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 چکيده
تواناد از دو شاا ة هاا مايهای دیگر است. این متنبينامتنيّت مبتني بر پيوند یک متن با متن

گوناه ای اینهای تاریخي سلسلهو متن شاهنامهکه ته به یک فرهنگ باشد، چنانمتفاوت، امّا وابس
هاای نوشاتهو تااریخ شااهنامهماتن است. به این صورت که پيوند و ارتباط بسياری مياان پايش

ای در طول ادوار متمادی ایجاد شده است. از این رو، مسألة پژوهش این است کاه ارتبااط سلسله
ای از سدة ششم تا مياناة سادة هشاتم هجاری های سلسلهنوشتهو تاریخ امهشاهنبينامتني ميان 

چگونه است؟ بدین منظور از نظریّة ترامتنيّت ژرار ژنت که یک نظریّة کاما  در ایان بااره اسات، 
هاا و رواباب بيناامتني حضاورییابي به اناوا  هامبریم. هدف اصلي در این جستار، دستبهره مي
اسات. روش پاژوهش، تطبيقاي و  شااهنامهنظر و ای در بازة زماني موردِهای تاریخي سلسلهمتن

نویساان آمده حااکي از آن اسات کاه تااریخها است. نتایج بدستمبتني بر توصيف و تحلي  داده
را در  شااهنامهنویسي  ود، با آگاهي کاما ، های تاریخي و شيوة تاریخای مبتني بر نگرشسلسله

اناد و در ایان راساتا باه ترتيا  ت  اود و مخاطباان  اود برگزیادهگویي به انتظاراجهت پاسخ
   اند.بهره برده قول، تلميح، سرقت ادبي و ارجا ترین از چهار گونة بينامتني نق ترین تا کمبيش

 ها کليدواژه
   ای، ژرار ژنت، بينامتنيّت.های سلسلهنوشتهتاریخ شاهنامه، فردوسي،
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 مقدّمه
کنون نقشاي های پيش از  اود، از دیربااز تااان هر متن با متنگوی ميوارتباط و گفت

گارفتن افاق یاد داشاته اسات. مخاطباان باا در نظرهای جدگيری متندر شک  برجسته
گاذر بتوانناد باه یابناد تاا از ایان رهها پيوند مايانتظارات  ود از یک متن یا متون با آن

ب و ایادللوژی حااکم دسات یابناد.  ود و گاه نهاد حامي تأليف بناابر شارای های واسته
ها بوده و توانساته متن بسياری از متنمتني است که در طول ادوار متمادی پيش شاهنامه

 شااهنامههای تاریخي هم از جمله متوني است که حضاور ها تأثير بگذارد. متناست بر آن
 کند.ها وجود این رابطة بينامتني را تأیيد ميدر آن
تاریخي در دوراني که ایران با هجوم اقوام بيگانة ترک، ترکماان و  هاینویسندگان متن 

شده در گفتماان ایراناي که متني پيوسته مسلّب و پذیرفتهشاهنامه رو بودند، با بهمغول رو
تي ایرانياان را پار کناد، عمادتا  باه توانسته بسياری از  ألهای فرهنگي و هاویّاست و مي

ِِ رو، رو، در پاژوهش پايشاناد. از ایانامتني برقارار کاردهمنظور کس  وجاهت ملّي رابطة بينا
هاای نوشاتهنویسندگان برآنند با بررسي و تحليا  چگاونگي ایان ارتبااط بيناامتني در تااریخ

را در  شااهنامه ای در باازة زمااني سادة پانجم تاا مياناة سادة هشاتم هجاری، نقاشسلسله
 ن برهة حسّاس از تاریخ ایران تبيين کنند. های متني و بازیابي هویّت ایراني در آپردازیداللت
کنايم کاه یاک استفاده مي 1یابي به این هدف از نظریّة ترامتنيّت ژرار ژنتبه منظور دست 

تحليلاي و از نظار نظریّة کاربردی در یافتن انوا  روابب بينامتني است. روش پاژوهش توصايفي
 گاویيم: هاا پاساخ مايایان پرساشتحقيق حاضار باه  ای است. در انهفضای انجام کار کتاب

 شااهنامهای مورد پژوهش با های سلسلهنوشتههای بينامتني ژنتي در پيوند تاریخکدام گونه -3
هاای اهاداف و انگيازه -2گوناة بيناامتني لالا  کادام اسات؟ چارا؟  -3 نمود یافتاه اسات؟

ابطاة بيناامتني ميازان ر -4چيسات؟  شااهنامهنویسان از برقاراری رابطاة بيناامتني باا تاریخ
ای آیا متون تااریخي، سلساله -5چه سيری داشته است؟  شاهنامههای تاریخي پژوهش با متن

 است یا در جهت ردّ و انکار آن؟ گام برداشته شاهنامهدر جهت تداوم اندیشة منطبق بر 
نویسان، آگاهانه در راساتای شود که تاریخفرضية پژوهش این نکته مطرح مي به عنوان 
هاای ماتناناد و پاارهرابطاة بيناامتني برقارار کارده شاهنامههای  ود، با ف و انگيزهاهدا

نویسان نقشي مهم و برجساته در بيان معانيِ بویژه پنهان و ضمني موردِنظر تاریخ شاهنامه
قاول ای، نق های سلسلهنوشتههای بينامتنيّت در تاریخایفا کرده است. پرکاربردترین گونه

زماان باا ع ار مغاول و ایلخااني یي که در سدة هفتم و هشتم هجری، هامهااست و متن
 برقرار کرده است. شاهنامهترین پيوند و وابستگي بينامتني را با نوشته شده است، بيش
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هایي انجاام پژوهش شاهنامهتاکنون در حوزة شنا ت چگونگي ارتباط بين متون تاریخي و  

اناد در جهات شانا ت گران کوشيدهحوزه، پژوهشهای این گرفته است. در نخستين پژوهش
هاای تااریخي را ، تعادادی معادود از کتاابشااهنامههای تاریخي و روابب بينامتني ميان متن

ای باا در مقالاه 3273بررسي کنند. نخستين پژوهش در این زمينه را مهادی نوریاان در ساال 
هاا، قاولوی کوشايده اسات نقا انجام داده اسات. « آفرین فردوسي از زبان پيشينيان»عنوان 
نویساان را درباارة هاای بر اي از نویساندگان، شااعران، مورّ اان و تاذکرههاا و داوریدیدگاه

 هاای مورّ اان ازگياریگردآوری کند و از آن ميان به صورت کوتاه باه وام شاهنامهفردوسي و 
اب در کتاا 3273پردا تااه اساات. یااک سااال بعااد محمّاادامين ریاااحي در سااال  شاااهنامه
کردهاای و روی شاهنامهضمن شرحي از سرگذشت فردوسي و  شناسيهای فردوسيسرچشمه

هاا باه ههاا و اشاارهاا، نکتاههای تاریخي، به یاادکرد گازارشها در دورهایجابي یا سلبي به آن
هاا بار او در گياری، تعظيم و ستایش فردوسي و یاا  اردهشاهنامهسرگذشت فردوسي و نظم 

هاای حماساي، دیناي و عرفااني و ... پردا تاه ها، منظومهای تاریخي، تذکرههتعدادی از کتاب
و نقاش آن در  شااهنامههاای هاا در ایان حاوزه، معطاوف باه بياتاست، امّا عمادة کوشاش

هاای هاا در حاوزه، ارتباط لفظي و معنوی ابياات باا ن ار و کاارکرد بياتشاهنامهشناسي متن
سات. نخساتين باار گشااتااریخ جهاانریخي باویژه های تاادستوری، معنایي و ادبي در کتاب

باا محاور « جاویني گشاایتاریخ جهااندر  شاهنامه»ای با عنوان ضياءالدّین سجّادی در مقاله
بررساي  گشااتاریخ جهانها را در متن ، ميزان و چگونگي درج این بيتشاهنامهقراردادن ابيات 

در  شااهنامهنقش ابياات »شود: کر ميها به ترتي  تاریخي ذکرده است. بر ي از دیگر پژوهش
زاده، عبداهلل رادمارد و سالمان سااکت در پژوهش فرزانه علوی« گشاتاریخ جهانانسجام متني 

از منوچهر اکباری و علاي ليماي در « السّرورآیهو  ال ّدورراحهدر  شاهنامهابيات »، 3236سال 
فردوسي در متاون ن ار تااریخي قارن  ةشاهنامبازتاب ابيات »ای با عنوان نامه، پایان3261سال 

 .3263از محمود احمدی در سال « نهم و دهم هجری
، شااهنامهبر توجّه به ابيات اند، عيوه های دیگر این حوزه کوشيدهمحقّقان در پژوهش 

 را نيز مدّ نظر قارار دهناد. در پژوهشاي دیگار باا عناوان شاهنامه های حضور دیگر جنبه
، فرزاناه «)بار مبناای شااهنامة فردوساي(جاویني  گشاایتاریخ جهانر نمود هویّت ایراني د»

را در بافات  شااهنامهگااه تأثيرگاذار کردی تحليلي جایزاده و عبداهلل رادمرد با رویعلوی
بررساي کارده و نشاان  شااهنامهو چگونگي  اوانش جاویني را از  گشاتاریخ جهانمتني 
هاایي باا کارد در مقالاهاده نيز با هماين رویاند. محمّدجعفر یاحقّي و فرشته محمّدزداده

جاویي نماودی از هویّات شااهنامه»و « حافظ ابرو التّواریخةزبددر  شاهنامهبازتاب »عنوان 
هاای ن ار در ماتن شااهنامهبه توصيف و تحلي  چگونگي حضاور  «ایراني در ع ر صفویه

 اند.تاریخي عهد تيموریان و صفویه پردا ته
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کرد نظری است و به طور  اص، باه های این حوزه بدون رویژوهشجاکه تمام پاز آن 

چند متن تاریخي توجّه شده و تمام روابب بينامتني در نظر گرفتاه نشاده اسات، در ایان 
تحقيق برآنيم با استفاده از نظریّة ترامتنيّت ژرار ژنت، انوا  مناسبات و تعاميت بيناامتني 

های ششم تا ميانة سدة هشتم هجاری ، در سدهنامهشاهای را با های تاریخي سلسلهنوشته
هاای معناایي ها و تاأثير آن را بار داللاتدر این نوشته شاهنامهبررسي و چگونگي حضور 

 های تاریخي تبيين کنيم. نخست باید به مباني نظری پژوهش پردا ت.متن
متناي از  کردهای نوین در مطالعات نقد ادبي است. بر طبق آن هاراز روی 1بينامتنيّت 

های پيش از  ود قرار دارد، به طاوری کاه ها و متنهمان آلاز توليد در قلمرو قدرت گفته
ای از روابب متني است و تفسير و کشاف معناای عم   وانش هر متن وابسته به مجموعه

کارد هار ماتن در این روی (.Allen, 2000: 1)آن متن منوط به کشف همين روابب است 
هاای دیگار در ساا ت آن و آن ماتن نياز در ساا ت آید که متنمي یک بينامتن بشمار

 های دیگر حضور دارد. متن
در اوا ر دهة ش ت قرن بيستم، برای نخستين بار اصطيح بينامتنيّت  2ژوليا کریستوا 

« چندصادایي»و « منادیگاووگفات»درباارة  3های ميخائيا  باا تينرا با مطالعة دیدگاه
وجود رابطة بينامتني تأکيد کند. از نظر وی بينامتنيّت به بررساي  ها مطرح کرد تا برمتن

دهنادة ماتن اسات و پردازد، بلکه از عناصر تشکي تأثيرگذاری یک متن بر متن دیگر نمي
در  (.35: 3239)ناامورمطلق، توان نشان آن را در ماتن شناساایي کارد براحتي و آشکارا نمي

اوت است، زیرا ژرار ژنت در رابطة بيناامتني آشاکارا این زمينه دیدگاه ژنت با کریستوا متف
 هاست. در پي روابب تأثيرگذاری و تأثيرپذیری متن

پرداز و منتقد فرانسوی، در عرصة مطالعات بيناامتني تاأثير بساياری نظریّه 4ژرار ژنت، 
گذاشته است. وی کوشيد دامنة مطالعات کریستوا را گسترش دهاد. مطالعاات وی حاوزة 

شاود. بار ایان مبناا، نظاامي شنا تي را شام  ميایي، پساسا تارگرایي و نشانهسا تارگر
هاای معناایي یابي به داللتها و دست اص را برای بررسي و تحلي  همة روابب بين متن

را بارای آن برگزیاد. ترامتنيّات از  5«ترامتنيّات»در متون ترسيم و مطرح کارد و عناوان 
است که در آن یک متن  واه آشکار،  اواه پنهاان در  ایهر نو  رابطه»دیدگاه وی شام 

ژنات ترامتنيّات را در پانج مقولاه  (.Genette, 1997: 1)« گيردرابطه با متون دیگر قرار مي
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 3درآمدی بر سرمتنيّتو  2هاآستانه 1الواح بازنوشتي،های ارائه کرده و سه اثر  ود را به نام

 در توضيح آن نوشته است.
 ها؛حضوری متنمبتني بر رابطة هم بينامتنيّت: -3
 ها؛مبتني بر رابطة برگرفتگي متن 4متنيّت:بيش -3

 ها؛مبتني بر رابطة تفسيری و انتقادی متن 5فرامتنيّت: -2     متنيّتترا
 های متعلّق به آن؛مبتني بر رابطه با یک متن و گونه 6سرمتنيّت: -4
های پيوسته و گسستة آن، تنمبتني بر رابطة متن و پيرام 7پيرامتنيّت: -5

 (.34: 3239)نامورمطلق، به دو صورت تبليغي و آستانگي 
 
هاای نوشاتههاای ترامتنيّات ژنتاي در تااریخدر این پژوهش بينامتنيّت از جمله مقوله 

ای در بازة زماني سدة ششام تاا مياناة سادة هشاتم هجاری، بررساي و بازنماایي سلسله
هاای نوشاتهو تحلي  و بازنمایي روابب بيناامتني، تااریخشود. پيش از ورود به توصيف مي

 شود. ای بازة زماني پژوهش معرّفي و توصيف ميسلسله
ای است که در فاصلة سادة ششام های تاریخي، سلسلهپيکرة مطالعاتي پژوهش نوشته 

تا ميانة سدة هشتم هجری به زبان فارسي نوشته یا به زبان فارسي ترجماه و چااش شاده 
ای وجاود دارد. از آن مياان شاش ر این گسترة زماني، نوزده متن تاریخي سلسالهداست. 

)ا باار امارا و التاواریخ ةزباد ،)بخش فاطمياان و نزاریاان(التواریخ ةزبد، تاریخ بيهقيمتن، یعني 

و  تاااریخ آل ساالجو  در آناااتولي، الاادین منکبرناايساايرت جاايل، پادشاااهان ساالجوقي(
است. بنابراین در جساتار پايشِ رو دوازده يوند بينامتني نداشته پ شاهنامهبا  الم دورنف ه

پيکرة مطالعاتي پژوهش را بخاوبي  رو پيشجدول  .شودای بررسي ميمتن تاریخي سلسله
 کند.معرّفي مي

 معرّفي پيکرة مطالعاتي پژوهش -6جدول
 ع ر تأليف تاریخ تأليف مؤلّف عنوان کتاب

نيماااة دوم قااارن  یظهيرالدّین نيشابور نامهسلجو 
 ششم

 سلجوقي

 سلجوقي ه. . 566 محمّد بن ابراهيم نامهذی  سلجو 
 سلجوقي ه. . 566 بن سليمان راوندیمحمّد  ال ّدورحةرا

 
1 . Palimpsests 
2 . Seuils 
3 . Intriduction aLarchitexte 
4 . Hypertextualite 
5 . Metatextualite 
6. Architextualite 
7 . Paratextualite 
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باان محمّااد نظااامي حساان  المآثرتاج

 نيشابوری
 لوریان هند ه. . 913

 سلجوقي ه. . 931 ابوالشرف جرفاذقاني  ترجمة تاریخ یميني
 ایلخاني ه. . 953 عطاملک جویني گشاتاریخ جهان

 ایلخاني ه. . 931 بيابن بي األوامرالعيئيه في األمور العيئيه
 ایلخاني ه. . 966 الدّین عبداهلل شيرازی شرف تاریخ وصّاف
 ایلخاني در هند ه. . 733 بن محمود دهلوی  سرو  زائن الفتوح

 ایلخاني ه. .732 ایيمحمود آقسر األ يارةاأل بار و مسایرةمسامر
 ایلخاني ه. . 723 بن علي کاشاني عبداهلل تاریخ اولجایتو

 بان نظاام دبن محمّا دمحمّ قیةالسلجو یةفي حکا العراضة
 لحسينيا

 ایلخاني ه. . 742

 ایلخاني قرن هشتم اهلل ابوالخيررشيدالدّین فض  تاریخ مبارک لازاني

یاابي باه تحليا  ای پاژوهش و دساتسلساله هاینوشتهبه منظور شنا ت بهتر تاریخ 
ها پاساخ گونه پرسش، بایسته است به اینشاهنامهها با درست چگونگي پيوند بينامتني آن

نویسان چگوناه گاه اجتماعي تاریخهایي دارد؟ پایای چه ویژگينویسي سلسلهدهيم: تاریخ
نویساان باه تااریخ تاریخ اند؟ وهای تاریخي چه کساني بودهبوده است؟ مخاطبان این متن

 اند؟ نگریستهچگونه مي
ای ایان اسات کاه در ادمت مناافط و مطاامط و نویسي سلسالهویژگي بنيادین تاریخ 

های یک نظام سياسي یاا ها و نگرشیافتها، رهانتظارات حکومت است و در راه ثبت برداشت
دارد. اریخي گاام برمايدادهاای تااریخي و قهرماان تادار  اص پيرامون تااریخ، ر یک زمام
های سياسي یا نهادهای وابساته باه آن باه تادوین تااریخ ای درون نظامنویسان سلسلهتاریخ
پردا تند و در متن تاریخي محيب فکری و تحوّل فضای فرهنگي و سياسي ع ر  اود را مي

ای اها  لههای تااریخي سلسارو مخاطبان متناز این(. 61: 3261تواني، )ميیيدادند بازتاب مي
نویساان ایان ساالران بودناد، زیارا تااریخچون پادشاهان، حاکمان، وزیران و دیوانقدرت، هم

 دانستند.افراد را نهاد حاکم بر جامعه و مؤثّر بر شرایب ایدللوژبک و اجتماعي مي
ی وابسته باه درباار هاای از منشيان، دبيران، دیوانيان و مقامنویسان سلسلهالل  تاریخ 
رو ماندن نام و یاد پادشااه باوده اسات. از ایانها در جهت جاودانهنویسي آنیخردند و تابو

نویساي و ایجااد رابطاة هاا بارای تااریخنویسان در شيوة انتخابي آندیدگاه و انگيزة تاریخ
نویسي برای مؤلّفان تأثير مستقيم گذاشته است. در الل  موارد، تاریخ شاهنامهبينامتني با 

نویساان بار آن تاریخي صرفا  گزارش وقایط تاریخي نبوده است، بلکه الل  تااریخ هایمتن
اند که بينش انتقادی  ود را نيز در تحلي  و تبيين وقایط تاریخي بکار بندند. هرچناد بوده

هاا باا دیادگاهي نویسان، درجاتي دارد، امّا همة آنميزان وابستگي یا استقيل فکری تاریخ
اناد تاا روایات مقباول دادهای تااریخي مرباوط باه آن نگریساتهو رویوفادار به حکومت 
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حاکميّت را منعکس کنند و تاریخ را به ابزاری برای رسيدن به مق ودها و مناافط سياساي 

هاا ترین انگيزة آنترین و برجستهبنابراین مهم (.61)همان: و فرهنگي حکومت تبدی  کنند 
دادن شاخص پادشااه سالجوقي، مغاول و نشاانشاان، مشارو  و مقباول نویسايدر تاریخ

است. این کوشاش ماورّ  در رابطاة  الفتوح زائنو  المآثرتاجپادشاهان هندی در دو متن 
 شود. ، به شک  صریح و ليرصریح دیده ميشاهنامهترامتني وی با 

متن پيشين در ماتن دیگار حضوری و حضور واقعي پارهبينامتنيّت مبتني بر رابطة هم 
من باه » در تعریف بينامتنيّت چنين نوشته است: الواح بازنوشتيرار ژنت در کتاب است. ژ

حضاوری مياان دو ای محدود، به صورت یک رابطة همنوبة  ودم آن را بدون تردید، شيوه
کنم، یعني به طور اساسي و الل  با حضور واقعي یاک ماتن در یا چندین متن تعریف مي

ای از ماتن الاف در ماتن ب به بياني دیگر، هرگاه پااره (.Genette, 1997: 1-2)« متن دیگر
 حضور داشته باشد، رابطة آن دو بينامتني است. 

ساازی باه دو دساتة کاين بينامتنيّت ژنتي براساس شا ص آشکارشادگي یاا پنهاان 
شاود. در بينامتنيّات بينامتنيّت صریح و آشکار و بينامتنيّت ضمني و پنهاان تقسايم ماي

شود، زیرا این عن ر به دالی  گوناگون روشان نامتني براحتي شناسایي ميصریح، عن ر بي
هاای ایان ناو  بينامتنيّات اسات. در تارین زیرشاا همهام« ارجاا »و « قولنق »است. 

تاوان شاود و نمايحضور آشکارا بيان نميبينامتنيّت ضمني و پنهان، عن ر مشترک و هم
بنابراین برای شانا ت و تشاخيص عناصار حضوری دو متن شد. بآساني متوجّه روابب هم

هاای ترین گوناهاز مهم« تلميح»و « سرقت ادبي»حضور، نياز به دانش تخ ّ ي است. هم
قاول، این نو  بينامتنيّت است. بنابراین به طور کلّي بينامتنيّات ژنات از چهاار گوناة نقا 

های تاریخي ر متند (.29: 3265)نامورمطلق، ارجا ، سرقت ادبي و تلميح تشکي  شده است 
 پذیر است. ای هر چهار نو  این بينامتنيّت بررسيسلسله
هدف پژوهش در این بخش، شنا ت چگونگي حضور انوا  رواباب بيناامتني ژنتاي در  
ای در بازة زماني سدة پنجم تا مياناة سادة هشاتم هجاری اسات. های سلسلهنوشتهتاریخ

از نظر بيلي و معنایي شاهنامه این متون را با  نویسندگان ق د دارند انوا  رابطة بينامتني
هاایي از ایان دسات پاساخ رو، در ایان بخاش باه پرساشبررسي و تحلي  کنناد. از ایان

ای بکار رفته اسات یاا های تاریخي سلسلهگویيم: آیا یک گونة بينامتنيت ژنتي در متنمي
و  شااهنامههاای متنارهتر است؟ چرا؟ کدام پچند گونه؟ بسامد کدام گونة بينامتني بيش

تارین با چه اهدافي گزینش و در ميان متون تاریخي یادشده گنجانده شده است؟ وابساته
در  شاهنامهکدام است؟ ميزان رابطة بينامتني با  شاهنامهمتن یا متون تاریخي پژوهش به 

ت های این بخش انوا  مناسباگویي به پرسشتر است؟ برای پاسخکدام دورة تاریخي بيش
در دامنة زماني سادة پانجم تاا  ای راهای تاریخي سلسلهنوشته شاهنامه وبينامتني ميان 
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اساتفاده  شاهنامهدر تواریخ، به سه گونه از متن  کنيم.ميانة سدة هشتم هجری بررسي مي

کنناد و بر اي اساتفاده مي شاهنامهکنند، بر ي به تلميح از شود: بر ي نق  قول ميمي
 گيرند.پيش مي نيز سرقت ادبي را

 بحث و بررسي
 

 قول و ارجا نق  -1
 

هاست. بر طباق آن، مؤلّاف بادون قول و ارجا  آشکارترین جلوة بينامتنيّت در متننق 
گيرد و به هماان شاک  از متن دیگر مي هایي رامتنسازی رابطة بينامتني، پارهق د پنهان

شاده و گااه بادون آن اسات. در فادهگنجاند. گاه این کار با ذکر منبط استدر متن  ود مي
 قاول تارین شاکلش عما  سانّتي نقا و لفظايترین در صاریح»نظرگاه ژنت، بينامتنيّت 

قاول قاول و مخ وصاا  نقا با نقا (. Genette, 1997: 2) «)با گيومه و یا بدون ارجا ( است
را آشاکارا  یاباد و مؤلّاف، ماتن  اودراه با ارجا ، ميزان وابستگي بينامتني افزایش ميهم

 دهد. متأثّر از متني دیگر نشان مي
قول در متن تاریخي بکار نویسي ایراني، نشانة گيومه برای تشخيص نق در سنّت تاریخ 
دادن این نو  رابطة بينامتني و جداکردن ماتن نویس برای نشانرفته است، بلکه تاریخنمي

کارده و گااه بيت و م را  استفاده مي هایي مانند شعر،شده از واژهمتن نق تاریخي از پاره
شده ميدرنگ پس از متن تاریخي آورده ای بيبدون هيچ واژه شاهنامههای منقول از بيت
 نظم و ن ر است. به شک  شاهنامههایي از متن الل  به صورت نق  پاره و

ارجاا   ونتر بدارجا  و با بسامد بيش قول باای، دو نو  نق های سلسلهنوشتهدر تاریخ 
قول با ارجا  بسيار اندک و فقب در چند ماتن تااریخي، وجود دارد. ميزان نق  شاهنامه به

اف، (963، 233: 3237)جاویني،  گشاتاریخ جهانمانند  اف،  تااریخ وصاّ ، 333، 77: 3223)وصاّ

دور حةةةرا، (943، 413، 417، 235، 379، 394 تاااریخ ، یااک مااورد، (56: 3222راوناادی، )ال ااّ
پيوند باا  شود.مي دیده (377: 3293)آقسرایي،  مسةممةةألخبام و ( 371: 3243)القاشاني،  تواولجای

ای انجام های سلسلهقول و گاه ارجا  به آن با اهداف  اص در تاریخگذر نق از ره شاهنامه
کند بار ایان کاه ها را داللت مينویسان است که آنهای تاریخها و نيّتگرفته است. انگيزه

 را برگزینند و در متن تاریخي قرار دهند. شاهنامههای متن م پارهکدا
ای باا در نظار گارفتن موقعيّات و مقاام  اود، اوضاا  های تااریخي سلسالهنویسندگان متن 

 شااهنامهاجتماعي، سياسي، فرهنگي، ایدللوژی حاکم،  واست نهاد حاکم و گاه حامي تاأليف باا 
شامار باه هایي بايها و انگيزهها با هدفگمان آناند. بيد کردهقول ایجارابطة بينامتني از نو  نق 

اند. در ادامة جستار، چگونگي این پيوند بيناامتني مبتناي بار اندیشيده شاهنامهپيوند متن  ود با 
 شود.نویسان، در بازة زماني پژوهش بازنمایي ميهای تاریخیابي به هدفدست
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همانندی مياان یاک واقعاه و یاا یاک شخ ايّت نویسان در راستای ایجاد تاریخ -1-1

اناد. ایان انگيازه های آن پردا تهبه نق  بيت شاهنامههای ها و شخ يّتتاریخي با حادثه
ناویس درباارة هاای تااریخها، گونة اندیشايدن و داوریاز نگرش شاهنامهقول از برای نق 
کناد. ایان ویژگاي یت مايتر نزد وی بر وردار است، حکاهایي که از اهمّيّتي بيشموضو 

ناویس را در شود و کوشاش تااریخای عهد مغول دیده ميهای سلسلهنوشتهفقب در تاریخ
 واهاد هام سان که وی مايدهد، بدینبازیابي و حفظ هویّت ایراني در آن زمان نشان مي

بگوید که ایران در گذشتة  ود چنين پادشاهان و پهلواناني داشاته اسات و هام  اناان و 
 شده نزد مردم نشان دهد.مان مغول را مشرو  و پذیرفتهحاک
مانناد شخ ايّتي  شااه را باهالادّین محمّاد  اوارزم، جيلگشاتاریخ جهانجویني در  

چون تاازش کند. وی هجوم مغوالن را به ایران، همای ترسيم ميآرماني و قهرمان اسطوره
الدّین را در نقش یکاي از رو، بارها جيلپنداشته است. از اینشاهنامه تورانيان به ایران در 

کاه چنانکند. هم، چون رستم، سهراب و اسفندیار بازآفریني ميشاهنامهایران در  پهلوانان
کناد و ای حماساي ساتایش مايالدّین را به گوناههای جيلها و دالوریوی بارها رشادت
یکي از پهلواناان ایاران،  هایکند که در توصيف دالورینق  مي شاهنامهسپس بيتي را از 

هاای زیار کوشاش جاویني را بارای نزدیاک کاردن شخ ايّت بویژه رستم اسات. نموناه
سلطان چاون دیاد کاه روز کارسات و وقات »دهد: الدّین به رستم بخوبي نشان ميجيل

شاتافت و از کارزار، با اندک قومي که داشت روی به محاربت آورد. از یمين سوی یسار مي
کارد آورد و مجال جوالن و عرصة ميدان برو تنگ ميها ميدوانيد و حملهميیسار بر قل  

 کرد: و سلطان بر م ال شير  شمناک جنگ مي
 بااااه هاااار سااااو کااااه باااااره برانگيختااااي
 

«همااااي  اااااک بااااا  ااااون برآميختااااي   
(343: 3237)جویني،   

يتاي از منداناه و آگاهاناة بالدّین با گرجيان، با انتخاب هوشوی در گزارش نبرد جيل 
دربارة رستم، به شکلي استعاری شخ يّت محبوب  ود را به رستم همانند کارده  شاهنامه
پان د سوار مرد ابنای جدّ و جهد را روان کردند، مگر سلطان را ناگهاان باه کمناد »است. 

 کيد، صيد کنند و آتش اسيم را منطفي،
 سااااوار جهااااان پااااور دسااااتان سااااام
 

«باااه بااااازی سااار اناااادر نياااارد بااااه دام   
(953)همان:   

کناد.  ان را به سهراب همانند مايکامي  لازان مبارک لازانيرشيدالدین هم در تاریخ  
تار از سانّش انجاام  ان مانند سهراب کارهای بازر دهد که لازانگونه نشان ميوی این

 :کندنق  ميشاهنامه داده است و به همين سب  بيت زیر را از مي
 هنااااوز از دهاااان بااااوی شااااير آماااادش
 

«همااااي رای شمشااااير و تياااار آماااادش   
(6: 3641اهلل، )رشيدالدین فض   
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طور که آشکار شد، این نو  پيوند بينامتني ارتباطي مستقيم با طبقاة اجتمااعي همان 
 ها و ایدللوژی حاکم بر ایران آن روزگار دارد. نگری آننویسان و شيوة تاریختاریخ
نویس نسابت باه ان حسّ دروني تاریخدر جهت بي شاهنامههای گاه بازگفت بيت -1-2

شاود. دیده ماي گشاتاریخ جهانیک واقعة تاریخي صورت گرفته است. این انگيزه صرفا  در 
در ارتباط با این انگيزه، جویني در اندوه کشتارهای مغاول و از دم تياگ گذرانادن حارم و 

 اواني و نوحاهالدّین و قت  وی مانند فردوسي در مار  اسافندیار فرزندان سلطان جيل
هنگام اسحار بر ال ان اشاجار، »کند: گونه ابراز ميکند و اندوه دروني  ود را اینمویه مي

گری آلاز کردند و بر یاد جواناني که هر بلبين بر موافقت فا تگان و قماری شيون و نوحه
ب از گساار بودنادی، ساحاکش و لامبهار بر چهرة انوار و ازهار در بساتين و متنزّهات مي

بارید ... صاراحي لرلاره در گلاو اندا تاه و چناگ و ربااب را آواز در بار ها اشک ميدیده
 گرفته:

 نگاااااه کااااان ساااااحرگاه تاااااا بشااااانوی
نالااااااد از ماااااار  اساااااافندیارهمااااااي  

 

گفااااااتن پهلااااااویز بلباااااا  سااااااخن   
«ناااااادارد جااااااز از نالااااااه زو یادگااااااار  

(334/ 3: 3237)جویني،   

گوید، مرباوط باه مااجرای ر فراوان آن را بازميحادثة تاریخي دیگر که جویني با اندوه و تأثّ 
هاای هاسات. مؤلّاف باا نقا  بياتشادن آنرو شدن سيطين  وارزم با قوم تاتار و کشتهروبه

شدنِ ساهراب اسات، قاوم تاتاار را باه تنادباد و سايطين که مربوط به داستان کشته شاهنامه
کناد و ز ساهراب اسات، همانناد مايای ااساتعاره شااهنامه وارزم را به نارسيده ترنج کاه در 

گونه لم و اندوه دروني  ود را نسبت به این حادثه مانند فردوسي نسبت به مار  ساهراب این
سيطين روزگار در دست شياطين تاتار گرفتاار گشاتند و اعياان و اک ار حشام »کند. بيان مي

و روز کاه ذلّ اساار دار و لقمة ذئاب و کفتار شدند و سيطين بعاد از دطعمة ذباب شمشير آب
چه پدرشان با  اندان ملوک و بيوتات قدیم کارده بودناد، برداشاتند و در زیار دیدند، کيفر آن

 :العالمين اک دفن گشتند، بلک در جوف سبا  و ضبا  ضمين و الحکم هلل ربّ
 اگاااااار تناااااادبادی برآیااااااد ز کاااااانج
 ساااااااتمکاره  اااااااوانيمش ار دادگااااااار
 

تاااارنجبااااه  اااااک افکنااااد نارساااايده   
«هناااااروانيمش ار بااااايهنرمناااااد  ااااا  

(475/ 3: 3237)جویني،   

رو پيوناد بيناامتني باا آن توانساته متني حماسي و پرشور است. از این شاهنامه -1-3
هاایي کاه نویسان با نق  بيتنویسان را پاسخ گوید. تاریخاست یکي دیگر از انتظارات تاریخ

نوا ات خي را از حالت یکاست، متن تاری شاهنامههای مشهور و پرشور مربوط به داستان
هاای اند. این پيوند بيناامتني در ماتن بری  ارج سا ته و بدان لحني حماسي بخشيده

تاریخي ع ر مغول آمده و در بخشي از متن تاریخي صورت گرفته که مؤلّف  واسته است 
 ها را توصيف کند. چگونگي نبردهای ميان مغوالن و دشمنان آن
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فت عباسي را در بغداد براندا تند و در سرزمين پهناور ایاران که  يمغوالن پس از آن 

پارچة ایران تبادی  شادند از جيحون تا فرات مستقر شدند، به تنها حاکمان جغرافيای یک
های دشمنانشان، از جمله شاهان م ار و شاام و اندازیو از سرزمين ایران در مقاب  دست

بناابراین  (.393: 3263ناژاد، )فضاليد کردناهای دیگار  انادان چنگيازی دفاا  ماياولوس
هاا را کاه هماان نویسان، از سوی دیگر ایلخانان را در قالا  ایرانياان و دشامنان آنتاریخ

 اند. دشمنان ایران بودند، در قال  تورانيان ترسيم کرده
نویسيش بدین گونه عم  کرده است. وی در توصيف نبارد در تاریختاریخ وصّاف مؤلّف  

سو، متن تااریخي را باه کوشد تا از یکمي شاهنامه ریان با نق  چهار بيت از مغوالن و م
تر با ماتن متني با شور و فضای حماسي تبدی  کند و به این شک   واننده را هرچه بيش

راه سازد و از سوی دیگر سپاه ایلخانان را مانند ساپاه ایاران در مقابا  و حادثة تاریخي هم
قائد لشکر ایلخااني، تمغاور »کند: گونه ترسيم ميماجرا را این توران توصيف کند. وی این

درنوئين و توداون بهادر بودند و در صحرای آبلستان  يام اقامت را مطنّ  و اسباب طعاان 
بيناي و ضراب مرتّ  گردانيده. مجنّدة م ری بر ایشان چاون فضاای باد کاه قابا  پايش

ا تيط صفوف که تيگ  اط   ساء روح نباشد، تا تن آوردند به هنگام اجتما  رجوف و 
 :زن جریدة عمر، بيتبود و سنان  امه

 از آوای اساااااااابان و گاااااااارد سااااااااپاه
 سااااتاره ساااانان بااااود و  ورشاااايد تيااااگ
 ز تيااااگ و ز گاااارز و ز کااااوس و ز گاااارد
 همااااي چشاااام روشاااان عنااااان را ندیااااد
 

 بشاااااد روشااااانایي ز  ورشااااايد و مااااااه 
 از آهاااان زمااااين بااااود وز گاااارد ميااااگ
دساااايه شااااد زمااااين آساااامان الجااااور  
«ساااااپهر و ساااااتاره سااااانان را ندیاااااد  

(36: 3223)وصّاف،   

ر ، نبارد پهلواناان ایراناي باا پهلواناان مؤلّف دو بيت نخست را از داستان یاازده  
 سرو و توصيف سپاه ایران برای نبرد توراني و دو بيت بعد را از داستان پادشاهي کي

هاا، حااکي از و نقا  آنه شااهنامبا تورانيان برگزیده است. این گونه برگزیدن ابياات 
دادهاای مرباوط باه نبارد در نگاارش روی ةالحضروصّافچگونگي تفکّر و طرز نگرش 

 مغوالن با دشمنانشان است. 
کردن متن شویم که به منظور  ارجمواجه مي شاهنامههایي از با بيت المآثرتاجدر متن 

کردن آن نق  شاده سياز حالت  بری گزارش یک واقعة تاریخي و در عوض پرشور و حما
 واهاد صاحنة نبارد مياان ساپاهيان است. یکي از آن موارد زماني است کاه مؤلّاف ماي

الدّین محمّد سام لوری و کافران سرزمين بناارس در هندوساتان را وصاف کناد. وی معزّ
نخست گزارش را به مانند فردوسي با الرا  و استفاده از واژگان و تشبيهات حماسي آلااز 

 افزایاد. بار ميازان شاور، احسااس و هيجاان آن ماي شاهنامهپس با نق  ابيات کند، سمي
هر دو لشکر چون کوه پوالد صف کشيدند و به ساان دو دریاای دماان از بااد صرصار در »
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 تموّج آمدند و عرصة هند از سوار و پياده چون دشت محشر تضایق پذیرفت ...

اناااادر آمااااد سااااپاهز دو رویااااه تنااااگ  
شااااير و تياااارکااااه باااااران او بااااود شم  

 ز پيکااااااان پااااااوالد و پاااااار عقاااااااب
 

 یکاااااي ابااااار گاااااویي برآماااااد ساااااياه 
 جهاااان شاااد باااه کاااردار دریاااای قيااار
«سااااايه گشااااات ر شاااااان ر  آفتااااااب  

(535: 3263)نظامي نيشابوری،   

 شااهنامههاای نویسان از نق  بياتهای حکيمانه، انگيزة دیگر تاریخاندیشهبيان  -1-4
زی و تاذکّر باه پادشااهان، حاکماان و دیگار سااحکيمانه در جهت آگااه هایبيان اندیشه
گذاردن داری جهان و لزوم به جایرتبة درباری مبني بر زودگذر بودن و ناپایمقامات عالي

هاای تااریخي کاه تارین ماتننام نيک، رعایت رعيّت و اصيح امور کشور اسات. برجساته
گوناه هاا، بياان ایانر آند شااهنامهنویسان از پيوند بينامتني باا ترین انتظارات تاریخمهم

اف ال ادور، تااریخ جهاانراحاههای حکيمانه است، چهار متن اندیشه  وگشاا، تااریخ وصاّ
 است.  المآثرتاج
، علّت اصلي تازش مغوالن باه ایاران، مرباوط باه گشاتاریخ جهانطبق سخن جویني در  

دهاد. هر اتارار مايرساندن تاجران مغولي را در شزماني است که سلطان محمّد دستورِ بِقت 
به اعيم احوال ایشاان رساولي باه عارا  »لایر ان، بازرگانان مغولي را بازداشت کرد، سپس 

تفکّر به اباحت  ون ایشان م ال داد و مال ایشاان فرستاد به حضرت سلطان و سلطان نيز بي
 «باالپار و حيل پنداشت و ندانست که زندگاني حرام  واهد شد، بلک وبال و مرغ اقبال بي

، سالطان شاهنامهجویني پس از بيان این مقدّمه با استناد به بيتي از  (.393: 3237)جویني، 
 کند: دهد و به علّت این کار سرزنش ميمحمّد را پند مي

 هاااار آن کااااس کااااه دارد روانااااش  اااارد
 

«سااااااار مایاااااااة کارهاااااااا بنگااااااارد   
(393)همان:   

قاول از در ایران، با نقا زاده کردوجين در نکوهش دوران حکومت شه الحضرهوصّاف 
و ارجا  مستقيم به فردوسي، طرز تفکّر  ود را باا اندیشاة حکيماناة فردوساي  شاهنامه

کناد و وی را از گذر به طاور ليرمساتقيم کاردوجين را سارزنش مايراه و از این رههم
زماين کاه  يصاة تر اوقات، ممالک ایاراندر عهدی که بيش»داند.  اندان چنگيز نمي

جهان و سردفتر اقاليم زمان تواناد باود، ساغبة انهادام و عرضاة ا تارام اسات و  اقاليم
چه در اک ر بقا  و مدارس مدرّس تقدیر بمظهر رساانيد و روان فردوساي از گفتاة چنان

 سرایيد، بيت: ود بدین طرز مي
 پسااااار کاااااو نااااادارد نشاااااان از پااااادر
 

«تااااو بيگانااااه دانااااش مخااااوانش پساااار   
(491: 3223)وصّاف،   

را در ماتن )فردوسي( و نام شاعر  )شاهنامه(های نام متن با ارجا ، آشکارا، پيرامتنمؤلّف  
گونه بر آن است از قدرت نام مرجط  ود در جهت افازایش پاذیرش آورد و اینتاریخي مي

 افکار  ویش و مشروعيّت متن بهره ببرد.
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هاا و هادفپاردازی فردوساي از دیگار گيری و تأثيرپذیری از سبک داستانبهره -1-5
ها با آوردن قول است. آنگذر نق از ره شاهنامهنویسان از پيوند بينامتني با های تاریخنيّت
در توصيف طلو  و لروب  ورشيد، در ميان یادکرد یک حادثه بویژه شاهنامه هایي از بيت

یجااد ا شااهنامهاین رابطه را با  هاعيقة  ود و دشمنان آن نبردهای ميان پادشاهان موردِ
 اند.کرده
شود. جویني یکي گونه رابطة بينامتني دیده ميدر هشت مورد این گشاتاریخ جهاندر  

نوین و سکتو تقاای باا اال »از آن موارد را در ذکر استخيص فناکت و  جند آورده است. 
پنج هزار مرد نامزد فناکت شدند و امير آن ایلکتوملک بود، با لشکری از قنقلياان ساه روز 

 الرسم جنگي کردند، زیادت اقدامي ننمودند تا روز چهارم:ليع
 چاااو افکناااد  اااور ساااوی بااااال کمناااد
 

 برآماااااد زماناااااه باااااه چااااار  بلناااااد 
 

وی باری دیگر، در ذکار  (.377/ 3: 3237)جویني، « امان  واستند و به ایلي بيرون آمدند
 کناد: ارش مايداد تااریخي را گازاستخيص شهر مرو با استفاده از همين شيوه، ایان روی

او )تولي( به نفس  ود با ساواری پان اد باه دروازة فياروزی آماد و باه گرداگارد شاهر »
کردناد و گماان آن درگشت و تا شش روز در ف ي  و باره و  ند  و منارة آن نظاره ماي

داشت که ک رت عدد ایشان کفایتي  واهد نمود و دیوار که ح ني ح ين باود، پایاداری 
 هفتم: واهد کرد تا روز 

 چااااو  ورشاااايد تابااااان ز باااارج بلنااااد
 

  واسااات افکناااد ر شاااان کمنااادهماااي 
 

لشکرها جمط گشته بود، به دروازة شهرستان نازول کارد. جناگ آلااز نهادناد. ماردی 
 (.336-333/ 3)همان: « دویست از دروازه بيرون رفتند و حمله بردند

پردا ته اسات. وی  اهنامهشهای نيز بارها با این انگيزه به نق  بيت تاریخ وصّافمؤلّف  
را که در توصيف طلاو  و لاروب  ورشايد اسات، مانناد  شاهنامهدر چهار مورد ابياتي از 

هاا آورد. یکاي از ایان گازارشفردوسي در بين توصيف و گزارش یک داستان تاریخي ماي
اف شايرازی ایان   ان به سمت بایدمربوط به حرکت لازان و برای نبرد با وی اسات. وصاّ

علي هذا در مدّتي اندک چنان داند که چهاردهم ذی قعادة »کند: چنين بيان مي صحنه را
 سنة اربط و تسعين و ستمائه به وقتي که، بيت:

 سااااپاه شاااا  تيااااره باااار دشاااات و راغ
 چاااااو فاااااوالد زنگاااااار ورده ساااااپهر
 

 یکاااااي فاااااارش گسااااااترد از پاااااارّ زاغ 
 تاااو گفتاااي باااه قيرانااادر انااادود چهااار
 

 (.233: 3223) وصّاف، « ای نزول کردورای پشتهو در ما دوازده مسافتي اردوی باید 
داد و یاا دورة حکومات و  واساته اسات یاک مکاان، یاک رویناویس مايگاه تاریخ 

را بهترین  شاهنامههای روایي پادشاه موردِعيقة  ود را وصف کند. بدین منظور بيتفرمان
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ن و نقا  ابياات یابي به هدف  اود دیاده و باا ارتبااط بيناامتني باا آگزینش برای دست

هاایي را کاه که مؤلّف تاریخ اولجایتو، بيتبرگزیده از آن به این کار اقدام کرده است. چنان
گونه در وصف بيد هند بکاار بارده گر آورده، اینفردوسي در وصف مازندران از زبان رامش

دریان  تماميّت بيد و دیار هند معمور و اهالي لر  نعمت و سرور و در ف ول اربعه»است. 
تکلاف و ریااحين تطلا  دیار هفتاد نو  گ  رنگين پربار و العج  دیگر انوا  ریااحين باي

 چنين، بيت: موجود و مهيّا باشد و هم
 دی و بهماااااااااان و آذر و فاااااااااارودین

گااااوار و زمااااين پرنگااااارهااااوا  ااااوش  
 

 هميشااااه پاااار از اللااااه بينااااي زمااااين 
«ناااه گااارم و ناااه سااارد و هميشاااه بهاااار  

(333: 3243)القاشاني،   

هایي دیگر که مربوط به وصف الواکننادة مازنادران از زباان ظامي نيشابوری نيز بيتن 
گزیناد و آن را در وصاف آب جّاون در سارزمين کااووس اسات، برمايگر برای کيرامش

آب جّاون »  در این متن تاریخي آمده است: کند. این ابيات بدین شکهندوستان نق  مي
پذیر بود و بيضة ماهي بار روی چيني، زدوده و عکسکه از لایت صفا و روشني، چون آینة 

 آن به سان گوهر بر پيکر  نجر، تابان و مستنير: 
 گااايب اسااات گاااویي باااه جاااویش روان

باااارهماااه سااااله  نااادان لااا  جاااوی  
 

 هماااااي شااااااد گاااااردد ز باااااویش روان 
«باااااه هرگااااااه بااااااز شاااااکاری بکاااااار  

(436: 3263نيشابوری،)نظامي  

نویساانِ گساترة هاای بر اي تااریخترین انگيزههمشهری یکي از ماندیشة ایران -1-6
قول از آن، بيان افکاار گذر نق از ره شاهنامهزماني پژوهش، از ارتباط و تعام  بينامتني با 

هاای های ایرانيان در باب چگاونگي حکومات و پادشااهي و انتقاال آن باه ماتنو اندیشه
ي که چاارچوب ایان اندیشاه در آن به م ابهِ متنشاهنامه تاریخي دورة اسيمي بوده است. 

های تاریخي را به  اود جلا  پذیر است، توجّه نویسندگان متنترسيم شده و بخوبي فهم
هاایي از آن باا مضامون اندیشاة که با برقراری پيوند باا آن و نقا  بياتکرده است. چنان

   اند.شهری به این مهم دست یافتهایران
 ردمنادی و هنار ورزی، چون، عدالت، دینهمدر ایران فرهنگي، هنگامي که عناصری 

شاهری را گيرد، ایران سياسي و به عبارتي دیگر اندیشة سياسي ایارانميدر کنار هم قرار 
نمایاد. یابي پادشاهان، بسيار ضروری ميها در جهت مشروعيّتدهد. این مؤلّفهتشکي  مي

آوردن مشاروعيّت و بدسات افزون بر آن، نيروی معنوی فرّه ایازدی یاا  ورناه نياز بارای
ای، هاای تااریخي سلسالهدر مياان ماتن (.Goli, 2001: 6)شدن حکومت الزم اسات مقبول
هاای مرباوط باه اندیشاة را که سرشاار از مؤلّفاه المآثر، شاهنامهتاجو  ال دورحةةرامؤلّفان 
اکماان ها را برای شاهان باستاني ایران قائ  است، بارای حشهری است و فردوسي آنایران

گيرند و با این روش بر آن هساتند کاه پادشااهان ليرایراناي سلجوقي و مغول در نظر مي
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داری را حاکم بر ایران را تبدی  باه پادشااه آرمااني کنناد و راه و رسام درسات حکومات

سان در حيات فکری و اندیشگاني ایران دورة اسايمي ها بياموزند.. بدینليرمستقيم به آن
ای سدة پنجم تا ميانة سدة هشتم هجاری باا جریاان بازیاابي خي سلسلههای تاریدر متن

رو هستيم، زیرا حضور اقاوام روبه شاهنامهشهری بر مبنای ارتباط بينامتني با اندیشة ایران
بيگانة سلجوقي و مغول در ایران و شرایب نامساعد اجتماعي، سياسي و فرهنگي ایاران در 

نویسان در جایگاه اندیشمندان و اه  ادب و فرهناگ در کرد که تاریخآن دوران ایجاب مي
  جهت بهبود اوضا  و بازیابي هویّت ایراني قدمي بردارند.

را  ال ادورحةةراشااه شدن طغرل به دست  وارزممحمّد راوندی، یک دهه پس از کشته 
نوشت. از این رو وی روزگار  وش گذشته در عهد طغرل سلجوقي را از دسات داده باود و 

برد. به سب  وجود شرایب نامناس  عارا  عجام در دوران زوال زمانة پرآشوبي بسر مي در
ترین آرزوی راوندی برقراری دوبارة ثبات سياسي و آراماش در جامعاه ع ر سلجوقي، مهم

گوناه مند و  ردمند در مقام پادشاهي باود تاا شااید بادینبا حکومت فردی عادل، قدرت
را  عجم باازگردد. چناين شخ اي از نظرگااه وی اباوالفتح باری دیگر امنيّت و عدل به ع

شهری کاه بن قلج ارسين، پادشاه سلجوقي روم بود. مؤلّف آگاه به اندیشة ایران  سروکي
دار باوده، اقادام باه ساا تن موضو  و بنياد آن ضرورت وجود نظام پادشاهي عادل و دین

ود را بارای داشاتن شارایب بهتار پادشاهي آرماني از وی کرده و تمام آمال و آرزوهای  ا
  اجتماعي، سياسي و فرهنگي در عرا  عجم متوجّهِ او کرده است.

کردهاا و رفتارهاای دیدگاه انتقادی نویسنده در بررساي ناکارآمادی ساا تارها، عما  
سياسي، ا يقي، اجتمااعي و فرهنگاي صااحيان قادرت، اعام از سالطان و ساایر عواما  

سو الگویي مطلوب برای بهبود اوضاا  ارائاه دهاد و از ساوی حکومتي بوده است تا از یک
گرایانة آنان را نشاان دهاد و دیگر اعتراض و مخالفت  ود نسبت به اعمال ظالمانه و ویران

شناسي اوضاا  نامسااعد موجاود باه ساب  این همان آسي  (.74: 3263)شرفي، ثبت کند 
نویس است. وجود ایان عواما ، داری نامناس  پادشاهان و حاکمان از سوی تاریخحکومت

شااهنامه نویسنده را بر آن داشت که بهترین متن را برای ارتباط بينامتني با آن برگزیناد. 
هاایش از یاابي باه اهاداف و انگيازهتوانست مؤلّف را در مسير دستهای آن ميمتنو پاره
در آن دوران  شاهرییاری رساند. هدف مؤلّف بازنماایي اندیشاة ایاران ال دورحةةرانگارش 

های این اندیشاه مؤلّفه شاهنامهجاکه در نامساعد سياسي، فرهنگي و اجتماعي بود و از آن
 به بهترین وجه بازسازی شده است، بهترین متن برای این منظور بود. 

شهری است. تأکيد های اندیشة پادشاهي در اندیشة ایرانترین مؤلّفهگستری از مهمداد 
راهاي پادشااهي و دیان، هاا، هامروری، رعایت ان ااف و داد درباارة آنپبر ضرورت رعيّت

گياری اصاول و مفااهيم مهام اندیشاة داری بار جهاانراستي و درستي و برتاری جهاان
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باودنِ نيز به این مفاهيم بسيار پردا ته شده است و محوری شاهنامهشهری است. در ایران

 است. های ضروری شاه آرماني آشکار آن در ميان ویژگي
جاکه طباق گفتاة مؤلّاف، بسيار ضروری نمایانده شده، تا آن أللصدو حة ألدر « داد»اص   

افتتااح باه عادل کاردم کاه سايرت »کتاب را با سخني در ستایش عدل آلاز کرده است: 
الدین است و در هر دوری عمارت جهان و امان عالمياان از عادل باوده پادشاه عادل لياث

راوندی در گزارش بخش مربوط به فرا ي مملکت سنجر و نفاذ  .(96: 3222)راوندی، « است
باه شااهنامه هاایي از کناد و باا آوردن بياتحکم او، وی را بخشنده و عادل معرّفاي ماي

کناد. های دادگساتری بارای پادشااه اسات، تأکياد مايهای موردِنظر  ود که نتيجهنکته
 ورزید، شعر:بخشيد و عدل ميسلطان سنجر والیت مي»

کااس کااه دادتخاات مهااي باار هاار آن بااه  
 کناااااد آفااااارین تااااااج بااااار شاااااهریار
 بنااااازد باااادو تاااااج شاااااهي و تخاااات
 

 کنااااااد در دل او باشااااااد از داد شاااااااد 
داربااااود تخاااات شاااااهي باااادو پااااای  
«بدانااااادیش نومياااااد ازو شااااااد بخااااات  

(396: 3222)راوندی،   

اهان کناد و پادشاشهری تأکيد ميبر اص  مهم دیگری از اندیشة ایران المآثرتاجمؤلّف  
 شااهنامههاایي از  واند و سپس سخن  ود را با نق  بيترا به لزوم پردا تن به آن فرامي
چه استمرار مراسم دین و استقرار قواعد ملاک »سازد: مي با همين مضمون مستند و مؤکّد

اناد و اشاارت حضارت نباوّت توأمانند و اطّراد امور ملّت و اتّسا  اعمال دولت شریک عنان
و السّيم مخبر است از سيا  این مقدّمات و مشعر است از فحوی این کلماات  ةلوعليه ال َّ

 که الدّینُ أُسّ و الملکُ حارس  و ما ال أُسًّ له فهو مهدوم  و ما ال حارس  له فهو ضائطُ:
 باااااااادان ای  ردمنااااااااد باااااااااآفرین
 نااه بااي تخاات شاااهي بااود دیاان بااه پااای

دگاااار تافتااااهدو دیباساااات باااار یااااک  
ز اساااات دیااااننيااااانااااه از پادشااااا بااااي  

 

 باااااارادر بااااااود پادشاااااااهي و دیاااااان 
 ناااه باااي دیااان باااود پادشااااهي باااه جاااای
 باااااارآورده پاااااايش  اااااارد بافتااااااه
«نااااه بااااي دیاااان بااااود شاااااه را آفاااارین  

(323: 3263نيشابوری، نظامي)  

هاایي از آن گذر نق  بياتاز رهشاهنامه های متنفراواني حضور پاره روپيشِدر نمودار  
 ه طور محسوس نمایان است. ای، بهای سلسلهنوشتهدر تاریخ
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 ای پژوهش به ترتي  تاریخيهای تاریخي سلسلهدر متن شاهنامهقول از فراواني نق  -6 نمودار
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شود، بر ميزان وابستگي بيناامتني نياز تر ميبيش شاهنامهقول از هرچه بر ميزان نق  

الماآثر، و تااج أللصةدو حة ألدر نماودار آشاکار اسات، شود. بنابراین همان طور که افزوده مي
اف وگشاا تااریخ جهااان تارین وابسااتگي بيناامتني از نااو  نقا  قااول و باايش تاااریخ وصاّ

، بايتااریخ ابان باي والفتوح، ترجمة تااریخ یميناي نامه،  زائننامه، ذی  سلجو سلجو 
ای هار دو دورة سلساله هاای تااریخيترین ميزان وابستگي را داراست و تقریبا  در متنکم

نویساان گوناة وجاود دارد و تااریخ شااهنامهسلجوقي و مغول این نو  رابطة بيناامتي باا 
ای های بينامتني ژنتي در متون تااریخي سلسالهبيش از دیگر گونه را شاهنامهقول از نق 

 اند. بکاربرده

 تلميح -5
ها و یاا یاک مایهها، بن، داستانترین نو  بينامتنيّت است که در آن به اشخاصتلميح پنهان

بينامتنيّات »گوید: شود. ژنت در تعریف آن چنين ميتفکّر موجود در متن دیگر ارجا  داده مي
هایي که نياز به هوشي بسيار دارد تا پيوناد ترین صراحت و لفظ، تلميح است، یعني گفتهدر کم

 « دانااد، دریافاات شااودگرهااایي را بااه آن بااازميميااان آن مااتن و متنااي دیگاار کااه بخااش
(Genette, 1997: 2). کاه نقش  واننده در دریافت این نو  بينامتنيّات بسايار اسات. باه طاوری

 ها بسيار مؤثّر است.ميزان دانش وی در تشخيص اشارات بينامتني و مرجط آن
هاای تااریخي نویسان به دو صورت، این گونه رابطاة بيناامتني ژنتاي را در ماتنتاریخ 

 هاایهاایي کاه باه شخ ايّتاند. بخش نخست مربوط است به اشاارهبکار بردهای سلسله
هاا و هاا،  واساتهاناد، نگارشای بار آن باودهنویساان سلسالهشده است. تااریخ شاهنامه
های پادشاهان و به طور کلّي، نهاد قدرت را در متن تاریخي بازتاب دهند. بار ایان برداشت

هاای ها، آگاهاناه مياان شخ ايّتها و حکومت آنبخشي به شخ يّتپایه برای مشروعيّت
اند. افزون بر آن، یکي از همانندسازی کرده شاهنامه هایتاریخي موردِنظر  ود و شخ يّت
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کارهای حفظ و بازیاابي هویّات ایراناي، یاادآوری ناام و زنادگي پادشااهان و ترین راهمهم

 قاي و رفتااری، بخاوبي درهاای ا يپهلوانان دوران اساطيری ایران اسات کاه باا ویژگاي
حضاوری گااه هامهای تااریخي ایان دوران جاایرو متننمود یافته است. از این شاهنامه
 شده است. شاهنامههای شخ يّت

کوشيدند که از یک سو سلجوقيان و مغاوالن را باا گذشاتة آرمااني و نویسان ميتاریخ 
وادار باه پاذیرش فرهناگ ایاران  ها راپرافتخار کشور ایران آشنا سازند و از سوی دیگر آن

رانان مغاول را مانناد پادشااهان که آشکار است مورّ ان نخست  انان و حکمکنند. چنان
هاا را باا پادشااهان و اند تا بتوانناد در مرحلاة بعاد آنایراني به مرتبة پادشاهي ارتقا داده

ن نوشاته اسات: همانند سازند. وصّاف شيرازی در وصف لازان  ان چني شاهنامه پهلوانان
اف،  «پادشاه عادل، شاهنشاه اسيم، لازان بر استخيص دمشاق فاائز شاد»  (.269/ 4: 3223)وصاّ

 دربارة اولجایتو نيز چنين سروده است: 
 تااا جهانساات، شهنشاااه جهااان ساالطان باااد
 

 چر  سرکش چو کماان دساتخوش فرماان بااد 
(554)همان:   

 ان، اولجاایتو و ابوساعيد را ي بویژه لازانرو مؤلّف در همه جای این متن تاریخاز این 
که مسلمان شدند و نقش مؤثّری در ترویج اسايم داشاتند، بايش از دیگار  اناان مغاول 

دل، بهمان فر، سکندرهمّت، صفدر دارابها را با عناوین و القابي، مانند فریدونستوده و آن
یين، اسکندر کساراوشش، آ سرو سامدل، کي ان، جمشيد تهمتنمهر، جمشيد برای لازان

دل بارای اولجاایتو و رساتم، روزگاار  سارو همّات، سار ابفر، سکندر شاه، کايفریدون
صيت برای سلطان ابوساعيد  طااب قباد، ثاني اسکندر، آرش جمشيد سرو، گيتي کيکي

نياز در ساتایش اولجاایتو و رسايدن وی باه تخات  تاریخ اولجاایتوقرار داده است. مؤلّف 
، حاقّ  اود را شااهنامه دارين با همانندسازی وی با پادشاهان و پهلوانان نامپادشاهي، چن

افسار و ساریر سالطنت »دادن وی و حکومتش کوشيده است: ادا و در جهت مشرو  جلوه
ایران از بحر تا بحر و از نهر تا نهر در این عهد و زمان و حين و اوان مبارک به حکم بارگاه 

پارور و تبارک مباارک را باه قادوم ميماون  ادایگان بنادهالهي و مسند و دیهيم شاهي، 
پادشاه شر  و لرب ...، سليمان فرمان، ، سير و  سرو دادگر، دارای بحر و برّشهریار فرشته

جااه عاادل، مؤیّاد یاد، مظفّرفار، سکندر رای، چنگيز ان سياست، ...، لازان عادالت، جام
..، اولجایتو سلطان محمّد  دابنده  لّد االعظم . سرو رو، دارا رای،  اقانوش، کيسياوش

 (.4-2: 3243)القاشاني، « اهلل دولته و جع  بسيب االرض مملکته مزین و محلّي گردانيده
کاه شاود. چناانهای ع ار سالجوقي نياز دیاده مايدر متن شاهنامه کرد بهاین روی

رستم دانساته و ظهيرالدّین نيشابوری، سلطان طغرل را دارای فرّ جمشيد و نيرو و دالوری 
فرط ایان معادلت و فايی ایان عاطفات اقتضاای آن »چنين به مدح وی پردا ته است: 

کند که نه بس روزگار تمامي اقاليم جهان در تحت فرمان سلطان ایاران آیاد،   وصاا  مي
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کف که دولتش باه دوام مقارون تن حاتمکه هر روز این پادشاه حيدردل جمشيدفرّ تهمتن

  (.32: 3223) نيشابوری،  «ام دل موصولباد و زندگاني به ک
داری مانناد های رفتاری، ا يقي و حکوماتها را در ویژگيتنها آننویسان نهبر ي تاریخ 

هاا را برتار از اند، بلکه گاه پا را از این فراتار نهااده و آندانسته شاهنامهپادشاهان و پهلوانان 
اند باه پادشااهان آرمااني ن با این کار کوشيدهنویسااند. تاریخپنداشته شاهنامههای شخ يّت

بهتار هساتند تاا شاهنامه  ود تلقين کنند که حتّا از پادشاهان و پهلوانان محبوب ایران در 
داری بر طبق آیاين شاهریاری ایراناي ها را به اجرای آیين شهریاری و حکومتگونه آنبدین

   پروری تشویق کنند.مداری و رعيّتمنطبق بر عدالت، راستي،  ردورزی، دین
های  ود در راستای این هدف، دربارة شايوة وصّاف به منظور نمایش و ترسيم اندیشه 

اگار سار اب رساتم دساتان »نویسد: های محمود لازان چنين ميداری و دالوریمملکت
تن و بهمن لشکرشکن و بيژن گيو و گودرز نياو و هوماان پارکين و نيرم و اسفندیار رویين

زنناد، در ایان حاال بين که داستان شجاعت ایشان در زمانه هنوز به دستان مايبهرام چو
اف، « ران در گاوش کشايدندیحاضر بودندی، به بندگي او نعا  یاک -437/ 4: 3223)وصاّ

وی در ستایش ابوسعيد نيز بر آن است که همه عالم تن و او جاان اسات و کسارا و (. 433
  (.933/ 5)همان: داند ميای بيش ندارا و قباد را نزد او افسانه

قدر الدّوله پسر محمود لزنوی، آن، در ستایش دالوری سيفترجمة تاریخ یمينيمؤلّف  
بيناد و کند که حتّا وی را در شجاعت و جنگاوری برتر از رستم و اسافندیار مايمبالغه مي

الوری الدّولاه محماود در اظهاار آثاار مردانگاي و تقادیم اباواب دآن روز سايف»گویاد: مي
بردی نمود که ذکر آن بر صحيفة ایّام و جریدة اعوام باقي ماند و اگر رستم و اسافندیار دست

آن حالت مشاهدت کردندی به آداب سيف و سنان او اقتدا ساا تندی و بار آثاار و دسات و 
  (.333: 3527)جرفاذقاني، « بازوی او آفرین کردندی و از قوّت و شجاعت داستان زدندی

اسات. مؤلّاف  شااهنامه هاایابطة بينامتني از نو  تلميح، اشاره به داستانبخش دوم ر 
اساتفاده کارده شاهنامه داد دادهای تاریخي از دو رویدر هنگام گزارش روی تاریخ وصّاف

است. وی به منظور نمایاندن آمادگي و توان نظامي سپاهيان و سارداران اميار چوپاان در 
 اان اسافندیار  گانة افراسياب و هفاتهای دهبه رزمشرایب سخت برای نبرد با دشمنان، 

داناد ميشاهنامه های ها و حادثهگيری از این داستانکند و آن را در نتيجة الهاماشاره مي
و در ضمن آن نيز فرزند  لف نویان را در دالوری و کارداني جنگ باه گياو و بهمان تشابيه 

دار با چند تن که رکاب را در ام اال ویان جهانگاه نآن»داند. کند و وی را تالي رستم ميمي
 ان اسفندیاری مانند دل سالر به روز بزم، گاران برد هفتگانة افراسيابي و دستهای دهرزم

داشته بودند، فرزند  لف او تالي رستم، گيو دوم، بهمن اسفندیار ثاني با آن فاوج معادود در 
 (.  943-941/ 5: 3223)وصّاف،  «گشت کش مقام توقفمقابله با آن لشکر نامعدود عنان
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یابي به هدف  اود در جهت دستشاهنامه امير سرو دهلوی از این رابطة بينامتني با  

الدّین محمّاد  لجاي، باه صاورت دالوراناي کاه که نمایاندن سپاهيان پادشاه لازی، عيء
وی ایان اند از مسيرهای سخت برای گسترش اسيم عبور کنند، بهره گرفتاه اسات. آماده
هيک  از بس بلندی کاوه باه حادّی اسبان پي »کند: داد تاریخي را چنين گزارش ميروی

پيکر در شکاف هر لار باه  رد نمودند که گویي تيگ کوه مورچه گرفته است و شتران کوه
کردند. هار آمدند که پنداری در روزن  انه ذرّات هوا زیر و زبر ميلایتي باریک در نظر مي

 سرو در وی با همه لشکر گم گردد که باز نتاوان یافات و هار تي نشي  که کيلار به لای
کاووس با چندان بلندپری هم در بررفتن آن مردار شاود کوه به حدّی بلند که کرکس کي

« که به تيگ نرسي و گویي که از بس ویراني در قاف هار قلاه بيضاة سايمرغ بتاوان یافات
 (. 336: 3652)دهلوی، 

نویسان برای نماایش حاکي از آن است که تاریخ شاهنامهد بينامتني با بررسي این پيون 
های  ود از شرح یاک واقعاة تااریخي بادین رابطاه ها و نگرشآشکارا و گاه پنهان انگيزه

هاسات. ایان امار باا هاای وابساته باه آناند و آن ستایش حاکماان و شخ ايّتفکرکرده
 نویسي مورّ ان صورت گفته است. یشة تاریختأثيرپذیری از شرایب ایدللوژیک حاکم بر اند

 سرقت ادبي -3
 گيارد. در دیادگاه ژنات بينامتنيّات سرقت ادبي در زمرة بينامتنيّات ضامني قارار ماي

تر صریح و کمتار رسامي آن، سارقت اسات. باه ایان صاورت کاه بخاش یاا در شک  کم»
 (.Genette, 1997: 2)« کنادگيرد، امّا مرجط آن را اعيم نميهایي از متن دیگر را وام ميبخش
کاردن پيوناد طور که آشکار است در این نو  رابطاة بيناامتني مؤلّاف ق اد پنهاانهمان

کااری پردازد، امّا این پنهاانبينامتني را دارد و به حضور پنهان یک متن در متن دیگر مي
مؤلّاف  (.33: 3239)ناامورمطلق، های ادبي نيست، بلکه دالیلي فراادبي دارد به دلي  ضرورت

آورد کاه گاویي ای را از متن دیگار طاوری در ماتن  اود مايدر این نو  بينامتنيّت پاره
کناد و آن را در رو از مرجاط یااد نمايمتن را به  ود نسبت دهد. از این واهد آن پارهمي
 گنجاند. الی متن  ود ميبهال

و گاه هار دو  یا معني( )لفظسخنوری پيکره یا پيام »سرقت ادبي در بيلت آن است که  
« آنکه آشکارا و به نام یا پوشيده و به کنایاه از او یااد کنادرا آگاهانه از دیگری بستاند، بي

سرقت ادبي در بيلت انوا  گوناگوني مانناد سالخ، مساخ، نساخ و  (.923/ 2: 3233)کزازی، 
شاود و یاده مايای باازة زمااني پاژوهش دهای سلسلهنوشتهچه در تاریخنق  دارد، امّا آن

اند، نو  نسخ برگزیده شاهنامهنویسان این شيوه را برای ایجاد تعام  و رابطة پنهان با تاریخ
و  المآثرتاریخ وصّاف، تاجای، مؤلّفان سه متن های سلسلهاست. گفتني است در ميان تاریخ

 اند. پردا تهتوجّه نشان داده و بدان  شاهنامهبه این نو  رابطة بينامتني با ال دور حةرا
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گونه دگرگوني و تغييار سارقت نسخ به این صورت است که لفظ و معني را بدون هيچ 

(. ایان ناو  494: 3291؛ قايس رازی،253: 3271)هماایي، کرده و به  ود نسبت داده باشاند 
 شااهنامةشود: گاه بيت یا ابياتي از دیده مي ال ّدورحةرا سرقت ادبي به دو صورت در متن

هاای دون هيچ تغييری در لفظ یا معني و حتّا بدون یادکرد منبط در ميان بياتفردوسي ب
 شود. سرودة مؤلّف درج مي

در نمونة زیر که باه  -3وجود دارد:  الصّدورحةراهایي بسيار از این نو  سرقت ادبي در نمونه

آن دو  برگزیاده و در مياان شااهنامهق د دادن اندرز سروده شده است، بيت نخست و پایان از 
 ای شود: که به مرجط سخن اشارهآنبيت سرودة راوندی گنجانده شده است بي

ریااااز گااااردد ساااار ساااارفرازچاااو  ااااون  
 اگااااار گااااانج داری اگااااار درد و رناااااج 
 جهاااااان را مااااادان جاااااز دالور نهناااااگ 
 چناااااين اسااااات آیاااااين چااااار  روان
 

بااااار نماناااااد درازباااااه تخااااات ک اااااي   
 بماناااااد هماااااي در سااااارای سااااااپنج

ه چناااگبخایااد بااه دناادان چاااو گياارد باا  
«توانااااا بااااه هاااار کااااار و مااااا ناااااتوان  

(393: 3222)راوندی،   

فردوسي گرفته و م راعي را  ود بر آن افازوده  شاهنامةدر مورد دوم، یک م را  را از 
است. البتّاه در بر اي ماوارد م ارا  افازوده باه ساب  تعقياد معناوی و ضاعف تاأليف 

هاای دوم از و م ارا  شاهنامههای نخست از های زیر م را پذیر است. در نمونهتشخيص
 راوندی است: 

گماااااان بباشااااد همااااه باااااودني بااااي  
 چنااااين اساااات کااااردار چاااار  بلنااااد 
 نداناااااد کساااااي راز گاااااردان ساااااپهر
 

 نتااااااابيم بااااااا گااااااردش آساااااامان 
 تاااااو دل را باااااه گساااااتا ي او مبناااااد
 کااازین گوناااه برگشااات بااار ماااا باااه مهااار

(349)همان:   

پردا ته اسات. وی  شاهنامهاز  نيز به همين صورت به سرقت م راعي المآثرتاجمؤلّف  
 شاهنامهدر ذکر استخيص ميرت و دهلي به دست معزّالدّین محمّد سام لوری، بيتي را از 

از لباار مراکا ، روز روشان »ساراید: آورد، امّا برای م را  دوم آن،  ود م راعي مايمي
ن بسان ش  تار شد و چشمة  ورشيد درفشان در ظلمت گرد نهان گشت و روی هوا چاو

 نگار سپهر، کلّة د اني بست:صحن  اک، لباس البر پوشيد و قبّة آتش
دشاااااتز سااااامّ ساااااتوران در آن پهااااان  

 
«مااااااهروی و هاااااوا رویزماااااين مااااااه   

(275: 3263نيشابوری، )نظامي  

مطلق جزو ابيات الحااقي دانساته شاده، امّاا باه هار چاش  القي شاهنامهاین بيت در  
قبااد، بادین ستم با افراساياب در دوران پادشااهي کاينبرد ر صورت، این بيت در داستان

  شک  آمده است:
دشاااااتز سااااامّ ساااااتوران در آن پهااااان  

 
 زمااين شااش شااد و آساامان گشاات هشاات 

(3/243 :3239)فردوسي،   
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 گيرینتيجه
ای بازة زماني سدة ششم تا مياناة سادة هشاتم های تاریخي سلسلهدر این نوشتار متن

ه شده، بررسي کردیم تا انوا  و چگونگي رابطة بينامتني هجری را که به زبان فارسي نوشت
نظریّاة ترامتنيّات ژرار ژنات  بدین منظور از بندی و تحلي  کنيم.طبقهشاهنامه ها را با آن

هاای ای باه شاک های سلسلهنوشتهبهره بردیم. حاص  پژوهش بر ما آشکار کرد که تاریخ
 شااهنامههای متنپيوند یافته و پاره شاهنامهنویسان با گوناگون و متناس  با اهداف تاریخ

ها تأثيری بسايار های متون تاریخي و دریافت معنای گاه پوشيدة این متنپردازیدر داللت
 داشته است. 

پذیر در پژوهش حاضار، دوازده ماتن باود کاه ای بررسيهای سلسلهنوشتهتعداد تاریخ 
ای پژوهش های سلسلهنوشتهمؤلّفان تاریخها در ع ر ایلخاني نوشته شده است. تر آنبيش

گااه مخاطباان هاا در جاایاز دبيران، منشيان و افراد وابسته به دربار پادشاهان بودناد. آن
اناد. ایان ارتبااط بيناامتني باا پيوناد زده شااهنامهمتن ، متن تاریخي را به پيششاهنامه
های ورّ ان با تأثير از نگرشنویسان صورت گرفته است. مهای  اص تاریخها و انگيزههدف

کارد انتقاادی باوده نویسي  ود که در الل  موارد، مبتناي بار رویتاریخي و شيوة تاریخ
رو، فهم معنای متن تاریخي در گرو دریافات چرایاي و اند. از ایناست، به این کار پردا ته
 است.  شاهنامهچگونگي پيوند بينامتني با 

هاای بيناامتني ژنات در ها آشکار شد که تمامي گونهنپس از بررسي بينامتني این مت 
گذر از رهشاهنامه ترین پيوند را با نویسان بيشای وجود دارد. تاریخهای سلسلهنوشتهتاریخ
ای باا هاای سلسالهنوشاتهتر تااریخرو، آشکارا بيشاند، از اینقول و تلميح برقرار کردهنق 

ميان متني افزایش یافتاه اسات. بار ایان اسااس، مربوط شده و ميزان وابستگي  شاهنامه
هاای تااریخي باه ترین ماتنوابسته گشاتاریخ جهانو  تاریخ وّصاف، المآثرتاج، ال دورحةةرا

 است. شاهنامه 
ها، درباارة گر بينش و اندیشة آنهای گوناگون که بيانها و انگيزهنویسان با هدفتاریخ 

را در  شااهنامههاای متنه اند پاریخي است، کوشيدههای تاردادها و شخ يّتاوضا ، روی
را در ماتن  اود داشاته  شااهنامه های مختلاف، حضاورمتن تاریخي بگنجانند و به گونه

هاای تارین انگيازهیابي به اهداف زیار مهامباشند. بررسي این مقوله روشن کرد که دست
پویااکردن ماتن  -3اسات: باوده  شااهنامهای از ارتباط بيناامتني باا نویسان سلسلهتاریخ

هاای اعتباربخشاي باه گازارش -3نوا ات؛ کردن آن از حالت ایستا و یکتاریخي و  ارج
نماایش ليرمساتقيم  -2ناویس؛ ها و تأیيد و تأکيد سخنان تاریختاریخي، مستندسازی آن

 هاا؛ نویسان در قباال یاک شاخص یاا یاک اتّفاا  تااریخي در گازارشگيری تاریخموضط
بخشي باه حکومات پادشااهان و مشروعيّت -5داشتن هویّت ایراني؛ و زنده نگهبازیابي  -4
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هاای حکيماناه، وصاف مکاان یاا کردن متن، بيان اندیشاهحماسي -9حاکمان ليرایراني؛ 

شااهری و پيااروی از ساابک روایااي پادشاااهان، بازنمااایي اندیشااة ایااراندوران فرمااان
کاردن آن باه راستن متن تاریخي و تبدی آ -7قول؛ گذر نق پردازی فردوسي از رهداستان

 ادبي.متني تاریخي
ای باا های سلسالهنوشتهدر پایان باید گفت، بررسي و تحلي  پيوند بينامتني تاریخ

نویساان ع ار سالجوقي و باویژه ایلخااني کاه در بر ما روشن کرد که تاریخ شاهنامه
، به طاور عيناي شاهنامهوند با تر موارد، دانشوران ایراني نيز بودند، با برقراری پيبيش

اند، زیارا اندیشة فردوسي در دورة اسيمي کوشيده شاهنامه و در جهت تداوم و امتداد
شده برای همه و دارای چارچوب مشاخّص ها به م ابهِ متني شنا تهبرای آن شاهنامه

سات. شاده اساز ایراني پنداشته ميهای هویّتشهری و عناصر و مؤلّفهاز اندیشة ایران
توانيم دورة ایلخانان را از جهت کوشش مورّ ان آن برای تاداوم هویّات سان ميبدین

سااز حضوری عناصار هویّاتو بازتاب و هم شاهنامهگذر رابطه بينامتني با ایراني از ره
شادن درآمادی بارای محقّاقای این دوره، پايشهای تاریخي سلسلهدر متن شاهنامه

 بدانيم.هویّت ایراني در دورة صفوی 
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