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 تاريخ جهانگشاي جوينيدر شاهنامه بازتاب 

  *مرتضي مقصودي
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 چكيده

تـاريخ جهانگشـاي   ، منـدرج در  شـاهنامه در مقالة حاضر سعي شده اسـت اشـعار   
تطبيـق شـود و    شـاهنامه در دو بخش بررسي و ازحيث لفظ و مضمون با  ويني،ج

  . بيان شود شاهنامهمطابقت يا اختالف و مغايرت اين ابيات با 
تـاريخ جهانگشـاي   در  هـا  آنشيوة درج شاهنامه در بخش اول، به ميزان ابيات

شده و نيـز   ها انتخاب كه اين اشعار از آن شاهنامه هاي جويني با ذكر عنوان داستان
اشاره شده اسـت و ضـمن تطبيـق     شاهنامهبه نبود تعداد معدودي از اين ابيات در 

، برخي از  ها هاي آن بدل و نسخه مسكو، ژول مول، خالقي مطلق ابيات با نسخ چاپي
  . مغايرت دارند، به عنوان نمونه، ذكرشده است شاهنامهاشعاري كه با 

هاي  يث مضمون و تطبيق محتوايي با داستاندر بخش دوم، دربارة كاربرد ابيات ازح
ـتن   بحث و ضمن ذكر برخي از مضامين مهم و نقل بخش شاهنامه ، جهانگشـا هايي از م

پيوند لفظي و معنوي اشعار با نثر بررسي و به رابطة پيوستگي يا گسستگي لفظي شعر با 
  .ه استنثر اشاره شده و در پايان نتايج حاصل از اين پژوهش بيان شد

  .، عطاملك جويني فردوسيشاهنامه، تاريخ جهانگشا،  :ها واژه دكلي
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آثار گذشتگان به دليـل احتـوا بـر    . ادبي استفلسفي، عرفاني، تاريخي، سياسي، اجتماعي و 
اين عناصر، ارزش وافري دارند؛ به ويژه آنكه قوم ايراني، همة انديشه، تفكر و دستاورد خود 

از ايـن رو، در هـر تالشـي بـراي شـناخت      . را در شعر و اين متون گرانقدر گنجانده است
  . گذشته، بايد به متون گذشته و شعر شاعران روي آورد

بـن بهاءالـدين محمـد     عالءالـدين عطاملـك  اثـر   تاريخ جهانگشاي جوينين منظر، از اي
يكي از آثار ارزشمندي است كه در قرن هفتم هجري تأليف شده و مشتمل بر سـه   جويني،

اين . مجلد در تاريخ چنگيزخان مغول و اعقاب او، تاريخ خوارزمشاهيان و اسماعيليان است
جهانگشـاي  سـبك  . سـزايي دارد  حاظ ادبي نيز اهميـت بـه  ل اثر، عالوه بر ارزش تاريخي، به

متكلف و مملو از اشعار عربي و فارسي است؛ و مؤلـف در تأثيرپـذيري از اشـعار     جويني،
توجه خاص داشته و از ايـن طريـق بـر ميـزان تأثيرگـذاري       شاهنامهفارسي، به فردوسي و 

  . سخن و كالم منثور خود افزوده است
متفاوت  شاهنامههاي  در اين كتاب هست كه گاه با نسخه فردوسي اشعار بسياري از

مفيـد اسـت؛    شـاهنامه هاي چاپي در تصـحيح   نسخه است بررسي و تطبيق اين اشعار با
كه متناسب با مضـمون و موقعيـت مـتن در     شاهنامههمچنين، با توجه به گلچين اشعار 

ر در ذهن و زبان مـردم  شود كدام اشعار بيشت كار رفته است، معلوم مي به تاريخ جهانگشا
اسـت، ضـمن اينكـه بـا ايـن بررسـي، بـه تبيـين نحـوة تجليـد            آن روزگار رواج داشته

در ايـن اثـر    فردوسـي  لذا در اين مجمل سعي شده است اشـعار . شود كمك ميشاهنامه
شـايان   .تطبيق شود شاهنامهـ ادبي از زواياي مختلف تحقيق و بررسي و با متن  تاريخي

ـ  ن مقالـه، بـراي سـهولت كـار در ارجـاع ابيـات و شـواهد، تـاريخ         ذكر است كه در اي
ــ   جالل خالقي مطلـق هاي چاپي  و نسخه» تج«با عالمت اختصاري  جهانگشاي جويني

ترتيب با عالمات  به شاهنامهاز  ژول مولـ مسكو و  كه اساس كار در اين پژوهش است
صفحه با خط مورب  د واند و پس از آن جل نشان داده شده» م«، و»مس«، »خ«اختصاري 

  .تفكيك شده است
  
هـا   و تطبيق آن تاريخ جهانگشاي جوينيميزان و شيوة درج اشعار فردوسي در  )الف
  شاهنامه با 
ايـن ابيـات اغلـب در    . كار رفتـه اسـت   به شاهنامهطور كلي در اين اثر حدود نود بيت از  به

  : و سوم تكرار شده استاند و يك بيت در مجلدهاي اول  مجلدهاي اول و دوم درج شده



 103   مرتضي مقصودي و ابوالقاسم رادفر

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

 ك آيـد از جويبـار  وي مشـ كه مي ب  د مـي خوشـگواركنون خـورد بايـ  
  )3/25، تج1/145تج(

هاي رستم و سهراب و رستم و اسفنديا  ، بيشتر از داستانتاريخ جهانگشادر  شاهنامهابيات 
يـن  بيـت در ا  27بيت و رستم و اسـفنديار   37طوري كه از داستان رستم و سهراب  ر است به

از . است شاهنامههاي رزمي و حماسي  كتاب درج شده و بقية ابيات نيز اغلب مربوط به بخش
بـه  (طور متوالي، پادشـاهي گشتاسـب    سه بيت به) نزد منوچهر آمدن سام به(پادشاهي منوچهر 

نشستن گشتاسب دو بيت متوالي، آمدن لشكر ارجاسب به بلخ و  بلخ رفتن لهراسب و بر تخت
، از داستان كاموس كشاني دو بيت غيرمتوالي، بيژن و منيژه دو بيـت  )يك بيتكشتن لهراسب 

غيرمتوالي، داستان رستم با خاقان چين سه بيت غيرمتوالي، داستان جنگ بـزرگ كيخسـرو بـا    
افراسياب دو بيت غيرمتوالي، پادشاهي فريدون دو بيت غيرمتـوالي، داسـتان دوازده رخ، نبـرد    

هي نوذر، كيقباد، اسكندر، هركدام يك بيـت و از پادشـاهي يزدگـرد    رستم با اكوان ديو، پادشا
  .كار رفته است هم سه بيت متوالي به) نبرد رستم با سعد وقاص(

تناسـب معنـي و    بيت بـه  صورت تك در باب سبك و شيوة درج ابيات بايد گفت اكثر ابيات به
عنـوان شـاهد مثـال،     ه بيت نيز بهاند ودر برخي موارد از دو الي س كار رفته مضمون كالم در متن به

  :اند طورپيوسته و متوالي ذكرشده اند و به اين ابيات اغلب به يك داستان مربوط. استفاده شده است
 نچنــين بــر بــال كــامراني مكــ  كــنجــواني ممكــن شــهريارا

ــژ ــا ن ــهريارا دل م ــن ش  جان من و خـود گزنـدمياور به  دمك
  )2/103تج(

  .استان رستم و اسفنديار استه دهر دو بيت باال مربوط ب
ـــت زر   چو زان لشكر گشن برخاست گرد ـــا گشـ ــداران مـ  رخ نامـ
ـــذاشتم   من آن گـرز يـك زخـم برداشـتم ــاي بگـ ــپه را همانجـ  سـ
 كه چون آسيا شـد بريشـان زمـين     خروشي خروشيدم از پشت زيـن

  )2/103تج(
  . است) نوچهرنزد م آمدن سام به(هر سه بيت، دربارة پادشاهي منوچهر 
اند، و ايـن كـاربرد در دو    صورت پيوسته ذكر شده گاهي ابيات از دو داستان متفاوت، به

  :مورد صورت گرفته است
 سهراب كشتي بـر آب كه افكند  خبر شد به نزديـك افــراسياب

ــارزار  سـوار فراوان ز لشكر گزين شد ــدگان از در ك ــان دي  جه
  )2/136تج (
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فرستادن افراسـياب بارمـان و هومـان را بـه نزديـك      (و سهراب  بيت اول داستان رستم
  .مربوط است) دادن گشتاسب پسر را پاسخ(و بيت دوم داستان رستم و اسفنديار ) سهراب

 دم آهنج بر كينـه ابــر بالسـت  كه آن شاه در جنگ نراژدهاست
ـــراسياب  شود كوه خارا چو دريــاي آب ــام اف ــنود ن ــر بش  اگ

  )139/ 2تج(
و بيـت دوم جنـگ كيخسـرو بـا     ) جنگ رستم بـا افراسـياب  (ت اول پادشاهي كيقباد بي

مربوط است؛ و عطاملك جويني اين ابيـات را از  ) آمدن پشنگ نزديك افراسياب(افراسياب 
هـا   كار برده كه پيوند معنـايي آن  اي به گونه تناسب كالم در نثر خود به هاي متفاوت به داستان
  . حفظ شده است كامالً
 هـاي  نمونـه  شـاهنامه، بـا  تـاريخ جهانگشـا   رباب تطبيق اشـعار فردوسـي منـدرج در    د

يك بيت كه خود مؤلف آن را از زبان فردوسي نقل كـرده اسـت، در   : توجه است زيرجالب
  : يافت نشد) هاي چاپي مذكور نسخه( شاهنامه
دراين  اي از روايح فردوس مخصوص باد رايحه ـ كه به و دراين حالت، روان فردوسي... 

  : معني كه گويي صورت اين حال راست، گفته است
 هيبگيـــرد گيـــا جـــاي ســـرو ســـ  تـهيجــاي گـرددسرو بنچون از

  )2/205تج(
  : بدين گونه است شاهنامهبيت مشابه آن ازحيث قرابت معنايي در 
ـــذرو     كه چون بركنند از چمن بيخ ســرو ــد ت ــا را نبوي ــر گي ــزد گ  س

  ) 2/166خ(
هـاي   كه با بيت قبل از خود كامالً تناسب لفظـي و معنـايي دارد، در چـاپ    بيت ديگري

  :مذكور وجود ندارد
ــدين ـــير ب ــردد همــي چــرخ پ ــه گ  گهي چون كمان است و گاهي چو تــير   گون

 رخ گردنــده دهــربـــدين ســان بــود چــ  گهي مهر و نوش است و گه كين و زهر
  )2/189تج (

ايـن   م با اكوان ديـو آمـده اسـت؛ امـا بيـت دوم بـه      بيت اول در پايان داستان جنگ رست
ترين بيتي كه با آن قرابت لفظـي و   نزديك. هاي چاپي مذكور وجود ندارد صورت در نسخه

  : معنايي دارد، در چاپ ژول مول و در داستان خاقان چين آمده است
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ــا  رگهي نوش و مهر و گهي كين و زه  ود گــردان ســپهربــچنــين بــود ت
  )3/739م(

   :چنين آمده است» مس«و » خ«هاي  بيت در چاپ اين
ــ  ــود ت ــين ب ــپهرچن ــردان س ــود گ  هرگهي جنگ و كين و گهي شهد و م  ا ب

  )3/238خ(
 گهي جنگ و زهراست و گه نوش و مهر  چنــين بـــود تــا بـــود گــردان ســـپهر

  )4/254مس(
اي  گونـه  ها وجود دارد و مصراع دوم اين ابيات بـه  دو بيت ديگر نيز فقط مصراع اول آن

  : يافت نشد شاهنامهديگر است كه در 
ــد يكبرف  چـــو ديدنـــد ايرانيـــان روي او ــارگي تنــ ــوي بــ  اوســ

  )2/170تج(
 همين اسـت روز و همين است كار  د هـزارر صـ ي و گـ اند بمـ ر صـ اگ

  )2/242تج(
  :صورت زير آمده است بيت اول در داستان رستم و سهراب به
ــان روي اوي  ه برنـهادنـــد بـر خــاك روي  هم  چـــو ديدنـــد ايرانيـ

  )2/189خ (
  نيسـت و در نسـخه  » خ«بيت دوم كه در اواخر پادشاهي اسكندر آمده اسـت، در مـتن   

   :چنين ذكر شده است» مس«هاي آن و متن  بدل
 جام كـار به خـاك انـدر آيـد سـران      اگر صـد بمـاني و گـر صـد هـزار

  )7/111مس(
صورت پيوسته و متوالي با دو بيت ديگـر   كه بهبيت ديگري از داستان رستم و اسفنديار 

ها  هاي مذكور وجود ندارد و فقط در نسخه بدل كدام از چاپ كار رفته است، در متن هيچ به
  : تفاوت دارد جهانگشابه آن اشاره شده است كه اندكي با بيت 

 كه رسـتم همـي رفـت جويـان راه      كرد از آن سو نگاههمي گفت و مي
  )1/107تج (

 كه رستم همي رفت چونـان بـه راه    كرد از آن سو نگاهگفت و ميهمي
  )5/391خ(

هـا بـا    و تطبيـق آن  تـاريخ جهانگشـاي جـويني   اشعار فردوسي مندرج در انديشي در  ژرفبا 
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هاي جزئي ناشي از اختالف  مطابق است؛ تفاوت شاهنامهاغلب ابيات با  توان گفت كه مي شاهنامه
اما آنچه درخـور توجـه اسـت و    . ها همخواني دارد ها با نسخه بدل تنسخ است و اغلب اين تفاو

ها يـا يـك مصـرع از     وجود ندارد و مشابه آن شاهنامهجاي تأمل و بحث دارد، ابياتي است كه در 
هـا   هـا بـا نسـخه بـدل     هاي واژگاني دارند كه اين تفـاوت  ها موجود است يا اختالف و تفاوت آن

  .اند كار رفته بدين صورت ثبت شده و به جهانگشاي جويني تاريخهمخواني ندارد و فقط در 
شاهنامه هاي  بدل عنوان نمونه، برخي از ابيات كه با متن و حتي نسخه همچنين در زير، به

   :اند هاي واژگاني دارند، بررسي و با اين اثر گرانقدر تطبيق داده شده تفاوت
شدن فرزنـدانش   ارزمشاه و كشتهخويكي از سالطين وقتي خبر تصرف قالع، حرم و خزاين 

  :آورد جويني در توصيف حالت سلطان، بيت زير را مي رسد،  دست مغوالن به او مي به
 جهان پيش چشم اندرش تيره گشت  چو بشنيد سلطان سرش خيره گشت

  )2/116تج(
بـر شـير   «كشـد و   تيـغ تيـز از ميـان برمـي      در تراژدي رستم و سهراب، آنگاه كه رستم فـوراً 

گويـد؛   آورد و با رستم سخن مـي  پيچد، آهي از نهاد برمي مي درد، سهراب به خود را مي» داردلبي
  :سرايد حكيم توس در وصف حالت رستم چنين مي  شنود، مي هاي او را و وقتي رستم حرف

 جهان پيش چشم اندرش تيره گشت  چو بشنيد رستم سرش خيره گشت
  )2/186خ(

رود، رسـتم   ار، وقتي بهمن براي رساندن پيغام به نزد رستم مييا در داستان رستم و اسفندي
  ...و » نهاده بر خويش كوپال و رخت«بيند، نره گوري بر درخت زده  را در نخجيرگاه مي

 آفتـــــاب ســپيده دم اســتگــرو  بدل گفت بهمن كه اين رستم است
  ) 5/319خ(

   :چنين آمده است جهانگشاي جوينياين بيت در 
ــت    هركس كه اين رستم استهمي گفت ــپيده دم اس ـــاب س ـــا آفتـ  و يــ

  )2/174تج(
دليل تغيير عمـدي و آگاهانـة    رسد تفاوت و اختالفي كه در مصرع اول وجود دارد، به نظر مي به

ـيف ابهـت و شـجاعت     جويني باشد كه باتوجه به داستان تاريخي و وقايعي كه بيان مي كند و توص
اين بيـت  . ب كالم و اقتضاي مفهوم داستان، اين تغيير را پديد آورده استتناس الدين به سلطان جالل

بدين شكل نيامده و با توجه به سياق داستان و ابيات قبل و بعد كـه در   شاهنامهكدام از نسخ  در هيچ
  .گونه كه جويني گفته است، باشد تواند بدان ها مشاهدات بهمن از رستم توصيف شده است، نمي آن
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شـاهنامه   تناسب كالم و اقتضاي داستان، با تلفيق ابيات مشـابه  به اتين تغييرگاهي نيز ا
  : ايجاد شده است

 ايـم فرمان و رايـت ســــرافكندهبه  ايـمپدر شهريــار است و مــا بنده
  )1/143تج(

   :در داستان رستم و اسفنديار چنين آمده است
ـــا   پدر شـهريار اسـت و مــن كهتـرم ــك زم ــان او ي  ن نگـــذرمز فرم

  )5/316خ(
   :هاي مختلف ابيات مشابه ديگر در داستان

 ايــم  به فرمان و رايـت سـرافكنده    ايـمسـر مــر تـرا بندههمه سر به
  )4/108خ(

 ايـم  رافكندهرايـت سـ  به فرمـان و    ايـــمهمــه نامــداران تـــرا بنــده
  )7/246خ(

كـدام از   بـا هـيچ   جهانگشاي جوينياند؛ و بيت  ها همين گونه اين ابيات در تمامي چاپ
  .ها مطابقت ندارد بدل ها و نسخه آن

  :اي ديگر نمونه
 كه بگسسـت خفتـان و بـر بنـد او      يكـــي نيــزه زد بـــر كمربنــد او

  )173/ 2تج(
   :چنين آمده است)هاي مختلف داستان( شاهنامهاين بيت در 

 هـا و پيونــد اوي   كه بگسست پـي   يكــي نيــزه زد بــر كمربنــد اوي
  )1/306خ(

ـــد اوي   يكــي نيــزه زد بــر كمربنــد اوي ـــتان و پيونـ ــد خفـ  بدريـ
  )3/233خ(

 كـه بگسسـت زيــر زره بنـــد اوي     يكــي نيــزه زد بــر كمربنــد اوي
  )2/387خ(

اي نيست؛ و در واقع اين مصرع، تلفيقي از  عيناً در هيچ نسخه جهانگشامصرع دوم بيت 
با اندكي اختالف تكـرار   شاهنامههاي مختلف  ستانمصرع دوم ابيات مشابهي است كه در دا

طـور ناخودآگـاه در ذهـن     شده و به دليل همين تشابه و تكرار، اين تلفيق و تركيب شايد به
  . تناسب كالم از آن در متن استفاده شده است مؤلف صورت گرفته و به
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آيا  .ها چيست فاوتدارد كه علت اين ت گونه ابيات ما را به تأمل وامي وجود اين  بنابراين،
و ايـن   بوده ها ثبت شده گونه در آن وجود داشته كه اين ابيات بدين شاهنامهنسخ ديگري از 
 شـاهنامه در ابيـات    اقتضاي كالم و تناسب داستان، ؟ آيا نويسنده خود، به اند نسخ ازبين رفته

ريحـة شعرسـرايي   اين اشعار و واژگان مغاير، تـراوش ق  آگاهانه و عمداً تغيير ايجاد كرده و
سرشـار از اشـعار   بدون شـك   كهاست  بر اثر خطاي ذهن نويسنده ها اين تفاوت آيا است؟
  . باشداين اختالفات سؤاالتي از اين قبيل كه مبين دليل است؟ و  بوده شاهنامه

  
و  شاهنامههاي  با داستان تاريخ جهانگشاتطبيق مضامين اشعار فردوسي در  )ب

  عنوي شعر با نثربررسي ارتباط لفظي و م
طـوري كـه در    اند، به از آنجا كه نويسندگان اين دوره به آرايش ظاهر كالم توجه زيادي داشته

نويسي را رها كرده و رشتة سـخن خـود را بـه توضـيحات      كتب تاريخي، نويسنده، گاه تاريخ
شـعري  اقتضاي كالم براي ابراز هنـر در نويسـندگي از شـواهد و امثـال      شاعرانه كشانيده و به

استفاده كرده است، جويني نيز به زيباترين وجه از اين فن اسـتفاده كـرده اسـت؛ و از آنجاكـه     
هـاي حماسـي و تـاريخي     داستان ماية فكر و انديشة او را پند و اندرزهاي حكيم توس و جان

تناسب لفظ و معني اشعار  ادبي خود، به ـ جاي كتاب تاريخي دهد، در جاي تشكيل مي شاهنامه
هاي تاريخي و بيان حوادث و وقـايع، نثـر    را، به زيبايي درج كرده و در خالل داستان امهشاهن

  . لحاظ لفظ، مزّين و به لحاظ مضمون و محتوي مستحكم كره است به شاهنامهخود را با ابيات 
مـدح و سـتايش،    : اند از در اين كتاب عمدتاً عبارت شاهنامهكاررفته از  مضامين ابيات به

هشداردادن، ماندگاري سـخن، شـادخواري و خوشـگذراني،     مال انسان در دنيا،انعكاس اع
توصيف حاالت اشخاص، توصيف مكان، توصيف شب، وصف طلوع، خردمندي، توصيف 

هاي نبرد و حاالت افراد در جنگ، نيكنامي، فرزند نيكو و خدمتگزار، شناخت حـد و   صحنه
  قـدرت شـاه و    بـد،   خـوي  اپايداري روزگـار،  وفايي دنيا و ن شگفتي از كار جهان، بي  اندازه،

مطابقـت دارد و از حيـث     تمامي ابيات ازجهت مضمون با متن كـامالً . حكومت فرد نااليق
  : خورد چشم مي پيوند شعر با نثر از نظر لفظي و معنوي در متن دو نوع رابطه به

صيف يا تمثيل از نظر لفظي، شعر از نثر جدا و گسسته و ازجهت معنايي، براي تو )الف
  . يا تأكيد آمده است

  . كار رفته است از نظر لفظي، شعر به نثر پيوسته و ازجهت معنايي، براي تكميل نثر به )ب
كه  جهانگشاهايي از نثر  اهم مضامين مذكور و نيز قسمت برخي از در اين بخش با ذكر
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 جهانگشـا با نثر  امهشاهنبا شعر مرتبط است، تطبيق مضامين و ارتباط لفظي و معنوي ابيات 
  : گيرد مورد بررسي قرار مي

  
  توصيف حاالت اشخاص

كامالً با متن مطابقت دارند و عمدتاً  كار رفته است، ابياتي كه در توصيف حاالت اشخاص به
  :ازنظر ارتباط لفظي به نثر پيوسته و از نظر معنايي مكمل نثر هستند

  :نزادگان و نوينان و عموم خلقا پادشاه
ــ  دنـداه آمـبــه درگـاه شـگـرازان ــادهگشـ ــددل و نيكخـ  واه آمدنـ

 اركـ شهنشاه كامو چون لواي نوراني آفتاب بر بام گنبد مينا افراخته شد و پادشاه جبار و 
  :ساختهعزيمت خروج را از خلوت جاي 

ــي      بپوشــــيد زربفــــت شاهنشــــهي ــاله مه ــاده ك ــر نه ــر ب ــه س  ب
  باخيالن عظمت و كبرياي نخوت

ــان بيا ــردهخرامـ ــد ز پـ ــرايمـ ـــاي    سـ ــس او بپ ــان پ ــش درفش  درف
  )208/ 1 تج(  ...و در بارگاه بر چهار بالش حشمت و جاه بنشست 

كنـد و   بيت اول در داستان رستم و سهراب آنگاه كه رستم در آمدن نزد شاه درنگ مـي 
در توصيف حالـت سـواران و بزرگـاني اسـت كـه        شود، كاووس از تأخير او خشمگين مي

در توصـيف  » رستم و اسـفنديار «دو بيت ديگر در داستان . آيند به درگاه كاووس ميگرازان 
اين . كند بهمن آمده است كه حالت رفتن او را در رفتن به نزد زال در زاولستان توصيف مي

كـار رفتـه و    نيز براي توصيف حالت افراد و بيان همين منظور بـه  تاريخ جهانگشاابيات در 
  . عر به نثر پيوسته و از نظر معنوي، شعر، مكمل نثر استازنظر ارتباط لفظي، ش

  
  توصيف طلوع خورشيد

به تمام و كمال با متن مطابقت دارند   كار رفته است، ابياتي كه با مضمون وصف خورشيد به
  . و اغلب ازجهت ارتباط لفظي و معنوي به نثر پيوسته و مكمل معني نثر هستند

ل منجنيق محل نصب يافته بـود و جـرّآالت آن بـه    چون در اثناي آمد و شد رسل محا«
   :آساني با يكديگر ضم شده روز ديگر را

ــون ــادر قيرگ ــيد آن چ ــو خرش ــرون   چ ــد بـ ــرده آمـ ــد و از پـ  بدريـ
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  )130ـ  131/ 3 تج(» ...  فرمان شد تا بر مدار قلعه هركس بر مقابلت مقاتلت آغاز نهادند
لوع خورشيد و فرارسيدن روز در اين ابيـات  ابيات فراواني وجود داردكه ط شاهنامهدر 

رستم و سهراب و آمدن دوبارة «در داستان . تصوير كشيده و توصيف شده است زيبايي به به
شـب و تـدارك    نوشي تا نيمـه  رستم به درگاه كاووس پس از آراستن رامشگه شاهوار و باده

ازنظر . يي وصف شده استزيبا ، با اين بيت، طلوع خورشيد به»لشكر براي مقابله با سهراب
  . كنندة مفهوم نثر است لفظي شعر به نثر پيوسته و ازحيث معنايي تكميل

  
  ستايش خداوند

پادشـاهي او    كشـان از سـروري،   افكننـدة گـردن   ارجمند گردانندة بندگان از خواري، درپاي
...   بلندي و برتري از درگاه او جـوي و بـس،   ،راست زيبنده، و خدايي او راست درخورنده

  : نيك و بد و سود و زيان از اوست  هستي هر چه نام هستي دارد، بدوست،
ــويي ــتي ت ــدي و پس ــان را بلن  اي هر چـه هسـتي تـويي   ندانم چه  جه

  )1ـ  3/2تج(
آمده است كـه رسـتم   » )گرفتارشدن خاقان(رستم با خاقان چين «در داستان  شاهنامهدر 

  :گويد كشد و مي مي خاقان را به بند 
داني؛  آفرين تو بهتر مي گاهي فراز و گاهي نشيب است اي جهان  روزگار چنين است،رسم 

  ...  فزوني و كمي ازتوست  شادماني و غم،
در  شـاهنامه ازحيث ارتباط لفظي، شعر از نثر جدا است و از جهت معنوي، اين شعر در 

ظـور از آن  آغاز جلد سوم بـه همـين من  » تحميديه«و جويني هم در   .ستايش خداوند است
  . ها با هم مطابقت دارد استفاده كرده است و كاربرد آن

  
  شناخت حد و اندازه

و قاآن دانست كه در نظر موصل، مرواريد را وقعي است؛ بفرمود تا صندوقي درازآهنـگ پـر از   ... 
قـاآن بفرمـود تـا در آن    . رسول و حاضران از آن مـدهوش شـدند  . هاي شاهوار حاضر كردند دان

   :كردند تا تمامت بر حاضران قسمت شد گردانيدند، پر از مرواريد مي شراب را كه ميجشن، كاس 
ــري ــا ب ــر ژرف دري ــره ب ــو قط  بــه ديــوانگي مانــد ايــن داوري     چ

  )1/190تج(
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. شود ـ آمادة جنگ با كاموس مي دار رستم نيزه ـ ، الوي زابلي»كاموس كشاني«در داستان 
اين ترك . به هنرهاي خود مغرور مباش: گويد ، مي»تهز رستم هنرها بياموخ«رستم به وي كه 

كند و حد و اندازة الوا را دربرابر  المثل استفاده مي از اين بيت به عنوان ضرب: هوشيار است
نيز جويني از اين  جهانگشادر . كند شود و او را با كاموس مقايسه مي كاموس به اويادآور مي

از جهت ارتباط لفظي، شعر جداي از نثـر و از نظـر    .عنوان تمثيل استفاده كرده است به بيت
  .ارتباط معنوي، به منزلة تمثيلي براي متن است

  
  ناپايداري روزگار

و در آن وقت كه چون چنگيزخان از بخارا با سمرقند آمده بود، متوجه سمرقند شـدند و  ... 
   :غاير را در كوك سراي كأس فنا چشانيدند و لباس بقا پوشانيدند

ــ ــين اس ــدچن ــردار چــرخ بلن  به دستي كـاله و بـه دسـتي كمنـد      ت ك
  )1/66تج(

پس از مرگ سهراب و هنگام موييدن رستم كه بـر  » رستم و سهراب«فرزانة توس در غمنامة 
و بزرگان او را ) همه جامه خسروي كرد چاك(كند  ريخت و خاك مي جگرگوشة خود خون مي

در . كشـد  تصوير مـي  اعتباري روزگار را به بي ايداري وبا آوردن اين بيت ناپ  دادند، پند و اندرز مي
از نظـر ارتبـاط لفظـي،    . شود هم پس از مرگ غايرخان، برهمين مفهوم تأكيد مي تاريخ جهانگشا

  . شعر از نثر جدا و ازجهت معنوي، توضيحي در عمل روزگار و ناپايداربودن آن است
  

  وصف شب
تمامي ابيات با متن مطابقت دارند و از نظر كار رفته است كه  در توصيف شب، چند بيت به

  :اشعار وصف شب با نثر پيوسته و ازجهت معنايي مكمل نثر هستند  ارتباط لفظي،
الدين چون به شادياخ رسيد، دو سه روز به استعداد رفتن چنانك دست داد  و سلطان جالل 

  مشغول بود تا ناگاه نيمه شبي كه 
ــراي دد  ــه ه ــرغ و ن ــه آواي م  ه زبـان بسـته از نيـك و بـد    زمان  ن

  )2/133تج(
  ... بر مثال شهاب ثاقب بر مركب توكل راكب گشت 

در توصيف شب آمده و جويني هم آن » بيژن و منيژه«اين بيت در بخش آغازين داستان 
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ازنظـر لفظـي شـعر بـه نثـر پيوسـته و از جهـت معنـوي          كار برده كـه  را در وصف شب به
  . كننده نثر است تكميل
  
  گيري هنتيج

توان مدنظر قرار داد و در آن تأمـل كـرد، دليـل مغـايرت      از پژوهش حاضر، آنچه را كه مي
از آنجـا كـه جـويني    . اسـت  شاهنامه باجهانگشا  تاريخبرخي از اشعار فردوسي مندرج در 

اي توانا و اديبي دانا و پرمايه بوده و ساختار ذهن و عناصر فكر و تاروپود انديشة او  نويسنده
 هاي حماسي و رزمي شـكل گرفتـه   خصوص داستان ، بهشاهنامههاي منظوم  س داستانبراسا
وي  رسد،كه اكثريت قريب به اتفـاق ايـن تغييـرات آگاهانـه بـوده و      نظر مي چنين به است،

براي نيروبخشيدن به نثـر   نيزو  تاريخ جهانگشاهاي  مضمون داستان ويژه به و تناسب لفظ به
گـاهي نيـز   . پديد آورده است شاهنامهدر ابيات  تغييراتيمفاهيم، خود و انتقال معني و بيان 

وجـود دارد،   شـاهنامه دليل قرابـت، تشـابه لفظـي و معنـايي و تكـرار مكرراتـي كـه در          به
 ـ البته با حفظ مضمون و ارتباط لفظي و معنوي جايي لفظي ناخودآگاه در ابيات تغيير و جابه

خود را پايبند  شاهنامهه نقل صحيح و دقيق اشعار ب تاريخ جهانگشامؤلف . ـ رخ داده است
ظاهراً هدف او بيشتر بيان مطالب و يا توصيف بوده است تا با هنرنمايي و استفاده  ندانسته و

تـاريخي   از شواهد و امثال شعري به زيباترين شكل ممكن، حق مطلـب را در بيـان وقـايع   
  .حوادث ادا كندتوصيف و تشريح و دوران مغول 
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