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   ژنت تيمتن فزون اساس بر ها نامه يخدا و شاهنامه در هوشنگة اسطورة سيمقا
1حامد صافي  

2فرزاد قائميدكتر  
3دخت پورخالقي چترودي هدكترم  

  چكيده

ـالب  ريغررالس چوني خيتوار ؛است شده تيرواي عرب خيتوار و يفردوسة شاهنام در هوشنگ داستان ، يثع
 بهي همگ كهي اصفهانة حمز اءياالنب و االرض ملوكي سن خيتار و يمقدس خيالتار و البدء، يرونيب يةآثارالباق
ـ ا نيبنابرا. اند كرده اذعان رانيا پادشاهان خيتار نيتدو در ها رالملوكيس و ها نامه خداي از استفاده  متـون  ني

 تواند يم خيتوار نيا باي فردوس ةشاهنام اتيرواة سيمقا. دارند بر در را ها نامه خداية بازماندي ها بخش تنها
ي كـرد يرو ژنـت  تيـ متن فـزون . كند برطرف را ها نامه خداي با شاهنامه ارتباط نوع دربارة موجود ابهامات
ـتار  مفهـوم . پردازد يم و ميزان برگرفتگي يكي از ديگري متون ارتباط به كه است ـ ا در گش  رابطـه  نـوع  ني
 نظـر  مورد متون در هوشنگ تيروا ميستق. دهد يمي رو الف متن به نسبت ب متن در كه استي راتييتغ
ـاط  كـه  است آنة دهند نشان ژنت تيمتن فزوني مبنا بر ها آن ليتحل و ها رفتيپ و ها گزاره به ـ روا ارتب  تي

ـاز  گشـت يجا نوع از ها نامه خداي دري شداديپ پادشاه نيا تيروا با شاهنامه در هوشنگ . اسـت ي شعرس
  . است بوده اررگذيتأث شاهنامه تيروا در زيني سبك گشتيجا

  . گشتار، تيمتن فزون، ژنت، نامه يخدا، يعرب خيتوار، شاهنامه، هوشنگ: هاكليدواژه

  پيشگفتار. 1

 را آني معنا. شود يم دهينام haoxyanah اوستا در، يفردوس شاهنامة در پادشاه نيدوم هوشنگ
» )دادن اسـكان  و فرهنـگ  از تيـ حما سـبب  به( كردن خانه خوب مشوق« يرانيا ةنام نام در 4يوستي
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. اسـت  همراه پرذاته لقب با اوستا در هوشنگ. )476:  1375، مطلقي خالق( است كرده ريتفس وي معن
 نخسـت . اسـت  شده دهيآفر] گرانيد از[ شيپ كهي كس«: داند يم نيچن نيا را آني معنا 1سن ستنيكر
 در، جلـو  به« ديترد با را آن كهني رانيا فرهنگ در 2رتولمهبا). 167: 1389، سن ستنيكر( »شده دهيآفر

 و شداديپ را آني پهلو ترجمة مطلقي خالق ).476: 1375 ،مطلقي خالق( كند يم معنا »گرفته قرار رأس
 پادشـاهان  بـه  مربوط بخش دري عرب خيتوار. )همان( داند يم »قانونگذار نينخست« را اش يفارسي معن
ي هـا  تيـ روا سـة يمقا و ليتحل و هيتجز. اند هپرداخت هوشنگي معرف به زيني فردوس شاهنامة وي رانيا

 ها نامه خداي با شاهنامه ارتباط ازي تر روشن ريتصو به را ما، متون نيا در هوشنگ داستان از گوناگون
 3نامـگ ي خوتـا ي پهلـو  به كه هستنديي ها كتاب همان ها نامه خداي. سازد يم رهنمون بخش نيا در
 فكـر  به سلسله آن پادشاهان ،يساسان ةدور اواخر در، يسنقريبا ةشاهنام ةمقدم بر بنا«. شدند يم دهينام

 آن دانشـوران  و موبـدان  از تن چند جهت نيا از .سنديبنو رانيا كشوري برا ميرسي خيتار كه افتادند
 از، ديرسـ   ميي ا افسانه وي داستان اعصار به كه، زمان نيتر ميقد از را رانيا خيتار و آمده هم گرد عهد

 ريـ تحر رشـتة  بهي ساساني پهلو زبان به زيپرو خسروي پادشاه زمان تا انيشداديپ و مرثويگ روزگار
، پـژوهش  نيـ اي اصـل  هـدف  كهيي آنجا از ).15: 1359 ،مشكور( »دندينام نامه خداي را وآن دنديكش

 هـا  نامـه  خـداي  نيـ ا ةبازمانـد  تنها و است هوشنگ تيروا در ها نامه خداي با شاهنامه ارتباطي بررس
 بـه  كـه  اسـت  ارزشـمند  ماي برا شاهنامه كنار دري متون آن، استي عرب خيتوار در ها آني عرب ةترجم
 گريد و باشند كرده اشاره) ها رالعجميس و ها رالملوكيسي عني ها آن ترجمة اي ها نامه خداي( خود منبع

ي سـن  خيتـار  ابكتـ  دو. نباشـد  آن در شـاهنامه  ريثأت احتمال كه برگرددي زمان به ها آن نگارش كه نيا
 در هيـ الباق آثـار  و انـد  شـده  نگاشته شاهنامه شيسرا از شيپي زمان در خيالتار و البدء و االرض ملوك
 احتمـال  و دانسـت ي فردوسـ  مةشـاهنا  شيسرا با همزمان را آن توان مي كه است شده فيلأتي ا دوره
 و الفرس ملوك اخبار غرر يمتني ها شباهت. بود خواهد رممكنيغي فردوس اثر ازي رونيبي بردار بهره
 بـه  را پژوهشـگران ، كنـد  كينزد ذهن به شاهنامه از راي ثعالب ةاستفاد ةيفرض كه آن از شيب زين رهميس

                                                 
1. Arthur Christensen 
2. Christian Bartholomae 
3. xvatâynâmag 
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 نيهمـ  بر ).12: 1386 ،مطلقي خالق: كر( دارندي مشترك منبع كتاب دو نيا كه است رسانده باور نيا
 هشـت  ازي اصـفهان  ةحمـز . ندشـد  انتخـاب  شـاهنامه  بـا  سـنجش ي بـرا  مـذكور  كتاب چهار اساس

 بـه  كـه  اسـت  داشته آن بر را او، ها آن مطالب در ريگ چشم اختالف ليدل به كه برد مي نام رالملوكيس
 ريسـ ، مقفـع  ابـن  ةترجمـ  الفرس ملوك ريس. بزند دست ها آني ها تيروا سةيمقا و نشيگز  ، اصالح
ـ  از مستخرج الفرس ملوك خيتار، يالبرمك الجهم بن محمد ةترجم الفرس ملوك  ريسـ ، مـأمون  ةخزان
 بـن  محمدي گردآور و ترجمه الفرس الملوك ريس  ، ياصبهان هيشاهو ابن هيزادو ةترجم الفرس ملوك
 خيتار وي اصبهان قاسم بن هشامي گردآور و ترجمه ساساني بن ملوك خيتار  ، ياصبهان اريمط بن بهرام
 ذكـر  خـود  كتابي برا كه استي منبع شته مردانشاه بن بهرام توسط شده اصالح ساساني بن ملوك
 نييآ ،يمسعود شاهنامةي ها كتاب از ها تيروا نقلي اثنا دري ثعالب. )9: تا يب، ياصفهان حمزة( كند مي
ـ يب) 10:1368ثعالبي،( برد مي نام خودي اصل منبع كنار در يطبر خيتار و نامه  مطالـب  نقـل ي بـرا ي رون
ـ يب( كنـد  مـي  اديـ  تااوسـ  كتاب و موبد ةنسخ ةنام يخدا از خود  از زيـ ني مقدسـ  ).101:بـي تـا  ، يرون
 كـه  آنجـا  از .)77: .م1919، يمقدسـ ( بـرد  مـي  نـام  العجـم  ريسـ  و الفرس كتاب چونهميي ها كتاب
 لفـان ؤم خود كه نيا اي و ستها نامه خداي ةترجم از برگرفته عمدتاّ ها نامه خداي از منقولي ها بخش

ي بـرا ، ديآ مي حساب به متون در رييتغي براي عامل خود ترجمه و اند پرداخته ها نامه خداي ترجمة به
 به متون نيا .ميبرد بهره شتهاي و زادسپرم، نكرديد، بندهشن چوني پهلو متون از راتييتغ نيا سنجش
 از بازمانـده ي هـا  بخـش  بـه  افتـه ي راه راتييتغ در توانند مي ها نامه خداي با عرض همي ها متن عنوان
  . باشند راهگشا، ترجمه قبل از ها نامه خداي
 هيتجز گزاره و رفتيپ حد در شاهنامه تيروا اساس بر هوشنگ داستان ابتدا  ، تر قيدق سةيمقاي برا
 مـذكور  متـون  در آني هـا  گزاره سةيمقا و داستان ساختار در ها رفتيپ نيا سنجش به آن از پس .شد

 هـا  نامـه  خـداي  اتيـ رواي هـا  تفاوت و ها شباهت، متوني ها تيروا نِيچن نيا سنجش. شد پرداخته
 نيـ ا ليـ تحل. سـازد  مي مشخصي فردوس شاهنامة با آن مختلفي ها نسخه در را )خيتوار در منقول(

 چـه  از ارتبـاط  نوع چه كه كرد خواهد مشخص ژنت تيمتن فزوني مبنا بر ها يناهمسان و ها يهمسان
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 را هـا  نامـه  خـداي  متن شيپي راتييتغ و هاگشتار چه و است برقرار ها نامه خداي و شاهنامه انيم يحالت
  . است كرده ليتبد هوشنگ بخش در شاهنامه متن شيب به

  ها تفاوت و ها شباهت ليتحل            ها گزاره سةيمقا           گزاره و رفتيپ حد در اتيروا ةيتجز
ـتوا يكر نام كهيي جا ؛كند مي وارد 1تينامتنيب حوزة به را ما  ، گريكدي با متون ةسيمقا ـته  آن در 2س  برجس
ـتن  بر متن كي يرگذاريثأتي بررس وجه چيه به تينامتنيب ستوايكري برا كه كرد توجه ديبا«. است  گـر يد م

 ها آن نشان توان مين موارد اغلب كهي عناصر ؛است متن ةدهند شكل عناصر از تينامتنيب او نظر در ... ستين
 كردن مطرح با 3ژنت ژرار انيم نيا در. )85: 1386، نامورمطلق(» داد قراريي شناسا مورد وضوح طور به را

 انيـ م روابط دنبال به ژهيو طور به ژنت. كرد جاديا متون خوانش بحث در راي نينويي ايپو  ، تيترامتن بحث
ي بـرا ي كلـ  عنـوان  كيـ  واقـع  در ژنت تيترامتن. است گريكدي از ها آني ريرپذيثأت وي رگذاريثأت و متون

  . است گريكدي با متون روابط زاي ا مجموعه

  ژنت 4تيدگرمتن ةينظري معرف
 اريبسـ  ژنـت  ژرار .پـردازد  مـي  گـر يد متـون  با متن كي ارتباط ةمطالع به كه است اي هينظر  تيدگرمتن
 ، ييسـاختارگرا  قلمـرو  از خـود  ةيـ نظر در او. پـردازد  مي متون ارتباط ةمطالع به ستوايكر ايولي از تر گسترده

 تمـام  بـا  راي متن انيم روابط تواند مي سبب نيهم به و رديگ مي بهرهي شناس نشانهي حت ويي پساساختارگرا 
 گـر يد انيـ ب به .نامد مي تيدگرمتن را متون انيم روابط ةمجموع ژنت. دهد قراري بررس مورد ها آن راتيمتغ

 دسته پنج به متون بطروا  ، دگاهيد نيا اساس بر .است گريدي ها متن با متن كي ارتباطي چگونگ تيدگرمتن
  : شود مي ميتقس

  تينامتنيب - 1
، باشد داشته حضور )2متن( يگريد متن در )1 متن( متن كي ازي بخش هرگاه«، ژنت دگاهيد بر بنا
 بـه  محدود فقط تينامتنيب« ،تر قيدق انيب به .)87: همان(» شود مي محسوبي نامتنيب ةرابط دو نيا ةرابط

                                                 
1. intertextuality 
2. Julia Kristeva 
3. Gerard genette 
4. transtextuality 
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را نشـان   گريد متن در متن كي يواقع حضور اًاساس كه است متن چند اي دو انيمي حضور هم ةرابط
  .)(Genette, 1997: 2 »دهدمي

ـند ينو هرگـاه . شود يمي ضمن و حيرصريغ، حيصر تينامتنيب نوع سه شامل خود زين تينامتنيب ةرابط  ةس
ـت  دو نيـ ا ةرابط، كند پنهان را نخست متن هماني عني خود متن منبع و مرجع نخواهد دوم متن  نـوع  از نم

 حيرصـر يغ تيـ نامتنيب ةطـ يح وارد، سازد پنهان را خود مرجع دوم متن اگر اما. بود خواهد حيصر تينامتنيب
 را خود مرجعي كار پنهان قصد دوم متن ةسندينو گاه اما. است آن نوع نيمهمتري ادب سرقت كه شد خواهد
 آن مرجـع  توان مي قيطر نيهم از و دگذار ميي جا بر را نخست متن ازيي پاها رد سبب نيهم به و ندارد

  ).87: 1386 ،مطلق نامور( استي ضمن تينامتنيب  ، متن دو ةرابط نوع نيا .داد صيتشخ را

  1تيرامتنيپ - 2
 كـه  ستا  ييها واژه ها ومتن ازي پوشش در همواره و دارد وجود انيعر طور به متن كي ندرت به«
 در راي اصـل  متن ماهواره همانند كهيي ها متن نيا .اند گرفته بر در ميمستق ريغ اي ميمستق طور به را آن
  .)90: همان(» شود مي دهينام رامتنيپ، رنديگ مي بر

 هستند مرتبط ميمستق طور بهي اصل متن با كهي دروني ها رامتنيپ: دارندي انواع خود زين ها رامتنيپ
  . شوند مي رتبطمي اصل متن با منفصل و ميمستق ريغ صورت به كهي رونيبي ها رامتنيپ و

  2تيفرامتن - 3
 تيـ فرامتن ةرابطـ  مـتن  آن بـا  صورت نيا در، بپردازدي گريد متن حيتوض و ريتفس بهي متن هرگاه
 بـه  تنها و نكند ذكر همي قول نقل  نخست متن از دوم متن است ممكن صورت نيا در .داشت خواهد

ـ ، شود مي گريد متن با متن كي ونديپ موجب رابطه نيا«. بپردازد آن ريتفس و شرح و نقد  از كـه  آني ب
  .)(Genette, 1997: 4 »است نقد همان شكل نيبهتر به رابطه نيا. ببرد  مينا اي و كند قول نقل آن

                                                 
1. paratexeuality 
2. metatextuality 
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  1تيسرمتن - 4
 در. نامـد  مـي  تيسرمتن، دارد قرار آن ليذ اثر كه راي ا گونه و اثر كي انيمي طول روابط ژنت ژرار

. شـود  مـي  ليتحل، دارند تعلق آن به كهي ا گونه و نوعي مبنا بر متون روابط  ، ژنت ةينظر از بخش نيا
 ميمسـتق  ريـ غ ايـ  ميمسـتق  را خود   عنوانش در بخواهد متن كي كه پردازد مي لهأمس نيا به تيسرمتن«

  .)همان( كندي معرف لميف اي و رمان، مقاله  ، شعر

  2تيمتن فزون - 5
 رابطـه  نيا اما .كند ميي بررس راي هنر اي يادب متن دو ةرابط تينامتنيب همانند زين تيمتن شيب«
 شـده  بنـا  يبرگرفتگـ  اسـاس  بـر  كـه ي حضور هم اساس بر نه تينامتنيب خالف بر تيمتن شيب در

 1 مـتن  ازي بخش كاست و كمي ب وي نيع حضور ،متنيت بيش در ).89: 1386 ،مطلق نامور(» است
 تيـ نامتنيب در ،گـر يد انيب به .دشو ميي بررس 2 متن در 1 متن ريثأت بلكه ،ستين نظر مد 2 متن در

 نشيآفـر  در 1مـتن ي بخشـ  الهام و ريثأت متنيت بيش در اما ،دهد مي رخ گريد متن دري متن حضور
 4مـتن  پـيش  كه الف نيشيپ متن با نديگو مي 3متن شيب را آن كه ب متن«. است كننده نييتع 2 متن
» نباشــد الــف مــتن ريتفســ ب مــتن كــه اســت چنــان دو نيــا ونــديپ ةويشــ و شــود مــي دهيــنام

Genette,1997: 5)(.  
 و الهـام  منبـع  كـه  نخسـت  مـتن  :ميهسـت  روبـرو  متن دو با، يترامتن روابط از نوع نيا در نيبنابرا
   . شود مي دهيآفر  متن پيش از الهام با كه  مدو متن و استي گريد متن ةسرچشم
 لـف ؤمي ديتقل متنيت بيش در. گردد مي ميتقس 6يدگرگونگ و 5ديتقل ةگون دو به متنيت بيش ةرابط

 مـتن  پـيش   ، يگرگـونگ يد در. ديـ جد يتيوضع در اما شود حفظ متن پيش تا است تالش در متن بيش

                                                 
1. architextuality 
2. hypertextuality 
3. hypertext 
4. hypotext 
5. imitation 
6. transformation 
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 4يتجـد  و 3طنـز ، 2ننتفـ  1حالـت  سه دري دگرگون و ديتقل روابط. شود ميي دگرگونگ و رييتغ دچار
  .)Genette, 1997: 28( شوند مي جاديا

  
 حالت

 ارتباط
 يجد طنز تفنّن

 يپارود يدگرگون
   يتراوست

 5)زيآم مسخره(
 6گشتيجا

 9جعل 8كاتوريكار7شيپاستديتقل
 
ـ ، 12ينثرسـاز ، 11يشعرسـاز ، 10ترجمـه  چـون ي گونـاگون  انـواع  به خود گشتيجا  و 13يدگروزن
 قابـل  بـه  متـون  ميتقسـ  با او اما. داند مي ترجمه را گشتيجا نوع نيآشكارتر ژنت. است ميتقس قابل

 كـه يي ها متن آن نخست: شمارد مي دسته دو را متون او بلكه . است مخالف ترجمه رقابليغ و ترجمه
 شـوند  مـي  متضـرّر ، شوند ترجمه گريد زبان به اگر كه شعر ؛ همچوناست اميپ ازي جزئ ها آن در فرم
 آن گـر يدة دسـت . داد خواهند دست از را خود اميپ ازي بخشبر اساس آن  و فرم ،انتقال انيجر در زيرا
، ترجمـه  صورت دري متون نيچن. شود مين محسوب امشانيپ ازي بخش ها آن در فرم كه هستندي متون

ي گـر يد زبـان  به ، آن رااست انيب قابل زبان كي به كهيي معنا هر كه چرا. ستندين نيضررآفر و متضرّر

                                                 
1. mood 
2. playful 
3. satirical 
4. serious 
5. travesty 
6. transposition 
7. pastiche 
8. caricature 
9. forgery 
10. translation 
11. versification 
12. prosification 
13. transmetrifiication 
14. transtylization 
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 در است منثور كهي متن پيش  ، يشعرساز گشتيجا در. )Genette, 1997: 215( توان گفتمي هم
 ليتبـد  نثـر  بـه  شعر كي ينثرساز در و )218: همان( شود مي ليتبد شعر اي و نظم شكل به متن بيش
 بـه  است شده سروده وزن كي در كهي شعر  ، يدگروزن اي يوزن گشتيجا در. )219: همان( شود مي
. ميسـت ه روبـرو  سـبك  رييـ تغ با ماي دگرسبك در و )225: همان( شود مي ليتبد گريدي وزن باي شعر
 هـا  گشتيجا انواع كه داشت توجه ديبا. )226: همان( شود يمي سيبازنو متن بيش در متن پيشيي گو
تغيال مرز و حدي دگرسـبك  وي شعرسـاز  انيـ م بتـوان  نمونـه ي بـرا  كـه  سـت ين نگونهيا و ندارندي ري

ي كـ ي را وزن اگر اي و ميمواجه زين سبك رييتغ باي شعرساز گشتيجا در قطعاً كه چرا. كردي مرزبند
 بـا  رابطـه  در سـخن  نيهمـ . ميهسـت  روبرو همي دگرسبك باي دگروزن در، ميبدان ساز سبك عوامل از
  . است صادق زيني دگرسبك وي ساز نثر

 2يكمـ  گشـتار  نـوع  دو بـه  گشتار. شود مي دهينام 1گشتار ديجد اثر نشيآفري برا متوني دگرگون
 اسـت  مـي ك گشـتار  )كاهش اي گسترش( متن پيش حجم در رييتغ. گردد مي ميتقس 3يكاربرد وگشتار

)Genette, 1997: 309.(  بـا  مـا  نخست حالت در. شود انجام وهيش سه به تواند مي متن كي كاهش 
 حذفي ا گونهي جرّاحة ويش به متن بيش ازي بخشة سندينو صورت نيا در. ميهست روبرو متن 4برش
 را دوم حالـت . )229: همـان ( رديگ مي ورتص محتوا و مضمونة حوز در كاهش از نوع نيا. شود مي

 مجسـمه  كيـ  تـراش  هيشـب ي ا وهيش به را متن ازي بخش سندهينو آن در كه دينام توان مي متن 5تراش
 نـوع  )234: همان( استي سبك وي باشناختيز مقاصدي برا شگرد نيا. كند مي حذف باترشدنيزي برا

 شيافـزا . شـود  مي گرفته كار به همزمان آن در تراش و برشة ويش دو كه است 6صيتخل كاهش سوم
- 254: همـان ( صـورت گيـرد   9يسـاز  فـزون  و 8گسترش، 7انبساطة ويش سه به تواند مي زين متن كي

                                                 
1. transformation 
2. quantitative transformation 
3. pragmatic transformation                                     
4. excision 
5. concision 
6. digest 
7. extension 
8. expansion 
9. amplification 
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 قيـ تلف وي شـناخت  ييبايز وي سبكي افزودگ، مضموني افزودگ با بيترت به زين وهيش سه نيا در. )262
 اسـت  داستاني اصل نيمضام و عيوقا ازي اريبس در رييتغ شاملي كاربرد گشتار. ميهست روبرو دو نيا

 دري شـنهاد يپ ةزيـ انگ اسـت  ممكن. است ميتقس قابل 3يفيك و 2زهيانگ، 1ارزش گشتار انواع به و خود
 حالـت  در. اسـت  زهيـ انگ گشـتار  حالت نيتر ساده نيا كه شود ذكر متن بيش در رييتغ بدون متن پيش

 مـتن  بـيش  دري ا زهيانگ است ممكن سوم حالت رد. شود مي حذف  متن پيش در موجود ةزيانگ، گريد
 ميتقسـ  دسـته  سـه  بـه  زين ارزش گشتار .)330- 324: همان( رديبگ را متن پيش در موجود ةزيانگي جا
 تيشخص كه صورت نيبد. شود مي 4مكرر گذاري ارزش دچار متن بيش  ، نخست حالت در. شود مي

 حالـت  در. شـود  مـي  هيارا بهتري صورت به ها زهيگان و رفتارها به مربوطي ارزش نظام اصالح با داستان
 بـه  و ابـد ي مي تنزل اش قهرمانانهي بزرگ از داستان قهرمان كه شود مي 5يارزشكاه دچار متن بيش دوم

. كنـد  مي مسخره را خود از شيپ اثر  ، يادب اثر كي كه نيا اي و شود مي منصوب عوامانهي بشر ةشالود
 متن پيش در كه را آنچه متن بيش طي آن، كه است 6يدگرارزش و ينيگزيجا، ارزش گشتار سوم حالت
: همـان ( كنـد  مي ارزشي ب را آن در ارزشمندي زيچ اي و دهد مي ارزش بوده ارزش يب خود متن پيش
 هيـ ارا ةويش دري دگرگون واقع دري فيك گشتار. استي شكل كامالً گشتار كي يفيك گشتار. )354- 343
. شـود تقسيم مي 8يتيفيناكيب گشتار و 7يدروني فيك گشتار نوع دو به خود كه است متن بيش شينما و
 در رييتغ بدون شينما وي تگريروا ةويش وي درون كاركرد دري دگرگون و رييتغي دروني فيك گشتار در
 تيـ روا بـه  شينمـا  كي اي و 10شينما به 9تيروا كي است ممكني تيفيناكيب گشتار در اما. است ژانر
  . )277: همان( شود ليتبد

                                                 
1. transvluation 
2. transmotivation 
3. transmodalization 
4. revaluation 
5. devaluation 
6. transvaluation 
7. intermodalization 
8. intelmodalization 
9. evitarra 
10. citamar 
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  )هوشنگ يمعرف( 1 رفتيپ
 و البـدء   ، ريالسـ  غرر. است گزاره دو از متشكل و كوتاه اريبسي فردوس ةشاهنام در رفتيپ نيا
 سـخن  ليتفصـ  بـه  هوشـنگ  مورد در بخش نيا در اءياالنب و االرض ملوكي سن خيتار و خيالتار
 تيـ رواي طـول  محـور ي مبنـا  بر ما اگرچه. كند مين انيب هوشنگ ازي نسب چيهي فردوس. اند گفته

 هـم  ومرثيـ ك تيـ روا در هوشـنگ   ، يفردوسـ  ةشـاهنام  در كهيي آنجا از و هوشنگ و ومرثيك
 ضـبط  اخـتالف  گـر يد انيب به. است ومرثيك پسر امكيس پسر هوشنگ كه ميدان ، ميدارد حضور
. گـردد  مـي بر شاهنامه در ها ناداستي طول رابطة به متون گريد به نسبت شاهنامه در هوشنگ نسب

 ومرثيك داستان در هوشنگي پادشاه داستان واقع در و دارد حضور ومرثيك داستان در هوشنگ
 آغـاز  در پادشـاه  هـر  نسب ذكر از را سندهينو ،  شاهنامه تيروا در ها داستان استحكام. است دهيتن

 نـوع  از هـم  آن وي كاهشـ - يكمـ  گشتار با شاهنامه در تيروا از بخش نيا و كرده ازين يب داستان
ي خيتــار تيــوجه ليــدل بــه گــريد متــون كــه اســتي حــال در نيــا. اســت شــده حــذف شبــر
 حذف گريدي سو از .ندارند راي طول انسجام نيا، يداستان ساختار از شدن دور و   شانيها تيروا
 سـبب   ، ومرثيـ ك بـه  امكيسـ  ميمسـتق  دادن نسـبت  و شاهنامه در) انهيمش وي مش( نيآغاز زوج

 در هـا  نامـه  خـداي  مـتن  پـيش  برش نيا. است شده شاهنامه تيروا در هوشنگ نسب در تفاوت
ي نسـب  همان نيا. است بوده سندهينوي اخالق وي اعتقاد نظام تفاوت ليدل به زين شاهنامه متن بيش
 بـه  و هوشـنگ  تيـ روا بخش نيآغاز در آن ذكر كه تفاوت نيا با. كند مي ذكر زيني ثعالب كه است

 هوشـنگ ي بـرا ي مشـابه ي ها نسب زيني رونيب وي صفهانا ةحمز  ، يمقدس. است ميمستق صورت
  : كنند مي انيب

  )139.: م1919 ،يمقدس( ومرثيك بني شيم بن امكيس بن فراوك بن هوشنگ هو
  )12: تا يب، ياصفهان ةحمز( ومرثيك بني مش بن امكيس بن فروال بن اوشهنج
  .)112: تاي ب، يرونيب( يشيم بن امكيس بن افراواك بن اوشهنك

 بـه  واسـطه  سـه  بـا  هوشـنگ  نسب، مورد سه هر در. است گريكدي به هيشب ها نامه نسب نيا ارساخت
 بـه ي پهلـو  مـتن  از هـا  آن انتقـال  و ها واسطه نيا نام ضبط اختالف در ها آن تفاوت و رسد مي ومرثيك

 در ليـ دل نيتـر  مهـم  را آني اصـفهان  ةحمز كه استي زيچ همان اختالف عامل نيا. استي عرب ةترجم
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: است نيچن او نسب زين بندهش در )9: تا، بيياصفهان ةحمز( داند مي ها رالملوكيسي ها نسخه تالفاخ
  ).149: 1390 ،يدادگ فرنبغ( »ومرثيك پسري مش پسر امكيس پسر فرواگ پسر هوشنگ«

 زيـ ن هاشتي در هوشنگ لقب نيا. است شداديپ به ملقب  ،شاهنامه جز به متونة هم در هوشنگ
 اسـت  شـده  ذكـر  »يشـداد يپ هوشنگ« صورت به شتهاي در جا همه هوشنگ. استي ريگيپ قابل

 همـراه  لقـب  نيا زين نكرديد در. )24بند: 17شتي، 7بند: 15شتي، 3بند: 9 شتي، 21بند: 5 شتي(
ي مقدسـ  وي اصـفهان  ةحمز  ، يثعالب .)6 بند: 13 فصل، هشتم نكرديد( شود مي ذكر هوشنگ نام با

  : اند كرده ذكر شداديپي براي مشابهي معان
ـ  حكـم  حاكم اول معناه  نينخسـت ) شـداذ يپ( آني معنـا {)139.: م1919 ،يمقدسـ ( النـاس  نيب

  }كردي داور مردم انيم در كه است ميحاك
ي معنـا {)12: تـا ، بـي ياصـفهان  ةحمـز ( الملكي ف حكم من اول النه حاكم اول شداذيفي معن

  }كردي داوري پادشاه در كه است ميحاك نينخست شداذيف
ي فارسـ  بـه ) شـداذ يف( آني معنـا { )5: 1386 ،يثعـالب ( بالعـدل  حكـم  من اول هيبالفارس عناهم
  }كردي داور عدل به كه استي كس نينخست
ي پهلـو  واژگـان  از برداشـت  تفـاوت  ازي ناشـ  زيـ ن شـداد يپي معنـا  از نامورخـ  برداشت نيا

 نيچنـ  توانـد  مـي  كلمـه  نيا. دارد پرذاته لقب شهيهم اًبيتقر اوستا در هوشنگ«. ستها نامه خداي
 ةترجمـ  و ؛شده دهيآفر نخست ،است شده دهيآفر) گرانيد از( شيپ كهي كس: باشد داشته اييمعن
 نـام ، داد دست از را دنيآفري معن داد فعل كه بعدها. دارد مطابقتي معن نيا با »شداديپ« آني پهلو

 بـار  نينخسـت  كـه ي كس فقط اي، كرد معمول راي شاه قانون بار نينخست كهي كسي معن به شداديپ
ي كسـ  نينخسـت  شـاهنامه  در هوشـنگ ). 167: 1389 ،سن ستنيكر( »گرفت خود به  ، گذارد قانون

 ذكـر  نيبنابرا. رديگ مي شكل ومرثيكيي فرمانروا از پس اوي پادشاه كند وميي پادشاه كه ستين
 در پادشـاه  نينخسـت ي معنـا  بـه  چـه  و دهيـ آفر نينخسـت ي معنا به چه هوشنگي برا شداديپ لقب
 باور به انسان نينخست عنوان به شتريب ومرثيك گريد متون در اما. است نشده ذكر شاهنامه تيروا
 در رييـ تغ نيبنـابرا . كـرد ي پادشـاه  كـه  استي كس نينخست هوشنگ و است شدهي معرف انيرانيا

 شيآرا ويي بايز خاطر به نه حذف نيا. است شده هوشنگ لقب نيا حذف سبب دادهايرو ريمس
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 در هـا  تيشخصـ  نشيچ نوع بلكه. است صيتخلي برا نه و مضمون كردن كوتاهي برا نه و سخن
 حـذف  نيـ ا ليـ دل  ، پادشاه نينخست عنوان به ومرثيك مكرر گذاري ارزش و شاهنامهي ها داستان
 كه است آن بهتر اما. دانستي سبك تراش نوع از را حذف نيا اغماضي اندك با نابتو ديشا. است

  . او سخن سبك نه و ميبداني راوي تگريرواة ويش به مربوط را حذف نيا
.: م1919ي، مقدسـ ( اسـت  نوشـته ي وناني وي فارس وي عبر خط به كه استي كس نينخست او
 دهنـد  مي نسبت كرديو برادرش به راي دهقان و هوشنگ به را) هيدهوفذ( يپادشاه   انيرانيا ).139

 نهـادن  انيـ بن كـه  اسـت  شده اشاره مطلب نيا به زيني لوپه متون گريد در. )221: تاي ب، يرونيب(
 و اسـت  شـداد يپ گـرد يو كوشش اساس بر جهان پرورش وي كشاورزي براي دهقان نييآ و قانون
، هشـتم  نكـرد يد( اسـت  شـده ي گـذار  هيپاي شداديپ هوشنگ كوشش اساس بريي فرمانروا قانون
ي ثعالب. است يطبر خيتار ريثأت  ، يلبثعا تيروا نخست رفتيپ در توجه قابل نقطة. )5بند: 13فصل
  :است گرفته بهرهي طبر تيروا از آشكارا بخش نيا در

 يثعالب ريغررالسيطبرخيتار

 ]است اوشهنج او ناميعربي ها كتاب در[ اوشهنجهيالعربالكتبيف- 1 ]شدزادهپادشاههوشنگ[ملكاولد هذا اوشهنج ان - 1

ـار  در او[ تيرع هاسيس و رتهيسي ف محمودا فاضال وكان- 2  و رفت
 ]بود ستهيشا و بزرگوار  ، مردم ادارة

ــ- 2 ــريفـ ــالروااكثـ ــن انـــه اتيـ ــ ابـ ــن امكيسـ ــك بـ  ، ومرثيـ
   پسر امكيس پسر او ها تيروا شتريب در [
 ]استومرثيك

اسـتيكسـ نينخستاو[الحدودواالحكام وضع من اول انه- 3
 ]كردي پادشاه ها مياقل همه بر او[ كلها مياالقال ملك انه- 3                                       ]كرديگذارهيپا را وحدود نيوانق كه

ـاطرنيهمبهاو[شداذيفيدعي بذلك ملقبا وكان- 4 ـهملقـبخ ب
 ]بود شداذيف

 ]بود شداذيف به ملقب سبب نيهم به او[ شداذيفي دعي به ملقبا كان- 4

ـه  نآ يمعنا و[لبالعد حكم من اول هيبالفارس معناه و- 5 ي پارسـ  ب
 ]كرديداوردادبهكه استي كس نينخست

ـت ي پارسـ  به آنيمعنا و[ بالعدل حكم مناولهيبالفارسمعناه- 5  نينخس
 ]كردي داوردادبهكهاستيكس

ـبببداننيا[قضاءوعدلداذانواول معناه فاش ان ذلك- 6 س
 ]استيداوروعدل ، داذيمعناونخست، فاشي معنا هك است

 

 ]آمد فرود هند در او كه نديگو[ الهند نزل انه ذكروا- 7
 فرود هند كشور در نخست او كه نديگو[ الهند بالداوالنزلانهذكروا- 6

 ]آمد

 ]كرد مكان نقلگريدي ها مياقل به سپس[مياالقاليفتنقلثم- 7 ]كردمكاننقلها نيسرزمگريدبهسپس[ البالدي ف تنقل ثم- 8
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ـان  بـه ي ثعالب. دارند گريكدي باي تنگاتنگ ارتباط تيروا دو در، رفتيپ نياي انيپا ةگزار چهار  در خـود  اذع
ـا  گزارهي كساني  ، هيپا نيا بر. است برده بهره يطبر خيتار از كتابش مختلفي ها بخش ـتن  در نينچنـ ياي ه  م
 رييـ تغي اندكي طبر تيرواي ها گزاره دري ثعالب. است آگاهانه كامالً و نبودهي تصادف   يطبر خيتار با ريغررالس

ـافه  نمونهي برا. است نشده منجريي معناي دگرگون به ها يدگرگون نيا كه كرده جاديا ـارت  كـردن  اض  اوال« عب
ـاط انب( معناست و مضمونة طيح در هر كه »مياالقال « به »البالد« رييتغو  7 ةگزار به» بالد  6 ةگـزار  حـذف . )س
ـالب  كـه يي آنجا از. است متن كردن تر كوتاهي براي مضمون برش كي زيني ثعالب متن در يطبر خيتار  نيـ اي ثع

ـار  دوم رفتيپ از پس و )3، 2، 1( گزاره سه  ، تيروا آغاز در و است نكرده ذكر هم پشت را گزاره هفت  چه
  . دينما مي  ميحت يطبر خيتار كنار دري منبع ازي ثعالب ةاستفاد ،كند مي انيب را )7، 6، 5، 4( گزاره
  )هوشنگ خطبة( 2 رفتيپ

 تيـ روا از بخش نيا. پردازد ميي خوان خطبه به ،زند مي هيتكي پادشاه تخت بر كه آن از پس هوشنگ
 رفـت يپ در مضـمون  نيـ اي ثعالب ريغررالس در اما. شود مي انيب دوم رفتيپ گاهيجا در شاهنامه در هوشنگ

 و امدهين انيم بهي سخن هوشنگ ةخطب از متون گريد در. رديگ مي قرار هوشنگ اقدامات انيب از پس و سوم
ـباهت  نيـ ا  ، دارنـد  اشتراك تيروا از بخش نيا ذكر دري ثعالب ريالس غرر وي فردوس شاهنامة اگرچه  در ش

 معنـا  نظـر  از نـه  و  يمـ ك نظر از نه متن دو در رفتيپ نياي ها گزاره گريد انيب به. ماند ميي باق حد نيهم
 . دداري همسان يطبر خيتار تيروا با زين بخش نيا دري ثعالب تيروا. ستندين كساني

 يثعالب ريالس غرريطبرخيتار

پس[تاجاراسهيعلعقدالملكلهاستوثقوامره استقام فلما- 1
ـتحكم  شيبـرا ي پادشاه و شد داريپا كارش كه ميهنگا  بـر  شـد  مس

 ]گذاشت يتاج سرش

 پـس [ راسـه ي علـ  التاجعقد ملكه استوثق و امر استقامفلما- 1
 تاج سرش بر شد مستحكم اش يپادشاه و شد داريپا كار كه ميهنگا
 ]گذاشترا

 ]خواندي ا خطبه[ه خطب خطب- 2
ـن  هخطب الناسخطب- 2  كـو يني ا خطبـه  مـردم ي بـرا [ هحس
 ]خواند

 ابعذ انه و ومرثيج جده عن الملك ورث انه خطبتهي ف قال- 
ـ ا او كـه  گفت اش خطبه در[ نياطيالش و االنس همردي عل نقمه و  ني

ي عذاب او كه نيا و است برده ارث به ومرثيك جدش از  راي پادشاه
 ]سركش نياطيش و مردمان بر است

ـاهيعل الثناء و اهللا حمد بعدهايفقال- 3  يجـد  ورثـت ي الـذ  ان
  مـن  نيسدالمفي عل هنقم و نيللمصلح هرحم االرضانا ملك ومرثيك

 من كه گفت خداوند شيستا و حمد از پس[ نياطيالش و االنس همرد
 نمـ . هبرد ارث به ومرثيك جدم از را نيزمي پادشاه كه هستم يكس
ـان   از كـه ي مفسداني برا و رحمتم كوكارانيني برا  نياطيشـ  و مردم

  ]نقمت، هستند سركش



 اول ة شمار                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                     56 

 بـر يي گشتارها اعمال اما. )4، 3، 2، 1( نددار كساني يساختار تيروا دو هر در رفتيپ نياي ها گزاره
ـترش  و بسـط ، تـر  روشـن  انيب به. است شده هاآن شدن تر يطوالن موجب ريالس غرر در ها گزاره نيا  گس

. اسـت  )مضمون شيافزا( انبساط نوع از ها شيافزا نيا. است رييتغ نياي اصل عامل  ، يثعالب توسط ها گزاره
 دسـت  بخـش  نيا در ها گزاره گسترش به اسالم دري خوان خطبه سنت ريثأت تحتي ثعالب رسد مي نظر به
ي باورهـا  گريد انيب به. كند مي اضافه سنت نيهم اساس بر را »هيعل الثناء و اهللا حمد« عبارت او. است زده
 و »نيمصـلح « واژة دو شـدن  اضـافه . سـت ها گـزاره ي دگرگـون ي اصـل  عامل رفتيپ نيا در تگريرواي نيد
  . است مطلب نيهم ازي ناش زين روند مي شمار بهي قرآن واژة دو كه »نيمفسد«

  )هوشنگ اقدامات( 3رفتيپ
 در. دارد اختصاص اش يپادشاه زمان در او اقدامات شرح به هوشنگ تيروا بخش نيتر يطوالن
 گزاره 3ي اصفهان حمزه و گزاره 4ي مقدس  ، گزاره 8ي ثعالب. دارد تعلق بخش نيا به گزاره 13 شاهنامه

 نخسـت ي هـا  گزاره با رفتيپ نيا دري فردوس ةنامشاه سوم ةگزار. اند داده اختصاص رفتيپ نيا به را
  :داردي برابري اصفهان ةحمز وي ثعالب متن در

تاريخ ملوك   البدء و التاريخ  غررالسير  شاهنامه
  االرض

 تشآ به/چنگ گوهرآمدبه يكي نينخست
 جداكردسنگ زآهن

 

 ديالحداستخرجمنهواول
 آهن كه است يكس نيتاونخس(

 )كرداستخراج
_________ 

  ديالحد استخرج
 رااستخراج اوآهن(

 )كرد

 ايزدر/ساخت بآ چارة شد كرده نيا چو
 تباخت اندر مونشها  به

 المنافع مواضعي ف اهيالم قدر
 سودمندي ها مكان در را آبها(

 )گردآورد

 قدري الذ هو
ي اوكس( اهيالم
 را ها آب كه است

 )گردآورد

__________ 

 فر به/كرد راه را آب كشت به وي جو به
 كرد كوتاه رنجيي ك

غرسواالنهارحفرلهمرسم
 داد فرمان ها آن به( االشجار

 درختان دنيبر و ها يجو كندن
 )را

_________ __________ 

وتخمپراكندن/برفزودنيبد مردم چراگاه
 درودوكشت

والزرعيعلالناسحض
ويكشاورزبهرامردم(الضرع

ي عل الناس حض
 __________ امر و هالزراع
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 را مردم( نيبالطح)كردقيتشويدامپرور

 يكشاورز به
 آرد و كرد قيتشو

 را كردن درست
 )داد دستور

ديبرنج/شيخونانيكس هر پس ديبورز
 _________ _________ _______________ شيخوسامانبشناخت و

 گور و ريزنخچ/انيك فر و جاهي زديا بدان
 و خر و گاو كرد جدا/انيژ گوزن و

 سودمند بد آنچ ديآور ورزه ب/گوسفند

والبقرذبحوالسباعبقتلامرهم
 و لحومها من االكل و الغنم
 من الفرش و اللباس اتخاذ
 واناتيح كشتن به( جلودها

 و گوسفند و گاو ذبح وي وحش
 و ها آن گوشت از خوردن
 ازي گستردن و پوشاك برگرفتن
 )دادفرمانوستشانپ

_________ 

 بقصد الناس امر
 مردم( قتلها و السباع

 واناتيح شكار به را
 كشتن وي وحش
 )داد فرمان ها آن

راتاج ميه/ديچرشانيز و ديبورز شانيبد
    ديپرورشتنيخو

نكوستشيموهرچه ندگانيپو ز
 ختيبرآه شان سر به و بكشت/

 سنجاب چو قاقم و روباه چو/پوست
 بر/گرمي مو كش ستا سمور چهارم/نرم
ي باال ديبپوش /ندگانيوپ چرم از گونه نيا

 ندگانيگو

   

ـنگ  اقدامات اتييجز به اشاره. تر استهگسترد يفردوس شاهنامة در رفتيپ نيا  ي اصـل  عامـل   ، هوش
ي فردوسـ  تيـ روا شـدن ي طوالن عمل انبساط نوع از شيافزا گريد انيب به. است رفتيپ نيا شدني طوالن
ي فردوس اما. شود مي اشارهي وحش واناتيح كشتن به تنها االرض ملوكي سن خيتار و ريالس غرر در. است
 وي وحشـ  وانـات يح كشتن. پردازد ميي وحش واناتيح نيا از بردن نام به و كند مين اكتفا نيا ذكر به تنها

 نيـ ا ةيـ پا بـر . دهد يم ليتشك ريالس غرر در را كامل گزارة كي لباس بافتي براي اهل واناتيح از استفاده
 وانـات يح كـردن  جدا  ، يفردوس شاهنامة در اما. دهد مي را اقدامات نيا انجام به دستور تنها هوشنگ، متن
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. اسـت  گـر يدي ا گـزاره  هـا  آن پوسـت  از مـردم ي بـرا  لباس بافتن و گزاره كي ياهل واناتيح ازي وحش
 دهيـ انجام رفتيپ نيا در ها گزاره شدن بلند به زين شود مي درست لباس پوستشان از كهي واناتيح برشمردن

 اسـت ) نظم( تيروا انيب قالب  ، شاهنامه تيروا در رفتيپ نيا شدني طوالن علت انيب در مهم نكتة. است
ـته  توجـه  هيقاف نشيچ و وزن پركردن به ديبا تگريروا. )گسترش اي يسبك شيافزا(  در نيبنـابرا . باشـد  داش

 و شـود  كامـل  وزن اوالً تا دهد گسترش تيب كي حد در راي ا گزاره كه است رناچا گاه او اقدامات شرح
، شـاهنامه  تيـ روا در رفتيپ نيا گزارة نينخست در هنموني برا. نباشد ختهيگس هم از مصراع دو ارتباط اًيثان

ـترش  را گـزاره  كيـ  تيـ ب ليـ تكمي بـرا ي فردوس اما است كامل )دوم( مصراع كي دري اصلي معنا  گس
  : )نخست مصراع( دهد مي

  سنگ كرد   جدا آهن ز آتش به         چنگ به گوهرآمدي كي نينخست
ـتراك  متـون  گـر يد بـه  نسبت  ، رفتيپ نيا دري ثعالب تيروا اگرچه ـتر يب اش  امـا   ، دارد شـاهنامه  بـا ي ش

ـ ي طبر منبعي متن اشتراكات دهندة نشان شتريب، رفتيپ نيا در يطبر خيتار از ريالس غرري ريرپذيثأت  منبـع  اب
ي فردوسـ  شـاهنامة  با ريالس غرر اگر گريد انيب به. يفردوس باي ثعالب منبعي متن اشتراك نه و استي فردوس
  . رديگ مي صورت يطبر خيتار واسطة باي ثعالب تيروا جانب از اشتراك نيا ،باشد داشته منبع اشتراك

 يثعالب ريالس غرريطبرخيتار
استيكسنينخستاو(ملكهيفديالحداستنبط من اول هو- 1

 )كردكشفراآهناش يپادشاهدر كه
 استي كس نينخستاو( ديالحد استخرج مناولهو- 1

 )كرداستخراج را آهن كه
يبرايليوساآنازپس(للصناعاتاالدوات منه فاتخذ- 2

 )برگرفتسازهاوساخت
 ساخت و ليوسا آناز( الصناعات و االدواتمنهاتخذ- 2

 )فتبرگر سازها و
ي جاها در را ها آب{المنافع مواضعي ف اهيالمقدر- 3)آوردگردرهايآبگدرراهاآب{المناقعالمواضعي ف اهيالم قدر- 3

 )گردآورد سودمند
االعمالاعتمالوالحصادوهالزراعوهالحراثيعل الناس حض- 4
 )كردقيتشوكاركردنوبرداشتوداشتوكاشت به را مردم(

 به را مردمان( الضرع و الزرعي عل الناس حض- 4
 )كرد قيتشوي دامپرور وي كشاورز

 فرمان ها آن به ( االشجار غرس و االنهار حفرلهمرسم- 5_____________________________
 )را درختاندنيبر و ها يجو كندن داد

وجلودهامنالمالبساتخاذوهيالضارالسباع بقتل امر- 5
  المفارش

 واناتيح كه داد فرمان( لحومها من االكل و الغنم و البقر ذبح و
ي گستردن و پوشاك پوستشان از و بكشند را مضري وحش

 )بخورندپوستشانازوكنندذبحراگوسفند و گاو و رنديبرگ

  جلودها من الفرش واللباس اتخاذ و السباع بقتلامرهم- 6
 كه داد فرمان( لحومها من االكل و الغنم و البقر ذبح و
 و پوشاك پوستشان از و بكشند راي وحش واناتيج

 از و كنند ذبح را گوسفند و گاو و رنديبرگي گستردن
 )بخورند گوشتشان
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 دري انبسـاط  واقـع  در كـه  )5گـزارة  ( داردي طبـر  تيـ روا از شتريب گزاره كي تنهاي ثعالب تيروا
ي ثعالب كه است ضرع و رعز ازي بخش درختان دنيبر و نهرها حفر. است يثعالب چهارمة گزار مضمون

 دگرگـون  المنافع با را المناقع، نقطه در اختالف كي، دوم ةگزار در. است كرده ارائهي شتريب حيتوض با
 ذهـن  بـه ي سينو نسخه در آن رييتغ احتمال كه هستند هيشب نوشتار در قدر آن واژه دو نيا. است كرده
 دهيـ د زيـ ني انيـ پا ةارگـز  در شـدن  كوتـاه  نيهم. است تر كوتاه ريالس غرر در زين سوم ةگزار. رسد مي
 بـا ، بخـش  نيـ ا در يطبـر  خيتاري ها گزاره. است مشهود يطبر خيتار ازي ثعالبي بردار بهره. شود مي

 غرر متن به تر كوتاهي ها واژه و عباراتي نيگزيجا باي گاه و متن برش باي گاه) يكاهش(يكم گشتار
ي سـع  او. اسـت ي ديـ تقل برداشـت  كي يطبر تيروا از شبخ نيا ازي ثعالب برداشت. است افتهي راه

 آن در چـه  اسـت  نكـرده  اقتبـاس  زين رييتغ بدون را متن اما بزند هم بر راي طبر تيروا اصل تا نكرده
  . شد مي تينامتنيبة طيح وارد صورت

  )وانيد با هوشنگ نبرد( 4 رفتيپ
و   گـاو  هـزار ، نر اسب صد هرا كوه دامنة بر شداديپ هوشنگ ،ماندهي جا بري پهلو متون اساس بر

 دبخشب او به را وانيد بر غلبه نعمت كه كند مي درخواست تايآناه از و كند ميي قربان گوسفند هزار ده 
. )137بند، 13 شتي(  كند ميي داريپاي ورن بدكاران وي مازن وانيد برابر در او. )22 و 21 بند، 5شتي(
 بـه  ترسـان  شيخـو  ليم خالف بر وانيد همة تا بخشد مي او به را وانيد بر غلبه موهبت بلندباالي اش
- مـي  را خشم رويپ هفت وي مازن وانيد دوسوم هوشنگ. )26- 24 بند، 17 شتي( زنديبگر ها يكيتار

  .)18 بند ،1فصل، هفتم نكرديد( كشد
 نيـ ا در هـا  نامـه  خـداي  از مانـده ي برجاي ها بخش و شاهنامه در هوشنگ داستاني اساس تفاوت

ي برا هم آن  ، ومرثيك زمان در و برسدي پادشاه به كه نيا از شيپ شاهنامه در هوشنگ. تاس رفتيپ
 را وانيـ دي لشكركشـ  خبر. كند مي سركوب را آنان و رود مي وانيد نبرد به امكيس پدرش خون انتقام

 و رود مـي  ومرثيك سراغ به سروش هم باز، امكيس شدن كشته از پس و دهد مي امكيس به سروش
ي تيشخص، وانيد با نبرد تيروا بخش در شاهنامه در هوشنگ. كند مي بيترغ وانيد با نبردي برا را او

 در كهي تيشخص آن به نسبت و شود مي مكرري گذار ارزش دچار و شود ميي معرف اثرگذار و پررنگ
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 در هوشـنگ  كـه  اسـت  سـبب  بـدان  مكرري گذار ارزش نيا. است ارزشمندتر مينيب مي ها نامه خداي
 قهرمـان  نينخسـت  او گـر يد انيـ ب بـه . ابدي مي غلبه وانيد بر كه باشدي كس نينخست است قرار امهشاهن

 نشـان  را هوشنگ بودن قهرمان وجه كه آني براي فردوس. شود مي روزيپ   دشمن بر كه است شاهنامه
ـ يب وي مقدسـ ، ياصـفهان ة حمز. پردازد مي ويد با او تن به تن نبرد شرح به دهد  بـرد ن ازي سـخن ي رون

 بخـش  در را وانيـ د با هوشنگ نبردي فردوس چونهم زيني رونيب. آورند مين انيم به وانيد با هوشنگ
 ،كنـد  مـي  نقلي بلخابوالمؤيد  ةشاهنام از كهي رونيب تيرواي مبنا بر. است كرده نقل ومرثيك تيروا
 كـه ي قطرات از و درانيم يم را ومرثيك زين خداوند. كشد مي را او و جنگد مي منياهر پسر با ومرثيك
 شـكم از  و آميزنـد بـا يكـديگر درمـي    بـاس ير دو نيـ ا و رويدمي باسير دو چكدميفرو او صلب از

 ةشـاهنام  در. زايـد مـي  هوشـنگ  زيـ ن دو نيـ ا ازدواج از. شوند مي دهييزا فراواك و امكيس هفتمشان
 ومرثيك ستاندا به امكيس نيبنابرا. )برش( است شده حذف باسير دو شدن دهييرو بخشي فردوس

 نبـرد  . ابدي مي حضور نبرد نيا در است امكيس پسر كه زين هوشنگ و شود مي وارد وانيد با نبردش و
 عهـده  بـر  سيابلـ  را ها آني سركردگ و شوند مي نياطيش به ليتبد ريالس غرر در كه وانيد با هوشنگ

 خيتار در هوشنگ داستان سوم رفتيپ ازي ا بازنوشته زين رفتيپ نيا. دارد قرار چهارم رفتيپ در، دارد
 بـه  سيابل از بردن نام و است اسالم نيد در  ميآد آشكار دشمن كه طانيش به ويد ليتبد. است يطبر

   . دهد مي نشان داستاني ها تيشخص رييتغ بر را تگرانيرواي نيدي باورها ريثأت، نياطيش ةسركرد عنوان
  

يثعالب ريالس غرريطبر خيتار
 را انشيســپاه و سيابلــ او[ جنــوده و سيابلــ قهــر انــه- 1

 ]داد شكست

 شكست را انشيوسپاه سيابل او[ جنوده و سيابل قهر انه- 1
 ]داد

ـتالط  منعهم- 2 ـاس  االخ ـان آ[بالن ـ آم از را ن ـا  زشي  مـردم  ب
 ]بازداشت

ـ آم از را آنان[بالناس االختالط من منعهم- 2 ـا  زشي  مـردم  ب
 ]بازداشت

ـ  طـرس ي فـ  كتابا هميعل كتب- 3 ي فـ  هميعلـ  اخـذ  ضيأب
 ذلكي عل توعدوهم و األنس من ألحد عرضواي أال قيالمواث

ـپ ي لوح در[ ـان يا بـر  ديس ـانون  ش  قالـب  درو  نگاشـت ي ق
ـ  چيهـ  معـرض  در كـه  كـرد  ملـزم  را آنان ها مانيپ  از كي

 ]گرفت قول ها آن از آن انجام بر و رندينگ قرار ها ناانس

ـ  تعرضوايال أني ف قيالمواث هميعل أخذ- 3  أن بعـد  آدمي لبن
ـان يپ به ملزم را آنان[ تهميغمار استأصل و مردتهم قتل ـا  م  ه
 كـه  آن از پـس  نكننـد  توجه آدم فرزندان به كه نيا در كرد

 ]كرد كن شهير را آنان ازي انبوه و كشت را سركشانشان
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 و سركشانشــان[ النيالغــ مــن جماعــه و مــردتهم قتــل- 4
 ]كشت را وهايد ازي گروه

___________________________ 

 ترس از[ هياالود و الجبال و المفاوزي إل خوفه منه فهربوا- 5
 ]ختنديگر ها دره و ها كوه و ها ابانيب به او

ـ  منه فهربوا- 4 ـاوز ي إل ـال  و المف ـ االود و الجب  االمكنـه  و هي
يي جاها و ها دره و ها كوه و ها ابانيب به او دست از[ قهيالسح
 ]ختنديگر دور

ـا  آن كه نديگو[ آدمي بن نمساك بموته خلط أنهم ذكروا- 6  ه
 ]ختنديآم آدم فرزنداني ها مسكن در او مرگ با

ـا  و[ موته اال آدمي بن مساكن من القربي إل همِّرد ما- 5  تنه
 آدم فرزنــداني هــا مســكن كيــنزد بــه را آنــان او مــرگ

 ]بازگرداند

 گـزاره  كيـ  دري طبـر  متن چهارم و سوم ةگزار دو  .است كساني كامالً متن دو در نخست گزارة
 نيگزيجـا  معنـا  هـم يي هـا  عبـارت  بـا ي بخش. شود مي حذف سوم گزارة ازي بخش و شود مي فشرده

 وي فشـردگ  دچـار   مـي ك نظـر  از گـزاره  دو نيـ ا مجموع در اما. شود مي افزوده زيني بخش و شود مي
 مكنـه اال« اصـطالح  و شود مي ليتبدي ثعالب چهارم ةگزار به ناًيعي طبر پنجم ةگزار. است شده كاهش
. اسـت  كسـان ي كـامالً يي معنـا  لحـاظ  از مـتن  دو هري انيپا ةگزار. )انبساط( شود مي افزوده »قهيالسح

 در كـه  استي حال در نيا و ستين مشخص) ريالس غرر در نياطيش( وانيد با هوشنگ نبردي چگونگ
 مانـده ي جا بري پهلو متون از كي چيه در. است شده اشاره حادثه نيا ازي شتريب اتييجز به شاهنامه

  . است نشده انيب نبرد نيا ازي اتيجزي زين
  )هوشنگ كار انيپا( 5 رفتيپ
ي مقدسـ  وي ثعـالب  تيرواي مبنا بر اما. اند نگفته سخن هوشنگ مرگ ازي اصفهان حمزة وي رونيب
 ،يثعـالب ؛ 140.: م1919 ،يمقدسـ ( مانـد ي بـاق  پادشـاه  بدون نيزم  ، هوشنگ مرگ از پس سال صديس

 متـون  در). 155: 1390 ،يدادگـ  فرنبـغ ( دانـد  مـي  سال چهل را هوشنگي پادشاه ندهشب). 7: 1386
 نيهم رسد مي نظر به. مينيب مين او كار انيپا و هوشنگ مرگي چگونگ ازي سخن ماندهي جا بري پهلو
 ازي شخصي برداشت با كدام هر نظر مورد متون سندگانينو كه است شده سبب ها نامه خداي در لهأمس

 داستان و داند مي اش يپادشاه از پس سال چهل را هوشنگ مرگي ثعالب. نديبگو سخن نگهوش مرگ
 هوشـنگ  راثيـ م راي پادشـاه  گـاه يجاي فردوسـ . برد مي انيپا به هيفق منصور از يشعر با را هوشنگ
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ي حتينصـ  و پنـد  با را او تيروا انيپاو فردوسي  رديم ميي عيطب مرگ با شاهنامه در هوشنگ. داند مي
  : سازد مي ههمرا
  مهر تو با جهان خواهد وستينپ
  )31: 1389 ،شاهنامه(   چهر دتينما آشكارا زين نه

  يريگ جهينت

 هـا  نامـه  خـداي  از بازمانده اتيروا باي كل ساختار در هوشنگ داستان ازي فردوس ةشاهنام تيروا
 نبـرد ، هوشنگ اقدامات، هوشنگي خوان خطبه، هوشنگ دنيرسي پادشاه به رفتيپ پنج. است كساني

 تيـ رواي اساسـ  تفـاوت . اسـت ي ريـ گيپ قابل تيروا نيا در هوشنگ كار فرجام و وانيد با هوشنگ
 وي مش به مربوط بخش حذف سبب بهي فردوس ةشاهنام در. ديد چهارمة گزار در توان مي را شاهنامه

 زمـان  در نه و است پرداخته وانيد با نبرد به ومرثيك بخش در هوشنگ، باسير دو دنييرو و انهيمش
 نـه  او چراكـه . شـود  مـي  برداشـته  او از سـبب  نيهم به شاهنامه در زين شداديپ لقب. شيخوي پادشاه
يي جـا بجاي نوع ها نامه خداي به نسبت شاهنامه در نيبنابرا. است دهيآفر نينخست نه و پادشاه نينخست

  . است گرفته صورت ها تيشخص آن تبع به و ها رفتيپ
. رسـد  مي نظر به دور اريبس، هوشنگ داستان دري ثعالب ريالس غرر وي فردوس ةشاهنام منبع اشتراك

ي هـا  رفـت يپ و هـا  گزارهي برابر. ديآ مي حساب به يطبر خيتاري براي متن بيشي ثعالب ريالس غرر بلكه
ة واسـط  به باشدي فردوس متن وي ثعالب متن انيمي منبع اشتراك اگر كه دارد آن از تيحكا متن دو نيا

 بـه  توجه با كه استي طبر تيروا ازي ا برگرفته هوشنگ ازي ثعالب تيروا نيبنابرا. است يطبر خيتار
ي طبـر  تيـ روا وي ثعـالب  تيروا انيم راي جعل ديتقلة رابط توان مي آن در شده اعمالي گشتارها نوع

  . شد متصور
ي جـد  حالـت  با وي دگرگونگ نوع از هوشنگ داستان در ها نامه خداي وي فردوس ةشاهنام ارتباط

 را گشـت يجا نيـ ا نـوع  نيبـارزتر . سـت ها نامـه  خداي ازي گشتيجاي فردوس ةشاهنام نيبنابرا. است
 اما، است شده تيروا نثر قالب در ها نامه خداي در هوشنگ تيروا چراكه. دانستي شعرساز توان مي
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 دينبا زيني سبك تگشيجا از گشتيجا نيا در اگرچه. نديگز مي بر خود تيرواي برا را نظمي فردوس
  . شد غافل

 تيـ روا از تـر  يطـوالن ي فردوسـ  تيـ روا تـا  است شده سبب امهشاهن دري شيافزا - يكم گشتار
  . اند داشتهي اريبس ريثأتي فردوس تيروا شيافزا در گسترش و انبساط. باشد ها نامه خداي

 نيـ ا در متـون  نيـ ا اشـتراك . اسـت ) سال40( هوشنگ يپادشاه مدت، متون يتمام اشتراك نقطة
 يپادشـاه  زمـان  مـدت  مـورد  در را هـا  نامـه يخدا نسـخ  يتمام اشتراك، موجود يپهلو متون با بخش
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