت کده در    یاز مدوارد  ،(61  بندد  63  بندد  61  بند 56  بند 63  بند 66بند ) یپرداز ححنه اتیجزئ ایداستان 

دور سداخته   یداسدتان  تید کدرده و آن را از روا   یاردر را تضدع   یینمدا  واقدع کدرده و   جادیوقفه ا ینظام تیروا

-بده همانندد   یاهدداف جدانب   ،به طرح حوادث باشدد  یبندیهدف، پا نکهیاز ا شیب ینظام تیدر روا رایاست  ز

گسدتر  بیدنش ژرف عرفدانی و     گرفتن نظر فلسدفی و دیندی خدود و سدنجش وقدایع بده تدرازوی عقد  و        کار

  (663: 6535 ،کوب نیزرّ) است نظرمدّ    و ییپندگو ،یو استفاده از زبان ادب ینیآفر ییبایز

از  یدر بخشد  یو تدا حددود انددک    یداسدتان  تید بده روا  یفردوسد  تید موارد سب  شده اسدت کده روا   نیا

 تدیریر از آردار تحدت    یدر بخشد  ینظدام  یگدر تید روا کده  یباشد  درحال تر کینزد یشینما تیها به روا ححنه

فاضدله اسدت و    مدیندة  یزید ر یپد است در این اندیشه و برای  تر عیوساندیشگی آن ة جنبی و میآرار تعل تیروا

ن دادن بده عقد  و خدرد     برهاندد و در پدی ارج  پیشدین  ة کنندد  گمراهدرحدد است تا انسان را از رؤیای باورهای 

 رارد  یداسدتان ة موضدوع جنبد   نید و ا است  او خواستار وسعت و عظمت آیین محمدی و دین مبین اسالم اسدت 

 است  ردهک رنگ ک آن دو را  نظامی

آندان اسدت کده در     یها تیّ( شخصگریزبان و موارد د ت،ی)ملّ راتییدر متون، تغ یانواع تراگونگ گرید از 

)ندامور   اسدت  نمدود یافتده   نیدز اسدکندر   تیّها در نژاد، نس ، سن و شخصد  تفاوت نی  اشود یم دهید زین ارر نیا

  (6536 و 6531 ،مطل 
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 یگدزار  احدوا  اسدکندر عبدارات     یجا یجادر »و گرچه  داند یم رانیاسکندر را از نژاد شاهان ا یفردوس 

هدا بدر    و بزرگداشدت  هدا  شیسدتا  درمجمدوع  یولد  کندد   یم انیب طل  ادهیزجوان جسور و  نیا  یاز تقب یحاک

مدورد اسدکندر   در اسدکندرنامه در  یفردوسد  دید گر،یعبارت دبه  (513: 6566 ،یوانی)ک« دارد  یفزون ها  یتقب

در مدتن   ییهدا  وجدود نشدانه   یاسکندر سخن نگفتده اسدت  ولد    سنّ بارةآشکار در طور به یفردوس موبت است 

 ییاید بدر درخدت گو   شیاز سدفرها  یکینمونه، اسکندر در  یبرا  داند یکه عمر او را کوتاه م کند یمشخّص م

 کند: یم ییشگویو او مرگ زودهنگام اسکندر را پ گیرد یم

 چددون سددا  شددد بددر دو هفددت شیز شدداه
 

 رفدددت د یببددددا یز تددددخت بزرگدددد  
 

 (6361/366: 6536 ،یفردوس)

نگدر  او برگرفتده از مندابع     نید اسکندر اعتقداد دارد و ا  یمیو حک یامبریپ ،یپادشاه یژگیبه سه و ینظام 

و او را بده   دهیبده اسدکندر بخشد    ژهید و یا چ دره  ینظدام  یبدا آرمدان اخالقد    وندد یاست که در پ یرانیا -یاسالم

 کدرده اسدت    یبدلتار دانش ددوست یشمندیو اند ین وحدانییآة دادگر، مصل ، گسترند یامبریپ ن،یذوالقرن

فدی  معرّ درحددد چدون او بیشدتر     کندد  یمد فدی      معرّهای متفداوت پیدامبر، حکدی  و   اسکندر را با چ ره ینظام

 (663: 6535 ،کوب نیزرّ) استگر ی دعوتفرمانروا و پیامبر یفیلسوفاسکندر در سیمای 

ده و کدر و تمدام روایدات را بررسدی    ا اامّد  ،در نسبت اسکندر اختالف و داوری بسیار است ینظامة گفتبنابه  

مورد نسد  اسدکندر   در زیمتما تیسه روا انیب و بارا قبو  نکرده است  کی چیهروایت درستی ندیده و  ظاهراً

 :(665: 6531 ،شرفنامه) داند یم« عیص اسحا  بن ابراهی  خلی ة زادنوه» یروم لقوسیاو را فرزند ف

 اریدددهدددر د ةآن شدددد از گفتددد درسدددت
 

 اریآمددددد آن شدددد ر لقددددوسیکدددده از ف 
 

 (335/131: 6536 ،ینظام)

همانندد   شدود   یمد  ادآورید عمدر او را   یکوتداه  ،ییهدا  با نشانه متنپیشو همانند  کند ینم  یاو تصر به سنّ 

 ندام کدی را بده  در جندگ دو کبدک ی   شدکارگاه که در  لیتفیاو از   که اسکندر در نبرد با دارا مردّد است یزمان

 شدود   یمد  روزید اسکندر پة پرند  ابدی یمبه پیروزی خود بر دارا اطمینان  ،زند یمنام دارا خود  و دیگری را به

موضدوع   نید ا  گدردد  یمد عقداب پریشدان    وسدیلة بده پیدروز  ة پرند و مغز کند یاو را شکار م یعقاب درنگ یبا امّ

 :خواهد داشت یکه عمر کوتاه ف ماند یو بدو م کند یاسکندر را آزرده م

 دهدددددد یاریدددددکاقبدددددا   بدانسدددددت

 در آن دولددددددت کامکددددددار کنیولدددددد
 

 دهددددددد یبدددددده دارا در  کامکددددددار 

 داریددددد عمدددددر او پا  ینباشدددددد بسددددد 
 

 (6133/133-6136همان: )
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در  یبدارز  اریبسد  راتیید دارد و تغ یادید ز یرگدیار یتیر شدرفنامه  )اسکندر( در یاحل تیّشخص یتراگونگ 

 کرده است  جادیآن ا یکلّ یساختار و محتوا

 یریگ جهینت. 0

کده   شدود  یمشدخّص مد  ی فردوسد  ةاسدکندرنام و ی نظدام  ةشدرفنام حضدوری(  ی )هد  متند انید رواب  م یبررس با

ر مدؤرّ  گریکدد ی یرید گو در شدک   حضوری معندایی دارندد  ی هستند که ه متون یمنظوم فارس یها اسکندرنامه

 خدود و  از پدس بدر متدون    رگیاریتیر و عام  متنپیش عنوان را بهفردوسی  اسکندرنامة توان یم بنابراین، اند بوده

 یحضدور  کدرد  هد   یبررسد  بدره  ر و تدیرّ  تدیریر و  یحضدور هد   متدون بدا یکددیگر از راه    نیا دهیارتبا  در

 یهدا  حدورت گرفتده اسدت  از نشدانه     یو ضدمن   یحدر  راهاز دو  نظامی و فردوسی اسکندرنامة( در تینامتنی)ب

 یهدا  تید و نقد  روا  هدا  یرید گ وامدر آغداز رخددادها و    مدتن پیشو  انیشاعر به راوة آشکار اشار یحضور ه 

از سرگیشدت اسدکندر کده بدا ارجداع بده        ییهدا  هدا بده بخدش    و اشداره  هدا   یاست  وجود تلمد  او آشکار از آن

هدا را  آن یمتند انید از ارتبدا  م  یگدر یبخدش د   اسدت  یضمن تینامتنیب یها ها قاب  ف   است، از نشانه متن پیش

  کند یآن مشخّص م زانیو م یر و چگونگو تیرّ تیریر

شدود کده نظدامی    ا احسداس مدی  امّد  ،فردوسی اسکندرنامةنظامی از  اسکندرنامةآشکار  یریرپییتیر باوجود 

 یدا شدگرد افزایشدی   گسدتر ،   ندیفرا راهاز  ارر نیدر ا ی  تراگونگی بوده استو تراگونگ رییتغ یآگاهانه در پ

 کدار خدود افدزوده   هرا بد  یو مضدمون  یادب ،یسبک یها یژگیو یگستر ، نظام ندی  در فراگرفته استحورت 

 ،یغنددائو  یمددیتعل نیمضددام اندددرزها، مندداظره، اندددرز و ة افسددان ،یضددمن یهددا تیددکدده شددام  حکا  سددتا

در ندژاد،   ریید همانندد تغ  ییمحتوا راتییتغ ،یانواع تراگونگ گری    است  از دو یو هنر یادب یها یرپردازیتصو

 یداسدتان ة جنبد  نکده یبدر ا  افدزون  یفردوسد  تیاست  روا یگرتیرواة در حوز زیو ن دراسکن تیّنس  و شخص

ا روایدت نظدامی بیشدتر    امّ  است کینزد زین یشینما تیموارد به روا یدر برخ ،دارد ینسبت به ارر نظام یشتریب

داسدتانی روایدت نظدامی را    ة بد ناندیشگی است و این موضوع ج وایت آرار تعلیمی و مبتنی بر جنبةر تیریرتحت 

 کرده است  رنگ ک 

 کتابنامه

 ت ران: مرکز  زدانجو،ی امیپ ةترجم ،تینامتنیب ،(6533) گراهام آلن،

 هشت ، ت ران: مرکز  اپ، چمتن  یساختار و تیو ،(6533) بابک ،یاحمد

 ، احف ان: فردا زبان داستاندستور ،(6566) احمد اخوت،

 افشار، ت ران: چشمه  رجیکوشش ابه ،(6531) اسکندرنامه
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  ، ت ران: آفرینش ، چاپ اوّنظامی اسکندرنامةفردوسی و ة شاهناماسکندر در ة چ ر ،(6511) بیگدلی، غالمحسین

 کتاب  یایپنج ، دن اپدوم، چ لد، جباستان رانیا ،(6563) حسن ا،یرنیپ

    ریرکبیام ، ت ران: ، چاپ اوّنظامی شرفنامة ،(6531) رروتیان، ب روز

 چ ارم، ت ران: سخن  اپچ ،ناکجاآباد یگنجه در جستجو ریپ ،(6561) نی، عبدالحسکوب نیزرّ

 عباس مخبر، ت ران: طرح نو  ة، ترجممعاحر یادب ةینظر یراهنما ،(6536) رامان سلدن،

  ترایت ران: م ،یانواع ادب ،(6531) روسیس سا،یشم

 امیرکبیر  چاپ سوم، ت ران:در ایران،  ییسرا حماسه ،(6563) اهلل  یذبحفا، 

 ةمجلّدد ،«یو نظددام یفردوسدد یهددا اسددکندرنامهو  یداسددتان اسددکندر مقدددون ةدربددار یمالحظددات» ،(6563) ---------
  636-611، حص 66 مارةش ،یشناس رانیا

  ریرکبیت ران: ام ،رانیدر ا ییسرا حماسه ،(6561) ---------

  مانیاساس چاپ مسکو، ت ران: پ ، برشاهنامه ،(6536) ابوالقاس  ،یفردوس

 ت ران: اقبا   ،یاسمی دیغالمرضا رشة ترجم ،انیدر زمان ساسان رانیا ،(6566سن، آرتور )نیستیکر

 لدد ج ،یبجندورد  یکداظ  موسدو   نظدر  رید ز ،یبدزرگ اسدالم   المعدارف  ةری، دااسکندرنامه، (6566) نیمجدالدّ ،یوانیک

 هشت ، ت ران: وزارت فرهنگ و ارشاد 

 محمد ش با، ت ران: هرمس  ةترجم ت،یروا یها هینظر ،(6536) واالس ن،یمارت

سدا  دوم،   ،اید گدوهر گو  ةینشدر  ،«یخیتار تیتا روا ییروا  یاز تار» ،(6536)ی سرور ینیحسنجمه و  محمود ،یمدبر

  63-6، حص 1 مارةش

 ت ران: آگه  ،یم ران م اجر و محمد نبو ة، ترجممعاحر یادب یها هینظر نامه دانش ،(6533) مایر رنایا ک،یمکار

 ت ران: کتاب م ناز  ،یسینو داستانهنر  ةنام واژه ،(6566) و میمنت میرحادقیجما   ،یرحادقیم

    31 مارةش ،شهیاند یفرهنگ ةمیضم ،درجه دو، خردنامه یها متن ،(6536)امور مطل ، ب من ن

، 31 مارةشد  ،یعلدوم انسدان   ةپژوهشدنام ، «هدا  مدتن  گدر یمتن با د کیمطالعه رواب   تیترامتن»، (6531) ------------

  13-35حص 

 ت ران: قطره  ان،یدیحم دیکوشش سعبه ،یا گنجه یخمسه نظام ،(6536) وس یبن  اسیال ،ینظام

 حسن افشار، ت ران: مرکز ة ترجم ،یاسکندر مقدون ،(6561) برزا نیوجی  شیاولر لکلن،یو

  ریرکبیدوم، ت ران: ام اپسوم، چ لدحسن انوشه، ج ةترجم ،رانیا یملّ  یتار ،(6565) شاطر، احسان اری



 

 

 


