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Abstract
Transtexuality is a critical term in the contemporary literary theory, and it is based on
the fact that a literary work is defined and understood only in relation to other literary
works, since the creator of a literary work enters a world as soon as he decides to create
a work of the medium of communication in his mind, and in this case, all the thoughts
that the writer or poet takes with himself are involved in his creation of a new work.
One of the major areas in the Iranian literature is the epic literature that can be viewed
with the new transtextuality approach which may provide the new generation with novel
ideas. Shahnameh Ferdowsi, as the greatest epic of Iran, has been a structural pattern
and an appropriate content for its later works. In this regard, after Shahnameh, the epic
works have progressed consciously or unconsciously through its narrative style and its
structural pattern.
Kush Nameh is a historical epic in which the wars of the Chinese and the Iranian armies
were presented. This could be considered to be another narrative of the enemies of
Iranians in the Shahnameh. Although the sources used by Kush Nameh differ from
Ferdowsi's Shahnameh and contain different content, but undoubtedly, its creator has
been directly and indirectly influenced by Ferdowsi's Shahnameh. In this research,
based on the descriptive-analytical method, this hypothesis that Kush Nameh and
Shahnameh can be viewed through a transtextuality lens (i.e. Kush Nameh as the
subtext, and Shahnameh as the super-text) was tested.
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چکیده

ترامتنیت یک اصطالح نقدی در نظریة ادبی معاصر است .این نظریه بر آن تأکید دارد که یک اثر ادبی تنهاا در ارتاااب باا
سایر آثار ادبی تعریف و فهمیده میشود؛ زیرا خالق یک اثر ادبی با تصمیم آفرینش یک اثار باه دنیاایی از ارتااابهاای
میانمتنی در ذهن خود وارد میشود؛ نویسنده یا شاعر از افکار بسیاری از آثار پیش از خود و یاا معاصار باا خاود تاأثیر
می پذیرد و این افکار در آفرینش اثر او نقش دارند .یکی از حوزه های مهم در ادبیات ایران ادب حماسای اسات کاه باا
رویکرد نوین ترامتنیت آن را میتوان بررسی کرد و حرفهای تاازهای بارای ماابان نسا

دیاد اراهاه داد .شااهنامة

فردوسی بزرگ ترین اثر حماسی ایران است و الگوی ساختاری و محتوایی مناسای برای آثار بعاد از خاود باوده اسات؛
بهگونهایکه آثار حماسی بعد از شاهنامه با بهره گیری خودآگاه یا ناخودآگاه از مضامون و سااک داساتانی و روایای آن
شک گرفتهاند و الگوی ساختاری آن را در درون خود دارند.
کوشنامه اثری حماسی ا تاریای است که در آن از نگهای لشکر چین با سپاه ایرانیان سان به میان میآیاد .ایان
اثر روایتی دیگر از دشمنان ایرانیان در شاهنامه است .منابع استفادهشدة کوشنامه با شااهنامة فردوسای متفااوت اسات و
محتوای متفاوتی را در بر دارد؛ اما بیشک سرایندة آن بهبور مستقیم و غیرمستقیم از شااهنامة فردوسای تاأثیر پذیرفتاه
است .در این پژوهش باتکیهبر روش توصیفی ا تحلیلی بر این فرضیه تأکید مایشاود کاه شااهنامه و کاوشناماه را در
فضای ترامتنیت میتوان بررسی کرد و شعر کوشنامه در ایگاه زبرمتن از شعر شااهنامه در ایگااه زیارمتن تاأثیر
پذیرفته است.
واژههای کلیدی
شاهنامه؛ کوشنامه؛ ادب حماسی؛ ترامتنیت؛ ژرار ژنت
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2ـ مقدمه
میااهی باختین پایههای نظری کشف و بررسی روابط میان متنهای ماتلف را در سال  2362مایالدی بنیاان نهااد .وی
در کتاب بوبیقای داستایوسکی از اصطالح گفت وگو برای تفسیر روابط میانمتنی استفاده کرد .گفتوگوی میانمتنی در
نگاه باختین «ماتنی بر این اندیشه بود که در یک متن مشاص مکالمه ای پیوسته میان آن متن و متون دیگر که بیارون از
آن متن و ود دارند و حتی عوام فرامتنی و ا تماعی در ریان است» (غالمحسینزاده و غالمپاور  .)282 :2987بعاد
از باختین ژولیا کریستوا تحقیقات وی را اداماه داد و بارای آن اصاطالح بینامتنیات را انتاااب کارد .از نگااه کریساتوا
«بینامتنی گفت وگویی میان متون و فص مشترک ساطوح مرباوبباه آن اسات .هار متنای مجموعاة معار کااری نقا
قول هاست .هر متنی صورت دگرگونشدة متن دیگر است» (ویکلی  .)1 :2982روالن بارت ناقد فرانساوی کوشاید تاا
مفهوم بینامتنیت را بیشتر توضیح دهد .وی بر آن بود که «هر متنی بافت دیدی از گفتهها و نوشتههاای پیشاین اسات.
رمزها قواعد و الگوهای آهنگین باشهاایی از زباان ا تمااعی و غیاره وارد ماتن مایشاوند و در آن دوبااره توزیاع
می شوند؛ زیرا زبان همواره مقدم بر متن و حول آن است .ازاینرو متنیت ادبی را میتوان نوعی بازیافت زباانی دانسات»
(وبستر .)226 :2986
«نظریهپردازان امروزین متن ها را خواه ادبی و خواه غیرادبی بدون هر نوع معنای مستق میدانند .متنها چیازیاناد
که نظریهپردازان اکنون آنها را بینامتنی میدانند .آنها ادعا میکنند کنش خواندن در شاکهای از روابط متنی فرومایغلطاد.
تفسیرکردن یک متن کشف معنا یا معناهای آن یعنی ردیابی این روابط؛ بنابراین خواندن به فرآیند حرکت میان متنهاا
تادی می شود که بین یک متن و تمام متنهای دیگری که به آن ار اع میدهد و ربط پیدا میکند و ود داشته اسات و
از متن مستق بیرون و وارد شاکهای از روابط بینامتنی میشود» (آلن .)1 :2981
ژرار ژنت فرانسوی بعد از بارت با مطرحکردن واژة «ترامتنیت» به روابط بین متون نگاه تازهای کارد .او معتقاد باود
«هر متنی خابرة متن دیگر است» (بروه و همکاران  .)971 :2978وی اصطالح ترامتنیت را برای هر متنی پیشنها کرد؛
زیرا «یک متن خواه آشکارا و خواه پنهانی دررابطهبا متون دیگر قرار میگیرد» (ژنت  .)6 :2337در ترامتنیت هر متنای
حاص ا تماع ا زای متون پیش از خود است .گویی بافت دیدی است که تاار و پاود آن از نقا قاولهاا و ساانان
گذشتگان تنیده میشود.
یکی از حوزه های مهم در ادبیات ایران ادب حماسی است که با رویکرد نوین ترامتنیت به آن مایتاوان نگریسات و
حرفهای تازهای برای ماابن نس

دید مطرح کارد .شااهنامة فردوسای بازرگتارین اثار حماسای ایاران الگاوی

ساختاری و محتوایی مناسای برای آثار بعد از خود بوده است .آثار حماسی بعد از شاهنامه باا بهارهگیاری خودآگااه یاا
ناخودآگاه از مضمون و ساک داستانی و روایی آن شک گرفتهاند و از الگوی ساختاری آن پیروی کردهاند.
«شاهنامه شعری حماسی است و محصول ادبی بسیار تکاما یافتاهای را باه نماایش مایگاذارد .شااعر حماساهسارا
دالوریهای شگفت را توصیف میکند و زهیات را فرونمیگذارد و تاآنجا که بتوان داستان را با زمیناههاای تااریای و
غرافیایی و فکری پیوند میدهد و حقیقت اخالقی عمیقی را در آن میگنجاند و سرانجام چیزی به دست مایدهاد کاه
بس عمیقتر و با اهمیتتر از توصیف حادثهای است که تهی از ذابیّت نیست؛ اماا تاکافتااده و منفارد اسات» (صافا
.)618 :2929
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یکی از نزدیکترین حماسهها به شاهنامه حماسة کاوشناماه اسات .منظوماة کاوشناماه در  21263بیات از ملاه
حماسههای ملی اسابیری پهلوانی ایران است که حکیم ایرانشاه بن ابیالایر در قرن ششم هجری قمری آن را به نظام
درآورد .این اثر داستان زندگی کوش پی دندان فرزند کوش برادر ضحاک است کاه باه روایتای هازار و پانصاد ساال
زیست و به فرمان ضحاک بر چین حکمرانی کرد .کوشنامه را به یک مقدمه و دو باش مستق میتوان تقسیم کرد .در
باش اول کوش در حکومتش بغداد با چهرهای زشت و بسیار خونریز بیرحم و دشمن سرسات ایرانیان اسات .ایان
کوش «با قهرمان اصلی منظومه متفاوت است و تنها در نام و چهرة زشت با او اشتراک دارد» (آیادنلو  .)617 :2981ایان
باش سرآغازی برای ورود به اص داستان یعنی سرگذشت کوش پی دندان است .در باش دوم یاا بااش اصالی کتااب (از
بیت  323تا  )21263کوش پی دندان فرزند کوش حضور دارد کاه او نیاز فاردی خونااوار و بسایار ااالم اسات؛ در چاین
فرمانروایی میکند و با قدرت بسیارش ایرانیان را میآزارد .فریدون مدتی او را اسیر میکند و چه سال در دماوند هماان غاار
مح زندانی ضحاک شاهنامه زندانی میشود .او با بیان سوگند وفاداری به فریدون آزاد میگردد؛ اما مادتی بعاد دوبااره علیاه
ایرنیان قیام میکند .کوش پی دندان بعد از قرنها الم و بیداد سرانجام با پیری فرزانه از نژاد مشیدیان روبهرو میشاود .وی
با راحی بر روی صورت کوش او را به شک آدمیان درمیآورد و سپس باه وی خوانادن و نوشاتن مایآماوزد و باه آیاین
خداپرستی درمیآورد .از این پس کوش با عدالت حکومت میکند و مردمانش را باه راه یکتاپرساتی فرامایخواناد .در کتااب
اشارهای به مرگ کوش نمیشود و معلوم نیست وی تا چه زمان زنده بوده است.
مقایسة کوشنامه با شاهنامه و کشف روابط پنهان این دو اثر هدف اصلی این ستار است.
1ـ 2روش پژوهش
این پژوهش باتکیهبر نگرش توصیفی ا تحلیلی و استفاده از روش کتاباانهای کوشید تاا رواباط میاانمتنای را باین
شاهنامه و کوشنامه شناسایی و معرفی کند .برای این منظور ابتدا تعریفهای مربوببه نظریة ژنت از کتاب خاود ژنات
و منابع معتار دیگر گردآوری شد و سپس با مقایسة ابیاات کاوشناماه و شااهنامه رواباط میاانمتنای آنهاا مشااص و
دستهبندی و تحلی گردید.
1ـ 3فرضیة پژوهش
فرضیة اصلی آن است که شاهنامه در مقام متن غاین در تولید کوشنامه در ایگاه متن حاضر نقش اساسای داشاته
است .در ادامه سعی خواهد شد با معرفی بیشتر کوشنامه شیوههای انتقال معنا از شاهنامه به کوشنامه بررسی شود.
1ـ 4پشینة تحقیق
دربارة تطایق داستانهای کوشنامه با شاهنامة فردوسی چند اثر بهصورت پایاننامه به نگارش درآمده اسات .از ملاة

آنها عاارت است از :مقایسة کوشنامه با شاهنامه (فالحینژاد )2981 :بررسی منظومة کوشناماه و شااهنامه باتو اهباه
شاصیتهای اسابیری و ناردها (دشتاان )2987 :اغرا در حماسه ا بررسای ماالغاه و اقساام آن در چهاار منظوماه از
حماسه های ملی ایران تا قرن پنجم هجری (شاهنامه گرشاسننامه بهمننامه و کوشناماه) (رهااوی عزآباادی)2973 :
نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه کوشنامه و گرشاسپنامه) (عدنانی .)2988 :در همة این آثار ساعی شاده اسات تاا
ناههایی از شاهنامه و کوشنامه با هم مقایسه شود .همچنین در مقالة «از میراث حماسی ادب ایران» (آیدنلو )2981 :به
باشهایی از تأثیر کوشنامه از شاهنامه اشاره شده است؛ اما هیچکدام از این تالشهاا از نااة بررسای ترامتنیات ژرار
ژنت ناوده است .مدت بسیاری است که شاهنامه در مرکز تو ه محققاان اسات و تحقیقاات بسایاری درباارة آن انجاام
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میشود؛ بهگونهایکه گاه در ریان این تحقیقات تکرار و تسلس رخ میدهد؛ اما بیشک در پرتو مااحث و نظریههای
زبانشناسی معاصر مطالعات شاهنامه و دیگر آثار کهن ما هویّت دیدی مییابند و تو ه خوانندة معاصار را باه خاود
لن میکنند .از سوی دیگر کماود تحقیقی امع در باب ریشههای کوشنامه ضرورت این مقاله را بیشتر مینماید.
هرگونه تأثیر و تأثر کوشنامه از شاهنامه در قالن ترامتینت درخور بررسی است .این بررسی ارتااب ایان اثار را باا
شاهنامه تعیین میکند .کشف این روابط افزونبر توضیح بیشتر کوشنامه خوانندگان را با سیر تاریای و پویایی فرهنگ
و تمدن ایران نیز آشنا خواهد کرد .خواننده در سرتاسر کوشنامه نامی از شاهنامه نمیبیند؛ به همین سان شاید تأثیرات
بسیار شاهنامه بر کوشنامه را درنیابد؛ اما با استفاده از نظریة ژنت مشاص میشاود کاه کاوشناماه در عناوان اصالی
عنوانهای داخلی و عنوان فرعی تقدیمنامه مقدمة توضیحی همچنین در سااختار کلای و زهای مانناد گازینش واژه
عاارت اعالم داستانسرایی ویژگیهای بیانی و بدیعی به شیوة شاهنامه تدوین شده است و هماة ایان نکاات تنهاا در
قالن بینامتنیت سند علمی مییابد و خواننده را قانع میکند.
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1مبانی نظری؛ ژرار ژنت و نظریة ترامتنیت
ژرار ژنت زبانشناس ساختارگرای فرانسوی باتکیهبر نظرهای باختین و تفسیرهای کریستوا مفهوم روابط بین یک ماتن
با متنهای دیگر را بهبور کام گسترش داد و آن را از حالت نظری به حالت کاربردی رساند .وی آشاکارا گفات« :مان
امروز تر یح میدهم بگویم موضوع بوبیقا ترامتنیت یا تعالیمتنی متن است همان چیزی که قاالً به هر چیزی که ماتن
را در ارتااب با متون دیگر قرار دهد ابال میکردم» (ژنت .)2 :2337
تفاوت کار ژنت با زبانشناسان پیش از خود در این بود که او با دیدی ریزبینانهتر به تأثیر و تأثر متون و روابط پنهاان
آنها تو ه نشان داد و کوشید تا انواع ماتلف روابط میانمتنی را مشاص و دستهبنادی کناد .در نگااه ژنات ترامتنیات
عام تر از بینامتنیت است و در زیرمجموعة خود پان اصاطالح اصالی را دربرمایگیارد )2 :بینامتیات؛  )6پیرامتنیات؛ )9
فرامتنیت؛  )1سرمتنیت؛  )1بیشمتنیت.
تا پیش از ژنت همة روابط میانمتنی در قالن بینامتنیت تعریف میشد؛ اما ژنت ثابات کارد کاه ایان رواباط بسایار
عمیقتر از انواع بینامتنیت است و در همة الیههای متن در ریان است .بینامتنیت «رابطة همحضوری میاان دو یاا چناد
متن است که اساساً شام حضور واقعی یک متن در متن دیگر است» (همان).
تفاوت دیدگاه ژنت با نظرهای قا از خود در این است که وی بینامتنت را تنها در سه قالن صاریح و غیرصاریح و
ضمنی بررسی می کند و اصرار دارد که تنها تغییراتی از نوع بینامتنیت است که برگرفته از حضور واقعای و حقیقای یاک
متن در متن دیگر باشد .ژنت همچنین تأثیرات متون از همدیگر را باتو هبه ایگااه آنهاا در داخا ماتن دساتهبنادی
می کند؛ بر همین اساس رابطة صریح بین دو متن در باش ابتدایی و مقدمة آنها به پیرامتنیت اختصاص ماییاباد .ایان
نوع رابطة بین متون در دستهبندیهای دیگر در همان باش بینامتنیت بررسی میشود.

2ـ 2مظاهر بینامتنیت کوشنامه با شاهنامه
در بینامتنیت هر متن ادبی در پرتو رابطهاش با متنهای دیگر تفسیر و فهمیده میشود .متن در هاانی از کلماات و
اندیشههای دیگران رشد میکند .هر متنی شک تغییریافتة متنهای دیگر است کاه یاا پایش از آن خلاق شادهاناد و یاا

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوشنامه از شاهنامه

279 /

معاصر آن هستند .پس «بینامتنیت رابطة میان دو متن براساس همحضوری است .به عاارت دیگر هرگاه باشای از یاک
متن (متن  )2در متن دیگری (متن )6حضور داشته باشد رابطة میان این دو رابطة بینامتنی است» (ناامور مطلاق :2982
 .)87برپایة نظریة ژنت بینامتنیت به سه دستة صریح و غیرصریح و ضمنی تقسیم میشود:
2ـ2ـ 1بینامتنیت صریح
«بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است .به عاارت روشنتر در این نوع بینامتنیت مؤلف
متن دوم در نظر ندارد مر ع متن خود یعنی متن اول را پنهان کند .به همین سان بهنوعی میتوان حضور ماتن دیگاری
را در آن مشاهده کرد» (نامور مطلق  .)88 :2982شاعر کوشنامه شاهنامه را بارها با دقت خوانده است؛ به همین ساان
بهصورت های گوناگون و غیرمستقیم همانند دیگر حماسهسرایان ایران از شاهنامه الهام میگیرد و به مصراع یا بیتی از آن
تو ه دارد؛ اما در منظومة دههزار بیتی خود بهبور صریح و آشکار نامی از فردوسی و شاهنامه نارده است:
جهـــاف يفـــریه تـــا جهـــاف يفریـــد

بـــه بـــاد و دیـــدار او کـــ

ندیـــد

(ایرانشاه)191 :1311 ،

مصراع اول این بیت در شاهنامه دوبار آمده است یکبار در باش ناست کتاب و ضمن ستایش سلطان محمود:
جهـــاف يفـــریه تـــا جهـــاف يفریـــد

چنـــــو مرزبـــــانی نیامـــــد پدیـــــد
(فردوسی)1 :1311 ،

و یکبار دیگر در داستان زادن سهراب از تهمینه:
جهـــاف يفـــریه تـــا جهـــاف يفریـــد

ســـواری چـــو رســـتد نیامـــد پدیـــد
(هماف)111 :

در کوشنامه بیت زیر بیان شده است:
کنــوف کشــته و گــا

هشــته بــه نــا

بــــه از زنــــده و دشــــمناف شــــادکا
(ایرانشاه)212 :1311 ،

مصرع دوم آن با اندکی تغییر در شاهنامه آمده است:
چنــیه ه ــت موبــد کــه مــردف بــهنــا

بـــه از زنـــده ،دشـــمه بـــدو شـــادکا
(فردوسی)131 :1311 ،

تـــو فرزنـــد شـــاه و مـــا کهتـــرید

زمـــیه جـــر بـــه فرمـــاف تـــو ن ـ ـ رید
(ایرانشاه)233 :1311 ،

بیت باال برگرفته از این بیت فردوسی است:
بـــــه يواز ه تنـــــد مـــــا کهتـــــرید

زمـــیه جـــر بـــه فرمـــاف تـــو ن ـ ـ رید
(فردوسی)31 :1311 ،

در کوشنامه ابیات بسیاری است که شاعر در آنها به یک بیت یا نیمبیت از شاهنامه اشاره کرده است بیآنکه نامی از
فردوسی بیاورد.
از دیگر مظاهر بینامتنیت صریح کوشنامه با شاهنامه تکرار اسمهای قهرمانان و شاصیتهاای بر ساتة شااهنامه در
این اثر است .در کوشنامه شاصیتهایی و ود دارد که فردوسی نیز پیشتر داستان آنها را بیان کرده است .گفتنی اسات
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که نمیتوان قهرمانان کوشنامه را با قهرمانان شاهنامه یکبهیک در کنار هم نهاد؛ اما چون کوشنامه زیارمتن و شااهنامه
زبرمتن به شمار می رود تکرار این اسامی و اشارة کوتاه به سرگذشت آنها باه تأثیرپاذیری پنهاان ایرانشااه از فردوسای
اشاره میکند .وی گاه تنها به بردن نام قهرمانان شاهنامه بسنده کرده است و فقط بهشک کنایهای از این افراد نام میبارد؛
برای مثال رستم یکبار؛ گرشاسپ دهبار؛ کیومرث یکبار؛ بهمورث و افراسیاب یکبار .او گاه نیز در ابیات بیشاتری
سرگذشت قهرمانان شاهنامه را بیان میکند؛ برای مثال شاصیتهای آبتین فریدون قارن قااد نستوه منوچهر ضاحاک

و فرزندان فریدون باش بسیاری از کوشنامه را در بر گرفتهاند و الاته سرنوشت این شاصیتها متفااوت باا شااهنامه
بیان شده است .این موضوع افزونبر ابتکارات بیانی ایرانشاه نشاندهندة تفاوت منابع وی با منابع فردوسی در باب ایان
شاصیتهاست.
2ـ2ـ 2بینامتنیت غیرصریح
یکی دیگر از انواع بینامتنیت بینامتنیت غیرصریح است که «بیانگر حضور پنهان یاک ماتن در ماتن دیگار اسات .باه
عاارت دیگر این نوع بینامتنیت میکوشد تا مر ع بینامتن خود را پنهان کند؛ این پنهانکاری به سان ضرورتهای ادبای
نیست؛ بلکه دالیلی فراادبی دارد .سرقت ادبی هنری یکی از مهمترین انواع بینامتنیت غیرصریح تلقای مایشاود .سارقت
ادبی هنری استفاده از متنی دیگر بدون ا ازه و ذکر و ارایة مر ع است» (نامور مطلق .)88 :2982
شاعر کوشنامه در حماسة خود به فراخور نیاز به داستانهای شاهنامه و شیوههای پرداخت آنها اشااره کارده اسات؛
الاته بدون آنکه نامی از شاهنامه ذکر کند؛ اما هرگز نمیتوان از سرقت برای اثری مانناد کاوشناماه اساتفاده کارد؛ زیارا
شاهنامه و کوشنامه هردو در فضایی حماسی و با بهرهگیری از داستانهای تاریای و عامیانه سروده شادهاناد؛ بناابراین
تکرار مفاهیم یا اسامی شاهنامه در مقام متن پیشین در کوشنامه و تأثیرپذیری کاوشناماه از شااهنامه اماری بایعای و
ممکن به نظر میرسد.
2ـ2ـ 3بینامتنیت ضمنی
«گاهی مؤلفِ متن دوم قصد پنهانکاری بینامتن خود را ندارد و به همین سان نشانههایی را به کار میبرد که باا ایان
نشانهها میتوان بینامتن را تشاص داد و حتی مر ع آن را نیز شناخت؛ اما این عم هیچگااه باهصاورت صاریح انجاام
نمی گیرد و به دالیلی و بیشتر به دالی ادبی به اشارات ضمنی بسانده مایشاود .بناابراین بینامتنیات ضامنی ناه همانناد
بینامتنیت صریح مر ع خود را اعالم میکند و نه همانند بینامنیت غیرصریح سعی در پنهانکاری دارد» (همان.)83 :
ایرانشاه در داستانپردازی تصویرگری و خلق شاصیتهای کوشنامه از شاهنامة فردوسی تأثیرپذیرفته اسات؛ بارای
مثال وی بی گمان در خلق شاصیت کوشپی دندان به داستان زال و رستم در شاهنامه نظر داشته است .پادر کاوش در
همان آغاز تولد به سان زشترویی او را در بیشهای رها میکند و این همانند سام و رهاکردن زال در کوههاست.
بــه چهــره چنـــاف بــود تابنــده شـــید

ولـــیکه همـــه مـــوی بـــودش ســـ ید

چـــو فرزنـــد را دیـــد مـــویش ســـ ید

ببـــود از جهـــاف ســـربهســـر ناامیـــد

ب رمــــــود تــــــاش برداشــــــتند

از يف بـــــو و بـــــر دور ب ذاشـــــتند

بــه جــایی کــه ســیمره را گانــه بــود

بـــداف گانـــه ایـــه گـــرد بی ـــاه بـــود
(فردوسی)1 :1311 ،
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الاته تفاوتی و ود دارد و آن اینکه سیمرغ زال را میپروراند؛ اما در کوشنامه آبتین کاوش را ماییاباد و او نیاز از
زشترویی بسیار این کودک میهراسد:
دو دنداف چـو گـو

و دو هـوش يف پیـ

میــــاف دو کــــت ش نشــــانی ســــیاه

ســر و مــوی ســر و دو دیــده چــو نی ـ
ســـیه چـــوف تـــه مـــرد بـــیهنـــاه
(ایرانشاه)222 :1311 ،

رستم بهاندازهای نیرومند است که با غرور خود را چنین توصیف میکند:
که پیشد چـه شـیر وچـه دیـو وچـه پیـ

بیابــــاف بــــیيب و دریــــای نیــــ

بدانـــدیش ب ـــیار وهـــر انـــدکیســـت

چــو گشــد يور پــیش چشــد یکی ــت
(فردوسی)91 :1311 ،

کوش نیز مانند رستم از همان سالهای آغاز زندگی تا پایان عمر از قدرتهای ویژه و بیهمتایی برخوردار است:
بــداف ســهد و يف هــور و نیــروی دســت

نــه شــیر ژیــاف اســت و نــه پیــ م ــت
(ایرانشاه)111 :1311 ،

رستم حیله و نیرنگ را با قدرت در هم میآمیزد و در بسیاری از صحنهها با همین نیرنگ

ان سالم به در مایبارد.

درحقیقت «در صورت برخورد با مشکالت رستم از بهکاربردن حیلاه و مکار هام بااکی نادارد» (نولدکاه .)229 :2917
کوش نیز همین روش را پیش میگیرد و در هنگام خطر اان ساالم باه در مایبارد؛ مانناد رساتم از عماری افساانهای
برخوردار میشود؛ با این تفاوت که بول عمر وی  2111سال و رستم  711سال است؛ اماا کاوش هرگاز پساندیدگی و
شایستگی رستم را ندارد؛ چهرهای بسیار زشت و ترساناک دارد؛ فاردی خونااوار ااالم زنبااره و بایایماان اسات و
چندینبار خود را خدا میخواند و مردم را به پرستش خود وامیدارد.
مــند تــا جهــاف بــود گواهــد ،گــدای

چــو گــواهی درير جهــاف را بــه پــای

ســر چــر هــرداف نش ــت مــه اســت

و روزی بـه دسـت مـه اسـت

همه مـر

(ایرانشاه)221 :1311 ،

افزونبر این می توان گفت رویارویی کوش با پدرش در نگ بین سپاه چین و آبتاین برگرفتاه از داساتان رساتم و
سهراب شاهنامه است .هرچند «مضمون نارد پدر با پسر یا دو خویشاوند نزدیک از داستانهای پرتکرار هانی است که
محققی انگلیسی به نام پارتر هشتاد و چند نمونه از آن را در مجموعهای موسوم به «سهراب و رستم» گارد آورده اسات»
(خالقی مطلق .)21 :2976
شــ ت اســت یــ بــاره کــار ســ هر

کـــه بـــرزد ز بـــاب و ز فرزنـــد مهـــر

نــه ایــه يهــه از کــار فرزنــد گــویش

نــه يف يهــه از بــاب و پیونــد گــویش
(ایرانشاه)221 :1311 ،

این ابیات به بور دقیق برگرفته از سانان فردوسی است آنجا که رستم سهراب را نشناخت و باا او باه کاارزار وارد
شد:
جهانـــا شـــ تا کـــه کـــردار توســـت

هــد از تــو شک ــته هــد از تــو درســت

از ایــــهدو یکــــی را ندنبیــــد مهــــر

گـــرد دور بـــود و مهـــر ننمـــود چهـــر
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همــــی باــــه را بازدانــــد ســــتور

چــه مــاهی دریــا چــه در دشــت هــور

ندانــــد همــــی مــــرد از رنــــ يز

یکــــی دشــــمنی را ز فرزنــــد بــــاز
(فردوسی)191 :1311 ،

یکی دیگر از لوههای بارز بینامتنیت ضمنی کوشنامه با شااهنامه در محتاوا و نحاوة بیاان داساتانهاای آن اسات.
از ملة مهمترین آن به انگیزة نگ در کوشنامه در مقایسه با شاهنامه میتوان اشاره کرد .انگیازة ناگ در هار دو اثار
کمابیش همانند است« .در شاهنامه نارد بین نیکی و بدی است .تورانیان در صف بادی شمشایر مایزنناد و ایرانیاان در
صف نیکی .نگها همه وهرة دینی دارند ...نگ هایی نیز که میان پهلوانان و اهریمن و دیاوان درمایگیارد و تقریاااً
همواره درنهایت به پیروزی پهلوانان میانجامد؛ نیز به ناة دینی پیکار در حماسه مهر تأکید میگذارد» (سارامی :2979
 199ا )169؛ بنابراین انگیزة اصلی در نگهای شاهنامه بیشتر کینخواهی است؛ برای مثال هوشانگ باه کاینخاواهی
پدر خویش فریدون به کینخواهی پدر منوچهر به کینخواهی نیای خویش رستم به کینخاواهی سایاوش بهمان باه
کینخواهی پدرش اسفندیار ...برمیخیزند و نگهای بزرگی را رقم میزنند« .نکته اینجاست که انتقام خاونی باهمنزلاة
یک امر مقدس که از انن خداوند محول شده است پنداشته میشود» (نولدکه .)217 :2917
کـــه از شـــهر تـــوراف بـــه روز نبـــرد

ز کینـــه بـــرير بـــه گورشـــید هـــرد

بترســـد همـــی مـــه کـــه یـــرداف مـــه

ز تـــه ب

ـــیند همـــی جـــاف مـــه

بـــه هن ـــا پرســـش ز مـــه کردهـــار

ب رســــد از ایــــه هــــردش روزهــــار

کــــه ســــادری و زور و مردان ــــی

تـــــو را داد و هـــــن و فرزان ـــــی

بـــه کـــیه ســـیاوش کمـــر بـــر میـــاف

نب ـــــتی چـــــرا پـــــیش ایرانیـــــاف
(فردوسی)211 :1311 ،

در کوشنامه نیز نارد میان نیکی و بدی است .در اینجا ابتدا نیروهای بدی میکوشند تا برای پابر ایی خود نیروهای
نیکی را از میان بردارند .کوش پی دندان نیز بعد از پیوستن به ساپاه اهاریمن باا هماان انگیازة آنهاا باه دنااال خانادان
مشدیان است:
همـــی تـــا بـــود تاـــد جمشـــیدیاف

ز پیکارشــــاف کــــی هشــــاید میــــاف
(ایرانشاه)112 :1311 ،

کینخواهی از دیگر انگیزههای نگ در کوشنامه است؛ برای نمونه خسرو چاین باه دنااال آبتاین اسات تاا انتقاام
برادرش نیواسن را از او بگیرد:
کـــه از يبتـــیه برن ـــرد بـــه جنـــ
باـــواهد از او کـــیه نیواســـ

هـــرد

جــر ين ــه کــه او را بیــاز بــه چنــ
گردمنــــد ســــوهند نشــــمرد گــــرد
(هماف)211 :

2ـ 3پیرامتنیت
نوع دوم از ترامتنیت ژنت پیرامتنیت است« .پیرامتنیت بررسی عناصری است که در آساتانة ماتن قارار مایگیرناد و
دریافت یک متن را ازسوی خوانندگان تحت تاثیر قرار میدهند» (ژنت  .)9 :2337درحقیقت «پیرامتنها همچون آستانة
متن هستند یعنی برای ورود به هان متن همواره باید از ورودیها و آستانههایی گذر کرد» (ناامور مطلاق .)31 :2982
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شاید بتوان پیرامتنهای یک متن را در عنوان ها اسم حقیقی یا تالص نویسانده ناوع اثار (شاعر داساتان نمایشانامه)
تقدیم اثر اسمهای متر مین مالحظات حاشیهها خالصه کرد.
2ـ3ـ 1عنواف
ناستین و اصلیترین پیش متن هر اثر عنوان آن است  .عنوان اثر را ازنظر اسم و مضمون و اقنااع ماابان تعریاف
میکند« .عنوان عاارت است از مجموعه نشانهها کلمات و حتی ملههایی زبانی که در رأس یک اثر قرار میگیرناد تاا
آن را تعریف کرده و بر آن داللت کنند .عنوان به درونمایة اثر اشاره میکند و باعث اذب برفاداران چانن موضاوعی
میگردد» (ژنت  .)21 :2377ژنت عنوان را به سه باش تقسیم می کند :عنوان اصلی و عناوان داخلای کاه دربرگیرنادة
توضیحات فرعی موضوع است و عنوان فرعی که تعریفی عام برای اثر است و نوع نوشته (شعر نمایشانامه داساتان) را
مشاص میکند.
2ـ3ـ1ـ 1عنواف اصلی
عنوان اصلی شناسنامة موضوعی هر اثر است« .عنوان اصلی یک نشانة بارز از فرهنگ مکانی و زماانی اسات کاه آن
اثر در آن اهور می کند و بر همین اساس است که ما نمیتوانیم عنوانی را بیابیم که بهبور مستق اهور کرده باشاد و از
فرهنگ محیط پیرامونیاش تأثیر نگرفته باشد» (همان .)26 :وی در توصیف اهیمت عنوان میگوید« :عنوان نیکو بهتارین
واسطه برای کتاب است» (همان .)31 :باید تو ه داشت که اکنون حماسة فردوسی با عنوان شاهنامه شناخته میشود؛ اماا
این عنوان نیم قرن بعد از فردوسی بر این اثر گذاشته شد و خود فردوسی در شاهنامه عنوانهایی مانند «ناماة شاهریاران»
یا «نامة خسروان» را برای کتابش بیان کرده است .فردوسی از نامه استفاده می کند تا بر این موضوع تأکیاد ورزد کاه اثار
سترگش دامنة دربرگیری و گسترة بسیاری دارد که همة پادشاهان و خسروان ایران را در بر میگیرد و اینگونه نیست که
فقط به حاکمان و فروانروایان ایران بپردازد .بنابراین شاهنامه هم شام عناصر ایرانی و هم غیرایرانی میشود و بیساان
نیست که فردوسی از عنوان نامه برای نامیدن آن بهره برده است؛ اثری با چنین عظمت و بزرگی کاه هایچ خللای در آن
وارد نیست و چنین شاعری نمیتواند چیزی را بیعلت بیاورد ( وینی .)2931 :بعد از فردوسی شاهنامه عنوانی شد کاه
همه آن را قاول کردند.
ازو یادهـــــاری کـــــند در جهـــــاف

کــه تــا ه ــت مــرد ن ــردد نهـــاف

بــــدیه نامــــة شــــهریاراف پــــیش

بررهــــاف و جن ــــیســــواراف پــــیش

همــه رز و بــر اســت و رای و ســاه

هذشــــته ب ــــی روزهــــار کهــــه
(فردوسی)1 :1311 ،

ایرانشاه از کتاب فردوسی و عنوانهای بهکار رفته برای این اثر آگاهی داشات؛ باه هماین ساان عناوان اثار خاود را
کوشنامه گذاشت و آن را به داستان زندگی کوش پیا دنادان اختصااص داد .ایرانشااه خاود ایان ناام را بارای اثارش
برمیگزیند و در داخ کتاب نیز به آن اشاره میکند:
چنـــیه يمـــد از کـــوشنامـــه پدیـــد

کــــه نوشــــاف دســــتور را برکشــــید
(ایرانشاه)421 :1311 ،

ذبیحاهلل صفا نیز این اثر حماسی را با نام کوشناماه خواناده اسات (صافا  .)623 :2929مؤلاف مجما التاواریخ و
القصص ضمن برشمردن نام منابع و مآخذ کتاب خود از این منظومه یکبار با نام قصة کوش پی دندان یاد مایکناد و
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بار دیگر آن را اخاار کوش پی دندان میخواند (مجم التاواریخ و القصاص  612 :2928و  .)911عناوانهاای انتااابی
فردوسی و ایرانشاه هردو از نوع تعریفی است و موضوع اصلی اثر را برای ماابن روشان مایکناد (شااهنامه زنادگی
شاهان و کوشنامه زندگی کوش)؛ اما کوشنامه هرگز شارایط و گساتردگی شااهنامة فردوسای را نادارد؛ زیارا «تماام
شاهنامه عاارت از تاریخ امع شاهنشاهی ایران است از بدو شروع تا انقراض آن به دسات عاربهاا .ایان شاهنشااهی
منقسم می شود به پنجاه دورة شاهی که مدت آنها با یکدیگر متفااوت اسات» (نولدکاه  .)88 :2917در کاوشناماه نیاز
داستانهایی از پادشاهان و قهرمانان بسیاری مشاهده میشود؛ اما در ابتدای مطالعة این اثر میتوان دریافات کاه بایش از
هر چیز دیگری کوش و داستانهای وی مطرح است .کوشنامه دربرگیرندة نام قهرمان اصلی کتاب است و داللت ناوعی
بیشتری دارد؛ اما ناة توصیفی آن ضعیفتر و امعة آماریاش بسیار کوچکتر از شاهنامه است؛ چراکه تمرکاز اصالی
بر کوش است.
2ـ3ـ1ـ 2عنواف داگلی
هر سرفص (عنوان داستان یا شعر) و یا عنوان یک باش از کتاب مانند عنوان اصلی عم میکناد و تعریافکننادة
موضوعی است که آن فص از کتاب را دربرگرفته است .تفاوت آن با عنوان اصلی در این است که «اوالً نساتبه عناوان
اصلی محدودتر است و در ثانی لزومی به حضور آن نیست درحالیکه داشتن عنوان اصلی برای هر اثر ضاروری اسات»
(ژنت .)923 :2337
در کوشنامه بسیار از عنوان های داخلی استفاده شده است و هریک دربرگیرندة اسم یک قهرمان یا یک نارد و یا یک
حادثه از ک ما رای کتاباند .این عنوان ها گاه به اسم قهرمانان و گاه به اسم ماارزات است .همة این عنوانها به سااک
شاهنامه استفاده شده است .این شیوة عنوان دهی به مطالن کتاب روش کار فردوسی در شاهنامه نیز باوده اسات؛ بارای
مثال به عنواندهی فردوسی در مقدمة شاهنامه میتوان اشاره کرد که شام آغاز کتاب گفتار اندر آفرینش هاان گفتاار
اندر ستایش خرد گفتار اندر آفرینش مردمان گفتار اندر آفرینش آفتاب گفتار اندر آفارینش مااه گفتاار انادر ساتایش
پیغمار گفتار اندر فراهمآمدن شاهنامه ...است .مقدمة کوشنامه نیز با عنوانهای در شکر باری تعالی ستایش داناش در
ستایش خرد در بی ثااتی عمر در نعت پیامار اسالم در سان نظم کوشنامه ...شروع میشاود کاه باه شاک باارزی از
عناوین دیااچة شاهنامه تأثیر پذیرفته است .افزونبر این ایرانشاه در مفاهیم بیانشده در دیااچة کتاب نیز باه شایوة بیاان
محتوا و ترتین ابیات شاهنامه عم کرده است:
ن ارنــــده مــــاه و مهــــر و ســــ هر

چنــاف داف کــه پیــداتر از مــاه و مهــر

از يف چــت همــاف يیــد او برتــر اســت

وزيف کــت همــاف يیــد او دی ــر اســت

نشــاف اســت ه ــتیش را هــر چــه ه ــت

چــه بیننــده چشــد و چــه هیرنــده دســت
(ایرانشاه)141 :1311 ،

این ابیات بهبور دقیق به شیوة ابیات آغاز شاهنامه است:
گداونــــد کیهــــاف و هــــرداف ســـ هر

فروزانــــده مــــاه و ناهیــــد و مهــــر

نیابـــــد بـــــدو نیـــــر اندیشـــــه راه

کـــه او برتـــر از نـــا و از جای ــــاه

ســاه هرچــه زیــه هــوهراف ب ــذرد

نیابــــد بــــدو راه جــــاف و گــــرد
(فردوسی)1 :1311 ،
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گفتنی است برپایة تعریف کلی بینامتنیت اراهه شده قا از ژنت این باش از تأثیرپذیری کوشنامه از شااهنامه را در
زیرعنوان بینامتنیت نیز میتوان قرار داد؛ اما ژنت برای هر متن یک آساتانه تعیاین مایکناد کاه وایفاة اذب و اقنااع
ماابن را برای مطالعة آن متن برعهده دارد؛ به همین سان این باش از کوشنامه آستانة آن بوده است و بهشک کامالً
نزدیک با آستانة شاهنامه یکی شده است.
«مکان اهور عنوان داخلی در بیشمتن اهمیت دارد .به این صورت که این عنوان در کجای کتاب آمده اسات و آیاا باا
عنوان اصلی در تقاب است و یا ادامهدهندة آن است و آیا به عنوان اصلی وابسته است و یا بهصورت مستق تعریف شاده
است» (ژنت  .)962 :2337باتو هبه تعریف ژنت میتوان گفت همة عنوانهای داخلی کوشنامه مانند شااهنامه در هماان
ابتدای شعر قرار میگیرند و بهنوعی محتوای شعر را مشاص و تعریف میکنند .افزونبر ایان عناوانهاای داخلای ناوعی
امتداد عنوان اصلی است که آن را هرچه بیشتر توضیح میدهد و بهشک

زهیتر در برابر ماابن آشکار میکند.

2ـ3ـ1ـ 3عنواف فرعی
همانبور که اشاره شد عنوان فرعی تعریف عام و کلی برای هر اثر ادبی است و وابستگی اثر را به یاک گارایش یاا
نوع ادبی خاصی تعیین میکند« .عنوان فرعی بهندرت از روی اختیار و ارادة خالق اثر انتااب میشاود؛ بلکاه باهشادت
تابع نیاز عصر و دورة پیدایش اثر است و نوع اثر را بارای خوانناده مشااص مایکناد» (ژنات  .)37 :2337شااهنامه و
کوشنامه در عنوان فرعی خود مشترکاند؛ به این صورت که هر دو اثر حماسی و از نوع رواییاند.
2ـ3ـ 2تقدیدنامه
دومین باش پیرامتنیت تقدیمنامة اثر است « .تقدیم اثر ادبی یا هنری نوعی احترام و تشکر از دیگران است که به دو
صورت انجام میگیرد :اول تقدیم به شک خاص یعنی تقدیم به شاصیتی مورد قاول و احترام نویسنده و دوم تقدیم باه
شک عام یعنی تقدیم به مؤسسه یا گروهی معلوم» (ژنت .)217 :2337
تقدیم اثر ازسوی آفرینندة آن یک سنت نیک و نشانة احترام و عالقه بوده است و از زمان ارسطو تاکنون رواج دارد.
در دورههای گذشتة ادبیات تقدیم اثر به فرمانروایان یکی از انواع تقدیم بود .شاعران و نویسندگان اثر خود را باهنشاانة
ارادت و دوستی به سلطان دوران خویش تقدیم میکردند.
فردوسی شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرد و در آغااز کتااب عناوانی را بارای ساتایش وی قارار داد.
«فردوسی در بسیاری از قسمتهای شاهنامه به ویژه در مقدمه محمود را مدح کارده اسات و او را سالطانی نیرومناد و
رهوف مینامد .تمام کتاب پس از تدوین قطعی به او تقدیم شده است» (نولدکه .)13 :2917
جهانــــدار محمــــود شــــاه بــــرر

بــه يبشــاور يرد همــی مــیش و هــر
(فردوسی)1 :1311 ،

حکیم ایرانشاه نیز مانند فردوسی کوشنامه را به غیاثالدین ابوشجاع محمد بن ملکشاه سلجوقی تقدیم کارده اسات
و در چند ای کتاب خود آشکارا این سلطان را میستاید .او تقدیمنامة خود را در ابیات شعرش گنجانده اسات و او را
حتی از پهلوانان شاهنامه هم برتر میداند:
ز هــــاه کیــــومر

تــــا هــــاه مــــا

ز رویـــیه دز چنـــد رانـــی ســـاه

نبــوده اســت برتــر کــ

از شــاه مــا

کــه هشــت يف ســاه باســتانی کهــه
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پرســــتنده چــــر ایــــه شــــهریار

بــه مــردی فــروف اســت از اســ ندیار
(هماف 149 :ـ )141

2ـ3ـ 3مقدمه و مدگ اثر
یکی دیگر از باشهای مشترک کوشنامه با شاهنامة فردوسی اشاارة ایرانشااه باه منااع داساتان کاوشناماه اسات.
فردوسی در ابتدای شاهنامه دسترسی به شاهنامة ابومنصوری و انگیزة سرودن شاهنامه را شرح میدهد:
بــه شــهر یکــی مهربــاف دوســت بــود

تو ه تی که بـا مـه بـه یـ

نبشــــته مــــه ایــــه نامــــة پهلــــوی

بـــه پـــیش تـــو ير م ـــر نغنـــوی

هشــــاده زبــــاف و جوانیــــت ه ــــت

ســــاه ه ــــته پهلوانیــــت ه ــــت

شـــو ایـــه نامـــة گ ـــرواف بـــازهوی

بـــدیه جـــوی نـــرد مهـــاف يبـــروی

مـــه

مـــه

چـــو يورد ایـــه نامـــه نردیـــ

پوسـت بـود

برافروگـــت ایـــه جـــاف تاریـ ـ

(هماف)1 :

ایرانشاه نیز به شیوة فردوسی برای خواننده توضیح میدهد که ازسوی یک دوست به نساة منثور کوشنامه دسات
یافته است و برپایة آن داستان را سروده است:
زمانــــه چــــو کــــار د رای کــــرد

دلــــد داســــتاف دهــــر رای کــــرد

یکــی مهتــری داشــتد مــه بــه شــهر

کــه از دانــش و مردمــی داشــت بهــر

مـــرا ه ـــت اهـــر رای داری بـــر ایـــه

یکـــی داســـتاف دار از شـــاه چـــیه

کــه يف را باوانــد بــه هــوش

ب ـــی بهـــره بـــردارد از کـــار کـــوش

بدیـــد مـــه ایـــه نامـــة ســـودمند

سراســـر همـــه دانـــش و ر ی و پنـــد

هــر کــ

(ایرانشاه)112 :1311 ،

2ـ 4فرامتنیت
فرامتنیت برپایة روابط تفسیری و تأویلی بنا شده است .ژنت در این باره مینویسد« :فرامتنیت شاام رابطاة انتقاادی
بین یک متن و متنی دیگر است خواه از متنِ شرحدادهشده آشکارا یاد شود خواه فقط بیسروصدا باه آن اشااره شاود؛
شرحی که یک متن را به متنی دیگر ربط میدهد بدون آنکه لزوماً از آن یاد کند .این رابطه به بهتارین شاک هماان نقاد
است» (ژنت .)211 :2337
ایرانشاه هرگز بهصورت مستقیم به نقد یا تفسیر اندیشهها و موضوعات مطارح در شااهنامه نپرداختاه اسات؛ اماا در
باشهایی از کتاب خود مطالای را بیان میکند که بهنوعی انتقادی بر اندیشههای فردوسی است .برخای از ایان مطالان
در ادامه بیان میشود.
2ـ4ـ 1داستاف فریدوف و هاو برمایه
فریدون در شاهنامة فردوسی مانند شاهان شایستة دیگر هم دانش را دوست دارد و هم به رامش عالقهمند اسات .از
فرّ ایزدی برخوردار است و قدرت پیشبینی دارد:
سروشــــی بــــود يمــــده از بهشــــت

کــه تــا بازهویــد بــدو گــوب و زشــت
(فردوسی)31 :1311 ،

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوشنامه از شاهنامه

وی ضحاک را به بند میکشد و بعد از این چیرگی به قصد تجربهاندوزی
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هانگردی را آغاز مایکناد .وی گارزی

گاوسر دارد و با آن دشمنان را درهم میکوبد .به ز شاهنامه در تاریخ باری (باری  )219 :2971آمده است که بیشاتر
نگ فریدون با گرز بود و سر گرز او به شک گاو بود در غرر اخاار (ثعالای  29 :2981و  )23فارسنامه (ابانبلاای
 22 :2981و  )92تاریخ بارستان (اسفندیار کاتن  )18 :2961نیز گرز فریدون گاوسر توصیف شده است.
فریدون در کوشنامه نیز پادشاهی خردمند دارای فرّ ایزدی نیکوکار و مؤمن اسات کاه هایچگااه از خداوناد غافا
نیست .در اینجا هم قدرت پیش بینی دارد؛ اما این قدرت را با آموختن دانش نجوم به دست آورده است و سروش ایزدی
نزدش نیامده است .وی در هنگام آزادکردن کوش از بند برای سرکوب دشمنان ایران پیشبینی میکند که کوش دوبااره
راه خیانت و دشمنی در پیش میگیرد و آن تحقق مییابد:
فریـــدوف بـــدو ه ـــت کـــایه دیـــوزاد

ز تامــی اســت کــاف تاــد هرهــر مبــاد

پ ــر مــر پــدر را بــه زگــد درشــت

ز بهــــر ســــرای ســــ ندی بکشــــت

سرشـــتی درشـــت و نهـــادیســـت بـــد

ببینــــد ز پــــیش ينکــــه دارد گــــرد
(ایرانشاه)113 :1311 ،

اختالف اصلی داستان فریدون کوشنامه با شاهنامة فردوسی در چگونگی پرورشیافتن اوسات .فردوسای مایگویاد
فریدون از شیر گاو برمایه پرورش یافت:
یکـــی هـــاو برمایـــه گواهـــد بـــدف

جهـــافجـــوی را دایـــه گواهـــد بـــدف
(فردوسی)22 :1311 ،

ایرانشاه با این نظر ماالف است و معتقدان این رای از مله فردوسی را سرزنش میکند و گاو برمایاه و شایر آن را
نماد و سما میداند که باید با دقت بیشتر در آن نظر شود:
ز مــرداف مــرد

کـــه از هـــاو برمایـــه او شـــیرگورد

چنــیه ه ــت هــرک

ســاه هــر تــو از عــا گــواهی شــنود

نــدانی شــنودف بــداف ســاف کــه بــود

همـــی «شـــیر» دانـــش نمایـــد بـــه راز

همـــاف «هـــاه» را «هـــاو» هوینـــد بـــاز

فریــــدوف از ين ــــاه دانــــش هشــــاد

کـــه برمـــایه يف را بـــه دانـــش نهـــاد

دهــر هرکــه را دانــش يمــد بــه دســت

ب ویــد کــه بــر هــاه گ ــرو نش ــت
(ایرانشاه)391 :1311 ،

2ـ 1سرمتنیت
ژنت میگوید« :منظورم از سرمتنیت هر رابطهای است که متن «ب» (که آن را زبرمتن مینامم) را با ماتن قادیمیتار
«الف» (که آن را زیرمتن مینامم) متحد میکند و به آن بهگونهای پیوند میخورد کاه از ناوع شارح و توضایح نیسات»
(ژنت .)1 :2337
«سرمتنیت به روابط یک اثر با گونهای که به آن تعلق دارد میپردازد .با گذر زمان گونههای ادبی و هناری دساتاوش
دگرگونیهای اساسی شدهاند؛ اما این ارتااب میان یک اثر و یک گونه همواره تصورشدنی است .همچنین تایاین ایان ناوع
رابطة سرمتنی میتواند به بررسی روابط میان آثار متعلق به یک گونة خاص نیز بسیار کمک کند» (نامور مطلق .)31 :2982
کوشنامه نیز به باش آثار حماسی ایران تعلق دارد و مانند شاهنامه یک اثر فاخر حماسی اسات .حماساه در لغات باه
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معنی دلیری و ساتی در کار است ( ر  )822 :2986و در اصطالح شعر بلناد روایای درباارة رفتاار و کاردار پهلواناان و
رویدادهای قهرمانی و افتاارآمیز در هان باستانی یک ملت است (ماتاری  .)62 :2928کوشنامه نیز مانند شااهنامه از
حماسههای ملی ایران است و اثری هنری و تاریای به شمار میرود« .حماسههای بایعی یا ملی حماساههاایی هساتند کاه
مؤلف مشاص ندارند و تمام یک ملت در همة نس ها آنها را ساخته و گرد آوردهاند» (شفیعی کدکنی .)218 :2916
ازنظر شک شناسی حماسی نیز میتوان گفت کوشنامه در تحریر داستانی حضور عناصر اسابیری شاصیتهاای
داستانی ساک حماسی محکم استفادة کم از کلمات عربی زبان شعری ساده بسیاری تکرار ماالغاه و اغارا

محتاوای

تعلیمی استفاده از گفتوگو و ...به ساک شاهنامة فردوسی سروده شده است .وزن کوشنامه هم منطاق با وزن شاهنامه
یعنی بحر متقاربِ مُثَمَّنِ مَحذوف (فعولن فعولن فعولن فَعَ ) است که آخرین هجای بلند از آخرین پایه در هار مصاراع
بهبور کام حذف میشود و «فعو»ی باقیمانده را به فع تادی میکند که به آن محذوف میگویند.
2ـ 1بیشمتنیت
در بیشمتنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر و نه حضور آن بررسی میشود« .هر رابطهای کاه ماتن ب (زبارمتن) را باا
متن الف (زیرمتن) متحد کند بهشکلی که متن ب تفسیر متن الف نااشد بیشمتنیت خوانده مایشاود» (ژنات :2377
« .)1بنابراین بیشمتنیت براساس برگرفتگی استوار شده است .برگرفتگی یا اشتقا

رابطهای هدفمند و نیتمندانه است

که مو ن میشود بیشمتن بر اساس پیشمتن شک گیرد .رابطة برگرفتگی خود به دو دستة کلی تقلیادی و تراگاونگی
تقسیم میشود» (نامور مطلق .)31 :2982
بیشمتنیت بر دو نوع اصلی تقسیم میشود :همانگونگی یا تقلید تراگونگی یا تغییر.
2ـ1ـ 1همان ون ی یا تقلید
«در تقلید نیّت مؤلف بیشمتن حفظ متن ناست در وضعیت دید است .ناگفته پیداست کاه هایچ تقلیادی بادون
دگرگونی و هیچ دگرگونیای بدون تقلید و اود نادارد .بناابراین ساان از تقلیاد و دگرگاونی محا

نیسات؛ بلکاه

داسازی این دو براساس نسات امکانپذیر میباشاد» (ناامور مطلاق « .)37 :2982سااک ماالک اصالی تقسایمبنادی
زبرمتنی است و این موضوع بایعی به نظر میرسد؛ زیرا ساک از مهمترین و اصالیتارین معیارهاای ادبیاات و هنار باه
شمار میرود .بنابراین هنگامیکه گفته میشود همان گونگی یا تقلیاد منظاور تقلیاد سااکی زبارمتن از زیارمتن اسات»
(همان .)219 :یکی از ویژگیهای اصلی ساک حماسه نویسی این است که نویسنده تنها نقش راوی داشته باشد و نظاری
از خود بیان نکند؛ اما در شاهنامه فردوسی بارها نقش راوی را رها میکند و خود به ااهار نظار مایپاردازد« .ایانگوناه
وقفهها که در آن شاعر را عبه شاص خود صحات میکند منافی با روح عمومی حماسه است؛ اما در هایچ حماساهای
نمیتوانیم این همه خطابههای مربوببه اوضااع عماومی و شاعرهای حکماتآمیاز پیادا کنایم» (نولدکاه .)269 :2917
فردوسی هرکجا الزم بداند نکاتی خارج از موضوع بیان میکند:
کـــه چـــوف باـــه شـــیر نـــر پـــروری

چـــو دنـــداف کنـــد تیـــر ،کی ـــر بـــری
(فردوسی)232 :1311 ،

ایرانشاه در ابیات متعددی از کوشنامه به تقلید از روش فردوسی داستان را رها میکند و باورهای شاصی خاود را
بیان میکند؛ از مله هنگامیکه کوش پی دندان به نگ میرود و اسیر میشود شاعر رشتة سان را به دست میگیرد:

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوشنامه از شاهنامه
چنـــیه اســـت فرجـــا کـــار جهـــاف

چــو نــوش يشــکارا ،شــرن

یکـــی را بـــريرد بـــه چـــر از مغـــا

همــــو بازهردانــــدش زیــــر گــــا

از او هرچـــه برداشـــتی بهـــر گـــویش

بــه تــو برهمــارد همــاف زهــر گــویش
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از نهــاف

(ایرانشاه)121 :1311 ،

همچنین در توضیح عشق آبتین به فرارنگ دختر بیهور آورده است:
چــو لشــکر کشــد بــر در مــرد مهــر

نیـــارد نمـــودف بـــدو شـــر  ،چهـــر

بـــه دریـــای مهـــر ار بـــدانی درســـت

گــرد غــرد هــردد ،شــود شــر س ــت
(هماف)312 :

2ـ1ـ1ـ 1ایداز
یکی دیگر از ویژگیهای ساکی آثار حماسی مانند شاهنامه و کوشنامه ایجاز است« .باید تو اه داشات کاه صانایع
بدیعی در ساک حماسی زیاد نیست؛ زیرا استفادة بیشازحدّ کالم با استفاده از صنایع بدیعی از ابهت و عظمات مطلان
میکاهد .ازاینرو در حماسه بیشتر با ایجاز موا ه هستیم تا ابناب» (شمیسا .)32 :2971
شاعر کوشنامه بهخوبی دریافته است که در نظم اثرش ا کاه دوران هزارساالة پادشااهی ضاحاک و دورة پادشااهی
فریدون تا کوش را در بر میگیرد ا مانند استاد بوس حوادث بیاهمیت داستان را در کمال ایجاز بیان کند؛ بارای مثاال
هنگامی که فرستادة بیهور به چین میرود و پی دندان را سوگند میدهد و به زیرة بسیال بازمیگردد؛ بازگشت فرستاده
از چین به زیره در یک بیت بیان شده است:
وز يف جای ـــه شـــادماف هشـــت بـــاز

بـــه نردیـــ

گیهـــور هـــردففـــراز
(ایرانشاه)411 :1311 ،

در ای دیگر کوش کسی را پنهانی به درگاه فریدون میفرستد تا دریابد که فریدون در پی لشکرکشی هست یاا ناه؛
رفت وآمد این فرستاده و حتی اقامت او در درگاه فریدون و تحقیقات او تنها در یک بیت بیان میشود:
بشــد مــرد چــوف بــاد و يمــد چــو دود

ب ــت يناــه پرســید و پاســ شــنود
(هماف)191 :

2ـ1ـ1ـ 2نق داستافها از زباف دهقاف و جهافدیده
ایرانشاه در نق داستانهای کوشنامه به شیوة فردوسی مطالن را از قول دهقان

هاندیده و گوینده بیاان مایکناد؛

برای مثال فردوسی میگوید:
چــه ه ــت يف جهــافدیــده دهقــاف پیــر

کـــه ن ریـــرد از مـــر

پیکـــاف تیـــر

(فردوسی)231 :1311 ،

در کوشنامه نیز آمده است:
کنـــوف بـــازهرد بـــه ه تـــار کـــوش

ز دهقـــاف دینـــدار بشـــنو بـــه هـــوش
(ایرانشاه)219 :1311 ،

جهــافدیــده هویــد کــه انــدر جهــاف

دو جــای اســت هــر دو بــه دریــا نهــاف
(هماف)211 :
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2ـ1ـ1ـ 3اغراد
یکی دیگر از ویژگیهای مهم ساک حماسی افزونی اغرا و غلو اسات .در شااهنامه اغارا بسایار بر ساته اسات.
درحقیقت «زبانی که شاعر به کار برده رویهمرفته زبان بهنسات سادهای اسات؛ اماا منظوماه خاالی از ماالغاات شادید
نیست .بیشتر تکرار میشود که از گرد و خاکی که لشکر ایجاد کرده است روز به شن تادی شد یا آنکه در اثار گارد و
خاک چند روز پیدرپی نمیشد فهمید که آیا شن یا روز است و نیز لشکر بهاندازهای انااوه باود کاه پشاه (در هاوا) و
مورچه (روی زمین) راه برای عاور نداشتند» (نولدکه .)267 :2917
چنـــاف شـــد ز هـــرد ســـواراف جهـــاف

کــه گورشــید ه تــی شــد انــدر نهــاف
(فردوسی)411 :1311 ،

زبان شعری کوشنامه نیز مانند شاهنامه ساده است؛ اما ماالغه و اغرا در آن بسیار تکرار شده است .نمونههاای زیار
از مله ابیاتی است که ایرانشاه به شیوة فردوسی راه اغرا در پیش گرفته است:
ز رز يزمایــــــاف رومــــــیســــــوار

بــــه یــــاری فرستادشــــاف صــــدهرار
(ایرانشاه)123 :1311 ،

د نـــای رویـــیه بريمـــد بـــه مـــاه

هـــوا تیـــرهتـــر شـــد ز هـــرد ســـ اه
(هماف)412 :

بـــروف يمـــد از شـــهر چنـــداف ســـ اه

کـــه بـــر بـــاد ه تـــی بب ـــتند راه
(هماف)312 :

گـروش يمـد از کـوی و بـرزف بـه دشــت

همــــی دود در ز يســــماف برهذشــــت
(هماف)313 :

2ـ1ـ 2تراهون ی یا تغییر
«ژنت با یک نگاه ساختاری ترامتینت را باتو هبه مالک اندازه و مقایسة حجم بیشمتن و پیشمتن به دو دساتة کلای
تقلیلی و گسترشی یا به عاارت دیگر قاضی و بسطی یا همچنین کوچکسازی و بزرگسازی تقسیم میکند .بنابراین از
دیدگاه کمی به دستة تقلیلی گسترشی و از دیدگاه تغییرات درونی به حاذف افازایش و انشاینی تقسایمپاذیر اسات.
باش مهم این تراگونگیها در حوزة محتوا صورت میگیرند» (نامور مطلق  38 :2982ا .)37
باتو هبه تقسیم ژنت میتوان گفت در کوشنامه داستانهایی از شاهنامه به کار رفته است که بهشکلی فشرده و گااه
با تغییرات محسوسی در ساختار و محتوا مشاهده میشود؛ برای نمونه می توان باه داساتان مشاید اشااره کارد کاه در
کوشنامه تغییر محسوسی با شاهنامه داشته است .این موضوع در خلق شاصیتهای قهرمان کوشناماه باا اثرپاذیری از
قهرمانان شاهنامه آشکار است .اصلیترین الگوبرداری تغییریافته در کوشنامه ماارزة کاوش پادر باا کاوش پیا دنادان
(کوش پسر) است که ماارزة رستم و سهراب را به ذهن میرساند .با این تفاوت که رستم قا از مرگ سهراب درنیافات
که او فرزندش است و بهسرعت گرش را درید.

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوشنامه از شاهنامه
گــــد يورد پشــــت دلیــــر جــــواف

زمانـــــه بیامـــــد نبـــــودش تـــــواف

زدش بــر زمــیه بــر بــه کــردار شــیر

بدان ـــت کـــو هـــد نمانـــد بـــه زیـــر

تیـــا تیـــر از میـــاف برکشـــید

بـــــر شـــــیر بیـــــدار در بردریـــــد

ســـب
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(فردوسی)1241 :1311 ،

حکایت نارد کوش با پدر پایان متفاوتی دارد .وقتی کوش پدر شاه چین از قدرت کوش پسر به شاگفت مایآیاد
دلش گواهی میدهد که همان فرزند زشتروی خودش است:
کــه ایــه دیــوچهــره ز پشــت من ــت

کـــه ه ـــتد نـــژادش ز اهـــرمه اســـت
(ایرانشاه)221 :1311 ،

درنتیجه بعد از مشورت با بزرگان چین فرستادهای نزد کوش میفرساتد و حقیقات را باه وی مایگویاد .ساپس از
فرزندش می خواهد به حکومت چین بپیوندد و وارث پدر شود .کوش نیز میپاذیرد و پیماان خاویش باا شااه ایاران را
میشکند و سپاه اران را رها میکند.
3ـ نتیدههیری
در این پژوهش سعی شد تا کوشنامة ایرانشاه ابیالایر به کمک نظریة ترامتنیت ژرار ژنت با شاهنامة فردوسای مقایساه
شود و مشابهتها و تفاوتهای آنها آشکار گردد .نتای این تحقیق در ادامه بیان میشود:
 )2کوشنامه ازنظر داستانی و مفهومی تأثیر بسیاری از شاهنامة فردوسی پذیرفته اسات و ایان عجیان نیسات؛ زیارا
خالق کوشنامه به شاهنامه دسترسی داشته است.
 )6کوشنامه در باش بینامتنیت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از شاهنامه تأثیر گرفته است؛ اماا هرگاز باهصاورت
آشکار یا کنایی اسمی از فردوسی یا اثر وی در این کتاب نیامده است.
 )9در بررسی قسمت پیرامتنیت چنین دریافت شد که کوشنامه در عنوان اصالی عنااوین داخلای و عناوان فرعای
تقدیمنامه و مقدمة توضیحی شااهتهای بسیار نزدیکی با ساختار شاهنامه دارد.
 )1در ساختار کلی و زهی اعم از گزینش واژه عاارت اعالم داستانسرایی ویژگیهای بیانی و بادیعی باه شایوة
شاهنامه رفته است .الاته این تأثیرپذیری را به ساک حماسی هر دو اثر نیز مایتاوان نساات داد؛ اماا بایشاک صااحن
کوشنامه در همة باشهای کتاب خود به شاهنامة فردوسی در ایگاه الگوی اصلی کار نظر داشته است.
 )1برپایة باش بیشمتنیت ایرانشاه در باشی از ابیات و داساتانهاای کاوشناماه محتاوا و سااختار داساتانهاا و
شاصیتهای شاهنامه را تغییر داده است .این موضوع میتواند بیش از هر چیاز برخاساته از تفااوت مناابع ایان دو اثار
گرانقدر ادبیات فارسی باشد.
 )2کوشنامه افزون بر تأثیرات پیدا و پنهان بسیاری که از شاهنامة فردوسی داشاته اسات یاک اثار بر ساته در ادب
حماسی ایران به شمار میآید .این اثر بیشک یکی از ارزندهترین آثار حماسی ایران است که از منابعی متفاوت باا مناابع
شاهنامة فردوسی استفاده کرده است.
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