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 چکیده
 میصورت مسدتق   معاصر با خود است که به اراز خود  شیو بازخوانش متون پ شرزا ،یهر متن ت،ینامتنیب هربراساس نظر

)ع( بعی از قدرآن،  یالبالغه وکلمات قصار امام عل نهج ماتیو تعل میدرآن متن دخالت دارد. استفاده از مفاه میرمستقیغ ار

در اثدر   یفردوس یبه هیف واال  وجهاتب انی. برده از آن بهره شرسخن خو یناغ یبرا سنیگانرنو ست کها ریها وهیاز ش یکر

کدالم   تید نامتنیب زانید م انیهیف از پژوهش حاضر شناخت و ب ،ییاشت زبان وفرهنگ پارسسبر پای مبن خود شاهنامه،

ارزشدمنی   میسخنان و مفداه  ازتوس را  میحک یررالگوپذ زانیشاهنامه است تا م یها سروده نیدر الفاظ و مضام )ع(امام

هدای شداهانه    به بررسی رونی بینامتنیدت در سدروده   یلیتحل - یفیبا روش توصپژوهش  نرتر سازد. ا مؤمنان برجستهریام

هدای بیندامتنی کده     نتارج حاکی از آن است که گونه است و شاهنامه )متن حاضر(وکلمات قصار امام)متن غارب( پرداخته

است بیانگر روابط بینامتنی میان دو متن بده   واژگانی، مضمونی وگزارشی میان متن حاضر و غارب صورت گرفتهصورت  به

است کده  ی متواز ینف ینامتنیرابطه ب نرپربسامیتر صورت نفی جزئی، نفی متوازی ونفی کلی است وشاران ذکر است که

بسدامی   نرکمتدر  از ،عربیکاربرد الفاظ  عیم بر یفردوس ییکتأ لیبه دل یاست و تناص واژگان یالهام ار یمضمون یوةبه ش

 برخوردار است.

 بینامتنیت، نهج البالغه،کلمات قصار، امام علی)ع(، فردوسی، شاهنامه. کلیدواژها:

 ةشعاِر شاهنامه امللکي  أ يف القصار )ع (علی ما االکلمات لعالقات تَناصّية 
 صخّ املل
أثارت ها ه النصاوص  ،ُمعاِصارها تکاون القراءِة للُنصوص التی جااءت قبلهاا او و اعادةالوالده کلُّ نصٍّّ هو أنَّ  علی  بناء  
ُِ املفااااهيِم و تاعااااليِم هنااج البالغاااِة وفيااه   احااادماااِ علااای ) ( لالقصاااار الکلمااات ال مباشااارة  او غريامباشاارةٍّت ياعتااااِخُ اسااِتخدا
ِة غاري قليلياةٍّت  بعدا  کالمهم يستعملوهنا إلثراء ؤلفونامل طُرِق التی کانال غار  فردوسای فای کتاباِة نظارا  الای القاراِن منا  ُمادَّ

املعرفاااة و اهلااادل الااارئيذ مااان هاا ه الدراساااة هاااو ثقافاااِة الفارساايِة  الللغاااِة و اب علااای اساااس عنايتِاااه ه،شااااهنام، أثااره العظااايمِ 
ِِ و مرااامِ  اشااعاِر لماادی التناااِص  الاای اإلشااارة فاااهيم  مب أتثُّاار احلکاايملتبياا   فردوساایالکااالِ االماااِ علاای) ( فاای الفااا
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باا  نص احلاضاار( و الاا) باا  قصااائد شاااهنامه امللکيّااة التناصااّيةُ  هاا ه الدراسااة العمليّااةُ فاای تعااا   تاالماااِ علاای) ( کااالِ 2
انااوا   يسااتنتج ماان هاا ا البحاا  أنَّ التحليلاایت  -ب( علاای اساااس املاانهج الوصاافیئاانص الغاالاا) الماااِلقصااار الکلمااات ال

و متثال العالقاات التناصاّية با  النصاِ   و تقريريَّاة   معنوياة   و قاد کانات لفظياة   با  الانص احلاضار و الانص الغائاب التناص
فاای الصااالة التناصااايَِّة التاای تکاااون علااای  اساااتعماال   متصاااص اکثااارالاأنَّ جااادير ابلااا کر  االمتصااااص و احلااوارت و الجاارتاراب

األلفاِ عمال است منفردوسی اجتناب ال يّدل علی شّدةفيها و ه ا  استعماال   أاقلُّ  التناصّية اللفظيَّةأّما و املعنّوية  طريقة
 تعربية فی أثرهال

 تشاهنامه فردوسی، اماِ علی) (، التناص، هنج البالغه،کلمات قصار، الکلمات الدليلية:
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 مقدمه -1 3

درنی از اصدطالحات  های اخالقی متون  از دررباز شاعران ونورسنیگان به دلیل محتوای غنی و ارزش

گیری از قرآن و حیرث افزون  پیررفتنی؛ زررا بهره ها تأثیر می و واژگان ومضامین واال و سحر انگیز آن

ای افتخدار بدرای    رفته، خود گونده  آموزی و روشنفکری به شمار می که نشانه دانشمنیی و علم  بر ارن

و حدیرث، بده سدروده شداعر نیدز       قدرآن   و معندوی  گورنیه بوده و به دلیل قیاست و حرمت مذهبی

بخشییه و سخن آن را برای مردمی کده بده قدرآن و حدیرث بده دردیه        ای قیاست و حرمت می گونه

در اردن میدان    (6: 1376)راسدتگو،  سداخته اسدت.    تدر مدی   نگررستنی ارجمنیتر و پدذررفتنی  حرمت می

 ای برخورداراست. نام گرفته از جارگاه ورژه« أخو القرآن»البالغه که بعی از قرآن  نهج

های منحصر به فدرد هندری و بالغدی     ارن مجموعه با غنای واژگانی و عمق معانی در کنار ورژگی

کده جداحظ، عبیالحمیدی کاتدب،      رکی از ارزشمنیتررن منابع الهام نورسنیگان و شاعران است چنان

ها و کلمات قصار امام علی )ع(  خطبه در عرصه سخنوری مرهونموفقیت خود را  نباته ابنمقفع و  ابن

گونه که از آغاز بر ادب عربی تأثیر گذارده بر ادب فارسدی نیدز تدأثیر فدراوان و      داننی و ارن، همان می

زبان پیش از تألیف را همزمان را پد  از   است زررا در آثار شاعران و سخنوران فارسی گسترده داشته

)راثی، شود که متأثر از کالم امام علی )ع( است.  امتنی رافت میالبالغه انواع مختلفی از بین تألیف نهج

با توجه به ارن امدر کده ، بیندامتنی گفتگدوری اسدت میدان متدون، هدر متندی مجموعده            (16: 1383

و از طرفدی   (4: 1384)ورلکدی،  هاست، و هر متنی دگرگون شیه متن درگر است.  کاری شیه نقل معرق

عارف ارزنیه بشری است که فردوسی شداعر پدر آوازه ارران،رکدی از    شاهنامه مجموعه ای دلپذرر از م

ها ردا تشدررح    داستانهای مختلف،خواه درآغاز  گونه شاعرانی است که مضامین سخنان امیرمؤمنان به

برارن اساس درارن پژوهش، ارن  است. رافته نامه بزرگان به رکیرگر در شعر او تجلی ها را مضمون پیام

 شود:   ادر میسؤاالت به ذهن متب

 البالغه وکلمات قصار چگونه بوده است؟ شاهنامه فردوسی از نهج تأثیرپذرریهای  شیوه -1

میان متن حاضر )شاهنامه( متن غاردب )کدالم امدام علدی)ع((      بینامتنیرک از روابط  کیام -2

 بارزتر است؟ 

تدررن   ررباز از مهمدرنی به دلیل جارگاه واال و تأثیرگذاری بر مخاطب ازد میراثکه  با توجه به ارن

شود، و ازطرفدی شدعر فردوسدی     هارشان محسوب می گیری شاعران در جهت بیان انیرشه منابع الهام

ازنظر فکری، حماسی ومتضمن پنی وانیرز است و با نگاه به ارن مسأله که هیف فردوسی مبندی بدر   

ربدی نیسدتیم امدا    داشت زبان پارسی است در شعر وی به لحاظ بسامی شاهی عبارات و الفداظ ع  پاس

بهرگیری از مضامین درنی صرف استفاده از الفداظ آن نیسدت بلکده اسدتفاده از مضدامین درندی در       

هیف از پژوهش حاضر ارن است تدا بدا    سراسر شاهنامه از بسامی باالری برخورداراست، و با ارن نگاه،

ی حکیم تدوس از سدخنان   گیر های بینامتنی متعید و تحلیل روابط بینامتنی، میزان بهره بیان نمونه
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فرض را بر اردن گدرفتیم کده فردوسدی از      را مورد بررسی قرار گیرد برارن مبنا حضرتوکلمات قصار  4

تلمدیح، ترجمده و تفسدیر و تأوردل از سدخنان       های گونداگون، آشدکارا و پنهدان و بده صدورت      شیوه

ندوع نفدی    الهامی از -ی توان از میان روابط بینامتنی، شیوه مضمون امیرمؤمنان بهره برده است و می

 تر دری. متوازی پررنگ
هدای متعدید را مطدرح     هداری از تنداص   گونه ای ابتیا روش کتابخانه ازدر ارن پژوهش با استفاده 

البتده   اردم،  تحلیلی به بررسی روابط بینامتنی متن حاضر و غارب پرداختده  -سپ  با شیوة توصیفی 

به حکمت های نهج البالغده و کلمدات قصارحضدرت از    موارد انتخابی خود را  تر، جهت بررسی دقیق

هداری قدرار    مجموعه غررالحکم اختصاص داده ودر شاهنامه نمونه هدای خدود را مبتندی بدر سدروده     

است و موارد انتخدابی را بدر اسداس موضدوع      شیه گفته شاهان ها از زبان ارم که در خالل داستان داده

 دومتن بپردازرم .  بررسی ارن به بنیی نموده تا با نگاهی ررزبینانه دسته

 پیشینه پژوهش -2

شماری تاکنون  های بی باتوجه به ارن که فردوسی از شاعران برجسته و از مفاخر ارران است، پژوهش

است که به مواردی از آن که در رابطه با موضوع پژوهش حاضدر اسدت، اشداره     شیه در بارة وی انجام

(. در اردن کتداب بده    1376اثدر محمدی راسدتگو )   « فارسیتجلی قرآن و حیرث در شعر »گردد :  می

بررسی تاثیری که قران ونهج البالغه ودرگر متون درن اسالم بر شعر شاعران پارسی داشته را مدورد  

بررسی قرار داده است و در آن به شعر هاری از فردوسی نیدز اشداره نمدوده اسدت و از جملده درگدر       

های تعلیمی مشترا در شداهنامه   حکمت»هاری است چون  کارهاری انجام شیه در ارن راستا مقاله

که در آن با بررسی تطبیقدی بده برخدی     (1391، اثر عبیالعلی اورسی کهخا )«البالغه فردوسی و نهج

است وارن مقاله عرصه درگری را از تطبیدق اردن دو    مفاهیم تعلیمی مشترا بین دو اثر اشاره نموده

به ندوع روابدط بیندامتنی     رن پژوهش مرتبط نیست زررا در آن اصالاثر میّنظر قرارداده که اساسا با ا

« بینامتنیت قرانی در شداهنامه فردوسدی  »وکیفیت ارن ارتباط پرداخته نشیه است، همچنین مقالة 

( که در آن ورژگی شداهنامه مبندی بدر    1393اثر طیبه فیوی ،مسعود باوان پوری ونرگ  لرستانی )

البالغده بدا اشدعار کالسدیک      روابط بینامتنی نهدج »است.  وجه قرار دادهتاثیر پذرری از قران را مورد ت

(کده شدیوة تداثیر پدذرری شداعران      1394زاده و محمی خاقانی اصفهانی ) اثر سیامک ظفری« فارسی

است و بده   کالسیک سرای اررانی را از نهج البالغه را بر اساس روابط بینامتنی مورد بررسی قرار داده

بررسی تطبیقدی سدخنان بدوزر جمهدر در     »است ومقالة  فردوسی نیز اشاره نمودهنمونه هاری از شعر 

بدر مبندای    ( در اردن مقالده  1388،سیی حسین فاطمی واحسدان قبدول، )  «شاهنامه با قران وحیرث

هدای سدخنان بدوذرجمهر در     ها و هم سوری توصیف وطبقه بنیی به بیان شباهت بررسی تطبیقی با

 است. تهشاهنامه با قران وحیرث پرداخ
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هدای   های ارزشمنی گذشته، باری در نظر داشدت کده پدژوهش    به تالش نهادندر ارن مقاله با ارج  5

های متعیدی استوار اسدت و مقالده حاضدر، پژوهشدی مبندی بدر تأثیرگدذاری کدالم          ادبی بر دریگاه

اسدت و از   امیرمومنان علی)ع( بر اشعار فردوسی است و از منظری خاص بده اردن موضدوع پرداختده    

های  های گذشته، ارن است که با گزرنش سروده های نوآورانه مقاله حاضر در مقارسه با پژوهش جنبه

بندیی موضدوعی آن، بدا تکیده بدر       البالغه وکلمات قصار و تقسیم های نهج شاهانه شاهنامه و وحکمت

ری گونده تصدورری کلدی از تأثیرپدذر     روابط بینامتنی موجود به تجزره و تحلیدل پرداختده تدا بدیرن    

های حکیم توس از کلمات قصار امام ارائه گردد و از ارن رهگذر، ارتباطی که از نظر فکری بدا   سروده

اسدت.   نشدیه  دهیم، چیزی که در مقاالت گذشدته بده آن پرداختده    امام علی )ع( داشته را نشان  کالم

ررسی و تطبیق پیش ازپرداختن به بررسی و تطبیق الزم است با نگاهی به نظررة بینامتنیت، شیوة ب

 در ارن مقاله تبیین گردد.

 نظریه بینامتنیت -3

است که با ورودش به حوزه نقی ادبی باعث ارجاد تحولی شگرف در ارن زمینه  ای نظرره (1)بینامتنیت

)آلن، « در اواخر دهه شصت، در فرانسه مطرح کرد (2)بار ژولیا کررستوا بینامتنیت را نخستین»گشت. 

شدناس و نیدز اسدتاد خدودش، میخائیدل       زبدان  (3)وی با مطالعه در آثار فردرنان دوسوسور (30: 1385

هددای ارددن دو دانشددمنی، بدده ارددن مفهددوم دسددت رافددت، ولددی برخددی از  و تلفیددق نظرردده (4)بدداختین

پددرداز روسددی، میخائیددل بدداختین  پددردازان معتقینددی مبددیع اصددلی واژه بینامتنیددت، نظرردده  نظرردده

های کررستوا برای تلفیق نظررات سوسدور و بداختین    جا که تالش اما از آن( 626: 1378)احمیی، است،

درباره زبان و ادبیات موجب نخستین نظررة بینامتنی در اواخر دهه شصت شی وی را مبدیع نظررده   

به تعبیر وی، بینامتنی گفتگوری است میان متون  (136: 1389)مقیسی و همکاران، داننی.  بینامتنیت می

هاسدت، و هدر    کاری شدیه نقدل   ترا سطوح مربوط به آن است، هر متنی مجموعه معرقو فصل مش

 (4: 1384)ورلکی، متنی دگرگون شیه متن درگر است. 
(5)شدود کده روالن بدارت    از آن با عنوان مرگ مؤلف رداد مدی   کهای است  ارن همان عقییه

آن را  

داندی و آن را بدرای هدر متندی      که متن جیری را حاصل اجتماع اجزای پیشین مدی  مطرح نمود چنان

شمارد از نظر وی خاستگاه مدتن، نده ردک آگداهی متحدی مؤلفانده، بلکده         ناپذرر می حتمی و اجتناب

از اردن رو   (105: 1380)آلدن،  هاسدت،   هدا و درگدر مدتن    ها، و از درگر گفته تکثری از آواها، از درگر واژه

 کننی. رب با عنوان بینامتنیت راد میمتون گذشته در متون آرنیه همان چیزی است که ناقیان غ

ترتیب بنا به نظرره بینامتنی هیچ متن مستقلی وجود نیرد بلکه هر متنی برخاسته و شکل  بیرن

گرفته از متون پیشین را معاصر با خود را خواننیگان است و هیچ مولفی خالق اثر خود نیست بلکده  

و براسداس   (198: 1389)ن.ا، مختداری و شدانقی،   ت اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان را معاصران اوسد 
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ای وجود دارد و ارن رابطده در چگدونگی درا مدتن، مدؤثر      میان دو را چنی متن، رابطه»ارن نظرره،  6

 .(112: 1378)مقیادی، « است

اندی   ترجمده کدرده  « النصوصدیه »ردا  « التنداص »ناقیان معاصر عرب اصطالح بینامتنی را بدا واژه  

و تناص به لحاظ لغوی بر وزن تفاعل و ارن باب به معندای مشدارکت و تدیاخل     (300: 1388)میرزاری، 

: 2007)جدابر،  است، ازارن رو مراد از تناص، تیاخل رک متن در متن ماقبدل ردا معاصدر خدود اسدت.      

های گوناگون آن با تعبیرات و تعاررف گوناگونی در نقدی معاصدر    در زمینه انواع تناص و سبک( 1080

رو هستیم که بنا به رک دریگاه روابط بینامتنی به انواع مختلفی چدون، تنداص داخلدی،    عربی رو به 

 انی. تناص ذاتی، تناص خارجی تقسیم نموده

بینامتنی ذاتی همان روابطی است که آثار مختلف رک نورسدنیه بدا رکدیرگر دارندی کده از پد        

بدین آثدار نورسدنیه بدا متدون      کنی. بینامتنی داخلی روابط موجود  زمینة ذهنی نورسنیه حکارت می

پردازد، به ورژه اگر زمینه مشترکی در میان باشی که راه را برای خلق آثدار ندو همدوار     معاصر وی می

کنی و  ها بررسی می را در همه اعصار و دوره مختلفسازد و تناص خارجی، روابط موجود میان متون 

آزادانه متون گوناگون را به دنبال رافتن  ای خاص و نوع معینی از متون اختصاص نیارد بلکه به دوره

. البته غیر از موارد ذکدر شدیه   (45-46تا:  )حماد، بیدهی  کاود و مورد بررسی قرار می گونه روابط می ارن

: 1388)میرزائدی،  چون تناص طبیعی را تلقائی و تنداص مضدمون    ناقیان اشکال درگری از تناص را هم

. تناص تضاد و تناقض و تناص آگاهانه و (23: 1998)کیدوان،  نواری(  تناص تکرار و تنغیم )هم (312-307

 انی. برشمرده (359: 2006)مجاهی، و تناص تألف )هماهنگ(  (1084: 2007)جابر، ناآگاهانه 

، (7)، محمی مفتاح(6)انی، محمی بنی  از جمله پژوهشگران عرب که به موضوع بینامتنیت پرداخته

هدای کداربردی بده     کده عدالوه بدر جنبده     (10)، صدبری حدافظ  (9)، عبیالملک مرتداض (8)ی رقطینسعی

انی. البته از نظدر برخدی منتقدیان معاصدر عربدی، بیندامتنی        پردازی در ارن زمینه نیز پرداخته نظرره

-200: 1389)مختداری و شدانقی،   ی عرب است های ادبی در نقی ادب بازخوانش و نگرشی دوباره به سرقت

و ارن بیان معناست که میراث نقی ادبی از ارن موضوع غافل نبوده بلکه ارن دسدتاورد را تحدت    (199

عناورنی همچون توارد الخواطر، التولیی واالبدیاع و نیدز التضدمین و االقتبداس و السدرقة االدبیدة در       

ن نظررده در  . و نکتده مدورد توجده ارد    (1081: 2007)جدابر،  است  میراث ادب عربی مورد توجه قرارداده

های ادبی، تفاوت نگداه آن بده میدراث ادبدی اسدت؛ زردرا در        رابطه با مباحثی چون اقتباس و سرقت

کده در اردن نظررده،     گیدرد در حدالی   ها مورد بررسی قرار می گونه مباحث، بیشتر جنبه منفی آن ارن

تدر خواهدی شدی.     گیرد که براساس آن فهم متون بهتر و دقیدق  جنبه مثبت آن، مورد ارزرابی قرار می

 .(158: 1387)قائمی، 



            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسالمی، دوره اول، شماره اول، پاریز و زمستان 
 

7 
 

 روابط بینامتنی -3-1 7

متنی که در تعامدل بدا مدتن    [، متن غارب ]متن موجود[، متن حاضر استبینامتنی دارای سه رکن 

کده تبیدین آن    ]انتقال لفظ را معندا از مدتن غاردب بده مدتن حاضدر      [حاضر است و روابط بینامتنی 

 (29: 1391)مسبوق، بیات، تررن بخش نظرره بینامتنی در تفسیر متون است.  مهم
گیدرد کده از آن بده عندوان      در متون آرنیه به سه صدورت انجدام مدی    پیشینبه کارگیری متون 

 انی. گانه بینامتنی نام برده های سه قانون

 نفی جزئی یا اجترار -3-1-1

آورد و مدتن حاضدر    در ارن نوع از روابط بینامتنی، مؤلف، جزئی از متن پنهان را در مدتن خدود مدی   

ادامه متن غارب است، چنین تعاملی معموالر از نظر معنای الفاظ موافق با متن غاردب اسدت و کمتدر    

ررن ندوع  تد  تدررن و سدطحی   ارن قانون سداده  (116: 2005)عزام، شود  ابتکار و نوآوری در متن دریه می

توانی رک کلمه را رک جمله ردا ردک حدرف     روابط بینامتنی است که استفاده مؤلف از متن غارب می

 (306: 1388)میرزائی،  .رود باشی که به شکلی آگاهانه و بیون نوآوری از سوی مؤلف به کار می

 نفی متوازی یا امتصاص -3-1-2

ای در متن حاضر به کدار رفتده کده     به گونه شود و در ارن نوع متن پنهان از سوی مؤلف پذررفته می

جوهره آن تغییر نکرده، در واقع مؤلف نوعی سازش میان متن پنهان و متن حاضر ارجاد کرده است. 

بنابرارن در ارن شکل از روابط بینامتنی، معنای متن غارب در مدتن حاضدر تغییدر     (55: 2000)موسی، 

ای متن حاضر با معنای متن غاردب متفداوت نباشدی    کنی و ارن بیان معنا نیست که معن اساسی نمی

 (306: 1388)میرزائی، توانی با نوعی تغییر و تنوع همراه باشی.  بلکه می

 نفی کلی یا حوار -3-1-3

درجه بینامتنی است و نیاز به خوانشی عمیق و مکرر دارد زردرا مؤلدف مدتن     باالتررنارن نوع روابط 

گدردد، بده عبدارتی     گیرد که معنای آن به کلی متفاوت می غارب را در متن خود به شکلی به کار می

درگر مؤلف، متن غارب را بازآفررنی کرده و ابتکار و ندوآوری خدورش را بده نمدارش گذاشدته اسدت.       
 (306-307)همان: 

 نگاهی به کلمات قصار امیرمؤمنان)ع( و شاهنامه فردوسی -4

هد.ق( برای کتابی وضدع کدرد کده گلچیندی از      395)ف  (11)البالغه اسمی است که شررف رضی نهج

هدا   هدا و حکمدت   ها، نامه نموده و آن را بر سه محور خطبهآوری  سخنان امیرالمؤمنین را در آن جمع

در ارن جستار به کلمات قصار امدام علدی)ع(    که با توجه به ارن (163: 1389آبادی،  )عشقاست،  قرارداده
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پیری آورندیه اردن کتداب     که در کتاب غررالحکم ودرر الکلم استناد شیه است، الزم به ذکر است که 8

( است که کتاب خود را در نود ورک باب فهرسدت بندیی   550را 510عبی الواحی تمیمی آمیی )ف 

ج البالغه، صی کلمه جاحظ،تحف العقول ابدن شدعبه حراندی ودسدتور     است وآن را به کمک نه نموده

بنابرارن تألیف غررالحکم  (28)شیخ االسالمی،بی تا:  است.  المعالم قاضی قضاعی به رشته تحررر در آورده

ای از آن را در  است. حکیم توس نیز شاهنامه را بر طبق روارات رک بار نسخه بوده از نهج البالغه بعی

)منتصدب  .تحررری از آن را تمام کرد  )هد.ق400(هد( به پاران رسانی و بار درگر در سال 384سال )

البالغده در دسدت    بده ندام نهدج    ای میون ( بنابرارن آنچه امروز به عنوان مجموعه35: 1383مجابی، 

ای مدیون   ماست در زمان تألیف شاهنامه وجود نیاشته، اما کالم امام علی )ع( نه به صورت مجموعه

 امدام الجهنی که از اصدحاب   که زریبن وهب است، چنان شیه لکه به صورت پراکنیه روارت و نقل میب

خطدب امیرالمدؤمنین   »هدای حضدرت را بدا عندوان      ای از خطبده  بود اولین کسی است که مجموعده 

 .(51-53: 1975)الحسینی الخطیب، آوری کرده است.  را جمع« الجمع واالعیاد و غیرهما المنابر فی علی

هدد.ق(  255-160هدای )  معدروف عدرب کده در سدال     نورسدنیه افزون بدر اردن، جداحظ ادردب و     

هدا و دعاهدا و کلمدات امدام      هدارش از خطبده   العمیی، در جای جای نوشته زرست، بنا به گفته ابن می

بنابرارن صی کلمه جاحظ که از منابع نهج البالغه وبه تبع آن غرر  (35-37: 1383)راثی،  است. برده بهره

هدا پدیش از شدررف رضدی نورسدنیگان و ادربدان        الحکم است، خود گورای ارن مطلب است که قرن

که  ها را در قالب لفظ درگر بررزنی چنان کوشیینی تا آن سخنان را حفظ و معانی ابتکاری آن لفظ می

هدای   هفتداد خطبده از خطبده   »گوری:  ین خود به ارن پاره از بالغت میعبیالحمیی کاتب درباره رسی

 .(202: 1365)سییی،« ای جوشیی. ها در ذهنم چون چشمه أصلع را حفظ کردم و ارن خطبه

گوری و از خالل آن،  و قهرمانان داستان سخن می پادشاهانغالبار از زبان  شاهنامهدر  (12)فردوسی

سدمان وزمدین، پیدیارش انسدان، ناپاردیاری دنیدا، دادگدری، فرجدام         بارها به صفات الهی، آفررنش آ

فردوسی از لحاظ فکری حماسی و متضمن پندی واندیرز    به طورکلی شعر کاری و.... اشاره داشته ستم

 مثدل اردن  »گیرد،  که در زمره ادبیات تعلیمی قرار می های اخالقی است از دستورالعمل ای ومجموعه

رسی خواسته است همچون حکیمی توانا وعالمی بدا شدور واحسداس    است که ارن بزرگ مرد ادب پا

مطالعه دقیق کتداب و توجده    عامه مردم بازگو کنی، مطالب اخالقی واجتماعی و خیاشناسی را برای

رسانی که ارن اثر نکات بسیار دقیق و مهم اسدالمی را بدا    به مفاهیم ارزنیه آن ما را به ارن نتیجه می

ران ورهبران درنی را در بر دارد همان نکاتی متضمن زنیگی نورن هر فدرد  توجه به فرمارشات پیشوا

مفاهیم مشترا میان ادران ناشدی از مبدیأ الهدی     البته ناگفته نمانی( 11: 1363)رنجبدر،  «انسانی است.

هاست بحث اتخاذ رک درن از درن درگر مطرح نیست به عنوان نمونده حقدارق عقالندی     مشترا آن

های الهدی   شود در همه آرین در آرین مزدرستی ستوده می خشش، نیکوری و...چون پاکی، صیاقت، ب

هدا و پندی واندیرزها مفداهیم عدام انسدانی را مطدرح         مورد ستارش است زررا فردوسی با بیان حکمت
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توان پییا کرد اما باری توجده داشدت    ها در منابع درنی اررانی قبل از اسالم می کنیکه ارن حکمت می 9

در قرن چهارم هجری، مصادف است با دوران شکوه وتمین اسالمی و اردن قدرن در   تیورن شاهنامه 

عین حال، دوران گسترش سلطه سیاسی شیعه بر اقطدار جهدان اسدالم و نیدز اوج نشداط و تحدرا       

اعتقادی میان شدیعیان بدا اهدل     -علمی ارن گروه در تاررخ است، ضمنار دوران پیکار سهمگین فکری

زمدان   راندی کده تفکدر خردگراردی بده وضدوح درآثدار انیرشدمنیان آن        حیرث و اشدعرران اسدت، دو  

بیندیم   شود با نگاهی به درباچه شاهنامه وتطبیق آن با منیرجات کالمی شیعه به روشنی می می دریه

-228: 1383)ابوالحسدنی،  اسدت.  اعتقادی شیعه سهیم بدوده -که فردوسی در ارن پیکار سهمگین فکری

هدای بسدیاری از ابیدات     سدوری و شدباهت   هدم  و شیعه مذهب اسدت،  زررا او، شاعری مسلمان(  225

گدردد، خدود    ای از آن اشداره مدی   شاهنامه با مفاهیم کالم امام علی)ع( که در ارن جستار بده گوشده  

هرچندی  اسدت،   البالغده وکلمدات قصدار امدام نبدوده      تأثیر از نهج که حکیم توس بی دلیلی است بر ارن

هدا   گوری اما در حقیقت آفررننیه کالم آن ان و قهرمانان کهن ارران سخن میفردوسی از زبان پادشاه

خود اوست، بنابرارن فردوسی بسیاری از مفاهیم مشترا میان ادران را بدا رندگ و شدمارل اسدالمی     

  دهیکه در واقع نشان از اعتقاد سرارنیه آن دارد. ارائه می

و   ر خود را صرف احیای زبان فارسدی کدرده  که فردوسی بیشتر عم از سوری درگر با توجه به ارن

است اردن سدوال    کارگیری کلمات و عبارات عربی اجتناب ورزریه در اثر ارزشمنی خود به شیت از به

ممکن است مطرح شود که اصوالر آرا فردوسدی بده زبدان عربدی آشدناری داشدته اسدت تدا بتواندی از          

ر منابع مربدوط بده فردوسدی در خصدوص     فرمارشات امام بهره بگیرد؟ جواب ارن است که هرچنی د

است ولی، خود شاهنامه بهتررن دلیل بر آن است که حکدیم   ای نشیه آشناری وی با زبان عربی اشاره

که در روزگار فردوسی کلمات عربی بده   است؛ زررا باتوجه به ارن توس کامال به زبان عربی مسلط بوده

ها حتی برای فارسی زبانان بسیار مشدکل بدود،    نبود که تشخیص آ ای با زبان فارسی درآمیخته گونه

هدا را بده خدوبی     توانسته به فارسی سره شعر بگوری که کلمدات عربدی ومعدادل آن    بنابرارن کسی می

 ها خود دلیلی است که حکیم توس بی بهره از کالم امام علی)ع( نبوده است. بشناسی. همه ارن

هدای شداعر و تندوع     های نهج البالغه وکلمات قصار امام)ع( در سروده باتوجه به فراوانی بینامتنی

مذکور سه شیوه بینامتنی واژگانی، مضمونی را الهدامی و   قوانینهای بینامتنی عالوه بر  اشکال وشیوه

 گیرد. بینامتنی گزارشی نیز مورد بررسی قرار می
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 از کلمات قصار امام علی)ع( ی تأثیرپذیری فردوسی ها شکل -4-1 10

 بینامتنی واژگانی -4-1-1

هدیچ   آرده و حدیرث، بدی     گیری که سداختار عربدی   الف( وام ارن تأثیرپذرری خود به سه شیوه است:

تغییری را با انیا تغییر لفظی و معنوی همراه است. ب( ترجمده فارسدی لغدت ردا ترکیدب عبدارت       

 ای از آره و حیرث است. یب که برآرنی و فرآوردهقرانی و حیرثی. ج( برآرنیسازی کلمه و ترک

 بینامتنی گزارشی -4-1-2

آره را حیرثی را بدا اسدتفاده از ترجمده و تفسدیر بده فارسدی گدزارش         مضمون شاعر در ارن شیوه ، 

 (18: 1376)راستگو،  .قول مستقیم را غیرمستیم است که هماننی نقل کنی به طوری می

 ونیمضم -بینامتنی الهامی -4-1-3

گیرد پ  از دررافت مضمون، آن  سخن خورش را از آره را حیرثی الهام می مادهشاعر در ارن شیوه، 

کنی، ارن اثرپذرری، گاه چنان نزدرک و آشدکار اسدت کده سدخن را      الفاظ و تعابیر خود بیان می را با

سدازد.   دهی و گاه چنان دور که پذررش متن غارب را دشدوار مدی   ترجمه آزاد از متن غارب نشان می
 (47)همان: 

 وکلمات قصار در اشعار شاهانه شاهنامه البالغه بینامتنی نهج -5

البالغه و غررالحکم به عنوان متن غارب و اشعار شاهنامه متن حاضر اسدت، بعدی    نهجدر ارن پژوهش 

چندین جهدت سدهولت در     پردازرم هم از ذکر متن غارب به ذکر متن حاضر و روابط بینامتنی آن می

 پردازرم. ها براساس مضمون می بنیی اشعار و حکمت بررسی به تقسیم

 خردورزی  -5-1

تی بر اساس مشاهیات فرد نسبت به جهان هستی و بدینبال آن تحلیدل و   نگرش خرد گرارانه به هس

گیرد؛ رکی از محورهای کدالم امدام علدی )ع( بدر      تحقیق عقالنی و منطقی از جهان هستی شکل می

تدررن انیرشده حداکم بدر شداهنامه خدرد و خردگراردی اسدت          تفکر و خردورزی بنا شیه است و مهم

کنی جدان و خدرد را    گاه که خیا را به فرخنیگی راد می مه آنکه وی در نخستین ابیات شاهنا طوری

بر ارن اساس شیوه تاثیرپذرری متن حاضر از متن غارب مدورد   (23-24: 1390)اکبری، آورد.  فرا راد می

 گیرد. بررسی و تحلیل قرار می

 «ن اوسدت نشدا ن خدرد مدرد سدخ    » (561تدا:   )شیخ اسالمی، بدی  دليُل عقل الر ُجِل قـَْولُهُ  متن غایب:

 َمـْن َعَقـَل َصـَم َ  «خردمنی کسی است که زبانش را در بنی کشی.» (971)همدان:   العاِقُل َمْن َعَقَل ِلسانَه
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 (1056: 1386البالغده،   )نهدج  اذا َتَ  العقـُل نـََقـَص الکـال  «کنی. که خرد ورزد سکوت  کسی( »984)همان:  11

 «شود. هرگاه خرد کامل گردد کالم انیا» (958)همان: 

 (14)به لهراسپ (13)کی خسرو متن حاضر:

 آزار بددددداش خردمندددددی بددددداش و بدددددی

 
 

 دار بددددداش همیشددددده زبدددددان را نگددددده
 (358 /4: 1387)فردوسی،

پذررفته شیه و به صورتی در متن حاضر به کار رفته که جدوهره   پنهانجا که مضمون متن  از آن

آن تغییر کرده است، لذا نوع رابطه، نفی متوازی را امتصاص اسدت زردرا شداعر نشدانه خردمندیی را      

مصیاق کاملی « َمْن َعَقل َصـَم َ »و  «إذا َتَ  الَعقُل نقَص الَکال ُ »دانی  حفظ زبان و مراقبت از کالم می

مضمونی است در توصیف رکدی   -است، بنابرارن شیوه تأثیرپذرری فردوسی الهامی  ونمضماز همین 

 گرفته است.  های خردورزی مضمون سخن خورش را از کالم امام الهام از ورژگی

هدر کد  از خدرد رداری جوردی      » (966تدا:   )شیخ اسدالمی، بدی   َمْن استعان ابلَعْقل َسد ده متن غایب:

مـا  «بهتررن بدی نیدازی اسدت.    خرد» (38:حکمت 1386البالغه،  )نهج ِغنـی اَْلَعقـلُ إن  أْغنی الْ  «هیارت شود.
خیاونی عقل و خرد را نزد کسدی بده   » (407حکمت )همان، اسَتنَقَذُه بِِه َيومـاً مـاودََع اّلّلُ امرًء عقاًل إال  استَ 

 «با همان حقیقت شررف، روزی اورا نجات داد. ارنکهودرعت ننهاد مگر 

 به خسرو (15)قبادکی  متن حاضر:

 سددددزد هددددر آنکدددد  کدددده دارد خددددرد 
 

 بددددده کدددددژی و ناراسدددددتی ننگدددددرد    
 (354/ 1)فردوسی: 

اِل ساادَّدهُ »بدا کدالم امدام علدی )ع( بپدردازرم       فردوسدی سدروده  اگر به مقارسده   اتاعان اِبل عق  « ماان  اس 

قدول غیرمسدتقیم،    فردوسی با ارن کالم تعامل برقرار کرده است و به واسطه تفسیر هماننی رک نقل 

را راه بینیم امیر مومنان عقل  می 407که در حکمت  کنی ورا همان گونه آن را به فارسی گزارش می

آدمدی در   ه آننیز با همین نگاه خرد را راه نجات دانسته تدا بده وسدیل   و فردوسی  دانی نجات آدمی می

توان شیوه تأثیرپذرری او را بینامتنی گزارشی تلقی نمدود   از ارن رو می ورطه کژی و نادرستی نیفتی

 دانی. چرا که خرد را اسباب هیارت و نگرورین به کژی و ناراستی می

متن حاضر ادامه متن غارب اسدت و چندین    نفی جزئی را اجترار است زررا نوعاز  بینامتنیرابطه 

ی معموالر از نظر معنای الفاظ موافق با متن غارب است و کمتر ندوآوری در مدتن حاضدر دردیه     تعامل

 شود. می

 آموزی رابطه خردورزی و علم -5-1-1

ُُ واِعـی اْلَهْمـُ :متن غایب ُُ  «علم بییارکننیه فهدم و خدرد اسدت.   » (1000تا:  )شیخ اسالمی، بی اَْلِعلـ الِعلـ
َُ َعِقلَ َيدُُّل علی اْلعْقل َفَمْن  ، پد  کسدی کده علدم ورزد،     بر خدرد دانش دلیل است » (992)همدان:   َعِل
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ُُ يـُْنِجـُد اْلِهْکـر «عاقل است. 12 اْلِعْلـُ ِمْصـبا   «بخدش فکدر اسدت.    نجات ]آموزی[علم » (1000)همان:  اَلِعْل
َسـِن ا «علم چراغ عقدل و سرچشدمه فضدیلت اسدت.    » (991)همدان:   اْلَعْقل و يَنبوع اْلَهْضل ْْ ْلَعْقـل مـن أ

 « به دانش است. ]آن [بهتررن خرد آراستگی» (967)همان:  اْلَتح لي اِبْلِعْلُ

 :استادبه  (16)شیروره متن حاضر:

 بیانددددی کدددده چنددددیان نددددیاری خددددرد 

 یکنددد رویدددچدددو ن بدددر یبددده گفتدددار بددد 

 

 کددده مغدددزت بددده داندددش خدددرد پدددرورد   

 یروان و خدددددرد را پدددددر آهدددددو کنددددد 
 (332/  8: ی)فردوس

 :(18)به اسفنیرار (17)گشتاسب

 نگهدددددیار تدددددن بددددداش و آن خدددددرد  

 

 کددده جدددان را بددده داندددش خدددرد پدددرورد  
 (5/283)همان منبع:    

 به کار دانان خود : (19)بهرام گور
 بددددده داندددددش روان را تدددددوانگر کنیدددددی   

 

 خددددرد را زبددددن بددددر سددددر افسددددر کنیددددی 
 (539/  6)همان منبع: 

   به مردم: (20)اورمزد

 بدددده مددددرد خردمنددددی و فرهنددددگ و رای

 دلددت زنددیه باشددی بدده فرهنددگ وهددوش     

 خردمنددی همچددو آب اسددت ودانددش زمددین 

 

 بددددددود تخددددددت شدددددداهی بپددددددای    

 بددده بدددی در جهدددان تدددا تدددوانی مکدددوش 

 بددیان کددین جددیا و آن جددیا نیسددت زرددن  
 (255/  6 )همان منبع:

ررزی کدرده   های خود را براساس آن پاره ها، سروده با الهام از مضامین حکمت ابیاتشاعر در ارن 

همانطور که امام، علدم   است، زررا که مفهوم اصلی ارن ابیات، بارور کردن خرد به علم و دانش است،

را روشنای خرد وسرچشمه فضیلت می دانی فردوسی نیز با بهرگیری از اردن مفهدوم آن را در قالدب    

خرمنی را بسان آب و دانش را چون زمین دانسدته کده هدر کدیام بدیون درگدری راه        ر،تشبیهی درگ

تباهی می پیماری، بنابرارن با تأثیرپذرری ارن مضمون را از کالم امام الهام گرفتده و مفهدوم آن را بدا    

دو است. ارتبداط بیندامتنی میدان     که جوهره آن تغییر نکرده الفاظ و تعابیر خود بیان نموده در حالی

ای در متن  متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است که شاعر با الهام از مضمون متن غارب، به گونه

 است. حاضر به کار برده و نوعی سازش میان دو متن برقرار کرده
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 سنجیده سخن گفتن -5-2 13

اشتن از ای به بیان صفات بارز اخالقی و بازد های شاهنامه توجه ورژه الی داستان حکیم توس در البه

و  است که با بسیاری از کلمدات قصدار   ترآن را بیان نموده اخالق مذموم داشته و با زرباری هرچه تمام

 بخش اشعار شاهنامه است.  البالغه همسو بوده و تجلی ارن مفاهیم زرنت های نهج مفاهیم حکمت

بهتررن کالم آن چیزی اسدت  » (231تا:  )شیخ االسالمی، بی خرُی الکال  ماال ُیُِلُّ وال يَِقلُّ  متن غایب:

ِ َخْلقـی سـوء  إلـا اإلواـار واإلْقـالل،  «که سبب آزردگی نگردد و کدم و اندیا هدم نباشدی.     ِْ اْلَکـالُ  بـَـ
َصـرٌ  َْ گدوی و   کالم محیود بدین دو چیدز اسدت، زرداده    » (1214)همان:  فَاإْلوااُر َهَذٌر و اإلْقالُل َعیٌّ و 

الُتْکاِـْر « اسدت.  ]مطلدب [گوری باعدث گندگ بدودن     ی است و کمسرار گوری باعث راوه گوری، زراده کم
ْْ فـََتْسـُق  گوری نکن موجب آزردگی می شوی و افراط نکن کده   زراده» (1224)همان:  فـَُتْضِجر وال تـَْهـِر

 «کنی. سقوط می

 لهراسپ به گشتاسب: متن حاضر:

 جدددوانی هندددوز اردددن بلندددیی مجدددوی    

 

 سدددخن را بسدددنج و بددده اندددیازه گدددوی    
 (7/  5 )فردوسی:

 به خردمنیان: (21)شاپور

 زبددددددان را نگهددددددیار بارددددددی ب ددددددی ن

 کددددده بدددددرانجمن مدددددرد بسدددددیارگوی

 

 نباردددددددی روان را بددددددده ز هدددددددر آز دن 

 بکاهدددی بدددده گفتددددار خددددورش آبددددروی 
 (349/  6 )همان منبع:   

فردوسی با شیوه تناص الهامی، مفهوم کالم امام را با الفاظ و تعابیر خود بیان نموده اسدت، زردرا   

گوری و سنجییه سخن گفتن است از اردن   مضمون اصلی عبارت امام )ع( و فردوسی، تأمل در سخن

 رو ارتباط بینامتنی موجود میان دو متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است. 

بهتررن پرتاب سخنی اسدت  » (1226تا:  )شیخ االسالمی، بی َوب الر ْمی القوُل املُصـي أصْ  متن غایب:

بهتدررن  » (1217)همدان:   أْسن الکال  ماال ََتُجُّه اآلذاُن وال يـُْتِعـُ  فـَْمُمـُه األْفمـا  «که به هیف بخورد.

   «ها را آزرده نگردانی و فهمیین آن موجب خستگی فهم نگردد. کالم آن است که گوش

 خاقان چین به خرداد برزرن: متن حاضر:

 بددیو گفددت خاقددان بدده شددیررن زبددان    

 بگدددو آن سدددخن کددده سدددود انیروسدددت

 

 دل مدددددردم پیدددددر گدددددردد جدددددوان  

 سخن گفته مغدز اسدت و ناگفتده پوسدت    
 (191/ 8)فردوسی: 

شیوه شاعر تناص مضمونی را الهامی است که وی سروده خورش را در تعامل با مضمون عبدارت  

جدوان    ست، زررا مفهوم اصلی ارن دو بیت ارن است که کالم نغز و شیررن دل پیر را هدم قرار داده ا
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کنی پ  سخنی را باری گفت که ارزشمنی باشی، بنابرارن فردوسی با الهدام از کدالم امدام )ع( بده      می 14

ن پردازد و ارتباط بینامتنی میان دو متن از نوع نفی کلی اسدت زردرا در ارد    بازآفررنی متن پنهان می

 «دهدی.  مؤلف متن پنهان را باز آفررنی کامل می کنی و معموال ارن امدر ناخودآگداه روی مدی   »مورد 

ای مضدمون   و فردوسی در ارن بیت ها به نوآوری در بیان دسدت زده و بده گونده    (37: 2005)وعی اهلل ،

 ست.أخذ شیه از کالم امام علی )ع( در متن حاضر به کار رفته که به سادگی قابل تشخیص نی

 دادگری -5-3

 «نیکوتررن خصلت است. ]ورزی[عیالت » (977تا:  )شیخ االسالمی، بی ةْلْعْدُل أْفَضُل الس جيّ اَ  متن غایب:

 (22)قباد به رستم کی متن حاضر:

 قبدداد بدده رسددتم چنددین گفددت پدد  کددی   
 

 زداد کددددده چیدددددزی نیردددددیم نکدددددوتر 
 (354/  1)فردوسی: 

صدورت   بینامتنی واژگانی از نوع برآرنیسازی از کالم امام )ع( تأثیر پذررفته است، بدیرن  باشاعر 

جا که فردوسی معندای واژگدانی از کدالم     ای از سخن امام است. از آن که بیت شعر برآرنی را فرآورده

ر زداد( امام برگرفته و ابتکار در آن جزئی است، زررا تعامل از نظر معنای الفاظ )چیزی نیردیم نکدوت  

 موافق با متن غارب است و نوع رابطه بینامتنی نفی جزئی را اجترار است. 

َمـْن  «هرک  کده عدیالت ورزد، صداحب قدیرت اسدت.     » (898)همان:  َمْن َعَدَل ََتَک ن متن غایب:
َُ قَـْدرُهُ  َعْدلُـه َمـْن واُـَر  «شدود.  که عیالت پیشه کندی، قدیرومنزلش بدزرگ مدی     کسی» )همان( َعَدَل َعظُـ

َدْت أایُمهُ   «که عیالتش افزون شود روزگارش نیکو باشی. کسی» (899)همان:  ُحُِ

 خسرو به قباد: کی  متن حاضر:

 مگددردان زبددان زرددن سددپ  جددز بدده داد   

 مکددددددن درددددددو را آشددددددنا بددددددا روان

 

 کددده از داد باشدددی تدددو پیدددروز و شددداد    

 چددو خددواهی کدده بختددت بمانددی جددوان     
 (358/  4)فردوسی: 

اسدت و اردن    دررافت مضمون به شکل الهامی مفهوم آن را بدا تعدابیر خدود بیدان نمدوده     شاعر با 

شیه و به صدورتی   مضمون که دادگری سبب پیروزی و کامرواری است با الهام از متن پنهان پذررفته

در متن حاضر به کار رفته که جوهره آن تغییر نکرده از ارن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متدوازی  

 .است
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 روی و اعتدال میانه -5-4 15

)شدیخ االسدالمی،    األمور َفَمْن َعـَدَل عـن اْلَقْصـد جـاَر و مـن أَخـَذ بِـِه َعـَدلَ  عليک اِبلَقْصد فی متن غایب:

که  و کسی شیهروی عیول کنی ستمگر  که از میانه کسی پ روی در امور  برتوست میانه» (1186تا:  بی

   «گردد. به آن چنگ آورزد عادل می

 به بزرگان: (23)بهرام بهرام حاضر:متن 

 زکددددددار زماندددددده میاندددددده گددددددزرن  

 

 چددو خددواهی کدده رددابی بدده داد آفددررن      
 (269/  6)فردوسی : 

سدازد کده چندین بده نظدر       فردوسی طوری مضمون کالم امام )ع( را در ارن بیدت مدنعک  مدی   

کده بدا اسدتفاده از     رسی که به صورت غیر مستقیم به نقل قول سخن امام پرداختده اسدت و اردن    می

« زکدار زمانده میانده گدزرن    » مصرع اول بیتکه  است، چنان ترجمه و تفسیر، به فارسی گزارش کرده

اد فیعليا  »موافق  گورا دقیقا ترجمه و برگردان سخن امام)ع( است، از ارن رو  است، «األماور اِبلقاص 

توان شیوه تأثیرپذرری او را تناص گزارشی تلقی نمود و رابطه بینامتنی میان دو متن از نوع نفی  می

و  اسدت و کمتدر ابتکدار    جزئی را اجترار است زررا شاعر جزئی از متن پنهدان را در مدتن خدود آورده   

 نوآوری در متن حاضر وجود دارد.

 پرهیز از حرص و آز - 5-5

( 31-53: نامده  1386البالغده،    )نهدج  إایک أن توجَف ِبَک َمطاای الط َمع فـَُتوِردُک َمناِهـَل اْهََلَکـة متن غایب:

 الطاامع   ِوققِ  «های هالکت برساننی. های طمع تو را براننی و به سرچشمه که مرکب بپرهیز از آن»
 «طعمکار در بنی ذلت است.» (226)همان، حکمت:  ال ِّلِ 

 بهرام بهرام به بزرگان: متن حاضر:

 آسددای شدددوی  چددو خشددنود باشددی تددن    

 نددده کوشدددیینی کدددوتن آرد بددده رندددج    

 وگدددر آز گیدددرد دسدددت را بددده چندددگ    

 

 وگددددددر آز ورزی هراسددددددان شددددددوی   

 روان را بپیچددددددددددانی از آز رنددددددددددج 

 بمانددددی روانددددت بدددده کددددام نهنددددگ    
 (264/  6)فردوسی: 

فردوسی مضمون کالم امام را اساس سروده خود قرار داده، زردرا مفهدوم ابیدات اردن اسدت کده       

اردن مضدمون    در تعامل بدا  حرص و آز، بنی اسارتی بر روان و موجب رنج و هالکت است، پ  شاعر

داده کده اشداره بده    قرار « بمانی روانت به کام نهنگ»ارن مصراع را « ةُتوِردُک َمناِهَل اهََلَکـ»کالم امام 

ای در متن حاضربه کار  همان مضمون کالم امام دارد بنابرارن چون متن پنهان پذررفته شیه به گونه

 رفته که اساس آن تغییر نکرده از ارن رو ارتباط بینامتنی از نوع نفی متوازی است.
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 پرهیز از خشم و غضب -5-6 16

خشدم و غضدب،   » (1100تدا:   )شیخ االسالمی، بی ِمَن الَصوابالغضُ  يـُْهِسُد األْلباب و يـُْبِعُد  متن غایب:

: 1386البالغده،   )نهدج  الشـيطانِ  إاّیَک والغضـَ  فننّـُه ِْیـرْیٌَم من «گردانی. فرد را فاسی و از راه درست دور می

 «بپرهیز از غضب زررا غضب سبک سری و از اغواهای شیطان است.» (1026

 قیصر به خسرو متن حاضر:

 او درشددددتی نمددددودچددددو پیددددروز بددددا  

 

 نیردددی اندددیر آن کدددار جدددز تیدددره دود     
 (98/  8)فردوسی:

 گشتاسب به اسفنیرار:

 بددددیو گفددددت در کددددار تنددددیی مکددددن 

 

 بلندددددیی بیدددددابی نژندددددیی مکدددددن    
 (305/  5)همان منبع: 

کنی همان طور که  ررزی می شاعر با الهام از کالم امام )ع( اساس سخن خود را بر مبنای آن پاره

دانی شاعر نیدز بدا الهدام از     امیر مؤمنان خشم وغضب را باعث نیرین راه درست و به بیراهه رفتن می

داندی   گی میارن معنا درشتی و غضب را باعث وبانی بر باد رفتن دودمان و از دست دادن رفعت و بزر

و با ارن نگاه، شیوه تأثیرپذرری از نوع تناص مضمونی است و نوع رابطه بینامتنی نفی متوازی است، 

 زررا نوعی سازش میان دو متن برقرار است. 

 نکوهش آرزوهای بلند -5-7

که آرزوهارش زراد گردد، رنجدش   کسی» (104تا:  )شیخ االسالمی، بی َمْن َواَُر ُمناُه َواُـَر َعنـا هُ  متن غایب:

هدرک  کده آرزو را طدوالنی    » (36: حکمت 1386البالغه،  )نهج َمْن أْیاَل األَمَل أساَء اَلَعَمل« افزون گردد. 

لَـ َ  «کنی به بیکرداری دچار شود. کسی که از آرزوها  » (105تا:  )شیخ اسالمی، بی من اْستعان ابألمـا  أفـْ

 «راری جوری، بیچاره است.

 :بهرام گور به بزرگان متن حاضر:

 وگددددددر برگزرنددددددی زگیتددددددی هددددددوا

 دسددددددت ردددددداز بددددددیو دادت چددددددو

 

 نددددوا بمددددانی بدددده چنددددگ هددددوا بددددی  

  بدددیان تدددا نمدددانی بددده گدددرم و گدددیاز    
 (365/  6: )فردوسی

  به موبی: (24)انوشیروان

 بددده موبدددی چندددین گفدددت پیروزشددداه    

 کددده خدددواهش از اندددیازه بیدددرون شدددود  

 

 خددواهکدده خددواهش زرددزدان بدده انددیازه      

 از آن آرزو دل پدددددر از خدددددون شدددددود  
 (410/  7)همان منبع: 
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ای خیلدی آزاد از مدتن غاردب اسدت      شیوه تأثیرپذرری تناص مضمونی است. گورا سخن ترجمده  17

کنی، چرا که فردوسی، انتخداب آرزوهدای    که مفهوم آن را شاعر با الفاظ و تعابیر خود بیان می طوری

لَـ َ »دانی که مفهوم آن با  نواری افتادن می چنگال بی درسرانجام را  بی مطابق « َمن اْسَتعان اباْلَمانی أفـْ

َمـْن  »ای است از کالم امدام   است را دل پرخون شین از آرزوهای دور و دراز مطابق با تفسیر و ترجمه
ار رفته کده جدوهره ی   ای در متن حاضر به ک است. بنابرارن متن پنهان به گونه« َواَُر ُمنـاه َواُـَر َعنـا ه

 آن تغییر نکرده است از ارن رو رابطه بینامتنی از نوع نفی متوازی را امتصاص است.

 ستیزی ظلم -5-8

که بده بندیگان ظلدم ورزد.     کسی» (850تا:  )شیخ اسالمی، بی َمْن ظََلُ العباَد واَن اّللُ َخْصـَمه متن غایب:

  «خیاونی دشمن اوست.

 انوشیروان به دستور: متن حاضر:

 جهاندددددیار نپسدددددنید از مدددددا سدددددتم  

 

 کدددده باشددددیم شددددادان و دهقددددان دژم   
 (112/  7)فردوسی: 

که خیاونی، ظلم و ستم را  شکل بینامتنی الهامی از مضمون کالم امام است. فردوسی با بیان ارن

نهدان ومدتن   دارد که ندوعی سدازش میدان مدتن پ     «وان اّلل خَصَمه»پسنید اشاره به کالم امام  نمی

به نحوی است که پذررش مدتن پنهدان دشدوار ودور بده نظدر       آنشود گرچه کاربرد  حاضر دریه می

جا که اساس آن بر رک مضمون اشاره دارد در واقع شاعر نوعی تعامل بین دو مدتن   رسی اما از آن می

                 است و رابطه بینامتنی از نوع نفی متوازی را امتصاص است. ارجاد کرده

 ناپایداری دنیا -5-9

: 1386البالغه،  )نهج إّن ّلل َمَلکاً يـَُنادی فی ُولِّ يو   ِلدوا لِْلَموِت َواْْجُعوا لِْلهناء َوابنُـوا لِْلخـراب متن غایب:

ای است که هر روز بانگ برآورد، بزائیی برای مردن، بینیوزری برای فنا  برای خیا فرشته»( 132حکمت 

نف  کشدیین انسدان   » (74)همان، حکمت  نـَْهُ  املرِء ُخطاُه الی أَجِلهِ  «خراب شین.شین بسازری برای 

دنیا گذرگاهی اسدت نده   »( 133)همان: حکمت  الُدنيا داُر ََمَرّ  الداُر َمَقرّ   «های اوست به سوی مرگ. قیم

یاری و امام )ع( شدرح اوصداف روزگداران و ناپارد     مؤکیاز مفاهیم و موضوعات  «خانه پاریار مانین

و کلمدات قصدار ارشدان بده      هدا  نامده تحذرر از فررفته شین به آن است که در بیشتر خطبه ها و 

و ... .  145 -114 -113-111 -89-82هدای  خطبده  396، 191-2عنوان نمونده حکمدت هدای    

 شاهی آن هستیم.

 به رستم: (25)کاووس متن حاضر:

 خدددداا مهددددر  نرفکنددددی بددددی  یرددددنبا  رفددت خواهددی بدده گددردش سددپهر     یهمدد
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 رتدددددررد یکدددددرزود سدددددازد و  یکدددددر 18

 

  سددددرانجام بددددر مددددرگ باشددددی گددددذر  
 (195/  2فردوسی: )

 اسکنیر به هنیوان:

 چندددین اسدددت رسدددم سدددرای سدددپنج    

 بخدددور هرچددده داری ممدددان بددداز پددد    

 

 

 
 

 نمانددددی کدددده مددددانی بددددیو در م ددددرنج  

 تدددو رنجدددی چدددرا ماندددی باردددی بددده کددد 
 (47/  6)همان منبع : 

ردا  « سرانجام بر مرگ باشی گدذر »حاضر نخستین بینیازرم اگر نیم نگاهی به مصرع دوم از متن 

دانی پ  نباردی از دنیدا رنجیدیه خداطر      در متن حاضر دوم که رسم روزگار را نمانین و فنا شین می

دردیه   «الـدنيا داُرََمَـرّ  »و « نـَْهُ  اْلَمْرِء ُخطـاه الـی أُجلَـهِ »و « ِلدوا لِْلَموت»شی، تأثیرپذرری از کالم امام 

کنی که دقیقار همین مفهوم سدخن   چنان که در کالم فردوسی گذرکردن بر مرگ را بیان می شود  می

در حرکتنی و دنیا گذرگاه است، گورا شاعر بین متن پنهدان و   امام)ع( است که گام ها به سوی أجل

گاه با پذررش متن پنهان با الفداظ و تعدابیر خدود بده بیدان اردن        متن حاضر تعامل برقرار کرده و آن

که جوهره کالم تغییر کنی. پ  شیوه او تناص مضمونی و بینامتنی میدان   مفهوم پرداخته، بیون ارن

 دو متن از نوع نفی متوازی را امتصاص است.

ها و کلمات قصار امام )ع( با  است از روابط بینامتنی بین حکمت هاری نمونهتنها  شیهموارد ذکر 

ها تأرییی بدر تأثیرپدذرری حکدیم تدوس از      رن نمونهگوی فردوسی است و ا های شاعر پارسی سروده

 سخنان گؤهر بار امیرمؤمنان )ع( است.

 نتیجه -6

شود فقط تعررف و تمجیی از شاهان اساطیری و تاررخی ارران  شاهنامه، چنانکه از نام آن دررافت می

هدای   نیست، آموزه های اخالقی و حکمی آن مبتنی بر تفکر خردگراری است کده از خدالل داسدتان   

رابیم و با توجه به هم سوری آرین های الهی همچنان کده تداثیر تعلیمدات و آمدوزه      پادشاهان، درمی

فردوسدی   های درنی ارران باستان در آن هوریا و آشکار است، اما از ارن مطلب نباری غافدل بدود کده   

م گوهربار امدام  تحت تاثیر آموزه های درنی خود، در بیان مفاهیم رفیع انسانی تاثیری شگرف از کال

   است. علی)ع( گرفته

اسدت و   البالغه ارتباط برقرار کرده حکمت ها و کلمات قصار نهج های مختلفی با فردوسی به گونه

های تأثیرپذرری که به شکل تناص واژگانی، تناص مضمونی را الهامی و تناص گزارشدی   از بین شیوه

یرپذرری است و بینامتنی واژگدانی بده دلیدل    است، تناص مضمونی را الهامی پربسامیتررن شیوه تأث

تاکیی حکیم توس بر کاربرد زبان فارسی جهت حفظ وحراست و اعتبدار بخشدیین بده آن، کمتدررن     

 است و حتی موارد به کار رفته نیز از نوع برآرنیسازی است.  بسامی را در شیوه تأثیرپذرری داشته
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غرر الحکم( و متن حاضدر )شداهنامه(    الغه والب رابطه بینامتنی که همان بررسی متن غارب )نهج 19

انی از نفی جزئی را اجترار، نفی متوازی را امتصداص، نفدی کلدی ردا حدوار، کده نفدی         است که عبارت

است، همچنین نفی جزئی که کاربرد  متوازی را امتصاص پربسامیتررن در ارن عملیات بینامتنی بوده

کیی شاعر بدر زبدان فارسدی از بسدامی اندیکی بدر       جزئی از متن پنهان درمتن حاضر است به دلیل تا

خوردار است، بابررسی های انجام شیه شاهی رک مورد از نفی کلی بودرم، با توجه به ارنکه در رابطه 

پدردازد طدوری کده معندا بدا مدتن اصدلی         نفی کلی را حوار، شاعر در آن به بازآفررنی متن غارب می

دهی فردوسی با سدخنان امدام علدی)ع(     رد، ارن نشان میگی متفاوت است و غالبا ناآگاهانه صورت می

بده دنبدال    سرارنیه شاهنامه در پدی سدرارش   است؛ چرا که  ارتباطی مستقیم و آگاهانه بر قرار کرده

های اخالقی است، بنابرارن بدا الگدو پدذرری از سدخنان امدام)ع(،       و آن بیان آموزه هیفی خاصی بوده

 است.  برده  آگاهانه در مضامین خود از آن بهره

 ها پی نوشت
بینامتنیت را متن پنهان، شکل گیری معنای متن توسط متون درگر است ارن میتوانی شامل استقراض و دگررسدی  

 توسط مؤلف را ارجاع دادن خواننیه به متنی درگرشود. متنی درگر

فرانسدوی   -رمدان ندور  بلغداری    فمنیست و روانکاو، ( فیلسوف، منتقی ادبی،1941ژوئن  24)متولی  ژولیا کررستوا،

، او رکی از پیشگامان ساختار گراری، هنگام اوج ارن نظررده در علدوم انسدانی بدود، کارهدای وی جارگداه مهمدی در        است

 انیرشه گسا ساختارگراری دارد.

( زبانشناس و نشانه شناس سورسی است، وی با نگرش به ساختار زبان بده عندوان   1857-1913) فردرنان دوسوسور

او رکی از بنیانگذاران زبان شناسی قرن بیسدت ورکدم و    ،عمومی ازدانش نشانه شناسی دانست صل بنیادرن آن را شاخها

 رود. از بنیان گذاران نشانه شناسی به شمار می

، فیلسوف و متخصص روسی ادبیات بود که آثاری در حوزه نقی و نظررده ادبدی نوشدته    میخائیل میخائیلورچ باختین

 و نشانه شناسان بوده است. ش گروهی از ساختارگراران، پساساختارگرارانکه الهام بخ

مؤلفده هدای مهدم     نشانه شناس فرانسوی است، نظرره پرداز ادبی و ،( نورسنیه، فیلسوف1915-1980) روالن بارت،

 کار اوساختارگراری، پساساختارگراری و تحلیل نشانه شناسانه است.

منتقی معاصر مغربی، وی در آثار خدود برخدی ازاصدطالحات بینامتنیدت را بدا      ( شاعر و 1948)متولی  محمی بنی ،

 اصطالحات جیریی جارگزرن کرد، بنی  از اولین نظرره پردازان بینامتنی در نقی معاصر عربی است.

 1982در سدال « میا الشعر القیرمفی سی»( از مهمتررن تالیفات وی پیرامون بینامتنیت 1942)متولی محمی مفتاح،

 است. 2001در سال « مفاهیم موسعة لنظررة شعررة»و 

در « القدراةة و التجربدة  »، ازجملده پدژوهش هدای ادبدی وی     ( منتقدی معاصدر مغربدی   1955ن، )متولدی سعیی رقطدی 

کده در   م1989در سال « انفتاح النص الرواری»کردن در گفتمان رمان جیری است  که در مورد تجربه م است1985سال

 ت و......باره متن وسیاق متن اس

ییه اسدت از  کتداب از او بده چداپ رسد     54( منتقی و نورسنیه الجزارری است کده  1935)متولی عبی الملک مرتاض،

 نظررة النص االدبی، نظرره القراةة و.... ، القصة فی االدب القیرم، فن المقامه،جمله: السبع المعلقات
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دارای مدیرا دکتدری در رشدته ادبیدات معاصدر      منتقی و انیرشمنی معاصرمغربی وی ( 1962متولی ) صبری حافظ، 20

د همین دانشگاه در رشته ادبیات معاصدر  اری دانشگاه لنین است، وی استاعربی در دانشکیه پژوهش های شرقی و آفررق

 عربی و ادبیات تطبیقی است. 

قدرن   هدان یفقو از شاعران  ،یرض فرو شر یرض ییمعرف به س یبن موس نیابوالحسن محمی بن الحس ،یرض فرشر

طالدب   یبدن ابد   یعلد  یو گرداورنیه نهج البالغه است، او نهج البالغه را حیود چهار صی سال پ  از زندیگ  عهیچهارم، ش

 (https:/fa.wikipedia.org/wiki) کرده است. نرو تیو یگردآور

 ه ق( شداعر حماسده سدرای ارراندی و سدرارنیه شداهنامه،برخی فردوسدی را       329-419ابوالقاسم فردوسی طوسدی ) 

 انی که از شهرت جهانی برخودار است و او را حکیم سخن وحکیم طوس گورنی. بزرگتررن سرارنیه پارسی گو دانسته

فرزنی سیاوش که از فرنگی  دختر افراسدیاب زاده   در اساطیر و حماسه های اررانی و شاهنامه فردوسی، کی خسرو:

)رسدتگار   شهامت سرآمی شاهان کیدانی اسدت.   درانت و شی ،کی خسرو به معنی پادشاه بلنی مرتبه و عادل است، وی در

 (815-810: 2/ج1370فسائی،

پادشداه  است، ندام اردن    کیقباد کی پیشین پسریز تک، لهراسپ پسر اورنی شاه پسر به معنی دارنیه اسب ت :لهراسپ

شبیه اسدت، وجدود وی    ارن نام از لحاظ ترکیب به اسامی قیرمی پیش از زرتشت را زمان او ،در اوستا فقط رک بار آمیه

 (953-954)همان: بر عک  بیشتر افراد خانیان کیان ، به وجود تاررخی کمتر نزدرک است.

وی نخستین شاه کیدانی و پادشداهی دادگدر و نیدک مدرد وبدرای آدمیدان مارده          کی قباد: شاه ارران از نژاد فرریون،

 (830)همان: آسارش بود.

ستاره شناسان پیش بیندی   شیروی از مررم دختر قیصر به دنیا آمی ، ، شیروره: در سال ششم پادشاهی خسرو پرورز

ازآمین ارن فرزنی زمین پر آشوب گشته و او از راه رزدان بگردد، شیروره در سدی و هشدتمین سدال پادشداهی      کردنی که

بعدی از شدش مداه     وی پیربه تحررک اطرافیان با کشتن پیر موافقت کرد وپانزده تن از برادرانش را نیز در زندیان کشدت،  

 (178-177: 1369)جهانگیری،  پادشاهی در گذشت.

در اوستا از گشتاسب بدیش از همده پادشداهان وبزرگدان ومشداهیر       ،فرزنی لهراسپ ونبیره کیکاوس است گشتاسب:

تگار )رسد  ارران سخن رفته است، او بلنی همت، دارنیه اسبان تنی رو، از خانیان نوذرو پیرو ودوست زرتشت پیغامبر است.

 (891-900: 2/ج1370فسائی،

شاهزاده کیدانی در تداررخ اسدطوره ای و حماسدی اردران وقهرمدان        اسفنیرار: پسر گشتاسب و کتارون ونوه لهراسپ،

 جنگ های مقیس زرتشتی است،که بیشتر به خاطر نبر سوگ انگیزش با رستم پهلوان اررانی شناخته می شود.

بزهکار اورا پسری آمی که ندامش را بهدرام نامییندیو طبدق      ادشاهی رزدگردبهرام گور: در هرمزد روز هفتمین سال پ

سالگی حکومت را به پسرش سپرد تدا بده پرسدتش     63پیش بینی ستارشناسان او پادشاهی دلیر و توانا و پارسا شی ودر 

 (  198-204: 1)همان/ ج خیای بپردازد و چون به خوابگاه رفت درگر بر نخاست.

فرزنی شاپور اردشیر که از دختدر مهدرا شدیرزاد زاده شدی و تدا هفدت        پادشاهان ساسانی است،اورمزد: نام رکی از 

 (45-46: 1369)جهانگیری،  داشتنی.  سالگی اورا در خفا نگه

از نده  در زمدره پادشداهان اشدکانی نیسدت )     شاپور: از پادشاهان اشکانی شاهنامه است در تاررخ ارران باستان نام وی

و در تاررخ طبری شاپور پسدر اشدکان را    برده شیه در شاهنامه پنج مورد در تاررخ ارران باستان آمیه(پادشاه اشکانی نام 

 دانی که شصت سال پادشاهی کرد، وی پسر اردشیر بابکان و مادرش دختدر اردوان اشدکانی بدود.    دومین شاه اشکانی می

 (594-595)همان: 

ای ادبیات فارسی است، او فرزندی  تبع آن مهمتررن چهره اسطورهرستم: نام آورتررن چهره اسطوره ای در شاهنامه و 

 (128-130)همان:  تبار پیری رستم به گرشاسب و از طررق گرشاسب به جمشیی می رسی. زال و رودابه است و
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بهرام بهرام: فرزنی بهرام اور مزد که پیرش هنگام مدرگ تداج وتخدت را بده او سدپرد او ردورش دشدمنان را در هدم          21
: 1369)جهانگیری،  و دارای بازوانی نیرومنی و تنیرستی و دلیری است و بعی از نوزده سال پادشاهی درگذشت.میشکنی 

73) 

 فرزنی قباد رکم معروف به خسرو انو شیروان دادگر، بیست و دومین پادشداه ساسدانی اسدت.    ،انوشیروان: خسرو رکم

 (44-45)همان:

تخت کیانی بوده، امدا بدا همده گیدر شدین       ابتیا جانشین مقتیر تاج و، احتماال کاووس: بزرگ تررن فرزنی قباد رکم

تخدت ساسدانی کندار     و بیرن ترتیب از جانشدینی تداج و   کیش مزدکی، کاووس متهم به پیروی از مزدا و کجروی شی

 (334)همان:  گذاشته شی.

 منابع
     جو، تهران: نشر مرکز. پیام رزدان :، ترجمهبینامتنیت (،ش1385آلن، گراهام )
 ،19 -20(، شدماره مجله هنر دینیی ) ،«حکمت شیعی در شاهنامه فردوسی» ،ش(1383) ابوالحسنی، علی

221-258 

 ، چاپ چهارم. تهران: نشر مرکزساختار و تأویل متن احمیی، بابک؛

 )مجموعه مقاالت(، خانه کتاب. دفتر اول فردوسی پژوهی ،ش(1390اکبری، منوچهر )ش

(، المجلی االنسانیه العلوم جامعه النجاح لالبحاث،« )الشعرالعمانی اص القرانی فیالتن(. »2007جابر، ناصر )

 ، فلسطین. 4، شماره 12

فردوسدی  معرفی اجمالی قهرماندان شداهنامه   » فرهنگ نام های شاهنامه ش(،1369ف ) علی جهانگیری،

 .، انتشارات برا«همراه با تطبیق نام های مشترا در شاهنامه و اوستا

مؤسسده   بیروت، ، الجزة االول،البالغه و اسانیده مصادر نهج(. 1975الحسینی الخطیب، السیی عبیالزهراة )

 االعلمی للمطبوعات.

 العامه للکتاب. مطابع الهیئه المصرره ، چاپ اول،الروایة العربیه تداخل النصوص فیتا(.  حماد، حسن )بی

 انتشدارات  ، تهدران: امیرالمؤمنین در شیعر فارسیی   البالغه و کالم تأثیر نهجش(. 1383راثی، محسدن ) 

 امیرکبیر.

 ، تهران: سمت.تأثیر قرآن و حدیث در شعر فارسی ش(،1376) راستگو، سیی محمی

فرهنگدی،   ، مؤسسده مطالعدات وتحقیقدات   فرهنگ نام هیای شیاهنامه   ش(،1370رستگار فسائی،منصور)

 پژوهشگاه.

 ، انتششارات امیر کبیر، تهرانفردوسیهای فکری  جاذبهش(، 1363احمی ) رنجبر،

یادنامه کنگره  مقاالت مجموعه(، )بهره ادبیات از سخنان امام علی )ع ش(،1365سییی، سییجعفر )

 البالغه.  (، بنیاد نهجالبالغه هزاره نهج

  انتشارات انصار. ،السالم گفتار امیرالمؤمنین علی علیه -غررالحکم  ،شیخ االسالمی، سییحسین )بی، تا(

 ، دمشق، منشورات اتنحاد الکتاب العرب.شعریه الخطاب السردی ،(2005عزام، محمی )
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 نشدرره قدرآن، حدیرث   « البالغیه  گییری از اصیول اخالقیی نهیج     بهیره » ش(،1389آبادی، زهرا ) عشق 22
  .82البالغه، شماره  و نهج
ادبییات   زبیان و  انجمن ایرانی، )«البالغده   بینامتنی دروان ابوالعتاهیه با نهج» ،ش(1387قائمی، مرتضی )

 .157-178، 9(، شماره عربی

 الحصرره. بی مک، مکتبه النهضه ،نقلالتناص القرانی فی شعر أمل د ،(1998کیوان، عبیالعاطی )

تهدران  چداپ اول،  وانه طاهری و مونا ناصر المعمدار،  ، به کوشش پرشاهنامهش(، 1387ابوالقاسم ) فردوسی،

 چاپ خانه رفاه

 ، مصر، الهیئه المصرره العامه للکتاب.أشکال التناص الشعری ،(2006) مجاهی، احمی

فصیلنامه  ) ،«سدییحمییی  بینامتنی قرانی و رواری در شدعر »ش(، 1389رضا ) قاسم، شانقی، غالم مختاری،

 .197-215، 2سال دوم، شماره (،علمی پژوهشی لسان مبین
، «البالغده  نهدج  قدرآن بدا نامده سدی و رکدم      روابط بینامتنی»ش(، 1391ق، سییمهیی و حسین بیات )مسبو

 .114، شماره 1391(، بهار مجله مشکوة)

الکتداب   ، دمشدق، منشدورات اتحداد   الشعرالعربی الحدیث والمعاصیر   قراءات فی ،(2000موسی، خلیل )

 العرب.

 فکر روز. ، تهران:فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر ش(،1378مقیادی، بهرام )

آثیار   بیا  البالغه روابط بینامتنی نهج»ش(، 1389حسن و همارونی، سدعیاهلل )  خلف، مقیسی، ابوالحسن؛

 (.6/59پیاپی ) 1(، شماره پژوهشنامه نقد ادب عربی، )«الریحانی  امین

نشیر  ، )«روابط بینامتنی قران با اشیعار احمید مطیر   »ش(، 1388واحیی، ماشاةاهلل ) میرزائی، فرامرز و

 25شدماره  ، 88دوره جیردی، بهدار    ،(یات و علوم انسانی دانشگاه بیاهنر کرمیان  دانشکده ادب

 (.22)پیاپی 

 ، انتشددارات طدداقتییأثیر قییرآن و احادیییث در شییاهنامه فردوسییی   ش(،1383منتصددب مجددابی )

 (. 1378)21بستان.

 ترجمه: محمیتقی جعفری، قم: انتشارات فرهنگ و هنر. ش(،1386البالغه ) نهج

للنشدر و   الوی ، اردن، دار المجدی التناص المعرفی فی الشعر عزالدین المناصره، (2005) لیدیرا  وعی اهلل،

 التوزرع

ی ادبیات  پور، پژوهشنامه ، ترجمه: طاهر آدرنهوابستگی متون، تعامل متونش(، 1384ورلکی، کررستین )

 .28و نوجوان، شماره 


