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 مقدّمه

 «ژولیا کریستوا»در دهة شصت میالدی وارد عرصة ادبیّات شد. ( Intertextuality)واژة بینامتنیت 

(Julia Kristeva)بلغاری ـ فرانسوی، این واژه را پرداز پساساختارگرای نظریهنویس و ، رمان

؛ 13: 1385و رویکردی نو در نظریه و نقد ادبی و هنری فراهم ساخت )آلن،  کردنخستین بار ابداع

 «ژاک دریدا»، (Roland Barthes) «روالن بارت»، «کریستوا»پس از  (.164: 1389کریستوا، 

(Jacques Derrida) ،«لوی استروس»(Lévi-Strauss) ،«فیلیپ سولرس»(Philippe Sollers) ،

 Julien) «ژولین گرماس»، (Jacques Lacan)«ژاک الکان»، (Michel Foucault)«میشل فوکو»

Greimas) ،«ژرار ژنت» (Gérard Genette) ،«لوسین گلدمن» (Lucien Goldmann)  و بسیاری

پردازان مطالعات بینامتنیت دیگر به بحث و بررسی در این زمینه پرداختند. با بررسی آراء نظریه

پردازان این حوزه در نظرهای اندک در این زمینه، اغلب نظریهشود که با وجود اختالف میمشخّص

شود میشماری از فرهنگ را شاملاین باره متّفق القولند که هر متن، یک بینامتن است که مراکز بی

پردازد که قبل از وی به شکلی دیگر مطرح شده و هنر خالق اثر، و مؤلّف، تنها به ذکر مباحثی می

هر اثر نو پدیدی با تأثّر از آثار بزرگ پیش از خود به  ای نوین است.به شیوهدر بازآفرینی مباحث 

باشد. رسد و از ملزومات تألیف کتاب این است که مؤلّف با متون پیشین آشنایی داشتهظهور می

متون در »دانند. پردازان مدرن، متون را خواه ادبی خواه غیر ادبی فاقد هرگونه معنای مستقل مینظریه

(. 11: 1385)آلن، « نامند.پردازان آن را بینامتنیت میواقع متشکّل از همان چیزی است که نظریه

پردازان بینامتنیت یعنی استفادة مؤلّف اثری از آثار پیش از خود به انواع مختلف. از دیدگاه نظریه

 (. 103: 1388)احمدی، « ای است با دیگر آثارهر اثر ادبی مکالمه»بینامتنی 

آفرینند، بلکه این متون ا به آرای کریستوا مؤلّفان متون خود را به یاری ذهن اصیلِ خویش نمیبن

کنند؛ از این رو، معنای هر گفتار یا نوشتاری نیز با را با استفاده از متون از پیش موجود تدوین می

نوشتاری شامل آید؛ به عبارت دیگر، هر گفتار و ارجاع به سایر گفتارها و نوشتارها به دست می

اند و معنای آن نیز با ارجاع به گفتارها و پاره نوشتارهای دیگری است که درون آن جای گرفتهپاره

ها متعلّق به (. خواه این متن32: 1386آید )ر.ک: پاینده، نوشتارها به وجود میگفتارها و پارهآن پاره

های متفاوت. بینامتنیت آستانة متقاطع هنگها و فریک زبان و یک فرهنگ باشند، خواه متعلّق به زبان

 (.436: 1389نیا، ها است. )قائمیها و فرهنگزبان
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های درزمانی توان گفت میان متون ادبی روابط و وابستگی، می«کریستوا»های با توجّه به اندیشه

نویسندگان  شود؛ به عبارت دیگر،زمانی وجود دارد و این روابط حتّی گاه آگاهانه برقرار میو هم

خود با آگاهی، آثارشان را به لحاظ زبانی و مضمونی به صورت پیدا و پنهان با متون حال و گذشته 

معنای هر متن در خود آن تمامیت »(. با توجّه به این نکته، Burry, 2002: 23دهند )پیوند می

متن ادبی وابسته به تاریخ و های دیگر بستگی دارد؛ از این رو، معنای هر یابد، بلکه به متن و متننمی

: 1387)سخنور، « استگرفتهها شکلسنّت ادبیّات و متون ادبی و غیر ادبی است و متن در بافت آن

وگومندی و بینامتنیت بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. تا جایی که بعضی از (. دو مفهوم گفت67

(. هرچند Rabau, 2002: 54) دانندگومندی میپژوهشگران بینامتنیت را ترجمه مفهوم گفت

 بینامتنیت ویژگی همة متون است، این ویژگی در متون پسامدرنیستی بارزتر است. 

مندتر به تر و نظام، به صورتی گسترده«کریستوا»گرایانی است که پس از ، از ساخت«ژرار ژنت»

ی، مفهومی های دیگر پرداخت. او در مورد ارجاعات متنبررسی روابط میان یک متن با متن

کند و زیر این عنوان، پنج دسته تعریف می« ترامتنیت»را با عنوان  «کریستوا»تر از بینامتنیت گسترده

کند: بینامتنیت، از مناسبات و عواملی را که در پذیرش و دریافت متون نقش دارند، معرّفی می

 متنیت. پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش

متنیت بیش از همه مورد توجّه محقّقان و منتقدان ادبی و بینامتنیت و بیش در میان این پنج رابطه،

اند؛ زیرا این دو نوع رابطه بیشتر با روابط میان متنی در حوزة ادبیّات و هنر منطبق هنری قرار گرفته

، استمتنی اختصاص یافتهای از روابط میانشوند. هریک از این پنج نوع ترامتنیت به تبیین گونهمی

شناسانه ای ـ تبلیغی در پیرامتنیت؛ تفسیری در فرامتنیت؛ گونهحضوری در بینامتنیت؛ آستانهرابطة هم

متنیت پنج رابطة کالنی هستند که در ترامتنیت در کانون توجّه و در سرمتنیت، و برگرفتگی در بیش

 (434: 1390)نامور مطلق،  گیرد.مداقه قرار می

در چارچوب نظری پژوهش برگزیده شده است.  عنوانبه متنیتبیشدر این جستار، رویکرد 

 متنیتبیششود؛ امّا این رابطه در تأثیر یک متن بر متن دیگر و نه حضور آن بررسی می متنیتبیش

برگرفتگی یا »است. حضوری، بلکه بر اساس برگرفتگی بنا شدهبرخالف بینامتنیت نه بر اساس هم

متن متن براساس پیششود بیشمندانه است که موجب میو نیت ای هدفمنداشتقاق، رابطه

متنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر (. به عبارت دیگر، در بیش95: 1386)نامورمطلق، « گیرد.شکل

را « ژنت»متنیت ارتباطی فراتر از بینامتنیت مورد نظر بیش»گیرد، نه حضور آن. مورد بررسی قرارمی
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حضوری، بلکه متنیت نه همحضوری دو متن مورد نظر است؛ امّا در بیشت همدربردارد. در بینامتنی

ای پدیده متنیتبیش« »ژنت»(. به عقیدة 94)همان: « تأثیر متنی از متن یا متون دیگر مورد نظر است

ای که متن ب را به گونهاست که دربرگیرندة هر نوع رابطة پیونددهندة متن ب با متن الف باشد؛ به

( به باور وی، این پدیده متضمّن هرگونه مناسبتی است Genette, 1997: 5« )لف پیوند بزند.متن ا

کند. شیوة پیوند این دو چنان نیست که متن که متن ب )زبر متن( را با متن الف )زیر متن( متّحد می

همان چیزی  کند،با عنوان زیرمتن از آن یادمی« ژنت»آنچه « آلن»ب تفسیر متن الف باشد. به اعتقاد 

های اصلی تواند از جمله سرچشمهنامند؛ یعنی متنی که میاست که دیگر منتقدان، آن را بینامتن می

 (.156: 1385داللت برای یک متن باشد )آلن، 

گونگی )تقلید( و تراگونگی را به دو دستة کلّی همان متنبیشو  متنپیشرابطة « ژنت»

کارکرد این دو واژه در هدف و مقدار برگرفتگی نویسنده از کند. تفاوت و )دگرگونی( تقسیم می

گرفته و اگر هدف انجام« تراگونگی»متن الف است. اگر هدف نویسنده تغییر زیاد در متن الف باشد، 

 است. گرفتهصورت« گونگیهمان»فقط کمی برگرفتگی باشد، 

های موفّق و از نمونه «آرمان آرین»اثر  «پارسایان و من»گانة نخستین جلد از سه «کاخ اژدها»رمان 

رمان فارسی نوجوان است که در مدّت کوتاهی مورد اقبال مخاطبان نوجوان، پژوهشگران و منتقدان 

شد. این اثر به خاطر جذّابیت و کشش دوچندانش توانست جوایز متعدّدی همچون جایزة بیست واقع

، جایزة 1384یر جشنوارة مهرگان ، لوح تقد1384و سومین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی 

  IBByلوح تقدیر ، 1385لوح تقدیر جشنوارة مهرگان ادب  ،1384پور سال شهید غنی پنجمین دورة

اند که این امر حکایت از ارتباط ای دانستهرا نخستین رمان اسطوره «کاخ اژدها»کند؛ دانمارک کسب

با انتخاب نظریة آن با متون پیش از خود دارد. این موضوع نگارندگان این سطور را برآن داشت تا 

با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ارتباط این اثر با چارچوب نظری تحقیق و  عنوانبه متنیتبیش

 گویی به سؤاالت زیر برآیند: و پاسخ متون کهن 

  خورد؟به چشم می «کاخ اژدها»در  متنیتبیشـ کدام گونه از  1

 با کدامیک از متون پیش از خود بیشترین ارتباط را دارد؟ «کاخ اژدها»ـ  2

 پیشینة تحقیق

 عنوانبه متنیتبیشمقاله از نظریة  چهارشده در این زمینه، فقط در های انجاماز میان پژوهش

رمان  یمتنبیشو  یروابط فرامتن لیتحل»فاطمه زمانی در مقالة است.  شده چارچوب نظری استفاده
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ی این متنبیش( براساس نظریة ترامتنیت ژرار ژنت، روابط فرامتنی و 1396« )راز کوه پرنده با شاهنامه

گیرد که نویسنده با تأیید و تأکید رمان را با شاهنامه مورد بررسی قرار داده است. وی چنین نتیجه می

ها را در ذهن و ضمیر نوجوانان نهادینه کرده و با ایجاد های شاهنامه، لزوم احیاء و حفظ آنمایهدرون

پردازی، زمان و مکان، لحن شاهنامه و ... در راستای تبدیل اسطوره و تغییر در پیرنگ، شخصیّت

های ستانتکرارهای غیر خالّق در دا»فرشته رستمی در مقالة  حماسه به رمان گام برداشته است.

بر آثار سیمین دانشور به این نتیجه رسیده است که تقلید،  متنیتبیش( با انطباق نظریة 1395« )دانشور

های دانشور است و های به کار رفته در داستانمتنیتبیشاقتباس، فکاهه، بازنویسی و بازآفرینی از 

مولود طالیی و دیگران در مقالة نویسی به تقلید و تکرار خود رسیده است. دانشور در روند داستان

ژرار  متنیتبیشمجنون نظامی و نمایشنامة سیرانودوبرژراک روستان از منظر  ومقایسة تطبیقی لیلی »

 اند.کرده بیان متنیتبیشهای دو منظومة یادشده را با استفاده از نظریة مشابهت (1391« )ژنت

های آثار داستانی سیمین دانشور با مایهمیان درونتحلیل نسبت »حسینعلی قبادی و دیگران در مقالة 

ی آثار دانشور را مورد تحلیل قرارداده و به متنبیش( روابط بینامتنی و 1391« )پیشینة فرهنگی ایران

های ادبی ایران در آثار دانشور حضور مستقیم اند که عناصر نظام فرهنگی و میراثاین نتیجه رسیده

 دارند.

 عنوانبه متنیتبیشها است که در آنبرمبنای نظریة ترامتنیت ژنت تحریرشدهچندین مقاله نیز 

توان ها میترین این مقالهاست. از مهمشده رکن این نظریه به اجمال بر متون انطباق داده 5یکی از 

 کرد:به موارد زیر اشاره

یات گیر آچشم ( حضور1392« )ترامتنیت در مقامات حمیدی»فائزه عرب و دیگران در مقالة 

ریم در مقامات حمیدی، استفاده از اصطالحات، عبارات و اشعار عربی و تأثیرپذیری از قرآن ک

 اند. ترین روابط ترامتنی این اثر دانستهنویسی بدیع الزمان همدانی و حریری را از مهماسلوب مقامه

دیگری است که زینب ( مقالة 1394« )اثرپذیری سعدی از فردوسی براساس نظریة ترامتنیت»

اند که سعدی کارگیری نظریة ترامتنیت به این نتیجه رسیدهسی و وحید علی بیگی سرهالی با بهفردو

است و او در بخش گانة نظریة ترامتنیت، تحت تأثیر شاهنامة فردوسی قرارگرفتهدر تمامی مراحل پنج

است. همچنین  از فردوسی پذیرفته بینامتنیت بیشترین تأثیر و در بخش فرامتنیت کمترین تأثیر را

الدین رازی و مقایسة محتوایی مرصادالعباد نجم»داوود اسپرهم و زهرا چمنی نیز در مقالة 

بندی، ( به مقایسة نحوة آغاز، شیوة فصل1393« )الحقیقة سنایی غزنوی بر مبنای نظریة ترامتنیتحدیقه
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ضمون، نوع برخورد با تصوّف در دو اثر های صریح و غیرصریح، پردازش ماستفاده از نقل قول

های انجام شده اند. براساس جستجویها از هم پرداختهیادشده و الهام گرفتن پدیدآورندگان آن

ی کاخ اژدها با متون پیش از آن انجام متنبیشتاکنون هیچ پژوهش مستقلّی دربارة بررسی روابط 

همانطور که « رمان راز کوه پرنده با شاهنامه یمتنبیشو  یروابط فرامتن لیتحل»است. در مقالة نشده

مورد بررسی قرار گرفته و فقط روابط فرامتنی و  «پارسایان و من»گانة شد جلد دوم سهدر ابتدا بیان

بندی در تقسیم «آرین»است. این در حالی است که شده بررسی «شاهنامه»با  «راز کوه پرنده»ی متنبیش

ها را بر اساس یکی از گانهکرده و هریک از این سهعمل «شاهنامه»تأثّر از م ،«پارسایان و من»

بر این اساس در این جستار است. کردهتدوین «شاهنامه»ای، پهلوانی و تاریخی های اسطورهبخش

، «شاهنامه»ی آن با متنبیشمبنای بررسی قرارگرفته و روابط  «پارسایان و من»گانة جلد نخست از سه

 است.و متون کهن بررسی و تحلیل شده «اوستا»

 حثب

ای جنگلی، ای است که با پدر و مادرش در کلبهداستان اردشیر، نوجوان دوازده ساله «کاخ اژدها»

ای دارند. پدر او نویسنده است و سعی در ثبت تاریخ ایران در قالب داستان دارد. زندگی آسوده

کند و مرگ ناگهانی پدر و مادر اردشیر دگرگون میها را های پدرش زندگی آنآخرین نوشته

ماردوش  «ضحّاک»ای و زمانة شود تا او از جهان معاصر، گام بر زمان نهد و از جهان اسطورهسبب می

دهاک( سردرآورد. دنیایی که در آن پدرش زنده و از سردمداران نبرد علیه ضحّاک ماردوش )آژی

و ... به پایتخت  «ایرج»، «فریدون»، «کاوه»های بسیار در کنار است. اردشیر با پشت سر گذاشتن ماجرا

 کند.کمک می «ضحّاک»رسد و به براندازی می «ضحّاک»

 «کاخ اژدها»های رمان زیرمتن «شاهنامه»و  ، تاریخ ایران باستانپهلویمتون متون اوستایی، 

ها رابطة متن ادبیّات است که در آنهایی از به شکل «ژنت»، رویکرد متنیتبیشدر  آیند؛شمارمیبه

و متون  «کاخ اژدها»رابطة حاکم بر رمان  وجود دارد. براین اساس« آگاهانه»و « خواسته»الف و ب 

ای با هدف تألیف اوّلین رمان اسطوره «آرمان آرین»ای آگاهانه و خواسته است؛ چراکه پیشین، رابطه

 ،«رسدرستاخیز فرامی»را در آثار بعدی خود، همچون ه و این کار به نگارش این اثر پرداختفارسی 

های وی با برگرفتگی اسطوره است.گرفتهپی «پتش خوآرگر»و « اشوزدنگهه» ،«راز کوه پرنده»

شان شناخت بهتر گذشته و هوّیت ملّی داشته تا مخاطبان نوجوانش را در درک وسعی ،تاریخی ایران

 با متون پیش از خود از نوع برگرفتگی است و نه تفسیری، «اژدهاکاخ »از آنجا که ارتباط کند. یاری
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رمانی است با دو  «کاخ اژدها»(، 302: 2002)ر.ک؛ واگنر،  متنیتبیشاز  «واگنر»و بر اساس تعریف 

ها را براساس تفکّرات شخصی آن «آرین»شود که وجه که یک وجه آن شامل مطالب جدیدی می

ها را دیده باشد، نوشته و وجه دیگر آن بر پایة مطالب از پیش دیگری آنخود و بدون اینکه در جای 

متنیت باید از رویکرد بیش این اثربرای نقد بینامتنی از این رو  است؛شده، به تحریردرآمدهنوشته

با متون پیش از خود در کدامیک از « کاخ اژدها»حال باید دید که ارتباط  کرد.استفاده «ژنت»

 گیرد.گونگی )تقلید( و تراگونگی )تغییر( جای میهمانهای دسته

 همانگونگی

کند. هدف مؤلّف در تقلید، حفظ متن اوّل در میگونگی متن ب با تقلید از متن الف عملدر همان

در  «نامور مطلق»آید. وضعیّتی جدید است که البته در این تقلید، دگرگونی امری بدیهی به نظر می

ای بدون تقلید ناگفته پیداست که هیچ تقلیدی بدون دگرگونی و هیچ دگرگونی»نویسد: این باره می

وجود ندارد؛ بنابراین، سخن از تقلید و دگرگونی محض نیست، بلکه جداسازی این دو براساس 

برداری گونگی بر تقلید یا کپیهمان (.97: 1386)نامورمطلق، « باشد.پذیر مینسبت، امکان

به طور کامل از  متنبیششود که گونگی هنگامی ایجاد میبه عبارت دیگر همان .استاستوارشده

نگرفته یا تغییرات چنان اندک باشند که برگرفته شده باشد و در آن دخل و تصرّفی صورت متنپیش

شود؛ گونگی، همانندی است که به شکل نسبی ارزیابی میابزار سنجش در همان به نظر هدفمند نیاید.

از گونگی حاصل اقتباس یا بازنویسی است. توانند باشند. همانگاه دو اثر همانند هم نمیهیچزیرا 

گونگی از روش همان «آرمان آرین»جویی بهره «کاخ اژدها»های ساختارساز در بینامتنیت متنیتبیش

را در وضعیّت  «شاهنامه»، متن نخست یعنی «کاخ اژدها»بر آن بوده است که در  «آرمان آرین» است.

مایه، با متون پیشین از نظر درون «کاخ اژدها»های گونگیهمان کند.جدید، قالب رمان، حفظ

 حوادث، شخصیّت و مکان قابل بررسی است.

 مایه تقلید درون 

نماد  «هکاو»و  «ضحّاک»قیامی است مردمی علیه فرمانروایی ظالمانة  «کاوه»قیام  «شاهنامه»در 

اند و ای است که از قشرهای متوسّط و پایین جامعه سربرآوردهدیدهکش و ستمهای زحمتانسان

کاخ »را برگرفته و رمان  مایهدروناین  «آرین»است. شان پایمال ستم دستگاه حاکمان شدهزندگی

نویسد و در ای است که علیه ظلم میاست. مهرداد، پدر اردشیر، نویسندهرا براین اساس نوشته «اژدها
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. خانوادة مهرداد نیز از (19ـ  17: 1396)آرین،  کنندراه، خودش و همسرش جانشان را فدامیاین 

شود. نویسنده با عبور دادن شان متالشی میاقشار متوسّط جامعه بوده که توسّط نظام حاکم زندگی

ة آن دوران اردشیر، قهرمان نوجوان داستان، از داالن تاریخ و سفر او به دوران اساطیری ایران و تجرب

، انقالب ایران را «آرین»در واقع  رساند که مقدّمة یک انقالب حقیقی است.او را به کمالی می

این آغاز یک انقالب » کند.میمعّرفی «کاوه»طراز قیام ای از انقالب آهنگران دانسته و آن را همنمونه

ت که اینک دربرابر دیدگان من حقیقی بود! آغاز نخستین انقالب انسان متمدّن در تمام تاریخ بشری

 (.154)همان: « وقوع یافت!

ترین معتقدات آیین مزدیسنا، نبرد جاودانة خیر و شر )نیکی و بدی( ترین و مهمیکی از بنیادی

 «یسنا»در است. شدهو سایر متون دینی این آیین بدان اشاره «اوستا»های مختلف است که در بخش

خواهم سخن بدارم دربارة آن دو گوهری که در آغاز من می»است: در این باره آمده 2، فقره 45

اند از آنچه آن یکی مقدّس به دیگری خبیث گفت که فکر و تعلیم و خرد و آرزو و زندگانی بوده

 «بندهش»( همچنین در 207: 1389)پورداوود، « گفتار و کردار و روح ما با هم یگانه نیست.

از آن هنگام که آفرینش را پدید آوردم، نه من که هرمزدم، برای چنین گوید که »است که شدهبیان

ام و نه نیز او که اهریمن است برای بدی کردن بر نگهبانی آفریدگان خویش به آسودگی نشسته

های اصلی این آیین به یکی از آموزه عنوانبهاین جریان فکری (. 119: 1385)بهار، « آفرینش

های توان جلوهآغاز تا پایان آن، این نبرد اساطیری جریان دارد و می است و ازیافتهراه «شاهنامه»

بازنمایی مصادیق جدال خیر  هم به «شاهنامه»تأثیرپذیری از  با «آرین»کرد. مختلفی از آن را مشاهده

نبرد حقیقی، میان » است:کردهبه اصل این اندیشه نیز اشاره پرداخته و هم «ضحّاک»در داستان  و شر

گار یگانة هستی و شیطان برپاست. انسان نبردگاهی بیش نیست و تمدّن او حاصل این نبرد ... پرورد

ستم ها تا روزی که این جنگ در آسمان جاری است، نبرد روی زمین نیز ادامه خواهد یافت. انسان

گناهان برای آنچه که ارزش نهایی نیست، ریخته خواهدشد و اسارت در خواهندکرد و خون بی

 (.206: 1396آرین، )« های نو پابرجا خواهد ماند.رنگ

برخی از عقاید ایرانیان باستان را همچون مقدّس شمردن عدد هفت، نحس  «آرین»همچنین 

ها، ارتباط داشتن تمامی صفات های دوردست به دیوها و غولشمردن سیزدهم نوروز، تعلّق سرزمین

 است.گرفتهمتون قدیم و پیشین وام پسندیده و نیک از جمله راستی به اهورا و ... از

 تقلید شخصیّت 
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 ،«دهاکآژی»است. کردهو متون اوستایی اقتباس «شاهنامه»های اصلی داستان را از نویسنده شخصیّت

ها های اصلی و کلیدی رمان هستند و در کنار آنشخصیّت «جمشید»و  «آفریدون»، «کاوه» ،«اهریمن»

، «کندرو» ،«ارنواز»، «شهرناز»، «تور»، «سلم»، «ایرج»، «آبتین»، «مرداس»چون  هایی فرعیشخصیّت

 در داستان حضور دارند.  «گرمایل»و  «ارمایل»

 تقلید مکان 

گرفته از متون تاریخی و جغرافیایی ایران باستان است. یکی های ذکرشده در داستان نیز وامنام مکان

 «قلعة ایشتاتو»در سقز را همان  «زیویه»است که امروزه برخی قلعة « قلعة ایشتاتو»ها از این مکان

یکی از شاهان ماننایی بود که  «آخسری»است. شدهدر تاریخ مادها ثبت «قلعة ایشتاتو»اند. نام دانسته

به قلعة ایشتاتو  «ایزرتا»دژ، مجبور به انتقال مقرّ خویش از  8و تصرّف  «ماننا»پس از حملة آشوریان به 

، زمانی که اردشیر از ایرج دربارة دو برادرش، «کاخ اژدها»(. در 26ـ  6: 1380شود )دیاکونوف، می

: اندشدهها در قلعة ایشتاتو در کنار رود بالیخ زندانیگوید که آنکند، ایرج میمیسلم و تورج، سؤال

کرد و ادامه اند؟ ... صدایش را کمی آهستهدانی چه شدهایرج گفت: دو برادر من اینجا نیستند، می»

(. اردشیر، راوی 28: 1396)آرین، « اند.کردهها را در قلعة ایشتاتو کنار رود بالیخ زندانیداد: آن

داستان، از زمان حال به دوران اساطیری و تاریخی سفرکرده است؛ از این رو نام جاهایی که ایرج از 

دانم که تو از کجا ایرج با کنجکاوی پرسید: من نمی»اآشنا است. کند، برای اردشیر نها یادمیآن

دانستم چه پاسخی به او بدهم. ای؟ از سمت آراخوسیه؟ یا هیرکانیه؟ یا شاید هم از مَکران؟ نمیآمده

( در 28)همان: « شان برایم به درستی معلوم نبود.هایی بسیار کهن بودند! آن قدر که تاریخها ناماین

اند و نواحی مرکزی افغانستان دانسته «قندهار»را  «آراخوسیه»ر و شهرنشینی در ایران، تاریخ شه

اصطالح  ه،یاسکندر علمی حوزة رونق ةپس از دور یونانی سانینویجغراف(. 463: 1390)پاکزاد، 

د و انکار بردهبه ،آن را مصطلح کرده بود «هرودوت»خزر که  یایدر یجارا به «یرکانیه» یایدر

نام  است. «هیرکانیه» ای «ایرکانیه» ای «یرکانیه»آن،  ییمقتبس از اروپا صورت فارسی گرگان

به صورت  «دادیوند»، و در «وَرْکانه» ای «وَرْکانْ»به شکل  ستونیدر ب وشیدار ةبیدر کت «گرگان»

در  یساحل ینیسرزم یخیاز نظر تار «مکران»(. 733:  1374، 6ج )مصاحب، استآمده «وِهْرْکانَه»

 رانیق به انصف مکران متعلّ از پاکستان است که امروزه کمتر یو جنوب غرب رانیا یجنوب شرق

الکوه در غرب کنارک تا الس بال در جنوب هرمزگان و رأس نابیم عمان از جیاست، در طول خل
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امروز  نیها سرزمقرن (.352: 1367ی گسترده است )لسترنج، بلوچستان پاکستان کنون التیا یغرب

اشاره کرده است  «مکران»به  «شاهنامه»در نیز  «یفردوس». استشدهیم دهینام «مکران»بلوچستان، 

   رود:می «مکران»به  «اشکش»بلوچ به نام  فرمانده سپاه قوم کوچ و کهیهنگام

 چو آگاه شد اشکش آمد براه

 نیبشد تا به توران و چ رانیاز ا

 

 شاه شیساخته پ یابا لشکر 

 نین پس به مکران زمآگذر کرد از 

 (1321ـ  1320/  879: 1388)فردوسی، 

ها از آن امروز که سال »دهد: در ادامه نام کنونی این مناطق را به مخاطب خود ارائه می «آرین»

دانم که آراخوسیه همان افغانستان فعلی است و هیرکانیه همان گرگان امروز و گذرد، میروزها می

(. وی با پرداخت موفّق و هنرمندانة این موضوعات و برقراری 29: 1396)آرین، « سیستانمکران همان 

ارتباط بین متن حاضر و متون تاریخی و اساطیری، به مخاطبان نوجوانش فرصت کاوشگری و 

 دهد.جستجو در اعماق تاریخ و اساطیر را می

است. ذکر شده «پارسهدشت »، «ضحّاک»و سپس  «جمشید»، مقرّ حکمرانی «کاخ اژدها»در 

است شدهبه معنای شهر پارسیان، نامی است که در زمان ساخت به تخت جمشید اطالق می «پارسه»

ها گذاری مکانهای تاریخی برای نامگاهی از اسامی شخصیّت «آرین»(. 25: 1384)شاپورشهبازی، 

شدند، استخراج طال تبعید میکرده است. وی نام معدنی را که زنان و مردان به آنجا برای استفاده

اند. او گفت که یک روز آن شب، توی کلبه، پدرم گفت که مادرم را برده»: گذاردمی «سارداناپال»

اند، ماردوشان، مادرم و بسیاری از زنان دشت مانند هر روز دیگر که او و باقی مردان در ده نبوده

های .. او برایم گفت که سارداناپال، یکی از معدناند. .پارسه را به جای مالیات، به سارداناپال برده

های اطراف پایتخت قرار دارد و هزاران زن و مرد تبعیدی، حکومتی در شمال است که در جنگل

« دهاک همیشه لبریز بماند!کنند، تا خزانة آژیکشند و طال استخراج میروز در آن زحمت میشبانه

تا  836ای است که به روایت مورّخان یونانی از ادشاهی افسانهنام پ «سارداناپال»(. 40: 1396)آرین، 

ای او مورد توجّه اروپائیان بوده و باعث خلق است و زندگی افسانهق.م در آشور سلطنت کرده 817

ساز ، آهنگ«ژونسیر»، شاعر انگلیسی، و اپرایی توسّط «بایرون»ای همچون درامی از آثار هنری

 (. 208: 1373 ،1ج ،است )پیرنیافرانسوی شده
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 تقلید حوادث 

گونگی، بازنویسی است. بازنویسی خلق اثر جدید نیست و زیرشاخة تقلید و های هماناز دیگر نمونه

های کهن به زبان سادة امروزی است؛ دوباره نوشتن متن»آید. بازنویسی شمار میبرداری بهگرته

 «آرین»(. 72: 1385)انوری، « شودها گرفتهآن ای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم ازگونهبه

 «شاهنامه»های داستانبرخی از حوادث و  ،کرده ضمن روایت زندگی اردشیرسعی «کاخ اژدها»در 

ای تلفیقی ها از شیوهانکند. وی در بازنویسی این داستاجمال و گاهی به تفصیل بازنویسی را گاه به

نیز ها هرازگاهی از روایت اوستایی و پهلوی این داستان ،«شاهنامه»کرده و در کنار استفاده

ترها برای گویی بزرگها را به صورت پراکنده و در قالب قصّهاین داستان «آرین»است. هبردبهره

 و ظهور «جمشید»است؛ مهرداد، پدر اردشیر، برای او بخشی از پادشاهی کردهبازنویسی اردشیر

او در آغاز، پادشاه دادگری بود و مردمان،  پدر گفت:»: کندرا بازگومی (دهاکآژی) «بیوراسب»

این سبب شد تا  امّا جمشیدشاه را غرور فراگرفت ... او مدّعی خدایی شد. همه از او راضی بودند.

های گرم تا اینکه یک شاهزادة جادوگر تازی، در سرزمین نور و برکت خداوندی از او گرفته شود.

و دوردست جنوبی، پدرش، مرداس شاه را کشت و خودش به شاهی آن ناحیه رسید. نام او بیور 

اسپ بود. او با نیرنگ و رشوه، نگهبانان و درباریان کاخ جمشیدشاه را با خود همدست کرد و 

برفراز قلّة سرانجام شبی در خواب، پادشاه را اسیر نمود و کَت بسته به البرزکوه فرستاد، تا در غاری 

ماجراهای شاهان پیشدادی )کیومرث،  .(38ـ  36: 1396)آرین، « دماوند، به زنجیر کشیده شود...

ای که مادربزرگ هیکتانیس برای اردشیر، سیامک، هوشنگ، تهمورث و جمشید( در ضمن قصّه

، فرجام کار «آبتین»سرگذشت  .(112ـ  110)همان:  استشدهکند، بازنویسیمیایرج و ماننا تعریف

 .(211 اند )همان:شدهاز دیگر مواردی است که در ضمن این داستان بازنویسی «کاوه»و قیام  «ایرج»

زند و این پیوند بسیار ساده و  توانسته است متن امروزی را به متون گذشته پیوند «آرین»بدین ترتیب 

رسد، چیزی که تازه به نظر می»گوید: که می «ژنت»ست و مطابق است با این نظر اگرفتهمستقیم انجام

توان شده؛ حتّی میدر اغلب موارد چیزی نیست، مگر بازگشت به شکلی که مدّتی است فراموش

زمانِ زبان اش در سامانة بیهای مدیدی است که از یادرفته؛ امّا قدرت بالقوّهشد مدّتمدّعی

 (.362: 1391)ژنت، « است.شدهحک

 یا تغییر تراگونگی 
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گونگی، برپایة تغییرات یا برگرفتگی متنی، دگرگونی است که برخالف همان متنیتبیشم دوم قس

ترین ترین و متنوّعتراگونگی مهمشود. است و تغییرات از کم تا خیلی زیاد را شامل میاستوارشده

متن دیگر ایجادشود. در  تواند با تراگونگیِگاهی یک متن می»متنیت است. بر این اساس رابطة بیش

به  (96: 1386)نامورمطلق، « شود.متنیت ایجادمیمتنیت با تغییر و دگرگونی پیشتراگونگی، بیش

است که به صورت تقلیدی حضور دارند  متنپیشهایی از عبارت دیگر، اثر جدید هم دارای بخش

هدف در تراگونگی این است  کهاند؛ امّا نباید از یادبرد هایی که دستخوش تغییرات شدهو هم بخش

متن تواند در بیشهای بسیاری میدگرگونی»کند و که متن ب با دگرگونی زیاد از متن الف استفاده

ها در ترین گونة دگرگونی(. گسترده27: 1390)عابدی، « های پیشین آن ایجاد شود.نسبت به متن

تراملّی یا ترازبانی نمود یابد. دگرگونی پذیرد و ممکن است به شیوة ترافرهنگی، میمضمون انجام

که نویسنده متن الف از نوع دگرگونی ترافرهنگی است؛ زیرا زمانی «کاخ اژدها»گرفته در صورت

گیرد، دگرگونی ترافرهنگی ها میرا از فرهنگ یا خرده فرهنگ خود یا دیگر فرهنگ

جایی، افزایش و کاهش جابه یندفراتراگونگی با سه  : مقدّمه(.1393است )مکزی، پذیرفتهصورت

 شود.انجام می

 جاییجابه 

دهد که از آن به میای نوین و دگرشده نشانگاهی متن ب همان عناصر متن الف را به شیوه

داری متن نخست در شود. هدف نویسنده در این شیوه، نگهجایی یادمیدگرگونی از گونة جابه

ترجمه، تبدیل »جایی عبارتند از: برخی از تغییرات جابه (.Allen, 2001: 121وضعیّت جدید است )

)کرمی، ...« کردن به شعر، تبدیل کردن به نثر، تغییر وزن، تغییرات سبک، تغییر مکان، تغییر شکل و 

جایی جابه فرایندترین دارد. عمده «شاهنامه»بیشترین ارتباط بینامتنی را با  «کاخ اژدها»(. 40: 1392

های ادبی یا ژانرها، حماسه و رمان در بندی گونه، تبدیل به نثر است. در دستهنگرفته در آصورت

به رمان، قالب  «شاهنامه»های کردن داستانبا تبدیل «آرین»گیرند. های روایی جای میردیف گونه

تغییر در  «کاخ اژدها»گرفته در های صورتجاییاست. جابهکردهاین گونة روایی را نیز عوض

 ها، فضاها و حوادث قابل بررسی است.شخصیّت

هایی است که شود، روایتدیده می «کاخ اژدها»ها که در داستان جاییگونة دیگری از جابه

در قالب روایتی داستانی دست به  «کاخ اژدها»در رمان  «آرین» هایی دیگرند.بازآفرینی داستان

و ... با محوریت اسطورة  «کاوه»، «فریدون»، «جمشید»ایی همچون های اسطورهبازآفرینی شخصیّت
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 «شاهنامه»های اوستایی و ا تغییراتی است. تلفیق روایتزند؛ امّا این بازآفرینی توأم بمی «ضحّاک»

به صورت  «ضحّاک»دارد. در متون اوستایی، نام های را در پیجاییجابه «ضحّاک»دربارة 

اهریمنی خطرناک که دارای سه پوزه و » شکل ( و به2/57: 2536)پورداوود،  شدهثبت« دهاکاژی»

 «ضحّاک»، «فردوسی»در شاهنامة  (.455: 1369است )صفا، ، تصوّر شده«سه سر و شش چشم است

گذار پرهیزکار و مردی از دشت سواران نیزه «مرداس»مخلوقی اهریمنی نیست، بلکه انسان و پسر 

 :خواندندمی« بیوراسب»ستام، او را تن ده هزار اسب تازی زرّیناست که به واسطة داش

 پسر بُد مر این پاکدل را یکی

 جهانجوی را نام ضحّاک بود

 خواندند کجا بیور اسپش همی

 

 کش از مهر بهره نبود اندکی 

 دلیر و سبکسار و ناپاک بود

 چنین نام بر پهلوی راندند

 (85ـ  81/  39: 1388)فردوسی،    

را به مخاطب  «ضحّاک»دربارة  «شاهنامه»ترکیبی از روایات اوستایی و  «کاخ اژدها»در  «آرین» 

نام »: کرده، استفاده«بیوراسب»فی ابتدایی ضحّاک، از لقب او در شاهنامه، در معرّوی کند. میارائه

(، امّا 38: 1396)آرین،  «بیور اسپ، به جای جمشیدشاه بر تخت پادشاهی نشست. او بیور اسپ بود.

پیامی »: کند، صورت اوستایی کلمه، را جایگزین آن می«دهاکآژی»در ادامه و تا پایان داستان نام 

« ها و مارها...دهاک بزرگ، پادشاه انسانبرای مردمان دشت پارسه! ... از خداوندگار ماردوش، آژی

مد و با آوردن صفت جادوگر ناهمچنین ضحّاک را شاهزادة جادوگر عرب می «آرین». (40)همان: 

شده، به نمایش به آن اشاره «اوستا»عد اهریمنی شخصیّت ضحّاک را که در هم بُ ،و تغییری اندک

کند که با کشتن کرده و او را شاهزادة عرب معرّفی میاستفاده «شاهنامه»گذارد و هم از روایت می

 :استرسیده، به پادشاهی «مرداس»پدرش، 

 فرومایه ضحّاک بیدادگر

 به سر برنهاد افسر تازیان

 

 بدین چاره بگرفت جای پدر 

 بر ایشان ببخشید سود و زیان

 (119ـ  118 /38)همان:          

کرد. توان مشاهدهجایی و دگرگونی را در مدّت زمان پادشاهی ضحّاک مینمونة دیگری از جابه

 انجامد:دوران ضحّاک هزار سال به طول می، «شاهنامه»در 

 چو ضحّاک شد بر جهان شهریار

 

 ن انجمن شد هزارابرو سالی 

 (1 /45همان: )                          
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دهاک بزرگ، ضمناً به مناسبت آژی»: کندسال حکمرانی می 30، ضحّاک «کاخ اژدها»در 

 «نظرخواهی و جشن ویژه را ترتیب داده است.امین سال پیروزی خود بر جمشید دژخیم، این سی

 با کاهش و تقلیل همراه است. «شاهنامه»( و مدّت زمان پادشاهی او نسبت به 142: 1396)آرین، 

یابد و در میاز داستان ضحّاک، شیطان به صورت آشپزی نزد ضحّاک راه  «شاهنامه»در روایت 

های ضحّاک زدن بر کتفت، درخواست بوسهقبال پختن غذایی که مورد تأیید و عالقة ضحّاک اس

این بخش از داستان را به گونة  «آرین»شود. های ضحّاک ناپدید میرا دارد و پس از بوسیدن کتف

آورد و خود را سربرمی «دهاکآژی»های زدن بر کتفاست. آشپز پس از بوسهکردهدیگری روایت

های بیوراسپ نهاد و دو بوسة بلند، لب بر شانه آشپز پس از تعظیمی»: کندمیمعرّفی «مینوانگره»

 «من انگره مینیو هستم»کوچک زد. ناگهان سر برداشت و چشم در چشم پادشاه دوخت و گفت: 

 (318: 1371است )اوشیدری، یادشده «انگره مینو»با عنوان  «اهریمن»، از «اوستا»(. در 44)همان: 

متن حاضر را با متون پیشین  «شاهنامه»و تلفیق آن با روایت  «اوستا»گرفتن این نام از با وام «آرین»

است. وی برای اینکه مخاطب را نیز با این متون همراه کند توضیحاتی را هم به متن پیوند زده

پدر گفت: انگره مینیو، همان اهریمن است. همان نیروی بدکاری که در برابر خداوندِ » افزاید:می

ها را به خواهد همة خوبیکند. او میخواهد جای او را تصاحبند و میکیگانة نیرومند، تالش می

 (49ـ  47: 1396آرین، )« کند. او خود شیطان است!ها را به زشتی تبدیلبدی و همة زیبایی

هایی همراه است. عالوه بر موارد یادشده عاقبت ضحّاک نیز در این داستان با دگرگونی

فردوسی است که مطابق آن  «شاهنامة»ترین روایت دربارة عاقبت ضحّاک، گزارش شدهشناخته

ا این کوبد، امّا به فرمان سروش و بدر رویارویی با او با گرز گاوسر وی را درهم می «فریدون»

ماند و باز به سفارش از کشتن این پادشاه بیدادگر بازمی« مزن گفت کو را نیامد زمان»استدالل که 

 :کشدرا تا روز رستاخیز در بن غاری در دماوند زنده به بند می سروش او

 ز باال چو پی بر زمین برنهاد

 بر آن گرزة گاوسر دست برد

 بیامد سروش خجسته دمان

 همیدون شکسته ببندش چو سنگ

 بیاورد ضحّاک را چون نوند

 

 بیامد فریدون به کردار باد 

 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد

 امد زمانمزن گفت کاو را نی

 ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ

 به کوه دماوند کردش به بند

 (431ـ  428/  63: 1388)فردوسی،        
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به  «فریدون»کند، امّا پیش از او به مقرّ تابستانی خود فرارمی «دهاکآژی»، «کاخ اژدها»در  

کشند. او و دیگر یارانش به آنجا رفته و انتظار او را می «مهرداد»، «اسفندیار»، «کاوه»، «ایرج»همراه 

اش نقاب بر چهره که از زمان روییدن مارها بر شانه «دهاکآژی»شود. مواجه می «فریدون»در کاخ با 

های ایجاد شده مهرداد با دارد. درپی درگیریدارد، در رویارویی با فریدون نقاب از چهره بر می

درد، امّا در کمال ناباوری از زخم اریکشاد کند و شکم او را میشاد حمله میشمشیر خومنکه به اریک

شود و از پنجره با وزش باد دهد و تبدیل به خاکستری میای سرمیآید و اریکشاد قهقههخونی نمی

شود اریکشاد خودِ اهریمن بوده و در دهاک متوجّه میشود. در این زمان است که آژیخارج می

دهاک در نبرد تن به تن با فریدون است. آژیهدبرها، او از مشورت اهریمن بهرهسالتمامی این 

: 1396آیند )آرین، شود و هارپاگ و سربازان تحت امر اسفندیار برای بستن دست او میمغلوب می

 (.217ـ  216

 «ضحّاک»سالگی علیه  16آید و در به دنیا می «ضحّاک»در زمان  «فریدون»، «شاهنامه»در 

کند که ثمرة ازدواج می «ارنواز»و  «شهرناز»پس از غلبه بر ضحّاک با  کند وخیزد و قیام میپامیبه

 :است «ایرج»و  «تور»، «سلم»های آن سه فرزند پسر، به نام

 خجسته فریدون ز مادر بزاد

 چو بگذشت از آن بر فریدون دو هشت

 فریدون چو شد بر جهان کامگار

 اندر کشیدز سالش چو یک پنجه 

 به بخت جهاندار هر سه پسر

 ازین سه دو پاکیزه از شهرناز

 

 جهان را یکی دیگر آمد نهاد ... 

 ز البرز کوه اندر آمد به دشت ...

 ندانست جز خویشتن شهریار

 سه فرزندش آمد گرامی پدید

 سه خسرو نژاد از در تاج زر

 یکی کهتر از خوب چهر ارنواز

 (106/  67ـ 49: 1388)فردوسی،       

ی از ابتدا ، نوجوانی است هم سن و سال اردشیر کهیرجا ،«کاخ اژدها»این درحالی است که در  

سن و سال من با پسری هم»: دهاک حضور داردکنار کاوه و فریدون و در نبرد با آژی داستان، در

من ایرج پسر موهای بلند و مشکی، به طرف ما دوید. ... وقتی به ما رسید، گفت: سالم اردشیر، 

و فریدون درصدد آن  دهاک هستنددر زندان آژینیز سلم و تورج . (28: 1396)آرین، « آفریدونم.

 (.80: همانها را آزادکند )دهاک به قلعة ایشتاتو برود و آناست که پس از براندازی آژی
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 کاهش 

کاهش  (.Allen, 2001: 109ها در متن ب همراه با کاهش متن الف است )گاهی دگرگونی

گویی و خالصه نویسی یکی از تواند هم در سبک و هم در مضمون صورت گیرد. گزیدهمی

برخوردار  «کاخ اژدها»های پرکاربرد کاهش است. این نوع از دگرگونی از بسامد باالیی در روش

حجم داشته تا به اکثر شاهان پیشدادی در رمانش بپردازد، امّا با توجّه به سعی «آرین»است؛ چراکه 

از این رو به  ،امکان پرداخت به همة ابعاد زندگی پیشدادیان نبوده ،کتاب و نیز فراوانی روایات

، به حکومت سی سالة او «کیومرث»در بازنویسی پادشاهی  است.آوردهها رویبازنویسی اجمالی آن

کرده و بسنده شدن پسرش به دست دیوانپوشی او و کشته آید و پلنگینهکه آغاز تمدّن به شمار می

به پسر او که  دیانجام نشد تا نوبت رس نیاز ا شیب یکار ومرسیبه هر حال، در زمان ک»نویسد: می

نخستین  عنوانبه «کیومرث»از  «آرین»با توجّه به اینکه  (110: 1396)آرین، « نام داشت. امکیس

را مدّنظر قرار  «شاهنامه»شود که روایت کند، نه نخستین بشر، مشخّص میها یادمیپادشاه انسان

شود؛ بلکه در شاهنامه منحصر به موارد یادشده نمی «کیومرث»، اقدامات «شاهنامه»است؛ امّا در داده

کند، به آدمیان را تربیت می کند،ابتدا در کوه جایگاهی برای خود درست می است که «کیومرث»

کند که حتّی ای عمل میگونهند. همچنین بهکنآموزد که لباس بپوشند، برای خود غذا تهیّهها میآن

. عالوه براین اوّلین جنگ با اهرمن از روزگار کیومرث آغاز برندحیوانات هم در آرامش به سر می

 :شودمی

 کیومرث شد بر جهان کدخدای

 سر بخت و تختش برآمد به کوه

 ازو اندر آمد همی پرورش

 دد و دام و هر جانور کش بدید

 

 اندرون ساخت جای نخستین به کوه 

 پلنگینه پوشید خود با گروه

 که پوشیدنی نو بُد و نو خورش...

 ز گیتی به نزدیک او آرمید

 (14ـ  9/  28: 1388)فردوسی،             

و غلبة او بر  «دیوبند»یعنی  «تهمورث»شده و فقط به لقب نیز به اجمال بیان «تهمورث»پادشاهی  

تهمورس، سی سال پادشاهی کرد و در تمام این مدّت به نبرد با دیوان مشغول »: استشدهدیوان اشاره

بود. به همین دلیل به او لقب تهمورس دیوبند دادند. او دیوها را به تمامی کشت و نسل انسان را 

 «تهمورث»ترین اقدامات (. این در حالی است که از برجسته111: 1396)آرین،  «مستحکم ساخت.

شدند، آگاه «تهمورث»برانداختن دیوان است؛ هنگامی که دیوان از پیشرفت  «شاهنامه»در 
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دو سوم دیوان را به افسون  «تهمورث»گرفتند به جنگ او بروند و او را از میان بردارند، امّا تصمیم

خواستند و به پاداش، حدود سی نوع خط به او ا کشت. دیوان بندشده از شاه امانبست و مابقی ر

 :آموختند

 چو دیوان بدیدند کردار او

 شدند انجمن دیو بسیار مر

 چو تهمورث آگه شد از کارشان

 ازیشان دو بهره به افسون ببست

 نبشتن به خسرو بیاموختند

 نبشتن یکی نه که نزدیک سی

 

 کشیدند گردن ز گفتار او 

 که پردخته مانند ازو تاج و فرّ

 برآشفت و بشکست بازارشان...

 رد پست...دگرشان به گرز گران ک

 دلش را به دانش برافروختند

 چه رومی چه تازی و چه پارسی

 (42ـ  29 /35: 1388)فردوسی،             

است. رشتن پشم و بریدن و دوختن جامه را نیز  «تهمورث»ین مبدع فنّ نویسندگی پس نخست

بسیاری آورد، به های نیک به آدمیان آموخت و بعضی از چارپایان را اهلی کرد و رسم «تهمورث»

آورد، می «تهمورث»دربارة  «فردوسی»زده کرد. مطلب مهمّ دیگری که طوری که همگان را شگفت

 رواج یکتاپرستی است:

 کنیدچنین گفت کین را نمایش

 

 کنیدجهان آفرین را ستایش 

 (18 /35)همان:                                

طور مفصّل و کامل به باید به «کاوه»و قیام  «ضحّاک»اگرچه به خاطر محور قرارگرفتن داستان 

گیرد از میانة آن، یعنی آن هنگام که غرور او را فرا می «جمشید»داستان  شد، امّا میپرداخته «جمشید»

هفتصد  «جمشید»، «شاهنامه»(. در 38ـ  36: 1396است )آرین، شدهکند، روایتو ادّعای خدایی می

و هادی مردم به سوی حقیقت است. ساختن ادوات کند و نخستین شاه با فرّة ایزدی سال حکومت می

های زیبا، ایجاد طبقات اجتماعی، بها، دوختن لباسهای لطیف و گرانجنگی، بافتن پارچه

فردوسی،  ر.ک؛شده )از اقدامات مهم وی شمرده «ورجمکرد»برگزارکردن آیین نوروز و ساختن 

 است.شدهنادیده گرفته «کاخ اژدها»( که در 38ـ  36: 1388

 «کاوه»است.  «درفش کاویانی»، برافراشتن «شاهنامه»در  «کاوه»قیام  مورد از نکات قابل توجّه در

اند تا او را کشته و مغزش ، پسرش را به بند کشیده«ضحّاک»آهنگری است که مأموران  «شاهنامه»در 

مهتران را گرد آورده بود  «ضحّاک»بخورانند. در شرایطی حسّاس که  «ضحّاک»را به مارهای دوش 
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شود. فریاد خروشان وارد درگاه می «کاوه»دهند، تا محضری بنویسند و بر دادگری او گواهی

د، فرزندش را به او دهدستور می «ضحّاک»اندازد و را به وحشت می «ضحّاک»دادخواهی او 

گواهی دهد؛ او محضر را  «ضحّاک»خواهند بر محضر دادگری بازگردانند و در مقابل از وی می

زند و از درگاه میکند، بر مهتران بارگاه نیز نهیبخواند و شجاعانه و خشمگینانه آن را پاره میمی

ملّی جاویدان نبردهای ایرانیان در اش را بر سر نیزه کرده و یگانه نماد ید. چرم آهنگریآبیرون می

خواند و به سوی طلبی و دادخواهی فرامیفریند. مردم را به عدالتآطول تاریخ قبل از اسالم را می

یابد و مبارزه را آغاز با دیدن درفش، فرخندگی آن را درمی «فریدون»شود. روانه می «فریدون»

هایی همراه است. در بازنمایی قیام با دگرگونی «اژدهاکاخ »در  «کاوه»(. قیام 55ـ  54کند )همان: می

، آخرین پسر «اسفندیار»است. زمانی که مأموران ضحّاک حذف شده «درفش کاویانی» ،«کاوه»

دستگیر پوش سیاهرود، امّا توسّط مأموران برند، کاوه برای آزادسازی وی میکاوه، را با خود می

برند )آرین، می ،، فرمانده سربازان ضحّاک«آپساخوموگ»ر و مجلس بزم شود. او را به دربامی

کردن طومار توسّط (. در این رویارویی خبری از ضحّاک و مواجهة کاوه با او و پاره90ـ  84: 1396

کاوه نیست؛ بلکه کاوه در نبردی گالدیاتوروار با گرگان و جدالی سخت با محافظان دربار و در 

همچنین  (.92ـ  91شود )همان: وگ از قلعه با فرزندش خارج مینهایت با گروگان گرفتن آپساخوم

زدن فریدون با گرزگاوسر دهاک ضربهشد در نبرد فریدون با آژیجایی بیانگونه که در ذیل جابهآن

کردن ضحّاک دهاک، پیغام آوردن سروش مبنی بر نکشتن ضحّاک در آن زمان و نیز زندانیبه آژی

 (.215ـ  213است )همان: شدهفتهگردر کوه دماوند نادیده

 افزایش 

توسعه و » «ژنت»شود و گاهی مضامین. به باور متنی گاهی سبک دچار افزایش میدر روابط بیش

شوند و آن زمانی است که یک موتیف در متن الف وجود داشته توانند جداگانه دیدهگسترش نمی

تری همراه های ظریفکاریو ریزه باشد و در متن ب گسترش یابد؛ این گسترش با شاخ و برگ

است. از قیام کاوه را با اضافاتی همراه کرده «شاهنامه»روایت  «آرین»(. 137: 1395است )رستمی، 

ها حضور فعّال دارند و در ، اردشیر، راوی داستان، و پدرش، مهرداد، در اکثر صحنه«کاخ اژدها»در 

، پدر اردشیر، یکی از دارند. مهرداد برعهدهای گیری اکثر رخدادهای داستان نقش کلیدیشکل

گفتم: من »: سرداران آفریدون است و در غلبة آفریدون بر ضحّاک و قیام کاوه حضوری مؤثّر دارد

او  (.184: 1396)آرین، « اردشیر پسر مهرداد هستم. مهرداد سردار آفریدون که نامش را بردید!
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پدرم آکیناک آبدیده را »: کندوس را دستگیر میکشد و با کمک کاوه، خومنکة جاسریمانی را می

از زیر شنلش کشید و با یک خیز و دو ضربه ریمانی را از کمر به دو نیم کرد! ... هارپارگ و پدرم 

وی در پایان داستان قصد  (.74)همان:  «به سوی او برگشتند. پاهای خومنکه قفل شد و صدایش برید.

پدر به من گفت: اگر خدا »: کندبرادرانش شود و تاریخ را عوضشدن ایرج توسّط دارد تا مانع کشته

در آنچه رخ خواهد داد، تغییری ایجاد کنم. مانع از مرگ ایرج خواهم از همین خانة اوّل بخواهد، می

شدن مادر اردشیر توسّط سربازان ربوده (.206)همان:  «باشم. شاید همه چیز تا انتها تغییری بکند.

های داستان است ها به معدن سارداناپال از دیگر افزودهبه همراه سایر تبعیدی ماردوش و بردن او

شود، نامة الک و ساز وارد کاخ ضحّاک میبه همراه آرنوراتاشِ مجسّمه نیز اردشیر(. 40)همان: 

دیشب آنوراتاش بارها این مسیر را برایم »: رساندمهرشدة آفریدون را به صورت مخفیانه به ارمایل می

وضیح داده بود. ... به سوی ارمایل رفتم. او سرآشپز بزرگ بود ... من تومار را به او دادم. ارمایل بر ت

مواجهه و گفتگوی وی با ضحّاک و ارنواز از  (.202ـ  190)همان:  «  الک و مهر نامه دقیق شد.

ماجرای زنی به  های فرعی داستانها یا بخشیکی از داستانهای داستان است. همچنین دیگر افزوده

تواند فرزند شود که ضحّاک هرگز نمیاست. در این داستان بیان می بامه و فرزند علیلشنام رته

باشد و فرزندان او همگی از جنس مار و معیوب و بیمار بوده و پس از مدّت اندکی انسانی داشته

د که همیشه در بستر فرزندان او همگی مار ـ انسان و موجوداتی ضعیف و بدبخت شدن»: میرندمی

تواند صاحب جانشینی عاقل و سالم دهاک هرگز نمیمیرند. آژیاند و خیلی زود هم میبیماری

 (.189)همان:  «باشد.

کند و او را سرنگون می «فریدون»بیند که پس از اینکه در خواب می «ضحّاک»، «شاهنامه»در 

ها دهد و از آنکشورها و موبدان ترتیب میکشد، مجلسی با حضور بزرگان سایر از تخت پایین می

 :کنندها از ترس این کار را میخواهد تا بر نیکی و دادگری او گواهی دهند و آنمی

 ز هر کشوری مهتران را بخواست

 یکی محضر اکنون بباید نوشت

 نگوید سخن جز همه راستی

 ز بیم سپهبد همه راستان

 

 که در پادشاهی کند پشت راست... 

 تخم نیکی سپهبد نکشتکه جز 

 نخواهد بداد اندرون کاستی

 بر آن کار گشتند همداستان

 (198ـ  186 /53: 1388)فردوسی،      
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است. شدهبیان «کاخ اژدها»به تفصیل و با تغییراتی در  «شاهنامه»این بخش از داستان برخالف 

خواند و آپساخوموگ، مردم را فرامیها، آیند و فرماندة آنسربازان سیاه پوش به دشت پارسه می

کند. پرستیدن اهریمن، پرداخت مالیات بیشتر، گواهی بر دادگری طوماری را برای مردم قرائت می

است کردهها را وضعدهاک آننکردن خائنین قوانین جدیدی هستند که آژیدهاک و یاریآژی

پس از ابالغ این قوانین از دیگر  . نبرد و درگیری کاوه با آپساخوموگ(33ـ  31: 1396آرین، )

  های این بخش از داستان است.افزوده

است که محوریت شدهبا توجّه به نیاز مخاطب نوجوان به هیجان، حوادث دیگری به داستان اضافه

شوند که روند و در آنجا متوجّه میها با قهرمان نوجوان است؛ اردشیر با ایرج به دژ دیو میاکثر آن

کرد: انگار قرار بود کسی برایشان خبری بیاورد. یعنی یک ایرج زمزمه»: هاستمیان آن جاسوسی در

آن  اثباتها براین باورند که هارپاگ جاسوس است و در پی آن(. 62ـ  59)همان:  «جاسوس!

خورَد که جاسوس گیری است، میاسم او باید هارپاگ باشد! ... او مرد مرموز و گوشه»: آیندبرمی

شدن ماننا و ها به معبد پر از جواهر، کشتهآشنایی اردشیر با ماننا و رفتن آن (.69)همان:  «باشد.

مادربزرگ هیکتانیس توسّط سربازان ماردوش، فراهم کردن پول مورد نیاز کاوه برای قیام توسّط 

رمان اردشیر به وسیلة آوردن سه جعبه جواهر از اتاق معبد از حوادثی است که آرین با محوریت قه

با شتاب گفتم: اگر قول بدهید مرا به پایتخت بفرستید، در عوض »: استکردهنوجوان به داستان اضافه

من پول مورد نیازتان را به شما خواهم داد! ... وقتی دوباره در تاالر معبد قدم نهادم، بوی ماننا هنوز 

ین اسب که با خود آورده بودم، ها را در خورجرسید ... سه تا از پرجواهرترین صندوقچهبه مشام می

 (.132ـ  117)همان:  «گذاشتم و به سرعت از معبد خارج شدم.

نام دارد که پس از رهایی از زندان همراه با  «اسفندیار»در این داستان  «کاوه»هجدهمین پسر 

: شودخیزد و در نهایت اندکی قبل از دستگیری ضحّاک کشته میآفریدون به مبارزه با ضحّاک برمی

های (. یکی از شخصیّت214)همان:  «داغ نبرد بودم که دیدم اسفندیار با ضربة روزبان به خاک افتاد»

دیگری که به داستان اضافه شده، اریکشاد جادوگر است. او رهبر جادوگران جهان و مشاور 

ریکشاد شود. چندین مرتبه در داستان به امیدهاک و یاریگر او در قتل پدرش، مرداس، معرّفیآژی

شود که او کسی جز اهریمن نیست و اهریمن سه بار با سه چهرة شده و نهایت مشخّص میپرداخته

 یروستا، به تازگ نیرهبر مقدّس ا»: استدهاک نزدیک شدهمتفاوت آشپز، حکیم و مشاور به آژی

با وحشت دهاک دهان آژی »(؛ 135)همان:  «و نام او اریکشاد است. به زادگاهش آمده تختیاز پا



ل روابط پیش متنی رمان کاخ اژدها .../ یزدانپناه کرمانیپژوهشی: تحلی-مقاله علمی 87  

 

به کلماتی گشوده شد. اریکشاد خود اهریمن بود! ... یک بار با چهرة آشپز، باری حکیم و این بار 

دهاک بر زمین افتاد ... ده سال بود که او از مشاورت شخص اهریمن جادوگر! شمشیر از دستان آژی

در دو صحنة متفاوت  قیام کاوه و محضر دادگری ضحّاک، افزون بر این، (.216و  187) «برد!بهره می

های اسطوره رگبا تعمّد و برای تبدیل شاه «آرین»است. درواقع های مختلف تصویرشدهبا شخصیّت

های مهمّی از کردارهای کاوه را بخشهای رمان ماجرای آهنگران پایتخت را مطرح و به مویرگ

  (.155ـ  154است )همان: های دیگری سپردهعامدانه تجزیه و به شخصیّت

است؛ سیاه چال ایخلیل مکانی است که کردههایی را به روایت اصلی اضافهمکان «آرین»

قانون دوم: مردانی »: کشداند، در آن به بند میآپساخوموگ کسانی را که مالیاتشان را پرداخت نکرده

(. کاوه 31)همان:  «که مالیاتشان را تا پایان این ماه ندهند، به سیاهچال ایخلیل فرستاده خواهند شد.

ای سبز شد که در آن سوی دشت، میان درّهغروب نزدیک می»: دارندجایو ایرانیان در درّة پارسه 

(. 33)همان: ص« های دهکده، میان درّة پارسه، کنار رودی پرآب، آمادة ورود اهالی بود.و آباد، خانه

خراج طال برای پرکردن خزانة ضحّاک سارداناپال معدنی است که مردان و زنان تبعیدی در آن به است

  (.40پردازند )همان: می

 نتیجه

که رابطة ش از آن مورد بررسی قرارگرفت. ازآنجابا متون پی «کاخ اژدها»در این جستار، ارتباط رمان 

ای آگاهانه و خواسته است، این اثر با معیارهای و متون پیش از آن، رابطه «کاخ اژدها»حاکم بر رمان 

است، مورد ارزیابی  «ژرار ژنت»رویکرد نظریة ترامتنیت  5که یکی از  متنیتبیشرویکرد 

تقلید، اقتباس،  «کاخ اژدها»رفته در کارهای بهمتنبیششد که قرارگرفت. در این بررسی دریافته

جایی، کاهش و افزایش از جابه «آرمان آرین»ها، بازآفرینی و بازنویسی است و در تمامی آن

گونگی به نسبت بیشتر از تراگونگی است. بیشترین تقلید و است. از این میان سهم همانبردهبهره

و برخی  «اوستا»، «شاهنامه»ها را از آن «آرین»و  دادهها رخهای داستان و مکاناقتباس در نام شخصیّت

، «جمشید»، «کضحّا»های است. همچنین اسطورهگرفتهاز متون تاریخی و جغرافیایی ایران باستان وام

ها اند. اقتباسدر ضمن روایت داستان بازنویسی شده «فریدون»و  «تهمورث»، «هوشنگ»، «کیومرث»

ها در زمرة هایی همراه است و این دگرگونیگرفته با دگرگونیهای صورتو بازنویسی

 گیرد. می های ترافرهنگی جایدگرگونی
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نسبت به سایر متون دارد،  «شاهنامه»ی را با متنبیشبیشترین ارتباط  «کاخ اژدها»که ازآنجا

 و تغییر ژانر روایی حماسه به رمان گرفته در آن، تبدیل به نثرجایی صورتجابه فرایندترین عمده

و فرجام کار  «ضحّاک»ها، تغییر در مدّت زمان حکمرانی های اوستایی شخصیّتاست. استفاده از نام

خصوص شده بههای انجامدر بازنویسی گرفته در داستان است.ورتهای صجاییاو از دیگر جابه

خورد. همچنین برخی از عناصر مربوط به دوران پیشدادیان مواردی از حذف و کاهش به چشم می

از روایت داستان کنار  «کاوه»در قیام  «گرز گاوسر»و  «درفش کاویانی»اصلی متون پیشین مثل 

ها را با اضافاتی همراه در روند تبدیل روایات اساطیری کهن به رمان، آن «آرین»اند. شده گذاشته

های داستان و تعریف است. افزون بر شخصیّتکرده که سبب توسعه و افزایش داستان شده

اخ و برگ دادن به داستان اصلی های جدید، خلق رخدادهای جدید در بطن داستان، ششخصیّت

ها به های اصلی داستان و سپردن آنزیة کردار شخصیّتهای فرعی و تجوسیلة داستانبه

 آیند.شمار میهای دیگر، از موارد تراگونگی افزایشی بهشخصیّت
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