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  چكيده

ترين اثر تاريخي، دربارة خوارزمشاهيان و مغـوالن اسـت   جويني مهم تاريخ جهانگشاي
فنون بالغـي و  گيري از صنايع بديعي و  بهره. كه به نثري فنّي و منشيانه نگارش يافته است

اي هنـري و در   هـم بـه گونـه     اشعار فراوان فارسي و عربي و آيات و احاديث و امثـال، آن 
جهت مخيل كردن زبان و شاعرانه ساختن نثر، در موارد زيادي صبغة تاريخي ايـن  اثـر را   

اسـتفاده از اشـعار بزرگـان    . رنگ كرده و سبب دخالت اغراض شعري در آن شده است كم
را دو  تـاريخ جهانگشـا  قـوام ادبـي    ،همچون نظامي، سنايي، خيام و فردوسـي ادب فارسي 

هـاي اسـاطيري شـاهنامه و     همچنين نقل ماهرانة ابيات مربوط به بخـش  .چندان كرده است
بـر   اسـت  گواه روشني) بيت 26(و رستم و اسفنديار ) بيت 37(هاي رستم و سهراب داستان

 از آنجـا كـه    .ش آگاهانـة ابيـات آن  و گـزين  هشـاهنام گرايش شخصي و معنادار جويني بـه  
برقراري نوعي انسجام و هماهنگي ميان ابيات و متن، نقشي محوري در بخشـيدن كيفيتـي   

خواهد از طريق واكاوي اين عنصـر اساسـي و    اين نوشتار ميدارد،  تاريخ جهانگشاادبي به 
شاهكار ادبي زبان ( هنامهشامؤثّر در ادبيت متن، به روشي علمي نشان دهد كه حضور ابيات 

در پيوند با اين متن، با رويكردي بالغي به كار رفته است و قبل از آنكه مربوط بـه  ) فارسي
. در پيوند با بعد ساختاري و ادبي متن مورد توجه قرار گيردبايد جنبة تاريخي كتاب باشد، 

ثر و ارائة آماري از ابيـات  اي كوتاه دربارة نقل ابيات فارسي در متون ن مقدمه ،براي اين كار
و  جهانگشـا  در شـاهنامه ابيات  كاركردهايفراهم آمده و سپس  تاريخ جهانگشاشاعران در 

                                                 
   )نويسندة مسؤول( دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد ةدانشجوي دور. 1
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بي 
ي اد

رها
ستا

ج
 

مارة
ي، ش

هش
پژو

ي ـ 
علم

جلّة 
م

171 ،
ان 
مست

ز
138

9
 



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  68 

بـا شـواهد   و هـر يـك   بررسي  ادبي،از سه جنبة دستوري، معنايي و  هاي پيوند آن دوشيوه
  .مناسب مطرح شده است

سـتوري، پيونـدهاي معنـايي،    ، پيونـدهاي د شـاهنامه ، ابيـات  تاريخ جهانگشـا : ها  واژهكليد
  .ادبيپيوندهاي 

  مقدمه - 1

  ابيات شاعران در تاريخ جهانگشا :1-1
همانند استفاده  -ميزان درج و تضمين اشعار فارسي ،هاي چهارم و پنجم در كتب منثور سده

ا از اوايل سدة ششـم، بـه تقليـد از نثـر     اندك است، ام -از اشعار عربي، امثال، آيات و احاديث
در كتب نثر فارسي رواج يافت، تا آنجا كـه   -چه فارسي و چه عربي –استفاده از اشعار  عربي،

  1.هاي نثر فارسي در اين دوره دانستتوان آن را يكي از بارزترين ويژگي مي
ترين كتاب دربارة روزگار خوارزمشـاهيان و مغـوالن بـه    كه مهم ،نيز تاريخ جهانگشاكتاب 
. شود داراسـت  ه در نثرهاي فارسي از شدة ششم به بعد ديده ميرود، اين ويژگي را ك شمار مي

به ديگر سخن، جويني در اثر خود از اشعار سرايندگان مختلف، براي تكميل و تأكيد معنا و نيز 
گاه به مناسبت ذكر نـام و احـوال شـاعران آن     ،اين اشعار. آرايش و زينت كالم بهره برده است
ين وطواط شناخته شـده و مشـهورند   ايشان مانند رشيدالد روزگار نقل شده است، كه برخي از

ين الـد  ، بهـاء )228/ 1: همـان (ين اعور شاعر و بعضي ديگر مانند سديدالد)  2/7: 1382جويني، (
كمتـر شـناخته شـده و گمنـام     ) 2/79همـان  (ين فارسي الد و امام ضياء) 231/ 1همان (مرغيناني 

 :همـان (سرايندگان گذشته آورده اسـت، همچـون سـنايي    همچنين او گاه اشعاري را از . هستند
و  2/110همان (، عطار )1/128: همان( 2ام، عمر خي)...و  282، 119، 2/118و  216، 93، 9، 8، 1/1

  ).191و  170، 1/144: همان(و انوري ) 3/52: همان(، منوچهري )117
بيشترين ابيـات نقـل    -)به جدول ضميمه: ك.ر(براساس آماري كه گرفته شده –در اين ميان 

از آن  -گذشته از فردوسـي كـه بـدان خـواهيم پرداخـت     –شده از شاعران پيش از دورة مغول 
خسـرو  جالب آنكه بيشتر اشعار نظامي از كتاب . است) بيـت  19با (و سنايي ) بيت 26با (نظامي 
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است كـه   نقل شده) بيت 13(او  الحقيقةه حديقو اغلب ابيات سنايي از ) بيت 19(وي  و شيرين
كننـدة   خود از يك سو نشانة شهرت و آوازة اين دو كتاب در آن روزگار و از سوي ديگـر بيـان  

  .دلبستگي جويني با آنهاست
ابياتي نيز در كتاب وجود دارد كه نه جويني به نام شاعر آن اشاره كرده است و نه شـارحان  

اغلـب ايـن ابيـات در    . كننـد  اند سرايندگان آنها را شناسايي حان مختلف كتاب توانستهو مصح
ت و ناپختـه اسـت و چـه    سس -اند كه شاعر آنها شناخته شده –مقايسه با ديگر ابيات نقل شده 

ه او يك بار به هنگام وصف بهار، يك رباعي از خـود آورده كـه   البتّ .3جويني باشدبسا از خود 
تصحيح كامـل آن بـر   اين رباعي هم كه ). 102-3/101: همان(يادگار دوران جوانيش بوده است 

  .امه قزويني ممكن نشده، ضعيف و ناپخته استعلّ
و  2/257: همـان (ع از پدرش نقل كرده كـه بسـيار خـوب و گيراسـت     ملم جويني دو قطعة

3/26 (ـ و گذشته از مهارت و تبح سـرايي   عر وي در شعر عربي و فارسي، دلبستگي او را به ملم
هاي جويني در كتاب خويش نقل كرده، بسياري از قالبدر ميان اشعاري كه  4 .دهد نيز نشان مي

با اين همه بيشتر آنها در دو قالـب  . شود شعري همچون مثنوي، رباعي، قصيده و قطعه ديده مي
هايي كه امكان تشخيص قالب آنها وجود ندارد، كـم  بيت ه ميزان تكالبتّ. مثنوي و رباعي هستند

  .نيست
چرا كه بيشترين اشعار مورد اسـتفادة جـويني از سـه    غلبة قالب مثنوي چيز عجيبي نيست، 

اسـت كـه همگـي در همـين قالـب سـروده        خسرو و شـيرين و  الحقيقه حديقة، شاهنامهكتاب 
ـ    ا ميزان زياد اشعاري كه در قالب رباعي سروده شـده ام. اند شده ه و بررسـي  انـد، در خـور توج

دهد  ا به اين قالب شعري نشان ميترديد گرايش سرايندگان و نويسندگان آن عصر ر است و بي
  ).41-40): مة مصححمقد( 1366خليل شرواني، (

  ابيات شاهنامه در متون نثر :2- 1

ياد دكتر رياحي، نخستين كتابي كه بيت يا ابياتي از فردوسي در  بر اساس تحقيق ارزندة زنده
ـ . مـده اسـت  به رشتة تحرير درآ. هـ 520است كه در  واريخ و القصصالتّ مجملآن آمده،  ف مؤلّ
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هرچنـد محـال اسـت نظـم حكـيم      ... «: نويسـد  ناشناختة اين كتاب در ذكر منابع كار خود مـي 
د بلخي نقل كردن، كه سبيل آنچنان باشد كه فردوسي فردوسي و اسدي و ديگران و نثر ابوالمؤي

  :گفت
  وانگي ماند اين داوريـــبه دي  ژرف دريا بري        چو چشمه بر 

  )178- 177: 1382رياحي،  ؛ 3- 2 :1379، اريخ و القصصوالتّ مجمل(
  

بيت فردوسي را هم براي تكميل معنا و هم براي آرايش  ،ف كتاببينيم مؤلّ طور كه مي همان
  5 .كالم به كار گرفته است

نوشـته شـده در   (شيخ احمد جام معروف به ژنده پيـل   الحكمة كنوز، واريخالتّ مجملپس از 
ترين كتبي هستند  كهن.) هـ 550تأليف شده در حدود (نظامي عروضي  چهار مقالةو .) هـ 533

در كتاب ). 192-183و 181: 1382  رياحي،(اند  كه بيت يا ابياتي از فردوسي را در خود جاي داده
بيت فردوسي به هيچ روي براي آرايش كالم به كار نرفته است، بنـابراين بايـد نخسـتين     ،اخير

راوندي دانسـت كـه    دورالص راحةبهره برده است،  شاهنامهه از ابيات كتابي را كه به طور گسترد
هم كه  الملوك لوك في فضائلالس فرائدپس از آن در كتاب  6.نوشته شده است. هـ 599در سال 

   هي از ابيـات فردوسـي ديـده    در دهة نخست سدة هفتم به نگارش در آمده، تعـداد قابـل تـوج
هـم حـدود سـي بيـت از      نامـه  مرزبانسپس در . مده استشود كه اغلب براي آرايش متن آ مي

هم بنا به تـذكره   االلباب لبابدر  7 .فردوسي آمده كه اغلب نقش آرايندگي نثر را بر عهده دارند
 تـاريخ جهانگشـا  هـا نوبـت بـه    پس از اين كتاب. بودنش چند بيتي از فردوسي نقل شده است

بخشي اسـتفاده كـرده    افزايي و هم براي زينت ناهم براي مع شاهنامهف از اشعار رسد كه مؤلّ مي
تـاريخ  را در كتـب نثـر درنظـر بگيـريم،      شـاهنامه ت استفاده از اشـعار  ت و كيفياگر كمي. است

از تعـداد   لوكالس فرائدو  دورالص راحةرا بايد سومين كتاب منثوري دانست كه بعد از  جهانگشا
8 .هي از ابيات فردوسي بهره برده استقابل توج  
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  ابيات شاهنامه در تاريخ جهانگشا :3- 1

ـ      دورالص راحةاز  و  كليلـه و دمنـه  ي پـيش از مغـول ماننـد    كـه بگـذريم، در متـون منثـور فنّ
اند، تقريباً هيچ  در ميان اثر خود آورده  كه نويسندگان آنها اشعاري را از شاعران بنام، 9سندبادنامه

فراواني اشعاري از سـنايي و انـوري و ديگـر     كه بهشود، در حالي شعري از فردوسي ديده نمي
او  شـاهنامة هي بـه فردوسـي و   تـوج  ايـن بـي  . شاعران روزگار غزنوي در ميان آنها وجود دارد

هاي وابسـته   مهري فقيهان و ديوانيان سلسله فاقي و غيرعمدي باشد، بلكه بيتواند يكسره اتّ نمي
 10).204: 1382رياحي، (دهد  رانيان نشان ميبه خالفت بغداد را نسبت به سرايندة حماسة ملّي اي

ها و اهداف او  آيد و انگيزه شمار مي باره يك استثناي بزرگ به  كه در اين ،پس از محمد راوندي
در خور پژوهشـي جداگانـه اسـت،      خود ،شاهنامهاز اين اندازه گرايش و تمايل به فردوسي و 

هري به فردوسـي را گسسـته و اشـعار    م شمس سجاسي از نخستين كساني است كه ريسمان بي
اي كه  به گونه 11، گنجانده است،الملوك لوك في فضائلالس فرائدفراواني را از او در كتاب خود، 

افـزون بـر ايـن، او از    . گرفتـه اسـت   شـاهنامه بيـت را از   65بيتي كه نقل كرده،  400از حدود 
» فس شيرين نفسحكيم النّ«و » گوي صاحب سخن خوش«فردوسي با احترام و با صفاتي چون 

با اين همه تعداد ). 205-204: 1382و رياحي،  594: ؛ نيز همان20: 1368سجاسي، (ياد كرده است 
در كتاب خود آورده، از ابياتي كه جـويني از فردوسـي در كتـاب     شاهنامهابياتي كه سجاسي از 

ـ  راحةبه سخن ديگر شايد بتوان گفت پـس از  . كمتر است خود نقل كرده،  كـه حـدود    -دورالص
با در بر داشتن حدود صد بيـت   تاريخ جهانگشارا در خود جاي داده است،  شاهنامهبيت  600

دهد، پس  اين مسأله جدا از آنكه نشان مي 12 .، بيشترين ابيات از فردوسي را داراستشاهنامهاز 
ي و در دورة در روزگـار سـلجوقيان تـا حـد     شـاهنامه ه بـه  هاي دورة غزنوي، توج مهري از بي

   خـان  خوارزمشاهيان به اندازة چشمگيري فزوني گرفته است، دلبسـتگي و پيونـد دبيـران و مور
اين . سازد و فردوسي نمايان مي شاهنامهرا نيز با  -همچون راوندي و جويني –بزرگ آن عصر 

ن فزوني در روزگار حملة مغوالن و پس از تثبيت حكومت ايشان، معناي ديگري نيز دارد كـه آ 
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تدبير دبيران فرهيختة دربار آنان براي تقويت روحيق فرهنگي ة ملي و بسترسازي به منظور تفو
  .ايرانيان بر غارتگران مغول بوده است

كه جويني در كتاب خود نقل كرده، بيشترين ابيات مربوط به داسـتان   شاهنامهاز ميان ابيات 
توان نتيجه  مي ،بنابراين. بيت است 26با  بيت و داستان رستم و اسفنديار 37رستم و سهراب با 

گرفت كه اين دو داستان به صورت دفترهاي جداگانـه رواج داشـته و احتمـاالً بـيش از ديگـر      
ة ابيات نقل شـده از  از اين دو داستان كه بگذريم، بقي. شده است خوانده مي شاهنامههاي بخش

به سخن ديگر، از ميان بيش . ندارند ي بر يكديگر ترجيحي، از نظر كمشاهنامههاي ديگر بخش
از ده بخش ديگر كه جويني از آنها بيت يا ابياتي را آورده است، همگي يـك، دو يـا سـه بيـت     

هـاي  آمـده، از بخـش   تـاريخ جهانگشـا  در  شاهنامهجالب آنكه تمامي ابياتي كه از . سهم دارند
ايـن خـود   . د نـدارد اسـت و از بخـش تـاريخي هـيچ بيتـي وجـو       شاهنامهاساطيري و پهلواني 

ه بـوده اسـت و از   هاي اساطيري و پهلواني بيشتر مورد توجدهندة آن است كه از يك سو بخش نشان
بات مذهبي و نفوذ خالفـت بغـداد،   شايد به داليل سياسي و اجتماعي آن روزگار و تعص ،سوي ديگر

  .گرفته است ميبخش تاريخي كه وصف روزگار ساساني است، مورد استفادة نويسندگان قرار ن

  كاركردها و پيوندهاي ابيات شاهنامه در جهانگشا. 2

هـايي در كـالم از جملـه    نف، كاربرد صنايع و تفـنّ هاي سبكي نثر مصنوع و متكلّاز ويژگي
آورد و بـه  ها كالم را از صورت نثر بيرون مياين تفنّن«. استشهاد به اشعار فارسي و عربي است

اي در خاذ چنين شـيوه اتّ ،بنابراين. سازدگوينده است، متمايل ميجانب شعر كه محلّ هنرنمايي 
-جهت كه نويسنده زحمت اظهار مهارت و بيان تخيالت شعري را به خـود مـي   نگارش از آن

هـاي  اي سبكي از ويژگيفهكاربرد ابيات به عنوان مؤلّ). 39: 1348صفا، (» ه استدهد، قابل توج
  13.تاس تاريخ جهانگشاص بارز و مشخّ

انطبـاق ميـان   «معتقد به اصلي است مبنـي بـر   ) 1959( هاشناسي سبكروانموريه در كتاب 
هاي سبكي و روان كوشد رابطة متقابل بين ويژگي، به اين معنا كه مي»روح نويسنده و سبك او

بسامد باالي استشهاد بـه ابيـات   ). 182: 1388مكاريك، (ها را مورد بررسي قرار دهد نويسندة آن
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در متن جهانگشا، گواه روشني است بر گرايش شخصي جويني به اثر سترگ فردوسي، اهنامه ش
  . ، و گزينش آگاهانة ابيات آنشاهنامه
چنين توانايي جويني در انسجام بخشيدن ميان ابيات و متن به فراخور كاركرد دسـتوري،  هم
ـ قابـل ت  تاريخ جهانگشاشناختي و معنايي ابيات در بافت متن زيبايي در ايـن شـيوه   . ل اسـت أم

استفاده از ابيات در متن نه صرفاً كاربردي خام و نسنجيده، بلكه به نسبت با بافت درونـي مـتن   
هـاي ايـن دو جنبـه از نظـر     فـه باشد كه مؤلّگيري نظام هماهنگي از نظم و نثر ميبه مثابة شكل

ت واحـدي را بـه    آميزي در پيوند با يكـد به طور تحسين ادبيساختار زباني، معنايي و  يگر كليـ
  .آورندوجود مي

تـاريخ  در بافت متنـي   شاهنامهاز اين رو در اين بخش از مقاله، تنها نشان دادن نمود ابيات 
تمهيدات جويني در ايجاد رابطة متقابل ميان نظم و نثر، نزديك  بلكه مورد نظر نيست،جهانگشا 

ت يكپارچه، تأكيـد اصـلي ايـن بخـش     دادن يك كليساختن مرز بين اين دو و در نهايت شكل 
در واقع استفادة بجا و هنرمندانه از ابيات در متني صـرفاً تـاريخي و ايجـاد همـاهنگي و     . است
تـاريخ  اي منطقي بين اين دو، موجب شـده اسـت كـه حضـور ابيـات شـاهنامه در مـتن        رابطه

تـاريخ  ادبـي بـه   تـي  بلكه نقشـي محـوري در بخشـيدن كيفي    ،نه تنها ناهمخوان نباشد جهانگشا
توان اين متن را بررسي و اي كه با دو رويكرد تاريخي و ادبي ميداشته باشد، به گونه جهانگشا

و در واقـع   تـاريخ جهانگشـا  و  شـاهنامه در اين بخش، تعامـل پويـا ميـان ابيـات     . تحليل نمود
ـ مورد بر ادبيدر متن را از سه جنبة دستوري، معنايي و  شاهنامهكاركردهاي ابيات  ل رسي و تأم
  14 :قرار خواهيم داد

  پيوندهاي دستوري ابيات شاهنامه با متن تاريخ جهانگشا :1- 2

از نظر ارتباط و پيوند دسـتوري بـه دو شـيوه     تاريخ جهانگشافردوسي را در  شاهنامةابيات 
  : بندي كردتوان دستهمي
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 ذكر ابيات مستقل و بدون پيوند دستوري با متن :1- 1- 2

و بـا   هستند تاريخ جهانگشابه حيث رابطة دستوري جدا از متن  شاهنامهبيات اين دسته از ا
ايـن ابيـات را   . شـود دچار خلـل و سسـتي نمـي    ،حذف ابيات از بافت متن، رشتة معنايي كالم

ذكر ابيـات در آغـاز كـالم، در ميـان     : ت مكاني در سه دسته بررسي كردتوان به لحاظ موقعي مي
  . كالم و در پايان كالم

 ذكر ابيات در آغاز كالم :1-1- 1- 2

ا   ،اگرچه بسيار اندك اسـت  تاريخ جهانگشااين نوع از ارتباط دستوري ابيات با متن، در  امـ
در . شودبه خوبي ديده مي شاهنامههاي اندك، مهارت نويسنده در كاربرد ابيات در همين نمونه

ه بيت نخست در خاتمة كالم قبل و اي استفاده نموده كجويني از ابيات به گونه ،هاي زيرنمونه
  15 :بيت دوم به عنوان آغازگر كالم بعدي به كار رفته است

صحرا را دريايي دريافت در جوش و هوايي از بانگ اسبان با برگسـتوان و زئيـر شـيران در    
  خفتان در غلبه و خروش،

  16بجوشيد دريا به آواي كوس  هوا نيلگون شد زمين  آبنوس           
  17 ه نبودـسپاهي كه آن را كران     ت لشكر به هومان نمودبه انگش

و لشكر گرد بر گرد حصار چند حلقه ساختند و چون تمامت لشكرها جمع شدند هر ركني 
           18 )60/ 1/64ج.  (را به جانبي نامزد كرد

 ذكر ابيات در ميان كالم :1-2- 1- 3

ارات خود بهره گرفتـه و عبـارات قبـل و    در ميانة عب شاهنامهدر اين نوع، نويسنده از ابيات 
حذف اين نوع از ابيات هيچ  ،در حقيقت. است بعد از ابيات به لحاظ معنايي به يكديگر مرتبط
اي را دارنـد  سازد و تنها حكم جمالت معترضـه خللي به رشتة پيوستگي معنايي كالم وارد نمي

19 :گيرنده قرار ميكه در جهت تأكيد و تأييد معنا مورد توج  
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از تراكمه دوازده هـزار  . نمودندو در شب به كنار خيول تراكمه رسيدند و احوال ايشان مراقبت مي
  :رفتند مغوالن بر ممرّ ايشانها ميسوار جمع بودند و وقت صبحي به تاختن شهر به دروازه

  رــه كيوان نه تينه بهرام پيدا ن  به روي شسته به قير             شبي چون ش
رسيدند  شناختند و فوج فوج را كه ميساختند و دم دركشيدند تراكمه يكديگر را نميكمين 

                   )116/ 125/ 1ج. (دادندمغوالن ايشان را در آب بر باد فنا مي
  :و پادشاه با مرداني كه بؤس را نوش دانند و بأس را پاس ندارند

  سهراب گردون همي خيره گشت ز ـــت             برفتند و روي جهان تيره گش
59/ 3/107ج. (مه ايلچيان را ديگر بار بفرستادحركت كرد و در مقد(  

 ذكر ابيات در پايان كالم :1-3- 1- 2

آيند و در واقع بخش دوم كالم هسـتند  در اين نوع، ابيات مستقل در قسمت پاياني كالم مي
بـه لحـاظ    تـاريخ جهانگشـا  در متن  شاهنامهاغلب ابيات . گرددكه جملة خبري به آنها ختم مي
  20 :اندمكاني در خاتمة كالم قرار گرفته

ه بخارا شد و در اوايل محرّم سنة سبع عشره و ستّمايه به دروازة قلعه نزول فرموداز آنجا متوج:  
  21ار                كشيدند بر دشت پيش حصارـــو زان پس سراپردة شهري

  )75/ 79/ 1ج(
***  

اي دنيا برقي است كه درفشيد و هم در حال پنهان شد يا بادي كـه در شيشـه   الجمله كار في
  :دميدند و چون دهن برداشتند هيچ نبود

  همين است روز و همين است كار     زار          ــاگر صد بماني و گر صد ه 
  )173/ 2/242ج( 

 ذكر ابيات پيوسته به متن :2-1-2

هـا از  ند و جدا كـردن آن هستدستوري وابسته به متن به لحاظ  شاهنامهدر اين شيوه، ابيات 
در واقع ابيات به لحـاظ دسـتوري و سـاخت    . شودمتن، موجب گسستن رشتة معنايي كالم مي
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كاربرد شعر در بين نثـر و گسسـتن نظـام سـاختاري و     . كنندة عبارات متن هستند زباني، تكميل
اما  ،شودسستي نظام معنايي كالم ميمعنايي آن، اغلب با تكلّف و اطناب همراه است و موجب 

ه به كيفيدهد كه جـويني در ايـن   نشان مي تاريخ جهانگشاآميختگي نثر و نظم در ت در همتوج
بـه   شـاهنامه گيري از ابيـات  شناسي او در بهرهتق عمل كرده و موقعيشيوه تقريباً همه جا موفّ

اين شـيوة پيونـد كـه اوج هنرمنـدي     . ل استمقتضاي حال و مقام روايت تاريخي در خور تأم
دهد، يا با بـه كـارگيري عوامـل    نويسنده را در ايجاد رابطة دستوري ميان متن و ابيات نشان مي

  .گيردها صورت ميارتباطي و يا بدون كاربرد آن

 انتقال از نثر به شعر با استفاده از عوامل انسجام ربطي :2-1- 1- 2

هاي لفظي است كه موجـب برقـراري انسـجام    دهندهنددر اينجا منظور از عوامل ربطي، پيو
هاي زبـاني هسـتند كـه بنـد و     پيوندهاي انسجام ربطي نشانه«. شودربطي ميان متن و ابيات مي

). 209: 1385آقاگـل زاده،  (» افزايند تـا مـتن بـه وجـود آيـد     اي را به بند يا جملة ديگر ميجمله
تـر  صكه انتقال از نثر به بيت نمودارتر و مشـخّ شود استفاده از عوامل انسجام ربطي موجب مي

انتخاب يك نوع ابزار انسجام خاص از سوي نويسنده از ميان چندين صورت ممكن در «. گردد
دار وي از يك عنصـر بـه عنصـر ديگـر در     هاي هدفنظام زباني و همچنين ارجاعات و نوسان

هي منجر ناختي عميق و قابل توجشتواند به تأثيرات نقشي و سبكمراحل مختلف توليد متن مي
  :عبارتند از تاريخ جهانگشااين عوامل در ). 187: همان(» شود

  پيوند انسجام نقيضي :1- 2-1- 1- 2

اين نصيحت را به گوش عقل بنيوشد و دم افعي نمالد و نفس فـراغ را بـه سـنان بـدخوئي     
تـر  ملـك او نزديـك   مجروح نكند و عراصة غنيمت بستاند و برين كار اصرار ننمايد به صـالح 

  :اماباشد و از معرّت فساد و غايلت عناد دورتر ماند 
  شود سنگ خارا به كردار موم               خشم آورد بخت شوم هرآنگه كه

  )73/ 2/103ج(
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  نيپيوند انسجام زما: 2- 2-1- 1- 2

لشكر خواب عالم دماغ فرو گرفته جملة مردان و اكثر مفـردان از سـر مسـتي پـاي بسـته و      
  :تا وقت آنكهست شكسته شده د

  شباهنگ بر چرخ گردان بگشت  تيره شب درگذشت            چو يك بهره از    
/ 2/188ج.  (لشكر تتار مردان كار و بؤس و بأس بر سر قومي فارغ از طاليه و پاس رسيدند

133(  
                                                                      ***  

ين چون به شادياخ رسيد دو سه روز به استعداد رفتن چنانكه دسـت داد  و سلطان جالل الد
  : شبي كهنيممشغول بود تا ناگاه 

  ان بسته از نيك و بدـــزمانه زب  ه هرّاي دد                   ـــنه آواي مرغ و ن
  )96/ 133/ 2ج( 

  پيوند انسجام علّي :3- 2-1- 1- 2

  :كهبه حكم آنمرد دلير و مبارزان مانند شير با حصار پناهيد و و غاير با بيست هزار 
  ر عظيمــكطعم الموت في ام    م الموت في امر حقير          و طع

  ي جاودانـبه گيتي نماند كس   ايم پير و جوان            همه مرگ را
  )61/ 65/ 1ج. (تمامت دل بر مرگ خوش كردند و ترك خويش گفته

***  
ي سلوك شارع احتياط كه بر امناي حضرت بلكه بر امراي دولت واجب اسـت و  بوقوخان ب

  :تا بدين اهتزاز و استبشارعين فرض بازگشت و سلطان را بشارت غيبت ايشان داد 
  د ايوان به كردار باغ بهارــبياراست رامشگري شهريار                  ش

  )132/ 186/ 2ج(  
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  پيوند انسجام موصولي :4- 2-1- 1- 2

  :كهالحاحي نكرد و چندان توقف نمود  ،قراجه در آن باب
  ره بر روز دامن كشيدــب تيـــچو خورشيد گشت از جهان ناپديد                ش

  )61/ 126/ 1ج(
***  

  :كه پسران مذكور زانو زده گفتند 
  ايمه فرمان و رايت سرافكندهـــايم                     بپدر شهريارست و ما بنده

  )133/ 143/ 1ج(

  22پيوند انسجام نقلي :5- 2-1- 1- 2

راند و بر و سلطان طغرل را گرزي گران بودست كه بدان مباهات نمودي در پيش لشكر مي
  :خواندميعادت اين ابيات شاهنامه 

  23چو زان لشكر گشن برخاست گرد                رخ  نامداران  ما  گشت  زرد
  مـجاي  بگذاشت سپه  را  همان                 ـــتممن آن گرز يك زخم  برداش

  كه چون آسيا شد برايشان زمين  ن               ـخروشي خروشيدم از پشت زي
  )21/ 131/ 2ج( 

***  
گفتميب و گردون در تعج:  

  شين شنيدـداران پيــه از نامــبه گيتي كسي مرد ازين سان نديد                ن
  )101/ 143/ 2ج( 

 انتقال از نثر به شعر بدون كاربرد عوامل انسجام ربطي :2-2- 1- 2

كه آن را باالترين حد تناسـب و كمـال در صـنعت درج و تضـمين بـه شـمار        ،در اين نوع
، ابيات به يكباره و بدون كـاربرد عوامـل انسـجام ربطـي بـه نثـر       )214: 1386خطيبي، (اندآورده
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آنچه بارز است، آن است كه جويني در اين . ستپيوندند و در واقع بيت دنبالة عبارت متن ا مي
شيوه به هيچ روي دچار مبالغه و تكلّف نشده و در هم آميختگي نثر و شعر را چندان بـه درازا  
نكشيده است كه دچار سستي در تناسب معاني يا قطع معني و انحـراف از مسـير اصـلي كـالم     

كننـدة   قرار نموده كـه دو جنبـه، تكميـل   چنان تعادلي بر ،گردد، بلكه با مهارت بين اين دو جنبه
  24 :آورنديكديگرند و معناي واحدي را به وجود مي

  :زادگان و نوينان و عموم خلقانپادشاه
  گرازان به درگاه شاه آمدند                   گشاده دل و نيكخواه آمدند 

ار    و شهنشـاه كامگـار   و چون لواي نوراني آفتاب بر بام گنبد مينا افراخته شد و پادشـاه جبـ
  :جاي ساختهعزيمت خروج را از خلوت

  اده كاله مهيـــر برنهــبه س ــهي                  بپوشيد زربفت شاهنش
  :با خيالي عظمت و كبرياي نخوت

  ايـدرفش درفشان پس او به پ ـراي                  سخرامان بيامد ز پرده  
نشست و انعام اجازت دخول خواص عام شد و و در بارگاه بر چهار بالش حشمت و جاه ب

  : هركس بر جاي خود آرام گرفت
  ن روانـوان                   كه بيدار باشي و روشـش گرفتند بر پهلـستاي        

  )194/ 208/ 1ج( 

 پيوندهاي معنايي ابيات شاهنامه در تاريخ جهانگشا :2- 2

بخشـي   عالوه بر پيوندهاي دستوري و زينت تاريخ جهانگشادر  شاهنامهگيري از ابيات بهره
جويني از ابيـات بـه مثابـة    . به كالم در راستاي مفهوم سخن و به اقتضاي معنا به كار رفته است

گرفتـه   هاي تعليمي و اخالقي و بيان مؤثّر وقـايع تـاريخي بهـره   ابزاري نيرومند در تلقين آموزه
گذارد، آگاه بـوده  ذي كه در ذهن مخاطب ميجويني به خوبي از تأثير بالغي ابيات و نفو. است

و پيوند قـوي معنـايي و محتـوايي برقـرار      هرابط شاهنامهو با هنرمندي، ميان متن خود و ابيات 
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تـوان در  ي جـويني را مـي  تاريخ جهانگشادر متن  شاهنامهپيوندهاي معنايي ابيات . كرده است
  :بندي كردهاي زير طبقه دسته

 مي بيان معاني تعلي :1- 2- 2

بيـان حكمـت و پنـد، بيـان عبـرت، بيـان پنـد فلسـفي و         : اين دسته از ابيات به چهار گروه
  :شوندتقديرگرايي تقسيم مي

 25بيان حكمت و پند :1- 2-2-1

تر آنكه چون معلومست كه جهان با كس وفا نكرد و عاقبـت كـار پشـت    ديگر وجه روشن
  :زد كه خود را به ابقاء نام خير زنده داردجفا نمود بر مرد بيدار كه به نور عقل آراسته باشد س

  سپريم                 به كوشش همه دست نيكي بريمــبيا تا جهان را به بد ن
  تــت                مرا نام بايد كه تن مرگ راســبه نام نكو گر بميرم رواس

        )1 /161 /148(  
 

                                                            ***  
گفتنـد مـا را از   داشتند و مـي زدند و آهنگ كشيده ميلشكر مغول در دامن جنگ چنگ نمي

ايم و كاري ديگر را آماده گشـته  چنگزخان اجازت محاربت تو نيست ما به مصلحتي ديگر آمده
  :جستهو شكاري كه از دام ما جسته، مي
  نـنين  بر  بال  كامراني  مكچ                 كن ـــمكن شهريارا جواني م

  د                  مياور به جان من و خود گزندـــا  نژنـمكن شهريارا دل م
  )73/ 103/ 2ج(  

 عبرت آموزي  :1-2- 2- 2

ة سمرقند شدند و غاير را در در آن وقت چون چنگزخان از بخارا با سمرقند آمده بود متوج
  : پوشانيد كوك سراي، كأس فنا چشانيدند و لباس بقا
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  چنين است كردار چرخ بلند               به دستي كاله و به دستي كمند
  )62/ 66/ 1ج( 

                                                               *** 

  :منافذ علوي و سفلي او بر دوختند و در نمدي پيچيده در آب انداختند
  26پس آنگه به دريا به ماهي دهي       ي دهي        ـيكي را برآري و شاه  

  )186/ 201/ 1ج( 

 بيان پند فلسفي :1-3- 2- 2

چه پدرشان با خانـدان ملـوك و بيوتـات    سالطين بعد از دو روز كه ذلّ اسار ديدند كيفر آن
بلكه در جوف سـباع و ضـباع ضـمين و     ،قديم كرده بود برداشتند و در زير خاك دفين گشتند

  :مينالحكم هللا رب العال
  به خاك افكند نارسيده ترنج       ج            ــد ز كنـاگر تندبادي برآي

  هنريـهنرمند خوانيمش ار ب       ستمگاره خوانيمش ار دادگر           
  )96/ 133/ 2ج( 

  27تقديرگرايي و اعتقاد به بخت و اقبال :1-4- 2- 2

نـدامت گـرديم    و غرقة غرقابو در ميان خاليق چون علك خاييدة دهان مالمت شويم ... 
  :دارك خطوب روزگار عابث آريمروي به دفع حوادث و ت

  مگر بخت رخشنده بيدار نيست                   و گرنه چنين كار دشوار نيست
  )92/ 127/ 2ج( 

***  
. ع كردند خاك گشت و لباس حيات به دندان فنا چاكو هر اماني كه از اين جهان فاني توقّ

اند و خاك و خاشاك گر در رفعت بنات النّعش بودند اكنون باري ابناء النّعش شدهپيش از اين ا
  :را فرش



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  82 

  برين  گونه   گردد  همي  چرخ     پير            گهي چون كمانست و گاهي چو تير
  رــده دهــگهي مهر و نوش است و گه كين وزهر            بدين سان بود چرخ گردن

  )135/ 189/ 2ج( 
***  

 بيان معاني غنايي : 2- 2- 2

اي است كه از عواطف و احساسات شخصي شاعر نسبت بـه  منظور از معاني غنايي، معاني
شـود و نيـز موضـوعاتي از قبيـل بيـان      ناشـي مـي  ... موضوعاتي از قبيل انسان، طبيعت، خدا و

ام هجـران و وصـال و معـاني ديگـري از جملـه      آرزوها، تأثّرات شخصي شاعر، شرح عشق، اي
  27 .گيردنوشي و مجالس بزم را در بر ميصف شراب و بادهو

 مدح و ستايش :2-1- 2- 2

بهره گرفته اسـت  شاهنامههاي تاريخي از ابيات تجويني اغلب در مدح و ستايش شخصي .
هاست كه با اغـراق، بزرگنمـايي و برجسـتگي    تاين نوع از مدح در واقع مدح حماسي شخصي

  :كالم همراه است
شنيد از خوف صولت و بيم سطوت او يبتغي نفقـاً  رف نشينان كه آوازة او ميو هريك از ط

  :السماء في االرض او سلّماً في
  نبينم همي دشمني در جهان                  نه   بر   آشكارا   نه  اندر  نهان

  جان شودچه پيچان همانا كه بي   كه نام تو يابد نه پيچان شود               
  )196/ 213/ 1ج(   

*** 

چنگزخان چون آن حالت مشاهدت كرد روي به پسران آورد و گفت از پـدر پسـر مثـل او    
هـاي  بايد چون از دو غرقاب آب و آتش به ساحل خالص رسيد از او كارهـاي بسـيار و فتنـه   

  :د كند از كار او مرد عاقل، غافل چگونه تواند بودشمار تولّ بي
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  خرد  نامور  پور زال مگر  بي            به گيتي ندارد كسي را  همال    
  به مردي همي زآسمان بگذرد               همي خويشتن كهتري نشمرد 

 )101/ 143/ 2ج(
 هجو و نكوهش :2-2- 2- 2

و سلطان را كه مرآت بخت او تيره شده بود و ديدة خبرت او خيـره گشـته بـدين مـواعظ     
  :منزجر نشد و بدين تنبيهات مرتدع نگشت

  ست جنگي هميشه به بارريار              درختيــاني كه خوي بد شهتو د
  )73/ 103/ 2ج( 

  :گيردگاه هجو و نكوهش با استفاده از بيت به شكل تعريض و كنايه صورت مي
ايلچيان در بادغيس او را بگرفتند و به حضرت باتو بردند با جمعي از خـواص كـار او نيـز    

  :هم برين منوال تمام گشت
  به طعنه جهان گفت كو نيز شد   ند بشمرد و ناچيز شد             دمي چ

  )941/ 3ج( 
 مرثيه :2-3- 2- 2

جويني پس از روايت واقعة كشته شدن اسراي جنگي، ويران نمودن شهرها و به ويژه مرگ 
چـون  گيرد كـه هـم  بهره مي شاهنامهين در رثاي اين وقايع از ابيات همسر و فرزندان جالل الد

  :فردوسي در مرگ اسفنديار استمرثية 
  نگه كن سحرگاه تا بشنوي                     ز بلبل سخن گفتن پهلوي

  ندارد جز از ناله زو يادگار  همي نالد از مرگ اسفنديار                   
  )103/ 110/ 1ج( 
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 توصيف مجالس بزم و بيان شادخواري :2-4- 2- 2

لـي  هاي تغزّم و شادنوشي، رامشگران و فضا و صحنهاين معاني شامل بيان غنايي مجالس بز
  .به خوبي اين معاني را بيان داشته است شاهنامهگيري از ابيات است كه جويني با بهره

  :مثالزادگان در خدمت شاه بيپادشاه. تا نيمشب برين منوال آن روز جام شراب ماالمال بود
  عارضان پيش خسرو به پاي بر آواز ابريشم و بانگ ناي                 سمن 

  بــر دو لــگران هـشب                گشادند رامشهمي باده خوردند تا نيم
 )  191/ 208/ 1ج( 

***  
بات طبايع از نشو نمـا  آتشين دل گرم و خوش مزاج شد، مركّتف جمرات و خاك زمين از 

  :در اهتزاز آمدند و مرغان در مرغزارها به آواز
  مي خوشگوار               كه مي بوي مشك آيد از جويباركنون خورد بايد 

  ت ـنبل اســهمه كوه پر الله و س   تان زير برگ گل است           همه بوس 
  )    15/ 25/ 3ج(

 بيان معاني حماسي :3- 2- 2

سي به تي حماسازي معناي متن و بخشيدن كيفيري در برجستهاين دسته از ابيات، نقش مؤثّ
سازي معاني حماسـي اسـت و   گيرد كه يا داراي اغراق و برجستهبرميو ابياتي را در تاريخ دارد

  .شودهاي جنگي ميها و مفاخرهيا شامل رجزخواني
  اغراق و بزرگنمايي معاني حماسي :3-1- 2- 2

  :كردو سلطان بر مثال شير خشمناك جنگ مي
  برآميختي به هر سو كه باره بر انگيختي                همي خاك با خون

 )100/ 107/ 1ج(
***  
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  : تولي به نفس خود پياده شد
  يكي برخروشيد چون پيل مست               سپر بر سر آورد و بنمود دست

  )117/ 126/ 1ج( 

  مفاخره  :3-2- 2- 2

انـد و هـر نـوع كلمـات گذشـته از      در راه به خدمت قدقان رسـيده فرمـوده تـا او را بسـته    
  :كردهكر مغول استكشافي ميمكاوحت و مقاتلت او با لش

  مـرا ديده در جنگ دريا و كوه                كــه با نامـــداران تــوران گروه
  چه كردم ستاره گواي من است               به مردي جهان زير پاي من است

  )69/ 73/ 1ج( 
*** 

راند و بر و سلطان طغرل را گرزي گران بودست كه بدان مباهات نمودي در پيش لشكر مي
  :خواندعادت اين ابيات شاهنامه مي

  چو زان لشكر گشن برخاست گرد                رخ  نامداران مــا  گشت  زرد 
  سپــه را همانجـــاي بگذاشتم     ز يك زخــم بـــرداشتم          من آن گر 
   خروشي خروشيــدم از پشت زين               كه چون آسيا شد برايشان زمين 

  )21/ 31/ 2ج(  
هـاي  ن مفهوم مفـاخره اغلـب بـه شـيوة رجزخـواني     شود، ابيات متضمچنانچه مالحظه مي

هاي رزم به كار گرفته شده است، تنها در يـك مـورد جـويني در مفـاخره و     حماسي در صحنه
  :كندرا تضمين مي شاهنامهستايش ارزشمندي كتاب خود بيتي از 
ترست كه هـيچ آفريـده را در   تر و اليحات از آن واضحو چه جاي بهتان است كه اين حكاي

  :آن اشتباهي آيد
  ان  بزرگان  نگردد  كهنـــهمانا كه تا رستخيز اين سخن                     مي

  )10/ 11/ 1ج( 
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 تكميل و تتميم معنا :4- 2- 2

 ارتباط معنايي به طريق تتميم و تكميل بـاالترين حـد تناسـب و ظرافـت و دقّـت در فـنّ      «
كه اوج هنرمندي جـويني را نشـان    ،در اين شيوه). 203: 1366خطيبي، (» آيداقتباس به شمار مي

و بـه طريـق تكميـل و     الي متن كامالً در هماهنگي با معانيگيري از ابيات در البهدهد، بهرهمي
ـ  .ست و در تسلسل و نظم منطقي و پيوستگي معاني خللي وارد نيامـده اسـت  هاتتميم آن ي حتّ

يوند دو جنبة جداگانة نثر و شعر در برابر يكديگر و در كمال مهـارت، همـاهنگي لفـظ را بـه     پ
  .دنبال دارد

ار و شـهنگاه كامگـار      و چون لواي نوراني آفتاب بر بام گنبد مينا افراخته شد و پادشـاه جبـ
  :جاي ساختهعزيمت خروج را از خلوت

  هيــر برنهاده كاله مــه سبپوشيد زربفت شاهنشهي                       ب  
  :با خيالي عظمت و كبرياي نخوت

  سراي                        درفش درفشان پس او به پايخرامان بيامد ز پرده    
و در بارگاه بر چهار بالش حشمت و جاه بنشست و انعام اجازت دخول خواص عام شد و 

  : هركس بر جاي خود آرام گرفت
  كه بيدار باشي و روشن روان ن                        ر پهلواستايش گرفتند ب

  )192/ 208/ 1ج(
***  

  :ازين جانب سلطان منكّروار
  ر اندر آمد دليرــش هجيــز لشكر برون تاخت بر سان شير             به پي

  :كنان سلطان هم در تك اسب تكبيرگويانو خلقي از جوانب نظاره
  تان و بربند او ـــكه بگسست خف               د اوـــر كمربنــزه زد بــيكي ني

  )122/ 173/ 2ج(
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 تأييد و تأكيد معنا :5- 2- 2

 28.دهستناين نوع ابيات تأييد و تأكيدي بر عبارت و مفهوم قبل از خود 

از كثرت خاليق بيابان فراخ تنگ گشت و در جوار اردو موضع نزول نماند و مربـع حلـول   
  :متعذّر گشت

  سراي                نماند ايچ بر دشت همواره جايو پرده ز بس خيمه و مرد
  )190/ 206/ 1ج(

***  
صل گشت و امراي غـور  سيف الدين اغراق با چهل هزار از مردان دلير به خدمت سلطان متّ

  :همچنين از جوانب بدو پيوستند
  زنز هر سو سپه شد بر او انجمن                 كه هم با گهر بود و هم تيغ

  )97/ 135/ 2ج( 
                                                       ***  

  :ات دانستند و ذهاب بلياتتمامت مردان و زنان به استقبال او رفتند و مقدم او را قدوم مسرّ
  29بارگي سوي اوـــد  يكـــان روي او             برفتنـو ديدند ايرانيــــچ

  )120/ 170/ 2ج(
 يان استدالل و استشهادب :6- 2- 2

  :كهو غاير با بيست هزار مرد دلير و مبارزان مانند شير با حصار پناهيد و به حكم آن
  عم الموت في امر عظيمـــر              كطــر حقيــو طعم الموت في ام
  ه گيتي نماند كسي جاودانــب ــوان            ر و جــهمه مرگ را ايم پي
  )61/ 65/ 1ج. (ش كردند و ترك خويش گفتهتمامت دل بر مرگ خو

                                                             ***  
اي از روايح فردوس مخصوص باد در اين معني و در اين حالت روان فردوسي كه به رايحه
  :كه گويي صورت اين حال راست گفته است
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  رو سهيـــبگيرد گيا جاي س    چو از سروبن جاي گردد تهي               
  )146/ 205/ 2ج( 

    برگردان منظوم معنا :7- 2- 2

آورد كه معناي آن ترجمـة  كند سپس بيتي را ميدر اين نوع، نويسنده ابتدا كالمي را ذكر مي
آنچه اسرار است كسي را خود بدان اطالع و وقوف نيسـت كـه در آن دريـا    : عبارت قبل است

را در آن افق پرواز تواند بود يا كدام فهم و وهم را از آن وادي گذر و كدام طايفه . غواصي كند
  من از كجا سخن سرّ مملكت ز كجا و ما يعلم الغيب الّا اهللا. جواز

  از اين راز جان تو آگاه نيست            بدين پرده اندر تو را راه نيست
  )8/ 9/ 1ج(

 گشاپيوند ادبي ابيات شاهنامه با متن تاريخ جهان :3- 2

 ت خاصهـاي  هاي ادبـي بـا ويژگـي   اي است كه در آن ارزشبه گونه تاريخ جهانگشاماهي
نويسي صرفاً تكيه بر شواهد تاريخي محض و  رويكرد جويني در تاريخ. كندتاريخي برابري مي

وي در روايت  گيري خاصِّبلكه كامالً آشكار است كه جهت ،ها نيستبيان خشك و رسمي آن
وي بوده  هها صرف انتقال پيام نبوده كه چگونگي انتقال پيام بيشتر از آن مورد توجتاريخي نه تن

ت خالقي. دهيمرا در زمرة متون منثور فنّي فارسي قرار مي جهانگشااز اين روست كه نثر . است
و ابداع هنري جويني در پيوند ميان ماهيت ادبـي نثـر خـود بسـيار برجسـته      ت تاريخي و ماهي

هاي معنايي شـعر،  ه به جنبهبا هنرمندي، عالوه بر توج شاهنامهي در گزينش ابيات جوين. است
بنـدي   هاي زيـر دسـته   توان در گروه پيوندهاي ادبي ابيات را مي. بعد ادبي آن را نيز در نظر دارد

  :   كرد

  گيري از ابيات براي توصيفبهره :1- 3- 2

اركـان عبـارت قبـل از آن يـا بـراي      در اين نوع، بيت در حكم توصيفي است براي يكي از 
اركاني كـه جـويني بـراي    . ت و رويدادي خاص كه نويسنده قبالً به آن اشاره كرده استوضعي
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ها، فضا و صحنه، زمان، حادثه و تاستفاده نموده، شامل شخصي شاهنامهها از ابيات توصيف آن
اي ساده و طبيعي و در حد اعتدال از اين ابيـات  جويني در اكثر موارد به شيوه روزگار است كه

در اين گونه موارد، رساندن رشتة كالم به معـاني وصـفي توسـط نويسـنده     . استفاده كرده است
 .كننـد سازد تا از ابيات براي توصيف ركن يا وضعيتي خاص استفاده زمينة مناسبي را فراهم مي

ه بـه آرايـه و صـنعت شـعري     توج تاريخ جهانگشابا متن  شاهنامهدبي ابيات در بررسي پيوند ا
ـ    ه به تأثير آنبرجستة ابيات كه جويني با آگاهي و توج ي ها دست بـه گـزينش زده ، نكتـة مهم

جويني با التفات به مقصود معنـايي كـالم و بـا آگـاهي از     . ه قرار گيرداست كه بايد مورد توج
گيرد كه آرايه و صـنعت شـعري   را به خدمت مي شاهنامهابياتي از  شگردها و صناعات شعري،

  .باشد و آن را تقويت سازدها بستر مناسبي براي اعمال توصيف وي برجستة آن

2 -3 -1-1: تتوصيف شخصي 

هـاي ظـاهري و   صات و ويژگيبه كارگيري توصيف به عنوان ابزاري براي نشان دادن مشخّ
تدروني شخصيها اهماستفادة جويني از ابيات بـه عنـوان يكـي از شـگردهاي     . ر داردت بسياي

هاي مختلف شخصيتي اشخاص، تأثير و نفوذي دو چندان بر خواننـده   في و شناساندن جنبهمعرّ
  .گرداندها را در اذهان، تثبيت و براي خواننده باورپذير ميتگذارد و خصايص شخصيمي

 ،ها بهره گرفتههاي خود از آنتتوصيف شخصيكه جويني براي  ،شاهنامهدر بررسي ابيات 
  .   سه آراية بزرگنمايي و اغراق، تشبيه و استعاره بسيار مهم و برجسته است

2 -3 -1-1: ت بر پاية اغراق و بزرگنماييتوصيف شخصي  

هـاي رزم، وصـف   هاي تاريخي بـه ويـژه در صـحنه   تجويني در توصيف حماسي شخصي
كند كـه ركـن   ها از ابياتي استفاده ميتخره و رجزخواني شخصيها و مفاجنگاوري و دليري آن

  30 :ها اغراق و بزرگنمايي استاصلي آن
لشكر زيادت شد و بر قلب كه سلطان بود حمله كردند نزديك بود كه سلطان دستگير شود 

  :ين آن را رد كرد و او را از مضايق آن بيرون آوردالد جالل
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  به پيش پدر بر كمر بر ميان                 چه نيكوتر از نرّه شير ژيان  
  )49/ 52/ 1ج( 

***  
شنيد از خوف صولت و بيم سطوت او يبتغي نفقـاً  و هريك از طرف نشينان كه آوازة او مي

  :في االرض أو سلّماً في السماء
  كارا نه اندر جهانــه بر آشــندشمني در جهان                 نبينم همي 

  جان شودچه پيچان همانا كه بي            نه پيچان شود    كه نام تو يابد 
  )196/ 213/ 1ج( 

***  
  :كنان سلطان هم در تك اسب تكبيرگويانو خلقي از جوانب نظاره

  سست خفتان و بربند او ــي نيزه زد بر كمربند او                كه بگــيك
  )122/ 173/ 2ج(

2 -3 -1-2: ت بر پاية تشبيهتوصيف شخصي  

هـاي   تفـي شخصـي  اي اسـت بـراي معرّ   در اين نوع، تشبيه موجود در ابيات بستر و زمينـه 
  :تاريخي

و سلطان را كه مرآت بخت او تيره شده بود و ديدة خبرت او خيـره گشـته بـدين مـواعظ     
  :منزجر نشد و بدين تنبيهات مرتدع نگشت

  يشه به بارست جنگي همهريار                 درختيــتو داني كه خوي بد ش
  )73/ 103/ 2ج( 

***  
  :تولي به نفس خود پياده شد

  سپر بر سر آورد و بنمود دست  يكي برخروشيد چون پيل مست          
  )117/ 126/ 1ج( 
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2 -3 -1-3: ت بر پاية استعارهتوصيف شخصي  

گيرد كه بار بهره مي شاهنامههاي تاريخي از ابياتي از تجويني در توصيف برخي از شخصي
-هاي تاريخي به كار ميتستعاري دارند و با هوشمندي، اين استعارات را در توصيف شخصيا

ت ملّي و دلبستگي و تعلّـق خـاطر نويسـنده بـه     بررسي اين قبيل استعارات از ديدگاه هوي. برد
ت هاي بياني هوياين دسته از استعارات در حقيقت نشانه. ت دارديي ايراني بسيار اهمعناصر ملّ

هـاي معنـادار و بـه    آيند كه نويسنده با هوشمندي از طريـق كـاربرد اسـتعاره   راني به شمار مياي
كارگيري لطايف ادبي در دوراني كه هجوم عوامل خارجي و بيگانـه در صـدد متزلـزل نمـودن     

هويت ايراني را ت پايدار ايراني و تغييرات فرهنگي و اجتماعي بود، كوشيد تا روح ملّي و هوي
گوي نيـاز روانـي يـك    هاي ديگر انتقال دهد و پاسخهاي جمعي حفظ كند و به نسلهدر خاطر
  :ملّت باشد

خود را در آب افكند لشكر مغول خواست تا خود ) ينالد جالل(چنگيزخان چون ديد كه او 
ب دست بر دهان نهاد بـا پسـران   را برعقب او فرا آب دهد چنگيزخان مانع شد و از غايت تعج

  :در پسر چنين بايدگفت از پمي
  دـد            بدان سوي رودش به خشكي بديــش بنگريــار از پسـچو اسفندي
  ردـــاخ و بـن را نخوانيد مرد           يكي زنده پيلست با شـت كيـــهمي گف

  ان راه ـت جويــي رفــكرد زان سو نگاه            كه رستم همهمي گفت و مي
  )100/ 1/107ج(

***  
  :ين خبر به خدمت چنگزخان رسيد و التيام و التزام احوال سلطان معلوم او شدچون ا

  ر آبـاب           كه افكند سهراب كشتي بــراسيــك افـخبر شد به نزدي
  ارزار ـدگان ازدر كـــهان ديــج  راوان سوار         ــد فـز لشكر گزين ش

  )98/ 136/ 2ج(
***  

  :ت آن لشكر پركين و مقابلت پادشاه روي زمين تواندو لشكر چندان نه كه طاقت مقاوم



 چهارم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  92 

  ينه ابر بالستـــكه آن شاه در جنگ نر اژدهاست                   دم آهنج بر ك
  نود نام افراسياب ـــر بشـــاي آب                  اگـــو دريـشود كوه خارا چ

  ) 99/ 139/ 2ج(
مانند  ،اسفنديار را با افراسياب ترك ،بيت شاهنامه در نمونة باال، جويني زيركانه با استفاده از

جويي شـديد چنگيـز را نشـان    شبيه به مدح، كينه گيري از آراية برجستة بيت، ذمِّكرده و با بهره
  .دهدمي

گرجيان را چون خبر شد پانصد سوار مرد ابناي جد و جهد را روان كردند مگـر سـلطان را   
  :ش اسالم را منطفيناگهان به كمند كيد صيد كنند و آت

  سوار جهان پور دستان سام               به بازي سر اندر نيارد به دام
  )115/ 163/ 2ج( 

 توصيف ادبي فضا و صحنه  :1-5- 3- 2

وجود آوردن احساسـي خـاص در خواننـده و دريـافتي     آرايش صحنه و توصيف آن در به 
هاي خاص و تأثيرگذار كـه مجـال   جويني در وصف صحنه. ويژه از متن بسيار تأثيرگذار است

 شـاهنامه ويژه براي توصيف فضاهاي حماسي و غنايي از ابيـات   بيشتري براي توصيف دارد، به
  .استفاده كرده است
نكتة قابل توجگيـري  شناسي به هنگام در بهره ته در اين مورد، آن است كه جويني با موقعي

ود را با ترفندهاي لفظي و تغيير شيوة بيـان  براي توصيف فضا و صحنه، نثر خ شاهنامهاز ابيات 
در اين موارد نويسنده ميان نظم و نثر از ديدگاه محتـوا و  . سازدتا حد ممكن به شعر نزديك مي

كنـد و بـه دنبـال ايـن تقـارن و      لفظ به ويژه در انتخاب واژگان، تناسب و هماهنگي برقرار مـي 
اي كه نثر از شود به گونهي و شعرگونه ميهماهنگي، نثر رسمي تاريخي تبديل به نثري تصوير

كند و تشبه نثر به شعر تا بـاالترين  شود و با ساخت شعر برابري ميساخت اصلي خود دور مي
 ؛نمايـد در واقع جويني بافت كالم خود را با بافت ابيات همسان مي. گيردحد خود صورت مي

  .ديگر دارندهايي با يكاي كه روساخت نثر و نظم همخوانيبه گونه
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هـاي روسـاختي   بلكه با همگوني ،پيوند ابيات و متن تاريخ در اين موارد نه با عوامل ربطي
تـر و  گونه پيوند به مراتـب ژرف اين. هاي سبكي را به دنبال داردمتن و شعر است كه هماهنگي

  . استوارتر از برقراري پيوند از طريق به كارگيري عوامل ربطي است
هـايي  يعني استفاده از واژه است؛آوايي واژگان تي داراي همدر چنين وضعيبافت نثر و نظم 

آوايي واژگان منظور از هم«: گردند و بار معنايي يكساني دارندكه حول محور معنايي خاصي مي
هايي است كه به نحوي با يكديگر رابطة به عنوان يكي از ابزارهاي انسجام متني عبارت از واژه

). 211: 1385زاده،  آقا گل(» شوندهمگي به يك قلمروي معنايي خاص مربوط مي معنايي دارند و
كند تا رشتة تناسـب  انتخاب واژگان و چينش عبارات متناسب، زمينه را مهياي ابيات وصفي مي

  .متن و ابيات از نظر پيوستگي وصف گسيخته نگردد
هوايي از بانگ اسـبان بـا   از لشكر انبوه و گروه باشكوه صحرا را دريايي يافت در جوش و 

  :برگستوان و زئير شيران در خفتان در غلبه و خروش
  وسـهوا نيلگون شــد زمين آبنوس                  بجوشيد دريا به آواي ك

  رانه نبودـبه انگشت لشكر به هومان نمود                  سپاهي كه آن را ك
  )60/ 64/ 1ج(  

در متن جهانگشا بـا  » شكر، جوش، بانگ، برگستوان و خفتانل«هاي در نمونة باال گروه واژه
در شعر فردوسي هماهنگي آوايـي دارنـد و حـول    » لشكر، بجوشيد، آوا و سپاه«هاي گروه واژه

  .گردندمحور معنايي واحدي مي
هـا   در نمونة زير نيز جويني با غنايي نمودن فضا و شاعرانه كردن نثر خود و استفاده از واژه

انـد، زمينـه را بـراي كـاربرد بيـت       كنندة حاالت عاطفي خاص ت مناسبي كه تداعيو اصطالحا
هاي ادبي يكسان هاي واژگاني و نيز استفاده از آرايههماهنگي. ا كرده استتوصيفي شاهنامه مهي

بخشي موجب نزديكي هرچه بيشتر شعر و نثر و ايجاد پيوندي عميق و به ويژه تشخيص و جان
   :شود و مجموعة اين هر دو عامل در القاي فضايي خاص بسيار مؤثّر است ميژرف ميان آن دو 

گـري آغـاز   سبزه چون مغمومان از جاي برخاست و هنگام اسحار بر اغصان اشـجار نوحـه  
كـش و  هـات مـي  كردند و بر ياد جواناني كه هر بهار بر چهرة انوار و ازهـار در بسـاتين و متنزّ  
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از پريشاني سـر بـر   ... گفت باران است باريد و ميا اشك ميهگسار بودندي سحاب از ديده غم
اش چمنم صراحي غرغره در گلو كرد كه فرّة روزگار خاك بر سرمينهاد و از غصخاك تيره مي

  :انداخته و چنگ و رباب را آواز در برگرفته
  هلويـگفتن پنگه كن سحرگاه تا بشنوي                ز بلبل سخن

  اسفنديار                ندارد جز از ناله زو يادگارهمي نالد از مرگ 
  )103/ 110/ 1ج( 

  توصيف ادبي زمان :1-3- 3- 2

ر براي نشان دادن زمان وقايع و حوادث تاريخ خود و وصف روز و شب و بـه  جويني مكرّ
ـ  . استفاده كـرده اسـت   شاهنامهشيوة تكميل و تتميم از ابيات  د فرصـتي اسـت تـا    او كـه مترص

هاي ادبي خود را به معرض نمايش بگذارد، نشان دادن زمان وقوع حـوادث را زمينـة   هنرنمايي
ع و كاربرد اين شيوه از حيث كثرت و تنو. داند تا از ابيات براي توصيف استفاده كندمناسبي مي

را بـه   جهانگشـا هاي مختلف داستاني، مـتن  تمهارت نويسنده در ايجاد تناسب ابيات با وضعي
هايي از بيان شـاعرانة زمـان كـه    به نمونه. از زيبايي، تناسب و جذابيت رسانده است پاية بااليي

  31 :شودبراي وصف شب و روز استفاده نموده، اشاره مي شاهنامهجويني از ابيات 
اي را هواي چنگزخاني از محاربت مانع تـا  اي را قضاي آسماني از صلح وازع و زمرهطايفه
  :روز ديگر

  فكند پرــردون بيــبگسترد فر             سيه زاغ گ چو خورشيد تابان
  )88/ 93/ 1ج( 

***  
حصـني حصـين بـود    گمان آن داشت كه كثرت عدد ايشان كفايتي خواهد نمود و ديوار كه 

  :پايداري خواهد كرد تا روز هفتم
  چو خورشيد تابان ز برج بلند            همي خواست افكند رخشان كمند 

  )117/ 126/ 1ج(
***  
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چون در اثناي آمد و شد رسل محال منجنيق محلّ نصب يافته بود و جرّ آالت آن به آساني 
  :با يكديگر ضم شده روز ديگر را

  چو خورشيد آن چادر قيرگون                    بدريد  و از  پرده  آمد  برون
  )71/ 130/ 3ج. (فرمان شد تا بر مدار قلعه هركس بر مقابلت مقاتلت آغاز نهادند

***  
  :زيادت اقدامي ننمودند تا روز چهارم

  دــانه به چرخ بلنــد زمــبرآم        چو افكند خور سوي باال كمند           
  )66/ 70/ 1ج( 

 توصيف حادثه :1-4- 3- 2

حادثة مرگ و حادثة حمله كـردن و   شاهنامهگيري از ابيات هاي زير جويني با بهرهدر نمونه
ن شكل خود بيان نموده است و دقّـت او در انتخـاب ابيـات متناسـب بـه      كشتن را به موجزتري

  33 :لحاظ معنايي در خور تأمل است
  :ستاز غضب تيري گشاد دادست كه جواب تمامت تيرها كه در آن مدت انداخته، شده

  ك و بد انديشه كوتاه كردـــز ني     كي آه كرد         ــبپيچيد و زان پس ي
  )69/ 74/ 1ج( 

***  
  :سلطان در تك اسب به زير جست

  سپهر آن زمان دست او داد بوس    كبوس           ــيكي نيزه زد بر سر اش
  )123/ 173/ 2ج( 

 توصيف روزگار :1-5- 3- 2

اي عجوزه... اي سپيدچشمكارهاي است اندر خشم سياهارهعاقبت و فرجام دنيا اين است مكّ
  :قب او مدهوش قزين صد هزار ناله و خروشپوش طالبان در عدر جلوة حسنائي پرنيان
 اســت فرتــوت ســرمشــعبد جهــاني

 بخوانــد بــه مهــر و برانــد بــه كــين
ــر      ــد  دگـ ــر  نمايـ ــار  ديگـ ــد  كـ كنـ

 همــــه كــــار او جــــاودان همچنــــين
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 نــداني كــه خــواني كجــا خوانــدت
 نــه  اول بــه  كــام تــو  بــود  آمــدن
ــان  ــدر جهـ ــامي انـ ــان دو ناكـ  ميـ

  

ــدت    ــا رانـ ــد  كجـ ــه  رانـ ــداني كـ  نـ
 ه آخــر بــه كــام تــو باشــد شــدن     نــ

بـــه كـــام دلـــي زيســـتن چـــون تـــوان 
  )85/ 118/ 2ج(                               

***  
پـيش  . ع كردند خاك گشت و لباس حيات به دندان فنا چاكو هر اماني كه از اين جهان فاني توقّ

  :خاك و خاشاك را فرشاند و عش شدهعش بودند اكنون باري ابنا النّاز اين اگر در رفعت بنا النّ
  ر           گهي چون كمانست و گاهي چو تيرــــمي چرخ پيـــبرين گونه گردد ه

  ان بود چرخ گردنده دهرـــدين ســب    گهي مهر و نوش است و گه كين وزهر      
  )135/ 189/ 2ج( 

  به كارگيري از ابيات به عنوان تمثيل و مثل :2- 3- 2

كنـد و در  پيوند تمثيلي برقرار مي شاهنامهمتن تاريخ خود و بيت نويسنده ميان  ،در اين نوع
استفاده از ابيات به عنوان تمثيل و مثل موجـب عينـي   . واقع بيت تمثيل يا مثلي است براي متن

   34 .شودشدن امور ذهني و اقناع مخاطب و تأثير بيشتر كالم بر او مي
ايح فردوس مخصوص باد در اين معني اي از روو در اين حالت روان فردوسي كه به رايحه
  :كه گويي صورت اين حال راست گفته است

  چو از سروبن جاي گردد تهي                   بگيرد گيا جاي سرو سهي
  )146/ 205/ 2ج( 

***  
ي بايد نمود مگر آتـش ايـن فتنـه    از راه كياست و دها ابتداي اين كار را به رفق و مدارا تلقّ

ائي پذيرد و باد نكباء نكبت پيش از آنكـه خـاك امـن و فراغـت از عرصـة      پيش از استعال انطف
  :گيتي ببرد راكد شود و آب حيا كه حيات خلقان است در چشم روزگار و بر روي كار بماند

  درشتي و تندي نماند به كار             به نرمي برآيد ز سوراخ مار
 )26/ 43/ 3ج( 

***  
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ص گرج معاون باشند با مزيـد اكـرام مرنـد و سـلماس و     كه ايشان در استخالبر انديشة آن
ه و اشنورا بديشان دادارومي:  

  به ناپارسايان چه داري اميد              كه زنگي به شستن نگردد سپيد
  )113/ 160/ 2ج( 

 استفاده از ابيات براي خلق ايجاز  :3- 3- 2

در متن تاريخي خود عالوه بر  هاجويني با آگاهي از ظرايف و لطايف ابيات با استفاده از آن
 تنويسنده براي نقل قول شخصـي در نمونة زير. آفرينددر كالم ميتكميل معنايي، ايجاز بديعي 

  :جا و به موقع بهره گرفته كه موجب خلق ايجاز در كالم گشته استتاريخ خود از بيت به
سـت فـارغ شـد،    چون از اين كلمات و نصايح كه مدار كار و ياساي ايشان برين جملـت ا 

  :پسران مذكور زانو زده گفتند كه
  ايمايم          به فرمان و رايت سرافكندهپدر شهريارست و ما بنده

  )133/ 143/ 1ج( 
 استفاده از ابيات براي خلق اطناب :4- 3- 2

اسـتفاده كـرده    شـاهنامه جويني در برخي از موارد براي تأكيد مضمون كالم خود از ابيـات  
، موجب خلق اطناب اي ادبي به كار رفتهبيات كه هنرمندانه و به عنوان خصيصهاين نوع ا. است

در نمونة زير استفاده از بيت در جهت تأكيد مضمون مثـل  . هنري در كالم نويسنده گشته است
  :موجب اطناب هنري كالم شده است

  :داد كه يداك أوكتا و فوك نفخو هاتف قضا آواز مي
  اياي            و گر بار خارست خود كشتهست خود رشتهــاگر پرنيان

  )187/ 202/ 1ج( 
  گيري نتيجه. 3

و بررسي آنهـا نتـايج زيـر     تاريخ جهانگشابا متن  شاهنامهت در چگونگي پيوند ابيات از دقّ
  :آيد دست مي به
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شمار  ترين شرايط نويسندگي بهدرج و تضمين شعر بعد از آيات و احاديث يكي از مهم -1
اين ابيات هم براي زينت و آراسـتگي   .دليلي است محكم بر فصاحت و بالغت كالمرود و  مي

ه در كـالم از    . انـد  كالم و هم در بيان تأكيد و تأييد معنـي و مفهـوم بـه كـار رفتـه      ايـن مختصـ
اي  اتّخاذ چنين شـيوه . شده است ي بوده و موجب اطناب در كالم ميهاي سبكي در نثر فنّ مؤلّفه

 تاريخ جهانگشـا ص هاي مشخّ از ويژگي شاهنامهاي سبكي به ويژه كاربرد ابيات  فهبه عنوان مؤلّ
در سـه   تاريخ جهانگشاو بافت متني  شاهنامهتوانايي جويني در ايجاد انسجام بين ابيات . است

  .قابل بررسي است ادبيجنبة پيوند دستوري، معنايي و 
سستن نظام ساختاري و معنايي و در پيوندهاي دستوري، كاربرد شعر بين نثر اغلب با گ -2

اغلب   جهانگشااما اين شيوه در  ،شود تكلّف همراه بوده و موجب سستي نظام معنايي كالم مي
شـود و   اي است كه جدا كردن ابيات از متن، موجب گسستن رشـتة معنـايي كـالم مـي     به گونه

ايـن تركيـب نثـر و    . كنندة عبارات متن هسـتند  ابيات به لحاظ دستوري و ساخت زباني تكميل
شعر اغلب با تعادلي خاص همراه بوده، دوسوية نظم و نثر را ايجـاد كـرده و چـون دو مصـرع     

  .نداشعري با هم در ارتباط
هـاي تعليمـي و    در پيوندهاي معنايي، ابيات به مثابة ابـزاري نيرومنـد در تلقـين آمـوزه     -3

ت روحـي و احساسـي، جـويني بـا     رادر بيان تـأثّ . اخالقي و بيان معاني غنايي و حماسي است
وار ساخته و در وصف مجالس بزم و شـادخواري   هاي فردوسي مرثيه شاهنامهكارگيري ابيات  به

لـي  هـاي تغزّ  لي برجاي گذاشته است كه بـا بهتـرين صـحنه   هايي تغزّ تصويرهايي زنده و صحنه
گيري  حماسي و بهرهسازي معاني  در بيان معناي حماسي نيز از برجسته. كند برابري مي شاهنامه

تي حماسي به تاريخ خود سود جسته اصلي و اساسي، در بخشيدن كيفي ةاز اغراق به عنوان مؤلّف
را در جهت تكميل و تتميم معناي كالم خود به كار برده  شاهنامههمچنين با هنرمندي ابيات . است

   .ظ را نيز به دنبال دارداي كه پيوستگي نثر و شعر عالوه بر تكميل معنا، هماهنگي الفا به گونه
4- ت دارددر پيوندهاي ادبي چگونگي نقل خبر بسيار اهمت جويني در اين بخش، خلّ. ياقي

و كـاربرد آنهـا در    شـاهنامه در پيوند ميان ماهيت تاريخي و ماهيت ادبي نثر و گـزينش ابيـات   
بـراي توصـيف،    امهشـاهن جـويني از ابيـات   . انتقال نثر خبري به وصفي مورد توجه بوده است
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ـ    . تمثيل و مثل، خلق ايجاز و اطناب هنري در كالم بهره گرفته است ه در ايـن بخـش نيـز توج
عد ادبي ابيات و هماهنگ كردن آن با نثر، نشان از توانايي جويني در ايجاد همگوني جويني به ب

  .ميان روساخت متن و شعر و ايجاد انسجام بين آنها دارد
  )امه قزوينيبر اساس تصحيح علّ( تاريخ جهانگشاكار رفته در سه جلد  جدول اشعار فارسي به
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  ها يادداشت

ـ      -1 ي و خطيبي شيوة درج و تضمين شعر را در آثار نثري اين دوره در ادامـة مراحـل كمـال نثـر فنّ
  ).209: 1366خطيبي، (پذيرفتن روش اطناب دانسته است 

خبر  تاريخ جهانگشاام در از وجود اين رباعي خي 1925بار فردريخ روزن آلماني در سال  نخستين«  -2
ياد قزوينـي   ، از مساعدت زندهامرباعيات حكيم عمر خيا چون وي در تأليف كتاب خود، ام. داده است

). 36: 1382ميرافضـلي،  (» برخوردار بوده است، چه بسا اين مأخذ را قزويني در اختيار وي گذاشته باشد
ـ  «: ره نوشته استمرحوم شعار نيز در اين با ام آمـده كـه   در جهانگشا يك رباعي نيز از حكيم عمـر خي

  ).303: 1370شعار، (» آيد براي جويندگان رباعيات اصيل خيام مأخذي معتبر به شمار مي
  : از آن جمله اين بيت است -3

  ايم عين خطاست ف يار دام بالست                دل درو بستهـــحلقة زل
  )119/ 2ج(   

  :اين بيت سعدي را تداعي مي كند كه
  دام بالست            هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست ةسلسلة موي دوست حلق

ست و گـاه بـه   ا )جويني(برخي اشعار هم ظاهراً از خود او «: مرحوم دكتر جعفر شعار نيز گفته است
دربارة ضعيف بودن شـعر او  » به ندرت«كه البتّه كمي بيشتر از » شود ندرت شعر سخيف هم ديده مي

  ). 302: 1370شعار، (بايد گفت 
 يوانالـد  شرف ايوان البيان في شرف بيت صاحبو  افتاريخ وصبرخي از اشعار پدر جويني در  -4

  ).1/37): مة مصححمقد( 1382جويني، (به يادگار مانده است 
  ).738: 1374خالقي مطلق، (آمده است  بيت ديگر هم از فردوسي در اين كتاب 4افزون بر اين،  - 5
خالقي مطلق، (نوشته است » بيت 600بيش از «را در اين كتاب  شاهنامهخالقي مطلق تعداد ابيات  - 6

بيـت دانسـته اسـت     676حال آنكه مصحح آن، محمد اقبال، اين تعداد را به طور دقيـق  ) 738: 1374
  ).XXII): مة انگليسي مصححمقد( 1364راوندي، (
خـالقي  (بيت نوشته است  33تا  30آمده،  نامه  مرزباندر  شاهنامهخالقي مطلق تعداد ابياتي كه از  - 7

يافتـه اسـت    نامـه  مرزبـان بيت فردوسـي را در   29، حال آنكه آيدنلو به طور قطع )738: 1374مطلق، 
  ).26: 1386آيدنلو، (



  101                              نقش ابيات شاهنامه در انسجام متني تاريخ جهانگشا                   سوم   چهل و سال  

خـالقي مطلـق،   (بيـت نوشـته اسـت     11 ،تاريخ جهانگشارا در  شاهنامهخالقي مطلق تعداد ابيات  -8
  .، در حاليكه اين تعداد حدود صد بيت است)739: 1374

، حـال آنكـه دكتـر    )158: 1381ظهيـري سـمرقندي،   (بيت از فردوسي آمده است  2 سندبادنامهدر  - 9
 آنجا كه تعداد ابيات نقل شده» شاهنامهت و خطر منابع جنبي در تصحيح ياهم«خالقي مطلق در مقالة 

كند و گويـا   اي نمي شمارد، به اين موضوع هيچ اشاره از فردوسي را در كتب سدة ششم و هفتم برمي
  .اين دو بيت از چشمان تيزبين و كنجكاو ايشان دور مانده است

هايي دانسته كه كمتر شعري از فردوسي در آنهـا ديـده   را هم در زمرة كتاب نامه مرزبانرياحي  - 10
  ).7يادداشت شمارة : رك(در آن نقل شده است  شاهنامهد سي بيت از شود، حال آنكه حدو مي
به تصحيح و تحشية دكتر نوراني وصال و دكتر افراسيابي منتشر شـده   1368اين كتاب در سال  -11

دكتر رياحي بر آن است كـه  . ف كتاب ترديد كرده بودندت مؤلّحان در هويجا مصحاست و در همان
د، اين كتاب از شمسبه داليل و قراين متعد ين سجاسي، شاعر و حكيم اوايـل قـرن هفـتم اسـت     الد

  ).، پانوشت204: 1382رياحي، (
12- مرحوم ضياءالدبيشتر : ... گويد را هشتاد بيت دانسته و مي شاهنامهادي شواهد شعري از ين سج

هاي اساطيري و پهلواني  يعني دوره ،آغاز شاهنامه تا پايان داستان داراب) 3و  2، 1(ابيات از سه جلد 
  ).242و  241ص (هاي تاريخي كمتر دارد  است و از دوره

در كنار اشاره به شگردهايي كه منجر » تاريخ جهانگشا« اسي در تحقيقي ارزنده دربارة اهللا عب حبيب -13
ش نقـ «دانـد كـه    كارگيري ابيات را از عواملي مـي  شود، به به پررنگ شدن بعد ادبي تاريخ جهانگشا مي

دهد و در نهايت  گشا دارد و زبان رسمي تاريخي را به زباني ادبي تغيير ميندر تاريخ جها» زدايي آشنايي
شناسـي   رساني، داراي بعد ادبي و زيبـايي  آورد كه عالوه بر ارزش تاريخي و اطالع اثري را به وجود مي

  )136-139: 1380اسي، عب: ك.ر. (است
كه برخي از كاركردهاي ابيات شاهنامه در تاريخ جهانگشـا بـا    اشاره به اين نكته ضروي است -14 

. هايي وجود دارد كه دو يا چند جنبه را در خود جمع دارنـد بنابراين نمونه .يكديگر ناسازگار نيستند
  .ايمها وجه غالب و برجسته را مالك قرار دادهبندي نمونهما براي يكدستي كار در طبقه

سلطان بازگشت و ذخاير بسيار بـدانجا نقـل فرمـود و    «: ات در آغاز كالمنمونة ديگر از ذكر ابي -15
ذخاير خزاين استخراج كرد و بر لشكر تحصيص فرمود و پروان مراجعت نمود و چون اين خبـر بـه   

  :خدمت چنگزخان رسيد و التيام و التزام احوال سلطان معلوم او شد
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  كه افكند سهراب كشتي بر آب ياب                  ــخبر شد به نزديك افراس    
  ز لشكر گزين شد فراوان سوار                   جهان ديـــدگان  از در كارزار    

  )97-98/ 2/136ج(»  شيكي قوتوقو را با سي هزار مرد روان فرمود      
همي كرّ شد گوش از / هوا نيلگون شد زمين آبنوس«بيت در چاپ خالقي مطلق به صورت  اين -16
در نسخة لندن مصرع دوم ). 2/152: 1386فردوسي، (آمده كه ضبط نسخة فلورانس است » ي كوسآوا

بـه ضـبط    تاريخ جهانگشادهد ضبط  ضبط شده كه نشان مي» بجوشيد دريا ز آواز كوس«به صورت 
از ... « توان گمان برد كه چون عطا ملـك پـيش از ايـن بيـت، عبـارت       مي. نسخة لندن نزديك است

را آورده، ضبطي از بيت را برگزيـده كـه در آن   » و گروه باشكوه صحرا را دريايي دريافت لشكر انبوه
اي بـا    ادي در مقالـه ين سـج الـد  ياد سيد ضـياء  شايان يادآوري است كه زنده. به كار رفته است» دريا«

رفتـه بـا   را كه در اين كتاب بـه كـار    شاهنامهابياتي از » شاهنامه در تاريخ جهانگشاي جويني«عنوان 
  .چاپ مسكو و دبير سياقي مقايسه كرده است

جالـب  ) 2/153: 1386فردوسـي،  (اين بيت در چاپ خالقي مطلق به همين صورت آمـده اسـت    -17
ضبط » به انگشت لشكر به هامون نمود«ل به صورت مصرع او تاريخ جهانگشاآنكه در چاپ نخست 

بـراي  . يني در ابيات شاهنامه شـده اسـت  ف جوهايي دربارة دخالت و تصرّشده كه خود سبب بحث
را » هامون«اد آيدنلو با تفصيل بيشتري ضبط ادي به طور گذرا و دكتر سجين سجالد نمونه دكتر ضياء

سازي بيت با  وجود ندارد، دخالت جويني در راستاي هماهنگ شاهنامهكه در هيچ يك از نسخ معتبر 
غلط مطبعي » هامون«حال آنكه واژة ). 25: 1384آيدنلو،  ؛260 :1357: اديسج(اند  سياق كالمش دانسته

. تغيير يافته و هيچ نسخه بدلي هم نـدارد » هومان«امه قزويني به هاي بعدي علّبوده، چرا كه در چاپ
» هومـان «اسي و دكتر مهركي انجـام گرفتـه،   ط دكتر عبنيز كه توس تاريخ جهانگشادر تصحيح جديد 

  ).1/60: 1385اسي و مهركي، عب( هيچ نسخه بدلي آمده است بي
، نام جـويني و مصـححان و سـال انتشـار     تاريخ جهانگشاشود كه در تمام ارجاعات به  يادآور مي -18

كتاب براي پرهيز از تكرار حذف شده و تنها شمارة جلد و صفحه كنار هم آمده است به اين معنـا كـه   
در سـمت راسـت و شـمارة    ) 1334(وينـي  امـه قز در تمام ارجاعات شمارة جلد و صفحة تصـحيح علّ 

صفحة تصحيح عباسي و مهركي در سمت چپ آمده است و شمارة جلدها نيز چون در دو چاپ يكي 
  .بود از تكرار آن خودداري شد
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از بالد فرنگ و منتهي شام و دارالسالم رسوالن و ايلچيان «: نمونة ديگر از ذكر ابيات در ميان كالم -19
-آورنـد و مـي  تحف و هداياي بسيار از خيول و مطاياي پربار به حضـرت او مـي   آورند و سالطينمي

  :فرستند
  شان زور و تاورها باژ و ساو                   چو با جنگ او نيستـفرستند زين شه

» .شـود گردند و ذكر هر يك را علي حده فصـلي نوشـته مـي   و با قضاي حوايج و ادراك مبالغي باز مي
  )45/ 3ج(
  :ها نيز بيت در بخش پاياني كالم قرار گرفته و خاتمه دهندة آن است ه عالوه در اين نمونهب -20

ر به اباحت خون ايشان مثال داد و مال ايشان حالل پنداشت و ندانست كه زنـدگاني  سلطان نيز بي تفكّ
  :حرام خواهد شد بلكه وبال و مرغ اقبال بي پر و بال
  گردـــارها  بنـــاية  كـــر مـس          هرآنكس كه دارد روانش خرد        

  )57 1ج/ 61/ 1ج(  
***  

  : در دام عنا و كام فنا افتادند و در زمانه افسانه گشتند و از ميان آشنايان بيگانه... قان و تمامت متعلّ«
  چو بشنيد سلطان سرش خيره گشت            جهان پيش چشم اندرش تيره گشت            

  )83 /116/ 2ج(  
كشـيدند بـر دشـت پـيش     / وزان سو سراپردة شهريار«اين بيت در چاپ خالقي مطلق به صورت  -21

نيامـده و تنهـا در    شاهنامهدر نسخ معتبر » وزان پس«). 2/153: 1386فردوسي، (ضبط شده است » حصار
را بـا سـياق    آمده است، بنابراين چه بسا جويني اين تغيير را داده تـا بيـت  . هـ 796نسخة قاهره مورخ 
  .كالمش سازگار كند

  :هاي زير همچنين در نمونه -22
اي از روايح فردوس مخصوص باد در اين معني كـه گـويي   و در اين حالت روان فردوسي كه به رايحه

  :گفته استصورت اين حال راست 
  هييرد گيا جاي سرو ســـچو از سروبن جاي گردد تهي                     بگ                

  ) 347/ 205/ 2ج( 
***  

  :گفتميكرد و و سلطان محمد از استيالي خوف و هراس پاس باس سخن او نمي
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  مده از پي تاج سر را به باد                كه با تاج شاهي ز مادر نزاد
  )77/ 108/ 2ج( 

***  
شـاه اسـالم را   مة يـزك لشـكر پاد  كت طغرلك آن بود كه مقدگفت اين همه آوازه قوت وشو وزير با او

  :گفت يك حمله پاي نداشت كمال الدين در حال
  ز بيژن فزون بود هومان به زور              هنر عيب گردد چو برگشت هور

  )22/ 32/ 2ج(
خالقي مطلق برابر با ضبط نسخ لندن و قـاهره بيـت را بـدين    . اين بيت در نسخة فلورانس نيست -23

تـاريخ  ضـبط  . »رخ نامـداران مـا گشـت زرد   / كر گشن گردچو برخاست زان لش«: صورت آورده است
  ).1/224: 1386فردوسي، . (نويسي وجود ندارد در هيچ دست جهانگشا

  :هاي زير انتقال از نثر به شعر بدون كاربرد عوامل انسجام ربطي صورت گرفته است در نمونه -24
  :ازين جانب سلطان منكّروار

  ش هجير اندر آمد دليرــبه پي     ز لشكر برون تاخت بر سان شير        
  :كنان سلطان هم در تك اسب تكبيرگويانو خلقي از جوانب نظاره

  يكي نيزه زد بر كمربند او                    كه بگسست خفتان و بربند او
  )173/ 2ج( 

ال هاي متواتر متعاقـب كـه اگـر در آن حالـت پـور ز     ساعتي طويل با آن قوم محاربت نمود و به حمله
  :بودي جز راه گريز نسپردي مقاومت كرد تا به وقتي كه روزگار چادر قيري پوشيد

  سپهبد عنان اژدها را سپرد              به گرد از جهان روشنايي ببرد
  )95/ 133/ 2ج(

  :باز چون حملة او به سلطان نزديك رسيد سلطان در تك اسب به زير جست   
  سپهر آن زمان دست او داد بوس       يكي نيزه زد بر سر اشكبوس         

  )123/ 173/ 2ج(
  :در اين نمونه پيوند معنايي بيت با متن از نوع تلقين پند و موعظه است -25

  :توانيد كرد تا سخن گوييم و اگر در ميان مهمل خواهد ماند سخن ناگفته بهگفت اگر كار مرا شما مخلص مي
  )726( مرآن گفته را باز نتوان نهفت سخن تا نگويي توانيش گفت               
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اما در چاپ خالقي مطلـق در ايـن    ،ها آمدهدر نسخه بدل) 254ص / 4ج(اين بيت در چاپ مسكو  -26
بيت زيـر آمـده   ) 628ص / 7ج(در جاي ديگر  از چاپ خالقي مطلق . موضع از كتاب اصالً نيامده است

 جهانگشـا اي ضـبطي موافـق ضـبط     هيچ نسخهولي در  ،ستتاريخ جهانگشاكه شبيه بيت ذكر شده در 
  .وجود ندارد

  يكي را به دريا به ماهي دهي    يكي را همي تاج شاهي دهي
  : دارد... زير تأكيد بر تقديرگرايي و  ةنمون -27

و اين نصيحت را به گوش عقل بنيوشد و دم افعي نمالد و نفس فراغ را به سـنان  ... اگر ترك اين گيرد 
تـر  و عراصة غنيمت بستاند و برين كار اصرار ننمايد به صالح ملـك او نزديـك  بدخويي مجروح نكند 

  :اما ،باشد و از معرّت فساد و غايلت عناد دورتر ماند
  شود سنگ خارا به كردار موم     گه كه خشم آورد بخت شوم             هرآن

  )73/ 103/ 2ج(
پرستي، ايمان  ت انسان، طبيعت، خدا، وطنهاي شعر غنايي در اروپا، عشق، مرگ، سرنوشموضوع« -28

، هجـو،  موضـوع آن، مـدح  . ولي در فارسي اين نـوع دامنـة وسـيع دارد    ،مذهبي و مانند اين بوده است
نامـه   دوسـتي  ،)هحبسـي (نامـه   زندان ،)نامه ه، ساقيخمري(از زندگي، شرابنامه  سوگندنامه، شكايت، نگراني

)انواع ادبـي  رزمجو، حسين، : باره نگاه كنيد بهنيز در اين). 16: 1375ظفري، . (»و مناظره است) اتاخواني
  .87-85صص ، 1385، و آثار آن در زبان فارسي

  :در نمونة زير نيز بيت تأكيدي بر عبارت قبل از خود است -29
  :داد كه يداك اوكتا و فوك نفخو هاتف قضا آواز مي

  ايگر بار خارست خود كشته اي                   واگر پرنيان است خود رشته
  )187/ 202/ 1ج( 

همه بر نهادنـد بـر خـاك    / چو ديدند ايرانيان روي او«اين بيت در چاپ خالقي مطلق به صورت  -30
تـوان   ، لـذا مـي  )2/189: 1386فردوسـي،  (ضبط شده است كه مصرع دوم هيچ نسخه بدلي نـدارد  » روي

  .گي بيشتر با كالمش بدين صورت تغيير داده استگمان برد كه جويني بيت را براي انسجام و هماهن
  : هاو نيز اين نمونه -31
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انـد و هـر نـوع كلمـات گذشـته از مكاوحـت و       در راه به خدمت قدقان رسيده فرموده تا او را بسته
  :كردهمقاتلت او با لشكر مغول استكشافي مي

  داران  توران  گروهــــه  با  ناممرا ديده در جنگ دريا و كوه                ك                  
  تـچه كردم ستاره گواي من است               به مردي جهان زير پاي من اس                 

  )73/ 1ج( 
***  

  :كردو سلطان بر مثال شير خشمناك جنگ مي       
  ون برآميختيـــبه هر سو كه باره بر انگيختي                       همي خاك با خ

  ) 107/ 1ج(   
  : دهد نمونة زير نيز توصيف ادبي زمان را نشان مي -32

  :مغوالن بر ممرّ ايشان«
  ه كيوان نه تيرنهرام پيدا ـــه بــشبي چون شبه روي شسته به قير            ن

رسـيدند مغـوالن   شناختند و فوج فوج را كـه مـي  كمين ساختند و دم دركشيدند تراكمه يكديگر را نمي
  )116/ 125/ 1ج(» .دادندرا در آب بر باد فنا ميايشان 

  : و نمونة زير هم از اين قبيل است -33
چه پدرشان با خاندان ملوك و بيوتـات قـديم كـرده بـود     سالطين بعد از دو روز كه ذلّ اسار ديدند كيفر آن

 العالمينبرداشتند و در زير خاك دفين گشتند بلكه در جوف سباع و ضباع ضمين و الحكم هللا رب:  
  ج                     به خاك افكند نارسيده ترنج ــاگر تندبادي برآيد ز كن

  هنرش ار بيــهنرمند خوانيم    ستمگاره خوانيمش ار دادگر               
  )133/ 2ج( 

  : نمونة ديگر در اين باره -34
كردند تا تمامـت  اريد ميگردانيدند پر از مروقاآن بفرمود تا در آن جشن كاس شراب را كه مي«

  :بر حاضران قسمت شد
  »چو قطره بر ژرف دريا بري                   به ديوانگي ماند اين داوري                

  )177/ 190/ 1ج( 
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 كتابنامه

چـاپ   .شركت انتشارات علمي و فرهنگي :تهران. تحليل گفتمان انتقادي .)1385( .زاده، فردوس آقاگل
  .تهران .اول

  ).108ش پياپي ( 1ش .21سال  .نشر دانش. »وار تندم فردوسي« .)1386بهار . (اددنلو، سجآي
 .به كوشش ايرج افشـار و محمـود اميدسـاالر   ). چاپ عكسي( واريخ والقصصالتّ مجمل). 1379( .نام بي

  .طاليه: تهران
چـاپ   .جلـد  3 .مينشر عل :تهران. به اهتمام احمد خاتمي .تاريخ جهانگشا). 1389. (عطاملكجويني، 
  .دوم

 .چـاپ سـوم   .دنياي كتـاب : تهران .تصحيح محمد قزويني .تاريخ جهانگشا .)1382( .__________
  .سه جلد

: تهــران .اهللا و ايــرج حبيــب .اســي و مهركــيتصــحيح عب .تــاريخ جهانگشــا .)1388(. __________
  .چاپ اول .جلد 3 .انتشارات زوار

. 7سـال . شناسـي  ايران. »يت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامهاهم« .)1374( .خالقي مطلق، جالل
  .751-728صص . 4ش

  .چاپ اول .انتشارات زوار  :تهران. فنّ نثر در  ادب فارسي .)1366( .خطيبي، حسين
  .زوار: تهران. المجالس هةنز .)1366. (جمال. خليل شرواني

به سعي و تصحيح محمد اقبال . رورالس هو آي دورالص راحة .)1364. (بن سليمان راوندي، محمد بن علي 
  .اميركبير: تهران .و با تصحيحات الزم مجتبي مينوي

چـاپ   .انتشارات دانشگاه مشـهد  :مشهد. انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي .)1385( .رزمجو، حسين
 .دوم

علوم انساني و مطالعات  پژوهشگاه: تهران. شناسي هاي فردوسي سرچشمه .)1382( .رياحي، محمدامين
 .چاپ دوم .تهران .2و  1ج .فرهنگي

سجبنيـاد  : تهـران  .شناسـي  شـاهنامه  .»شاهنامه در تاريخ جهانگشاي جـويني « ).1357. (ينادي، ضياءالد
  .شاهنامة فردوسي
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به تصـحيح و تحشـية دكتـر نـوراني     . لوك في فضائل الملوكالس فرائد .)1368. (ينالد سجاسي، شمس
 پاژنگ: تهران. دكتر افراسيابيوصال و 

  .انتشارات بنياد: تهران .چاپ اول .گزيدة جهانگشاي جويني .)1368( .شعار، جعفر
در  .»اي به ارزش ادبي، تـاريخي، اجتمـاعي آن   تاريخ جهانگشاي جويني، اشاره« .)1370( ._______

  .تهران .ليبه كوشش احمد تفضّ .)نامة استاد زرياب خويي جشن(قطره باران  يكي
  .اميركبيرانتشارات  .1ج .گنجينة سخن ).1370. (اهللا صفا، ذبيح
  .اميركبير: تهران .1ج .ه در ادب فارسيحبسي .)1375( .اهللا ظفري، ولي

ميـراث  : تهـران  .ينيالد تصحيح محمدباقر كمال .سندبادنامه .)1381( .ظهيري سمرقندي، محمدبن علي
  .چاپ اول .مكتوب

دانشكدة ادبيات دانشگاه تربيـت   ةمجلّ .»ادبيت در جهانگشاي جويني« .)1380بهار ( .اهللا عباسي، حبيب
  .9شماره  .131-146صص  .تهران معلّم

  .آكادمي علوم شوروي: مسكو .تصحيح برتلس و ديگران .شاهنامه .)م1971( .بوالقاسمفردوسي، ا
المعارف بـزرگ   ةمركز داير: انتهر. به كوشش جالل خالقي مطلق. شاهنامه .)1386. (___________

 .اسالمي

ـ  ةدانشـكد  ةمجلّ .»نقد كتاب تاريخ جهانگشاي جويني« .)1337( .فرمانفرمائيان، حافظ ات دانشـگاه  ادبي
  .83-91صص  .سال ششم .شمارة اول .تهران

د نبـوي      .هاي ادبي معاصر هدانشنامة نظري .)1388( .مكاريك، ايرناريما ترجمـة مهـران مهـاجر و محمـ. 
 .چاپ سوم .انتشارت آگه: تهران

1382(دعلي ميرافضلي، سي .(رباعينشر دانشگاهي: تهران .ام در منابع كهنات خي. 

  
 
 


