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چكيده

براساس نظريه بينامتنيت ،هر متنى ،زايش و بازخوانش متون پيش از خود يا معاصر با خود است كه به
صورت مستقيميا غيرمستقيم درآن متن دخالت دارد .استفاده از مفاهيم و تعليمات نهجالبﻼغه وكلمات قصار
امام على)ع( بعد از قرآن ،يكى از شيوههايىاست كه نويسندگان براى غناى سخن خويش از آن بهرهبردهاند.
با توجه به هدف واﻻى فردوسى در اثرگرانسنگ خود شاهنامه ،مبنى بر پاسداشت زبان وفرهنگ پارسى،
هدف از پژوهش حاضر شناخت و بيان ميزان بينامتنيت كﻼم امام )ع( در الفاظ و مضامين سرودههاى
شاهنامه است تا ميزان الگوپذيرى حكيم توس را از سخنان و مفاهيم ارزشمند اميرمؤمنان برجستهتر سازد.
اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى به بررسى روند بينامتنيت در سرودههاى شاهانه شاهنامه )متن
حاضر( و كلمات قصار امام )متن غايب( پرداخته است و نتايج حاكى از آن است كه گونههاى بينامتنى كه
به صورت واژگانى ،مضمونى وگزارشى ميان متن حاضر و غايب صورت گرفتهاست بيانگر روابط بينامتنى
ميان دو متن به صورت نفى جزئى ،نفى متوازى ونفى كلى است وشايان ذكر است كه پر بسامدترين رابطه
بينامتنى نفى متوازى است كه به شيوة مضمونى يا الهامى است و تناص واژگانى به دليل تأكيد فردوسى بر
عدم كاربرد الفاظ عربى ،از كمترين بسامد برخوردار است.
واژگان كليدى :بينامتنيت ،نهج البﻼغه ،كلمات قصار ،امام على)ع( ،فردوسى ،شاهنامه

عﻼقات تَناصية لكلمات اﻹمام علي )ع ( القصار ﰲ أشعار شاهنامه اﳌلكية
اﳌلخص

حسن عبداللهی )اﻷستاذ اﳌشارك،جامعة فردوسی مشهد( ،زهرا حقايقي )طالبة الدکتوراه ،جامعة فردوسی مشهد(

بناء علی أ ﱠن كل نص هو الوﻻدة وإعادة القر ِ
اءة للنصوص الﱵ جاءت قبلها أوتكون معاصرها ،أثرت هذه النصوص فيه
ّ
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ِ
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كان اﳌؤلفون يستعملو ا ﻹثراء كﻼمهم بعد القرآن منذ ُمدﱠة غﲑ قليلية .نظراً إلی غرض فردوسي ﰲ كتابة أثره العظيم،
شاهنامه ،علی أساس عنايته للغة والثقافة الفارسية؛ اﳍدف الرئيس من هذه الدراسة هو اﳌعرفة واﻹشارة إلی مدی
ِ
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تعاﰿ ﰲ هذه الدراسة العملية التناصية بﲔ قصائد شاهنامه اﳌلكية )النص اﳊاضر( وبﲔ الكلمات القصار لﻺمام )النص
الغائب( علی أساس اﳌنهج الوصفي -التحليلي .يستنتج من هذا البحث أ ﱠن أنواع التناص بﲔ النص اﳊاضر والنص
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مقدمه
از ديرباز شاعران ونويسندگان به دليل محتواى غنى و ارزشهاى اخﻼقى متون دينى از اصطﻼحات
و واژگان ومضامين واﻻ و سحر انگيز آنها تأثير مىپديرفتند؛ زيرا بهرهگيرى از قرآن و حديث
افزون بر اينكه نشانه دانشمندى و علمآموزى و روشنفكرى به شمار مىرفته ،خود گونهاى افتخار
براى گوينده بوده و به دليل قداست و حرمت مذهبى و معنوى قرآن و حديث ،به سروده شاعر
نيز گونهاى قداست و حرمت مىبخشيده و سخن آن را براى مردمى كه به قرآن و حديث به ديده
حرمت مىنگريستند ارجمندتر و پذيرفتنىتر مىساخته است )راستگو .(٦ :١٣٧٦ ،در اين ميان
نهجالبﻼغه كه بعد از قرآن »أخوالقرآن« نام گرفته از جايگاه ويژهاى برخورداراست.
اين مجموعه با غناى واژگانى و عمق معانى در كنار ويژگىهاى منحصر به فرد هنرى و بﻼغى
يكى از ارزشمندترين منابع الهام نويسندگان و شاعران است چنانكه جاحظ ،عبدالحميد كاتب،
ابنمقفع و ابننباته موفقيت خود را در عرصه سخنورى مرهون خطبهها و كلمات قصار امام على
)ع( مىدانند و اين ،همانگونه كه از آغاز بر ادب عربى تأثير گذارده بر ادب فارسى نيز تأثير فراوان
و گسترده داشتهاست زيرا در آثار شاعران و سخنوران فارسىزبان پيش از تأليف يا همزمان يا پس
از تأليف نهجالبﻼغه انواع مختلفى از بينامتنى يافت مىشود كه متأثر از كﻼم امام على )ع( است
)راثى .(١٦ :١٣٨٣ ،با توجه به اين امر كه  ،بينامتنى گفتگويى است ميان متون ،هر متنى مجموعه
معرقكارى شده نقلهاست ،و هر متنى دگرگون شده متن ديگر است )ويلكى (٤ :١٣٨٤ ،و از طرفى
شاهنامه مجموعه اى دلپذير از معارف ارزنده بشرى است كه فردوسى شاعر پر آوازه ايران،يكى از
شاعرانى است كه مضامين سخنان اميرمؤمنان بهگونههاى مختلف،خواهدرآغاز داستانها يا تشريح
مضمون پيامها يا نامه بزرگان به يكديگر در شعر اوتجلىيافتهاست .براين اساس دراين پژوهش ،اين
سؤاﻻت به ذهن متبادر مىشود:
 .١شيوههاى تأثيرپذيرى شاهنامه فردوسى از نهجالبﻼغه وكلمات قصار چگونه بوده است؟
.٢

كداميك از روابط بينامتنى ميان متن حاضر )شاهنامه( متن غايب )كﻼم امام على)ع((
بارزتر است؟

با توجه به اينكه ميراث دينى به دليل جايگاه واﻻ و تأثيرگذارى بر مخاطب ازديرباز از مهمترين
منابع الهامگيرى شاعران در جهت بيان انديشههايشان محسوب مىشود ،و ازطرفى شعر فردوسى
ازنظر فكرى ،حماسى ومتضمن پند واندرز است و با نگاه به اين مسأله كه هدف فردوسى مبنى بر
پاسداشت زبان پارسى است در شعر وى به لحاظ بسامد شاهد عبارات و الفاظ عربى نيستيم اما
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بهرگيرى از مضامين دينى صرف استفاده از الفاظ آن نيست بلكه استفاده از مضامين دينى در سراسر
شاهنامه از بسامد باﻻيى برخورداراست ،و با اين نگاه،هدف از پژوهش حاضر اين است تا با بيان
نمونههاى بينامتنى متعدد و تحليل روابط بينامتنى ،ميزان بهرهگيرى حكيم توس از سخنان وكلمات
قصار حضرت را مورد بررسى قرار گيرد براين مبنا فرض را بر اين گرفتيم كه فردوسى از شيوههاى
گوناگون ،آشكارا و پنهان و به صورتتلميح ،ترجمه و تفسير و تأويل از سخنان اميرمؤمنان بهره برده
است و مىتوان از ميان روابط بينامتنى ،شيوه مضمونى ـ الهامى از نوع نفى متوازى پررنگتر ديد.
در اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانهاى ابتدا گونههايى از تناصهاى متعدد را مطرح
سپس با شيوة توصيفى ـ تحليلى به بررسى روابط بينامتنى متن حاضر و غايب پرداختهايم ،البته
جهت بررسى دقيقتر ،موارد انتخابى خود را به حكمت هاى نهج البﻼغه و كلمات قصارحضرت از
مجموعه غررالحكم اختصاص داده ودر شاهنامه نمونه هاى خود را مبتنى بر سرودههايى قرار دادهايم
كه در خﻼل داستانها از زبان شاهان گفتهشدهاست و موارد انتخابى را بر اساس موضوع دستهبندى
نموده تا با نگاهى ريزبينانه به بررسى اين دومتن بپردازيم
.

پيشينه پژوهش

باتوجه به اين كه فردوسى از شاعران برجسته و از مفاخر ايران است ،پژوهشهاى بىشمارى

تاكنون در بارة وى انجامشدهاست كه به مواردى از آن كه در رابطه با موضوع پژوهش حاضر است،
اشاره مىگردد » :

« اثر محمد راستگو ) .(١٣٧٦در اين كتاب

به بررسى تاثيرى كه قران ونهج البﻼغه وديگر متون دين اسﻼم بر شعر شاعران پارسى داشته را
مورد بررسى قرار داده است و در آن به شعر هايى از فردوسى نيز اشاره نموده است و از جمله ديگر
كارهايى انجام شده در اين راستا مقاله هايى است چون »حكمتهاى تعليمى مشترك در شاهنامه
فردوسى و نهجالبﻼغه« ،اثر عبدالعلى اويسى كهخا ) (١٣٩١كه در آن با بررسى تطبيقى به برخى
مفاهيم تعليمى مشترك بين دو اثر اشاره نمودهاست واين مقاله عرصه ديگرى را از تطبيق اين دو
مدنظر قرارداده كه اساسا با اين پژوهش مرتبط نيست زيرا در آن اصﻼ به نوع روابط بينامتنى
اثر ّ
وكيفيت اين ارتباط پرداخته نشده است ،همچنين مقالة »بينامتنيت قرانى در شاهنامه فردوسى« اثر
طيبه فدوى ،مسعود باوان پورى ونرگس لرستانى )  (١٣٩٣كه در آن ويژگى شاهنامه مبنى بر تاثير
پذيرى از قران را مورد توجه قرار دادهاست» .روابط بينامتنى نهجالبﻼغه با اشعار كﻼسيك فارسى«
اثر سيامك ظفرىزاده و محمد خاقانى اصفهانى ) (١٣٩٤كه شيوة تاثير پذيرى شاعران كﻼسيك
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سراى ايرانى را از نهج البﻼغه را بر اساس روابط بينامتنى مورد بررسى قرار دادهاست و به نمونه هايى
از شعر فردوسى نيز اشاره نموده است ومقالة »بررسى تطبيقى سخنان بوزر جمهر در شاهنامه با
قران وحديث« ،سيد حسين فاطمى واحسان قبول )  (١٣٨٨در اين مقاله بر مبناى بررسى تطبيقى
با توصيف وطبقه بندى به بيان شباهتها و هم سويىهاى سخنان بوذرجمهر در شاهنامه با قران
وحديث پرداختهاست.
در اين مقاله با ارج نهادن به تﻼشهاى ارزشمند گذشته ،بايد در نظر داشت كه پژوهشهاى ادبى
بر ديدگاههاى متعددى استوار است و مقاله حاضر ،پژوهشى مبنى بر تأثيرگذارى كﻼم اميرمومنان
على)ع( بر اشعار فردوسى است و از منظرى خاص به اين موضوع پرداختهاست و از جنبههاى نوآورانه
مقاله حاضر در مقايسه با پژوهشهاى گذشته ،اين است كه با گزينش سرودههاى شاهانه شاهنامه
و وحكمتهاى نهجالبﻼغه وكلمات قصار و تقسيمبندى موضوعى آن ،با تكيه بر روابط بينامتنى
موجود به تجزيه و تحليل پرداخته تا بدينگونه تصويرى كلى از تأثيرپذيرى سرودههاى حكيم توس
از كلمات قصار امام ارائه گردد و از اين رهگذر ،ارتباطى كه از نظر فكرى با كﻼم امام على )ع( داشته
را نشاندهيم ،چيزى كه در مقاﻻت گذشته به آن پرداختهنشدهاست .پيش از پرداختن به بررسى
و تطبيق ﻻزم است با نگاهى به نظرية بينامتنيت ،شيوة بررسى و تطبيق در اين مقاله تبيين گردد.

١ـ نظريه بينامتنيت
بينامتنيت) (١نظريهاى است كه با ورودش به حوزه نقد ادبى باعث ايجاد تحولى شگرف در اين
زمينه گشت» .بينامتنيت را نخستينبار ژوليا كريستوا) (٢در اواخر دهه شصت ،در فرانسه مطرح
)(٣

كرد« )آلن (٣٠ :١٣٨٥ ،وى با مطالعه در آثار فردينان دوسوسور

زبانشناس و نيز استاد

خودش ،ميخائيل باختين) (٤و تلفيق نظريههاى اين دو دانشمند ،به اين مفهوم دست يافت ،ولى
برخى از نظريهپردازان معتقدند مبدع اصلى واژه بينامتنيت ،نظريهپرداز روسى ،ميخائيل باختين
است)احمدى(٦٢٦ :١٣٧٨ ،؛ اما از آنجا كه تﻼشهاى كريستوا براى تلفيق نظريات سوسور و
باختين درباره زبان و ادبيات موجب نخستين نظرية بينامتنى در اواخر دهه شصت شد وى را مبدع
نظريه بينامتنيت مىدانند) .مقدسى و همكاران(١٣٦ :١٣٨٩ ،به تعبير وى ،بينامتنى گفتگويى
است ميان متون و فصل مشترك سطوح مربوط به آن است ،هر متنى مجموعه معرقكارى شده
نقلهاست ،و هر متنى دگرگون شده متن ديگر است )ويلكى.(٤ :١٣٨٤ ،
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اين همان عقيدهاى است كه از آن با عنوان مرگ مؤلف ياد مىشود كه روﻻن بارت)(٥آن را مطرح
نمود چنانكه متن جديد را حاصل اجتماع اجزاى پيشين مىداند و آن را براى هر متنى حتمى و
اجتنابناپذير مىشمارد از نظر وى خاستگاه متن ،نه يك آگاهى متحد مؤلفانه ،بلكه تكثرى از آواها،
از ديگر واژهها ،و از ديگر گفتهها و ديگر متنهاست) ،آلن (١٠٥ :١٣٨٠ ،از اين رو متون گذشته در
متون آينده همان چيزى است كه ناقدان غرب با عنوان بينامتنيت ياد مىكنند.
بدينترتيب بنا به نظريه بينامتنى هيچ متن مستقلى وجود ندرد بلكه هر متنى برخاسته و شكل
گرفته از متون پيشين يا معاصر با خود يا خوانندگان است و هيچ مولفى خالق اثر خود نيست بلكه اثر
او بازخوانشى از آثار پيشينيان يا معاصران اوست )ن.ك ،مختارى و شانقى (١٩٨ :١٣٨٩ ،و براساس
اين نظريه» ،ميان دو يا چند متن ،رابطهاى وجود دارد و اين رابطه در چگونگى درك متن ،مؤثر
است«)مقدادى.(١١٢ :١٣٧٨ ،
ناقدان معاصر عرب اصطﻼح بينامتنى را با واژه »التناص« يا »النصوصيه« ترجمه كردهاند
)ميرزايى (٣٠٠ :١٣٨٨ ،و تناص به لحاظ لغوى بر وزن تفاعل و اين باب به معناى مشاركت و تداخل
است ،ازاين رو مراد از تناص ،تداخل يك متن در متن ماقبل يا معاصر خود است )جابر:٢٠٠٧ ،
 .(١٠٨٠در زمينه انواع تناص و سبكهاى گوناگون آن با تعبيرات و تعاريف گوناگونى در نقد معاصر
عربى رو به رو هستيم كه بنا به يك ديدگاه روابط بينامتنى به انواع مختلفى چون ،تناص داخلى،
تناص ذاتى ،تناص خارجى تقسيم نمودهاند.
بينامتنى ذاتى همان روابطى است كه آثار مختلف يك نويسنده با يكديگر دارند كه از پس زمينة
ذهنى نويسنده حكايت مىكند .بينامتنى داخلى روابط موجود بين آثار نويسنده با متون معاصر وى
مىپردازد ،به ويژه اگر زمينه مشتركى در ميان باشد كه راه را براى خلق آثار نو هموار سازد و تناص
خارجى ،روابط موجود ميان متون مختلف را در همه اعصار و دورهها بررسى مىكند و به دورهاى
خاص و نوع معينى از متون اختصاص ندارد بلكه آزادانه متون گوناگون را به دنبال يافتن اينگونه
روابط مىكاود و مورد بررسى قرار مىدهد )حماد ،بىتا٤٦ :ـ .(٤٥البته غير از موارد ذكر شده ناقدان
اشكال ديگرى از تناص را همچون تناص طبيعى يا تلقائى و تناص مضمون )ميرزائى:١٣٨٨ ،
٣١٢ـ (٣٠٧تناص تكرار و تنغيم )همنوايى( )كيوان .(٢٣ :١٩٩٨ ،تناص تضاد و تناقض و تناص
آگاهانه و ناآگاهانه )جابر (١٠٨٤ :٢٠٠٧ ،و تناص تألف )هماهنگ( )مجاهد (٣٥٩ :٢٠٠٦ ،برشمردهاند.
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از جمله پژوهشگران عرب كه به موضوع بينامتنيت پرداختهاند ،محمدبنيس) ،(٦محمد
مفتاح) ،(٧سعيد يقطين) ،(٨عبدالملك مرتاض) ،(٩صبرى حافظ)(١٠كه عﻼوه بر جنبههاى كاربردى
به نظريهپردازى در اين زمينه نيز پرداختهاند .البته از نظر برخى منتقدان معاصر عربى ،بينامتنى
بازخوانش و نگرشى دوباره به سرقتهاى ادبى در نقد ادبى عرب است ) مختارى و شانقى:١٣٨٩ ،
٢٠٠ـ (١٩٩و اين بدان معناست كه ميراث نقد ادبى از اين موضوع غافل نبوده بلكه اين دستاورد
را تحت عناوينى همچون توارد الخواطر ،التوليد واﻻبداع و نيز التضمين و اﻻقتباس و السرقةاﻻدبية
در ميراث ادب عربى مورد توجه قراردادهاست )جابر (١٠٨١ :٢٠٠٧ ،و نكته مورد توجه اين نظريه
در رابطه با مباحثى چون اقتباس و سرقتهاى ادبى ،تفاوت نگاه آن به ميراث ادبى است؛ زيرا در
اينگونه مباحث ،بيشتر جنبه منفى آنها مورد بررسى قرار مىگيرد در حالىكه در اين نظريه،
جنبه مثبت آن ،مورد ارزيابى قرار مىگيرد كه براساس آن فهم متون بهتر و دقيقتر خواهد شد
)قائمى.(١٥٨ :١٣٨٧ ،
١ـ١ـ روابط بينامتنى
بينامتنى داراى سه ركن است ،متن حاضر ]متن موجود[ ،متن غايب ]متنى كه در تعامل با متن
حاضر است و روابط بينامتنى [ انتقال لفظ يا معنا از متن غايب به متن حاضر]كه تبيين آن مهمترين
بخش نظريه بينامتنى در تفسير متون است )مسبوق ،بيات.(٢٩ :١٣٩١ ،
به كارگيرى متون پيشين در متون آينده به سه صورت انجام مىگيرد كه از آن به عنوان
قانونهاى سهگانه بينامتنى نام بردهاند.
١ـ١ـ١ـ نفى جزئى يا اجترار
در اين نوع از روابط بينامتنى ،مؤلف ،جزئى از متن پنهان را در متن خود مىآورد و متن حاضر ادامه
متن غايب است ،چنين تعاملى معمو ًﻻ از نظر معناى الفاظ موافق با متن غايب است و كمتر ابتكار
و نوآورى در متن ديده مىشود )عزام (١١٦ :٢٠٠٥ ،اين قانون سادهترين و سطحىترين نوع روابط
بينامتنى است كه استفاده مؤلف از متن غايب مىتواند يككلمه يا يك جمله يا يك حرف باشد كه به
شكلى آگاهانه و بدون نوآورى از سوى مؤلف به كار مىرود )ميرزائى.(٣٠٦ :١٣٨٨ ،
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١ـ١ـ٢ـ نفى متوازى يا امتصاص
در اين نوع متن پنهان از سوى مؤلف پذيرفته مىشود و به گونهاى در متن حاضر به كار رفته كه
جوهره آن تغيير نكرده ،در واقع مؤلف نوعى سازش ميان متن پنهان و متن حاضر ايجاد كرده است
)موسى .(٥٥ :٢٠٠٠ ،بنابراين در اين شكل از روابط بينامتنى ،معناى متن غايب در متن حاضر تغيير
اساسى نمىكند و اين بدان معنا نيست كه معناى متن حاضر با معناى متن غايب متفاوت نباشد بلكه
مىتواند با نوعى تغيير و تنوع همراه باشد )ميرزائى.(٣٠٦ :١٣٨٨ ،
١ـ١ـ٣ـ نفى كلى يا حوار
اين نوع روابط باﻻترين درجه بينامتنى است و نياز به خوانشى عميق و مكرر دارد زيرا مؤلف متن
غايب را در متن خود به شكلى به كار مىگيرد كه معناى آن به كلى متفاوت مىگردد ،به عبارتى
ديگر مؤلف ،متن غايب را بازآفرينى كرده و ابتكار و نوآورى خويش را به نمايش گذاشته است )همان:
٣٠٧ـ.(٣٠٦

٢ـ نگاهى به كلمات قصار اميرمؤمنان)ع( و شاهنامه فردوسى
)(١١

نهجالبﻼغه اسمى است كه شريف رضى

)ف  ٣٩٥ق( براى كتابى وضع كرد كه گلچينى از

سخنان اميرالمؤمنين را در آن جمعآورى نموده و آن را بر سه محور خطبهها ،نامهها و حكمتها
قراردادهاست) ،عشقآبادى (١٦٣ :١٣٨٩ ،با توجه به اينكه در اين جستار به كلمات قصار امام
على)ع( كه در كتاب غررالحكم ودرر الكلم استناد شده است ،ﻻزم به ذكر است كه پديد آورنده اين
كتاب عبد الواحد تميمى آمدى )ف ٥١٠يا (٥٥٠است كه كتاب خود را در نود ويك باب فهرست
بندى نمودهاست وآن را به كمك نهج البﻼغه ،صد كلمه جاحظ،تحف العقول ابن شعبه حرانى
ودستور المعالم قاضى قضاعى به رشته تحرير در آوردهاست )شيخ اﻻسﻼمى،بى تا .(٢٨ :بنابراين
تأليف غررالحكم بعد از نهج البﻼغه بودهاست .حكيم توس نيز شاهنامه را بر طبق روايات يك بار
نسخهاى از آن را در سال )٣٨٤هـ( به پايان رساند و بار ديگر در سال )٤٠٠ق( تحريرى از آن را
تمام كرد )منتصب مجابى .(٣٥ :١٣٨٣ ،بنابراين آنچه امروز به عنوان مجموعهاى مدون به نام
نهجالبﻼغه در دست ماست در زمان تأليف شاهنامه وجود نداشته ،اما كﻼم امام على )ع( نه به صورت
مجموعهاى مدون بلكه به صورت پراكنده روايت و نقل مىشدهاست؛ چنانكه زيدبن وهبالجهنى
كه از اصحاب امام بود اولين كسى است كه مجموعهاى از خطبههاى حضرت را با عنوان »خطب
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اميرالمؤمنين علىالمنابر فىالجمع واﻻعياد و غيرهما« را جمعآورى كرده است )الحسينى الخطيب،
٥٣ :١٩٧٥ـ.(٥١
افزون بر اين ،جاحظ اديب و نويسنده معروف عرب كه در سالهاى )١٦٠ـ٢٥٥ق( مىزيست ،بنا
به گفته ابنالعميد ،در جاى جاى نوشتههايش از خطبهها و دعاها و كلمات امام بهرهبردهاست )راثى،
٣٧ :١٣٨٣ـ .(٣٥بنابراين صد كلمه جاحظ كه از منابع نهج البﻼغه وبه تبع آن غرر الحكم است،
خود گوياى اين مطلب است كه قرنها پيش از شريف رضى نويسندگان و اديبان مىكوشيدند تا آن
سخنان را حفظ و معانى ابتكارى آن لفظها را در قالب لفظ ديگر بريزند چنانكه عبدالحميد كاتب
درباره رسيدن خود به اين پايه از بﻼغت مىگويد» :هفتاد خطبه از خطبههاى أصلع را حفظ كردم
و اين خطبهها در ذهنم چون چشمهاى جوشيد« )سيدى.(٢٠٢ :١٣٦٥،
فردوسى) (١٢در شاهنامه غالب ًا از زبان پادشاهان و قهرمانان داستان سخن مىگويد و از خﻼل
آن ،بارها به صفات الهى ،آفرينش آسمان وزمين ،پيدايش انسان ،ناپايدارى دنيا ،دادگرى ،فرجام
ستمكارى و غيره اشاره داشته به طوركلى شعر فردوسى از لحاظ فكرى حماسى و متضمن پند واندرز
ومجموعهاى از دستورالعملهاى اخﻼقى است كه در زمره ادبيات تعليمى قرار مىگيرد» ،مثل اين
است كه اين بزرگ مرد ادب پارسى خواسته است همچون حكيمى توانا وعالمى با شور واحساس
مطالب اخﻼقى واجتماعى و خداشناسى را براى عامه مردم بازگو كند ،مطالعه دقيق كتاب و توجه
به مفاهيم ارزنده آن ما را به اين نتيجه مىرساند كه اين اثر نكات بسيار دقيق و مهم اسﻼمى را با
توجه به فرمايشات پيشوايان ورهبران دينى را در بر دارد همان نكاتى متضمن زندگى نوين هر فرد
انسانى است« )رنجبر(١١ :١٣٦٣،؛ البته ناگفته نماند مفاهيم مشترك ميان اديان ناشى از مبدأ الهى
مشترك آنهاست بحث اتخاذ يك دين از دين ديگر مطرح نيست به عنوان نمونه حقايق عقﻼنى
چون پاكى ،صداقت ،بخشش ،نيكويى و در آيين مزديستى ستوده مىشود در همه آيينهاى الهى
مورد ستايش است زيرا فردوسى با بيان حكمتها و پند واندرزها مفاهيم عام انسانى را مطرح
مىكندكه اين حكمتها در منابع دينى ايرانى قبل از اسﻼم مىتوان پيدا كرد اما بايد توجه داشت
تدوين شاهنامه در قرن چهارم هجرى ،مصادف است با دوران شكوه وتمدن اسﻼمى و اين قرن در
عين حال ،دوران گسترش سلطه سياسى شيعه بر اقطار جهان اسﻼم و نيز اوج نشاط و تحرك علمى
اين گروه در تاريخ است ،ضمناً دوران پيكار سهمگين فكرى -اعتقادى ميان شيعيان با اهل حديث
و اشعريان است ،دورانى كه تفكر خردگرايى به وضوح درآثار انديشمندان آنزمان ديدهمىشود با
نگاهى به ديباچه شاهنامه وتطبيق آن با مندرجات كﻼمى شيعه به روشنى مىبينيم كه فردوسى
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در اين پيكار سهمگين فكرى-اعتقادى شيعه سهيم بودهاست )ابوالحسنى(٢٢٥-٢٢٨ :١٣٨٣،؛ زيرا
او شاعرى مسلمان و شيعه مذهب است،همسويى و شباهتهاى بسيارى از ابيات شاهنامه با مفاهيم
كﻼم امام على)ع( كه در اين جستار به گوشهاى از آن اشاره مىگردد ،خود دليلى است بر اينكه
حكيم توس بىتأثير از نهجالبﻼغه وكلمات قصار امام نبودهاست،ميخته آهرچند فردوسى از زبان
پادشاهان و قهرمانان كهن ايران سخن مىگويد اما در حقيقت آفريننده كﻼم آنها خود اوست،
بنابراين فردوسى بسيارى از مفاهيم مشترك ميان اديان را با رنگ و شمايل اسﻼمى ارائه مىدهدكه
در واقع نشان از اعتقاد سراينده آن دارد.
از سويى ديگر با توجه به اينكه فردوسى بيشتر عمر خود را صرف احياى زبان فارسى كرده و
در اثر ارزشمند خود به شدت از بهكارگيرى كلمات و عبارات عربى اجتناب ورزيدهاست اين سوال
ممكن است مطرح شود كه اصو ًﻻ آيا فردوسى به زبان عربى آشنايى داشته است تا بتواند از فرمايشات
امام بهره بگيرد؟ جواب اين است كه هرچند در منابع مربوط به فردوسى در خصوص آشنايى وى با
زبان عربى اشارهاى نشدهاست ولى ،خود شاهنامه بهترين دليل بر آن است كه حكيم توس كامﻼ به
زبان عربى مسلط بودهاست؛ زيرا باتوجه به اينكه در روزگار فردوسى كلمات عربى به گونهاى با زبان
فارسى درآميختهبود كه تشخيص آنها حتى براى فارسى زبانان بسيار مشكل بود،بنابراين كسى
مىتوانسته به فارسى سره شعر بگويد كه كلمات عربى ومعادل آنها را به خوبى بشناسد .همه اينها
خود دليلى است كه حكيم توس بى بهره از كﻼم امام على)ع( نبوده است.
با توجه به فراوانى بينامتنىهاى نهج البﻼغه و كلمات قصار امام )ع( در سرودههاى شاعر و تنوع
اشكال وشيوههاى بينامتنى عﻼوه بر قوانين مذكور سه شيوه بينامتنى واژگانى ،مضمونى يا الهامى و
بينامتنى گزارشى نيز مورد بررسى قرار مىگيرد.

 -٢-١شكلهاى تأثيرپذيرى فردوسى از كلمات قصار امام على)ع(
 -٢-١-١بينامتنى واژگانى
اين تأثيرپذيرى خود به سه شيوه است:الف( وامگيرى كه ساختار عربى آيه و حديث ،بىهيچ تغييرى
يا با اندك تغيير لفظى و معنوى همراه است .ب( ترجمه فارسى لغت يا تركيب عبارت قرانى و
حديثى .ج( برآيندسازى كلمه و تركيب كه برآيند و فرآوردهاى از آيه و حديث است.
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 -٢-١-٢بينامتنى گزارشى
شاعر در اين شيوه ،مضمون آيه يا حديثى را با استفاده از ترجمه و تفسير به فارسى گزارش مىكند
به طورىكه همانند نقلقول مستقيم يا غيرمستيم است)راستگو.(١٨ :١٣٧٦ ،
-٢-١-٣بينامتنى الهامى ـ مضمونى
شاعر در اين شيوه ،ماده سخن خويش را از آيه يا حديثى الهام مىگيرد پس از دريافت مضمون،
آن را با الفاظ و تعابير خود بيان مىكند ،اين اثرپذيرى ،گاه چنان نزديك و آشكار است كه سخن
را ترجمه آزاد از متن غايب نشان مىدهد و گاه چنان دور كه پذيرش متن غايب را دشوار مىسازد
)همان.(٤٧ :

٣ـ بينامتنى نهجالبﻼغه وكلمات قصار در اشعار شاهانه شاهنامه

در اين پژوهش نهجالبﻼغه و غررالحكم به عنوان متن غايب و اشعار شاهنامه متن حاضر است ،بعد
از ذكر متن غايب به ذكر متن حاضر و روابط بينامتنى آن مىپردازيم همچنين جهت سهولت در
بررسى به تقسيمبندى اشعار و حكمتها براساس مضمون مىپردازيم.

٣ـ١ـ خردورزى
نگرش خرد گرايانه به هستى بر اساس مشاهدات فرد نسبت به جهان هستى و بدنبال آن تحليل و
تحقيق عقﻼنى و منطقى از جهان هستى شكل مىگيرد؛ يكى از محورهاى كﻼم امام على )ع( بر تفكر
و خردورزى بنا شده است و مهمترين انديشه حاكم بر شاهنامه خرد و خردگرايى است طورىكه وى
در نخستين ابيات شاهنامه آنگاه كه خدا را به فرخندگى ياد مىكند جان و خرد را فرا ياد مىآورد.
)اكبرى٢٤ :١٣٩٠ ،ـ (٢٣بر اين اساس شيوه تاثيرپذيرى متن حاضر از متن غايب مورد بررسى و
تحليل قرار مىگيرد.

دليل عقل الﱠر ُج ِل قـَْولُهُ )شيخ اسﻼمى ،بىتا» (٥٦١ :نشان خرد مرد سخن اوست«العاقِ ُل
متن غايبُ :
ِ
ت
ص َم َ
َم ْن َع َق َل لسانَه )همان(٩٧١ :؛ »خردمند كسى است كه زبانش را در بند كشدَ «.م ْن َع َق َل َ
ص الكﻼم )نهجالبﻼغه(١٠٥٦ :١٣٨٦ ،
العقل نـََق َ
)همان» (٩٨٤ :كسىكه خرد ورزد سكوت كند« اذا َﰎﱠ ُ

)همان» (٩٥٨ :هرگاه خرد كامل گردد كﻼم اندك شود«.
متن حاضر:كى خسرو) (١٣به لهراسپ

)(١۴
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خردمنــد بــاش و بــىآزار بــاش

هميشــه زبــان را نگــهدار بــاش
)فردوسى(٣٥٨ /٤ :١٣٨٧،

از آنجا كه مضمون متن پنهان پذيرفته شده و به صورتى در متن حاضر به كار رفته كه جوهره
آن تغيير كرده است ،لذا نوع رابطه ،نفى متوازى يا امتصاص است زيرا شاعر نشانه خردمندى را حفظ

ت« مصداق كاملى از
نقص
ص َم َ
الكﻼم« و » َم ْن َع َقل َ
ُ
زبان و مراقبت از كﻼم مىداند »إذا َﰎﱠ َ
العقل َ

ُ

همين مضمون است،بنابراين شيوه تأثيرپذيرى فردوسى الهامى ـ مضمونى است در توصيف يكى از
ويژگىهاى خردورزى مضمون سخن خويش را از كﻼم امام الهام گرفته است.

لع ْقل َسدﱠده )شيخ اسﻼمى ،بىتا»(٩٦٦ :هر كس از خرد يارى جويد
متن غايبَ :م ْن استعان َ
ِ
قل )نهجالبﻼغه:١٣٨٦ ،حكمت » (٣٨خرد بهترين بى نيازى است«.
هدايت شود« .إ ﱠن أ ْغنی الْغنی اَلْ َع ُ

ع ا ُّ امرءً عقﻼً ﱠإﻻ استَن َق َذهُ بِِه يَوماً ما )همان،حكمت(٤٠٧؛ خداوند عقل و خرد را نزد كسى
ود َ
ما استَ َ
به وديعت ننهاد مگر اينكه با همان حقيقت شريف ،روزى اورا نجات داد.
متن حاضر :كى قباد) (١٥به خسرو
ســزد هــر آنكــس كــه دارد خــرد

بــه كــژى و ناراســتى ننگــرد
)فردوسى(٤٥٣ /١ :

سدﱠدهُ«
اگر به مقايسه سروده فردوسى با كﻼم امام على )ع( بپردازيم » َم ْن ْ
استَعان ِ لْع ْق ِل َ
فردوسى با اين كﻼم تعامل برقرار كرده است و به واسطه تفسير همانند يك نقل قول غيرمستقيم،
آن را به فارسى گزارش مىكند ويا همان گونه كه در حكمت  ٤٠٧مىبينيم امير مومنان عقل را راه
نجات آدمى مىداند و فردوسى نيز با همين نگاه خرد را راه نجات دانسته تا به وسيله آن آدمى در
ورطه كژى و نادرستى نيفتد از اين رو مىتوان شيوه تأثيرپذيرى او را بينامتنى گزارشى تلقى نمود
چرا كه خرد را اسباب هدايت و نگرويدن به كژى و ناراستى مىداند.
رابطه بينامتنى از نوع نفى جزئى يا اجترار است زيرا متن حاضر ادامه متن غايب است و چنين
تعاملى معموﻻً از نظر معناى الفاظ موافق با متن غايب است و كمتر نوآورى در متن حاضر ديده مىشود.
٣ـ١ـ١ـ رابطه خردورزى و علمآموزى

متن غايب :اَلْعِلم و ِ
اعی الْ َف ْهم )شيخ اسﻼمى ،بىتا(١٠٠٠ :؛ »علم بيداركننده فهم و خرد است«
ُ
ِ
ِ
ِ
ﱡل علی الْع ْقل فَ َم ْن َعل َم َعقل )همان(٩٩٢ :؛ »دانش دليل است بر خرد  ،پس كسى كه علم
لم يَد ُ
الع ُ
َ

۲۶

روابط بينامتنى كلمات قصارامام على)ع(درسرودههاى شاهانه شاهنامه

ورزد ،عاقل است« .اَلعِلْ ُم يـُْن ِج ُد الْ ِفكر )همان(١٠٠٠ :؛ »علم ]آموزى[ نجاتبخش فكر است« .الْعِْلم
ِ
أح َس ِن
صباح الْ َع ْقل و يَنبوع الْ َف ْ
مْ
ضل )همان» (٩٩١ :علم چراغ عقل و سرچشمه فضيلت است« .من ْ
حلي ِ لْعِْلم )همان(٩٦٧ :؛ »بهترين خرد آراستگى]آن[ به دانش است«.
الْ َع ْقل الْتَ ﱠ
متن حاضر :شيرويه) (١۶به استاد:
بدانــد كــه چنــدان نــدارى خــرد

كــه مغــزت بــه دانــش خــرد پــرورد

بــه گفتــار بىبــر چــو نيروكنــى

روان و خــرد را پــر آهــو كنــى
)فردوسى (٢٣٣ / ٨ :

گشتاسب) (١٧به اسفنديار):(١٨
نگهــدار تــن بــاش و آن خــرد
بهرام گور) (١٩به كار دانان خود :
به دانش روان را توانگر كنيد

كــه جــان را بــه دانــش خــرد پــرورد.
)همان (٣٨٢/٥ :
خرد را زبن بر سر افسر كنيد
)همان (٩٣٥ / ٦ :

اورمزد) (٢٠به مردم:
تخــت

شــاهى

بپــاى

بــه مــرد خردمنــد و فرهنــگ و راى

بــود

دلــت زنــده باشــد بــه فرهنــگ وهــوش

بــه بــد در جهــان تــا توانــى مكــوش

خردمنــد همچو آب اســت ودانش زمين

بــدان كيــن جدا و آن جدا نيســت زين
)همان (٥٥٢ / ٦:

شاعر در اين ابيات با الهام از مضامين حكمتها ،سرودههاى خود را براساس آن پايهريزى كرده
است ،زيرا كه مفهوم اصلى اين ابيات ،بارور كردن خرد به علم و دانش است،همانطور كه امام ،علم
را روشناى خرد وسرچشمه فضيلت مى داند فردوسى نيز با بهرگيرى از اين مفهوم آن را در قالب
تشبيهى ديگر،خرمند را بسان آب و دانش را چون زمين دانسته كه هر كدام بدون ديگرى راه تباهى
مى پيمايد ،بنابراين با تأثيرپذيرى اين مضمون را از كﻼم امام الهام گرفته و مفهوم آن را با الفاظ و
تعابير خود بيان نموده در حالىكه جوهره آن تغيير نكردهاست .ارتباط بينامتنى ميان دو متن از نوع
نفى متوازى يا امتصاص است كه شاعر با الهام از مضمون متن غايب ،به گونهاى در متن حاضر به
كار برده و نوعى سازش ميان دو متن برقرار كردهاست.
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٣ـ٢ـ سنجيده سخن گفتن
حكيم توس در ﻻبهﻻى داستانهاى شاهنامه توجه ويژهاى به بيان صفات بارز اخﻼقى و بازداشتن
از اخﻼق مذموم داشته و با زيبايى هرچه تمامترآن را بيان نمودهاست كه با بسيارى از كلمات قصار و
مفاهيم حكمتهاى نهجالبﻼغه همسو بوده و تجلى اين مفاهيم زينتبخش اشعار شاهنامه است.

ل وﻻ يَِق ﱡل )شيخ اﻻسﻼمى ،بىتا(٢٣١ :؛ »بهترين كﻼم آن چيزى
متن غايب :خﲑُ الكﻼم ماﻻ ُﳝِ ﱡ

ﲔ خ ْلقی ٍ
سوء ﳘا اﻹكثار واﻹقْﻼل،
است كه سبب آزردگى نگردد و كم و اندك هم نباشد«
الكﻼم بـَْ ِ َ
ُ
صٌر )همان(١٢١٤ :؛ »كﻼم محدود بين دو چيز است ،زيادهگوى
كثار َه َذٌر و اﻹقْ ُ
ﻼل َع ﱞی و َح َ
فَ ْاﻹ ُ
و كمگويى ،زيادهگويى باعث ياوهسرايى است و كمگويى باعث گنگ بودن [مطلب] است« .ﻻتُكثِْر
فـت ْ ِ
س ُقط )همان(١٢٢٤ :؛ »زيادهگويى نكن موجب آزردگى مى شوى و افراط نكن
َُ
ضجر وﻻ تـَْف ِر ْط فـَتَ ْ
كه سقوط مىكنى«.

متن حاضر :لهراسپ به گشتاسب:
جوانــى هنــوز ايــن بلنــدى مجوى

ســخن را بســنج و بــه انــدازه گــوى
)فردوسى(٧ / ٥ :

شاپور) (٢١به خردمندان:
ــدن
زبــان را نگهــدار بايــد بُ َ
كــه برانجمــن مــرد بســيارگوى

نبايــد روان را بــه َزهــر آ ُزدن
بكاهــد بــه گفتــار خويــش آبــروى
)همان (٩٤٣ / ٦:

فردوسى با شيوه تناص الهامى ،مفهوم كﻼم امام را با الفاظ و تعابير خود بيان نموده است ،زيرا
مضمون اصلى عبارت امام )ع( و فردوسى ،تأمل در سخنگويى و سنجيده سخن گفتن است از اين
رو ارتباط بينامتنى موجود ميان دو متن از نوع نفى متوازى يا امتصاص است.

القول اﳌصيب )شيخ اﻻسﻼمى ،بىتا(١٢٢٦ :؛ »بهترين پرتاب سخنى
أص َوب الﱠرْمی ُ
متن غايبْ :

ُ

ِ
ب فـَْه ُمهُ اﻷفْهام )همان( ١٢١٧ :؛
است كه به هدف بخورد«.أحسن الكﻼم ماﻻ ﲤَُ ﱡجه اﻵذا ُن وﻻ يـُْتع ُ
»بهترين كﻼم آن است كه گوشها را آزرده نگرداند و فهميدن آن موجب خستگى فهم نگردد«.
متن حاضر :خاقان چين به خرداد برزين:
بــدو گفت خاقــان به شــيرين زبان

دل مــردم پيــر گــردد جــوان

بگو آن ســخن كه ســود اندروســت

ســخن گفته مغز اســت و ناگفته پوست
)فردوسى(١٩١/ ٨ :

۲۸

روابط بينامتنى كلمات قصارامام على)ع(درسرودههاى شاهانه شاهنامه

شيوه شاعر تناص مضمونى يا الهامى است كه وى سروده خويش را در تعامل با مضمون عبارت
قرار داده است ،زيرا مفهوم اصلى اين دو بيت اين است كه كﻼم نغز و شيرين دل پير را هم جوان
مىكند پس سخنى را بايد گفت كه ارزشمند باشد ،بنابراين فردوسى با الهام از كﻼم امام )ع( به
بازآفرينى متن پنهان مىپردازد و ارتباط بينامتنى ميان دو متن از نوع نفى كلى است زيرا در اين
مورد »مؤلف متن پنهان را باز آفرينى كامل مى كند و معموﻻ اين امر ناخودآگاه روى مىدهد«) .وعد
اﷲ  (٣٧: ٢٠٠٥،و فردوسى در اين بيت ها به نوآورى در بيان دست زده و به گونهاى مضمون أخذ
شده از كﻼم امام على )ع( در متن حاضر به كار رفته كه به سادگى قابل تشخيص نيست.

٣ـ ٣دادگرى

سجيّه )شيخ اﻻسﻼمى ،بىتا(٩٧٧ :؛ »عدالت ]ورزى[ نيكوترين
متن غايبُ :
ض ُل ال ﱠ
العدل أفْ َ
خصلت است«.
متن حاضر :كىقباد به رستم

)(٢٢

به رسـتم چنين گفت پس كىقباد

كــه چيــزى نديــدم نكوتــرزداد
)فردوسى(٤٥٣ / ١:

شاعر با بينامتنى واژگانى از نوع برآيندسازى از كﻼم امام )ع( تأثير پذيرفته است ،بدينصورت كه
بيت شعر برآيند يا فرآوردهاى از سخن امام است .از آنجا كه فردوسى معناى واژگانى از كﻼم امام
برگرفته و ابتكار در آن جزئى است ،زيرا تعامل از نظر معناى الفاظ )چيزى نديدم نكوتر زداد( موافق
با متن غايب است و نوع رابطه بينامتنى نفى جزئى يا اجترار است.

متن غايبَ :م ْن َع َد َل ﲤََكن )همان(٨٩٨ :؛ »هركس كه عدالت ورزد ،صاحب قدرت است«َ .م ْن
َع َد َل َعظُ َم قَ ْد ُره ُ )همان(؛ »كسىكه عدالت پيشه كند ،قدرومنزلش بزرگ مىشود«َ .م ْن كثَُر َع ْدلُه
ُِ
ت أ ُمهُ )همان(٨٩٩ :؛ »كسىكه عدالتش افزون شود روزگارش نيكو باشد«.
ﲪ َد ْ
متن حاضر :كىخسرو به قباد:

مگردان زبان زين سپس جز به داد

كـه از داد باشـى تـو پيـروز و شـاد

مكـن ديـو را آشـنا بـا روان

چـو خواهـى كـه بختـت بماندجـوان
)فردوسى(٨٥٣ / ٤ :

شاعر با دريافت مضمون به شكل الهامى مفهوم آن را با تعابير خود بيان نمودهاست و اين مضمون
كه دادگرى سبب پيروزى و كامروايى است با الهام از متن پنهان پذيرفتهشده و به صورتى در متن
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حاضر به كار رفته كه جوهره آن تغيير نكرده از اين رو ارتباط بينامتنى از نوع نفى متوازى است.

٣ـ٤ـ ميانهروى و اعتدال

أخ َذ بِِه َع َد َل)شيخ
صد فیاﻷمور فَ َم ْن َع َد َل عن الْ َق ْ
متن غايب :عليك ِ ل َق ْ
جار و من َ
صد َ
اﻻسﻼمى ،بىتا(١١٨٦ :؛ »برتوست ميانهروى در امور پس كسىكه از ميانهروى عدول كند ستمگر
شده و كسىكه به آن چنگ آويزد عادل مىگردد«.
متن حاضر :بهرام بهرام) (٢٣به بزرگان:
زكار زمانــه ميانــه گزيــن

چــو خواهــى كــه يابــى بــه داد آفريــن
)فردوسى (٩٦٢ / ٦ :

فردوسى طورى مضمون كﻼم امام )ع( را در اين بيت منعكس مىسازد كه چنين به نظر مىرسد
كه به صورت غير مستقيم به نقل قول سخن امام پرداخته است و اينكه با استفاده از ترجمه و

تفسير ،به فارسى گزارش كردهاست ،چنانكه مصرع اول بيت »زكار زمانه ميانه گزين« موافق »عليك
صد فیاﻷمور« است؛ گويا دقيقا ترجمه و برگردان سخن امام )ع( است ،از اين رو مىتوان شيوه
ِ ل َق ْ

تأثيرپذيرى او را تناص گزارشى تلقى نمود و رابطه بينامتنى ميان دو متن از نوع نفى جزئى يا اجترار
است زيرا شاعر جزئى از متن پنهان را در متن خود آوردهاست و كمتر ابتكار و نوآورى در متن حاضر
وجود دارد.

٣ـ ٥ـ پرهيز از حرص و آز

متن غايب :إ ك أن توجف بِك مطا الطﱠمع فـتوِردك م ِ
ناه َل ا ْﳍَلَكة )نهجالبﻼغه :١٣٨٦ ،نامه -٥٣
َ
َ َُ ُ َ
َ
(٣١؛ »بپرهيز از آنكه مركبهاى طمع تو را برانند و به سرچشمههاى هﻼكت برسانند« .الطامع ﰲ
ِو ِق ال ِّذ ِل )همان ،حكمت(٢٢٦ :؛ »طعمكار در بند ذلت است«.

متن حاضر :بهرام بهرام به بزرگان:
چو خشـنود باشـى تنآساى شوى

وگـر آز ورزى هراسـان شـوى

نـه كوشـيدنى كوتـن آرد بـه رنـج

روان را بپيچانـى از آز رنـج

وگـر آز گيـرد دسـت را بـه چنـگ

بمانـد روانـت بـه كام نهنـگ
)فردوسى (٤٦٢ / ٦ :
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فردوسى مضمون كﻼم امام را اساس سروده خود قرار داده ،زيرا مفهوم ابيات اين است كه حرص
و آز ،بند اسارتى بر روان و موجب رنج و هﻼكت است ،پس شاعر در تعامل بااين مضمون كﻼم

امام »تُوِردك م ِ
ناه َل اﳍَلَكه« اين مصراع را »بماند روانت به كام نهنگ« قرار داده كه اشاره به همان
ُ َ
مضمون كﻼم امام دارد بنابراين چون متن پنهان پذيرفته شده به گونهاى در متن حاضربه كار رفته
كه اساس آن تغيير نكرده از اين رو ارتباط بينامتنى از نوع نفى متوازى است.

٣ـ٦ـ پرهيز از خشم و غضب

ِ ِ
ِ
الصواب )شيخ اﻻسﻼمى ،بىتا»(١١٠٠ :خشم و
متن غايب:
الغضب يـُْفس ُد اﻷلْباب و يـُْبع ُد م َن َ
ُ
ِ
الشيطان )نهجالبﻼغه،
الغضب فإنّهُ ِط ْ َﲑةٌ من
غضب ،فرد را فاسد و از راه درست دور مىگرداند« .إ ّ ك و َ

(١٠٢٦: ١٣٨٦؛ »بپرهيز از غضب زيرا غضب سبك سرى و از اغواهاى شيطان است«.
متن حاضر :قيصر به خسرو
چــو پيــروز بــا او درشــتى نمــود

نديــد انــدر آن كار جــز تيــره دود
)فردوسى (٨٩ / ٨:

گشتاسب به اسفنديار:
بــدو گفــت در كار تنــدى مكــن

بلنــدى بيابــى نژنــدى مكــن
)همان (٥٠٣ / ٥ :

شاعر با الهام از كﻼم امام )ع( اساس سخن خود را بر مبناى آن پايهريزى مىكند همان طور كه
امير مؤمنان خشم وغضب را باعث نديدن راه درست و به بيراهه رفتن مىداند شاعر نيز با الهام از اين
معنا درشتى و غضب را باعث وبانى بر باد رفتن دودمان و از دست دادن رفعت و بزرگى مىداند و با
اين نگاه ،شيوه تأثيرپذيرى از نوع تناص مضمونى است و نوع رابطه بينامتنى نفى متوازى است ،زيرا
نوعى سازش ميان دو متن برقرار است.

٣ـ٧ـ نكوهش آرزوهاى بلند

متن غايبَ :م ْن كثَُر ُمناهُ كثَُر َعناؤهُ )شيخ اﻻسﻼمى ،بىتا(١٠٤ :؛ »كسىكه آرزوهايش زياد گردد،
اﻷم َل أساءَ الَ َع َمل )نهجالبﻼغه :١٣٨٦ ،حكمت (٣٦؛ »هركس كه
رنجش افزون گردد«َ .م ْن َ
أطال َ
استعان ﻷماﱐ أفـْلَس )شيخ اسﻼمى ،بىتا(١٠٥ :؛
آرزو را طوﻻنى كند به بدكردارى دچار شود«.من ْ
»كسى كه از آرزوها يارى جويد ،بيچاره است«.

َ
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متن حاضر :بهرام گور به بزرگان
وگــر برگزينــى زگيتــى هــوا

بمانــى بــه چنــگ هــوا بىنــوا

چــو دادت بــدو دســتياز

بــدان تــا نمانــى بــه گــرم و گــداز
)فردوسى (٥٦٣ / ٦ :

انوشيروان) (٢٤به موبد:
بــه موبــد چنيــن گفــت پيروزشــاه

كــه خواهــش زيــزدان بــه انــدازه خــواه

كــه خواهــش از اندازه بيرون شــود

از آن آرزو دل پــر از خــون شــود
)همان (٠١٤ / ٧ :

شيوه تأثيرپذيرى تناص مضمونى است .گويا سخن ترجمهاى خيلى آزاد از متن غايب است
طورىكه مفهوم آن را شاعر با الفاظ و تعابير خود بيان مىكند ،چرا كه فردوسى ،انتخاب آرزوهاى

استَعان ْﻻَمانی أفـْلَس« مطابق
بىسرانجام را در چنگال بىنوايى افتادن مىداند كه مفهوم آن با » َمن ْ
َ
است يا دل پرخون شدن از آرزوهاى دور و دراز مطابق با تفسير و ترجمهاى است از كﻼم امام » َم ْن
كثَُر ُمناه كثَُر َعناؤه« است .بنابراين متن پنهان به گونهاى در متن حاضر به كار رفته كه جوهره ى
آن تغيير نكرده است از اين رو رابطه بينامتنى از نوع نفى متوازى يا امتصاص است.

٣ـ٨ـ ظلمستيزى

ص َمه )شيخ اسﻼمى ،بىتا(٨٥٠ :؛ »كسىكه به بندگان ظلم
متن غايبَ :م ْن ظَلَم َ
العباد كا َن ا ُ َخ ْ

ورزد .خداوند دشمن اوست«.

متن حاضر :انوشيروان به دستور:
جهانــدار نپســندد از مــا ســتم

كــه باشــيم شــادان و دهقــان دژم
)فردوسى(٢١١ / ٧ :

شكل بينامتنى الهامى از مضمون كﻼم امام است .فردوسى با بيان اينكه خداوند ،ظلم و ستم را

خص َمه« دارد كه نوعى سازش ميان متن پنهان ومتن حاضر
نمىپسندد اشاره به كﻼم امام »كان ا
َ

ديده مىشود گرچه كاربرد آن به نحوى است كه پذيرش متن پنهان دشوار ودور به نظر مىرسد اما از
آنجا كه اساس آن بر يك مضمون اشاره دارد در واقع شاعر نوعى تعامل بين دو متن ايجاد كردهاست
و رابطه بينامتنى از نوع نفى متوازى يا امتصاص است.
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٣ـ٨ـ ناپايدارى دنيا

فيكل ٍ
يوم لِدوا لِْلم ِ
اﲨعُوا لِْلفناء َوابنُوا لِْلخراب )نهجالبﻼغه،
وت َو ْ
َ
متن غايب :إ ّن َملَكاً يـُنَادي ِّ
 :١٣٨٦حكمت (١٣٢؛ »براى خدا فرشتهاى است كه هر روز بانگ برآورد ،بزائيد براى مردن ،بيندوزيد
ِ
أجلِ ِه )همان ،حكمت (٧٤؛ »نفس
س اﳌرء ُخطاهُ إلی َ
براى فنا شدن بسازيد براى خراب شدن« .نـَْف ُ
ﻻدار َم َقٍّر )همان :حكمت (١٣٣؛ »دنيا
كشيدن انسان قدمهاى اوست به سوى مرگ«ُ .
دار ﳑٍََّر ُ
الدنيا ُ

گذرگاهى است نه خانه پايدار ماندن« .از مفاهيم و موضوعات مؤكد امام )ع( شرح اوصاف روزگاران و
ناپايدارى و تحذير از فريفته شدن به آن است كه در بيشتر خطبه ها و نامهها و كلمات قصار ايشان
به عنوان نمونه حكمت هاى ٢ـ ٣٩٦ ،١٩١خطبههاى١١١ -٨٩-٨٢ـ١١٣ـ ١١٤ـ  ١٤٥و غيره،
شاهد آن هستيم.
متن حاضر:كاووس) (٢٥به رستم:
همى رفت خواهد به گردش سپهر

نبايــد فكنــد بديــن خــاك مهــر

يكـى زود سـازد و يكـى ديرتـر

ســرانجام بــر مــرگ باشــد گــذر
)فردوسى(٥٩١ / ٢ :

اسكندر به هندوان:
چنين اسـت رسـم سـراى سـپنج
بخـور هرچـه دارى ممـان باز پس

نمانــد كــه مانــى بــدو در َمرنــج

تــو رنجــى چــرا مانــد بايــد بــه كــس
)همان (٧٤ / ٦ :

اگر نيم نگاهى به مصرع دوم از متن حاضر نخستين بيندازيم »سرانجام بر مرگ باشد گذر« يا
در متن حاضر دوم كه رسم روزگار را نماندن و فنا شدن مىداند پس نبايد از دنيا رنجيده خاطر
دار َم َم ﱟر«ديده
ْس ال ْ َم ْر ِء خُ طاه الى ُ
أجلَهِ«و »الدنيا ُ
شد ،تأثيرپذيرى از كﻼم امام »ل ِدوا لِلْ َموت« و »نَف ُ
مىشود چنان كه در كﻼم فردوسى گذركردن بر مرگ را بيان مىكند كه دقيقاً همين مفهوم سخن
امام)ع( است كه گام ها به سوى أجل در حركتند و دنيا گذرگاه است ،گويا شاعر بين متن پنهان و
متن حاضر تعامل برقرار كرده و آنگاه با پذيرش متن پنهان با الفاظ و تعابير خود به بيان اين مفهوم
پرداخته ،بدون اينكه جوهره كﻼم تغيير كند .پس شيوه او تناص مضمونى و بينامتنى ميان دو متن
از نوع نفى متوازى يا امتصاص است.
موارد ذكر شده تنها نمونههايى است از روابط بينامتنى بين حكمتها و كلمات قصار امام )ع(
با سرودههاى شاعر پارسىگوى فردوسى است و اين نمونهها تأييدى بر تأثيرپذيرى حكيم توس از
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سخنان گوهر بار اميرمؤمنان )ع( است.

نتيجه

شاهنامه ،چنانكه از نام آن دريافت مىشود فقط تعريف و تمجيد از شاهان اساطيرى و تاريخى ايران
نيست ،آموزه هاى اخﻼقى و حكمى آن مبتنى بر تفكر خردگرايى است كه از خﻼل داستانهاى
پادشاهان ،درمىيابيم و با توجه به هم سويى آيين هاى الهى همچنان كه تاثير تعليمات و آموزه
هاى دينى ايران باستان در آن هويدا و آشكار است ،اما از اين مطلب نبايد غافل بود كه فردوسى
تحت تاثير آموزههاى دينى خود،در بيان مفاهيم رفيع انسانى تاثيرى شگرف از كﻼم گوهربار امام
على )ع( گرفتهاست.
فردوسى به گونههاى مختلفى با حكمت ها و كلمات قصار نهجالبﻼغه ارتباط برقرار كردهاست و
از بين شيوههاى تأثيرپذيرى كه به شكل تناص واژگانى ،تناص مضمونى يا الهامى و تناص گزارشى
است ،تناص مضمونى يا الهامى پربسامدترين شيوه تأثيرپذيرى است و بينامتنى واژگانى به دليل
تاكيد حكيم توس بر كاربرد زبان فارسى جهت حفظ وحراست و اعتبار بخشيدن به آن ،كمترين
بسامد را در شيوه تأثيرپذيرى داشتهاست و حتى موارد به كار رفته نيز از نوع برآيندسازى است.
رابطه بينامتنى كه همان بررسى متن غايب )نهجالبﻼغه وغرر الحكم( و متن حاضر )شاهنامه(
است كه عبارتاند از نفى جزئى يا اجترار ،نفى متوازى يا امتصاص ،نفى كلى يا حوار ،كه نفى متوازى
يا امتصاص پربسامدترين در اين عمليات بينامتنى بودهاست،همچنين نفى جزئى كه كاربرد جزئى
از متن پنهان درمتن حاضر است به دليل تاكيد شاعر بر زبان فارسى از بسامد اندكى بر خوردار است،
بابررسى هاى انجام شده شاهد يك مورد از نفى كلى بوديم ،با توجه به اينكه در رابطه نفى كلى
يا حوار ،شاعر در آن به بازآفرينى متن غايب مىپردازد طورى كه معنا با متن اصلى متفاوت است
وغالبا ناآگاهانه صورت مىگيرد ،اين نشان مىدهد فردوسى با سخنان امام على)ع( ارتباطى مستقيم
و آگاهانه بر قرار كردهاست؛ چرا كه سراينده شاهنامه در پى سرايش به دنبال هدفى خاصى بوده
وآن بيان آموزههاى اخﻼقى است ،بنابراين با الگو پذيرى از سخنان امام)ع( ،آگاهانه در مضامين خود
از آن بهره بردهاست.
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پىنوشتها

بينامتنيت ) (Intertextureيا متن پنهان ،شكل گيرى معناى متن توسط متون ديگر است اين مىتواند
شامل استقراض و دگريسى متنى ديگرتوسط مؤلف يا ارجاع دادن خواننده به متنى ديگر شود.
ژوليا كريستوا  ((Juliakriﬆevaمتولد  ٢٤ژوئن  ١٩٤١فيلسوف ،منتقد ادبى ،روانكاو ،فمنيست و
رماننويس بلغارى -فرانسوى است  ،او يكى از پيشگامان ساختار گرايى ،هنگام اوج اين نظريه در علوم انسانى
بود ،كارهاى وى جايگاه مهمى در انديشه گسا ساختارگرايى دارد.
فردينان دوسوسور  (١٨٥٧-١٩١٣) ((Ferdinandsassureزبانشناس و نشانهشناس سويسى است ،وى

با نگرش به ساختار زبان به عنوان اصل بنيادين آن را شاخه عمومى ازدانش نشانه شناسى دانست ،او يكى از
بنيانگذاران زبان شناسى قرن بيست ويكم و از بنيان گذاران نشانه شناسى به شمار مىرود.
ميخائيل ميخائيلويچ باختين ) (MikhailBakhtinفيلسوف و متخصص روسى ادبيات بود كه آثارى در حوزه
نقد و نظريه ادبى نوشته كه الهام بخش گروهى از ساختارگرايان ،پساساختارگرايان و نشانهشناسان بوده است.
روﻻن بارت  ( (Roland Barthesآن را مطرح نمود چنانكه متن جديد را حاصل اجتماع اجزاى پيشين
مىداند و آن را براى ) (١٩١٥-١٩٨٠نويسنده  ،فيلسوف ،نظريهپرداز ادبى ونشانهشناس فرانسوى است،
مؤلفههاى مهم كار او ساختارگرايى ،پساساختارگرايى و تحليل نشانهشناسانه است.
محمد بنيس )متولد  (١٩٤٨شاعر و منتقد معاصر مغربى ،وى در آثار خود برخى از اصطﻼحات بينامتنيت
را با اصطﻼحات جديدى جايگزين كرد ،بنيس از اولين نظريهپردازان بينامتنى در نقد معاصر عربى است.
محمد مفتاح )متولد (١٩٤٢از مهمترين تاليفات وى پيرامون بينامتنيت »فى سيمياء الشعر القديم« در
سال ١٩٨٢و »مفاهيم موسعة لنظرية شعرية« در سال  ٢٠٠١است.
سعيد يقطين )متولد  (١٩٥٥منتقد معاصر مغربى ،ازجمله پژوهشهاى ادبى وى »القراءة و التجربة«
در سال١٩٨٥م است كه در مورد تجربهكردن در گفتمان رمان جديد است »انفتاح النص الروايى« در سال
١٩٨٩م كه در باره متن وسياق متن است.
عبد الملك مرتاض )متولد (١٩٣٥منتقد و نويسنده الجزايرى است كه  ٥٤كتاب از او به چاپ رسيده
است؛ از جمله :السبع المعلقات  ،القصة في اﻷدب القديم ،فن المقامه ،نظرية النص اﻻدبى ،نظريه القراءة.
صبرى حافظ )متولد  (١٩٦٢منتقد و انديشمند معاصر مغربى است .او داراى مدرك دكترى در رشته
ادبيات معاصر عربى در دانشكده پژوهشهاى شرقى و آفريقايى دانشگاه لندن است ،وى استا د همين دانشگاه
در رشته ادبيات معاصر عربى و ادبيات تطبيقى است.
.١

شريف رضى ابوالحسن محمد بن الحسين بن موسى معرف به سيد رضى و شريف رضى،
از شاعران وفقيهان قرن چهارم ،شيعه و گرداورنده نهج البﻼغه است ،او نهج البﻼغه را
حدود چهار صد سال پس از زندگى على بن ابى طالب گردآورى و تدوين كرده است
).(https:/fa.wikipedia.org/wiki
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ابوالقاسم فردوسى طوسى )٣٢٩- ٤١٩ه ق( شاعر حماسهسراى ايرانى و سراينده شاهنامه ،برخى
فردوسى را بزرگترين سراينده پارسى گو دانستهاند كه از شهرت جهانى برخودار است و او را حكيم سخن
وحكيم طوس گويند.
كيخسرو در اساطير و حماسه هاى ايرانى و شاهنامه فردوسى ،فرزند سياوش كه از فرنگيس دختر
افراسياب زاده شد كى خسرو به معنى پادشاه بلند مرتبه و عادل است .وى در ديانت وشهامت سرآمد شاهان
كيانى است.
لهراسپ به معنى دارنده اسب تيز تك ،لهراسپ پسر اورند شاه پسر كى پيشين پسر كيقباد است ،نام اين
پادشاه در اوستا فقط يك بار آمده ،اين نام از لحاظ تركيب به اسامى قديمى پيش از زرتشت يا زمان او شبيه
است ،وجود وى بر عكس بيشتر افراد خاندان كيان  ،به وجود تاريخى كمتر نزديك است.
كى قباد شاه ايران از نژاد فريدون وى نخستين شاه كيانى و پادشاهى دادگر و نيك مرد و براى آدميان
مايه آسايش بود.
شيرويه در سال ششم پادشاهى خسرو پرويز ،شيروى از مريم دختر قيصر به دنيا آمد ،ستاره شناسان
پيش بينى كردند كه ازآمدن اين فرزند زمين پر آشوب گشته و او از راه يزدان بگردد ،شيرويه در سى و
هشتمين سال پادشاهى پدربه تحريك اطرافيان با كشتن پدر موافقت كرد وپانزده تن از برادرانش را نيز در
زندان كشت وى بعد از شش ماه پادشاهى در گذشت.
گشتاسب فرزند لهراسپ و نبيره كيكاوس است .در اوستا از گشتاسب بيش از همه پادشاهان وبزرگان
ومشاهير ايران سخن رفته است ،او بلند همت ،دارنده اسبان تند رو ،از خاندان نوذرو پيرو ودوست زرتشت
پيغامبر است.
اسفنديار پسر گشتاسب و كتايون ونوه لهراسپ ،شاهزاده كيانى در تاريخ اسطورهاى و حماسى ايران و قهرمان
جنگهاى مقدس زرتشتى است كه بيشتر به خاطر نبر سوگ انگيزش با رستم پهلوان ايرانى شناخته مى شود.
بهرام گور :در هرمزد روز هفتمين سال پادشاهى يزدگردبزهكار اورا پسرى آمد كه نامش را بهرام ناميدند و
طبق پيشبينى ستارشناسان او پادشاهى دلير و توانا و پارسا شد و در  ٦٣سالگى حكومت را به پسرش سپرد
تا به پرستش خداى بپردازد و چون به خوابگاه رفت ديگر بر نخاست.
اورمزد نام يكى از پادشاهان ساسانى است فرزند شاپور اردشير كه از دختر مهرك شيرزاد زاده شد و تا
هفت سالگى اورا در خفا نگه داشتند.
شاپور :از پادشاهان اشكانى شاهنامه است در تاريخ ايران باستان نام وى در زمره پادشاهان اشكانى نيست
)از نه پادشاه اشكانى نام برده شده در شاهنامه پنج مورد در تاريخ ايران باستان آمده( و در تاريخ طبرى شاپور
پسر اشكان را دومين شاه اشكانى مىداند كه شصت سال پادشاهى كرد ،وى پسر اردشير بابكان و مادرش
دختر اردوان اشكانى بود.
رستم نام آورترين چهره اسطوره اى در شاهنامه و تبع آن مهمترين چهره اسطورهاى ادبيات فارسى است.
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او فرزند زال و رودابه است وتبار پدرى رستم به گرشاسب و از طريق گرشاسب به جمشيد مىرسد.
بهرام بهرام فرزند بهرام اور مزد كه پدرش هنگام مرگ تاج وتخت را به او سپرد او يورش دشمنان را در
هم مىشكند و داراى بازوانى نيرومند و تندرستى و دليرى است و بعد از نوزده سال پادشاهى درگذشت.
انوشيروان خسرو يكم ،فرزند قباد يكم معروف به خسرو انو شيروان دادگر ،بيست و دومين پادشاه ساسانى
است.
كاووس بزرگ ترين فرزند قباد يكم  ،احتماﻻ ابتدا جانشين مقتدر تاج وتخت كيانى بوده ،اما با همهگير
شدن كيش مزدكى ،كاووس متهم به پيروى از مزدك و كجروى شدو بدين ترتيب از جانشينى تاج وتخت
ساسانى كنار گذاشته شد.
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