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 چکیده
تاریخ جهانگشای، تألیف عطاملک جوینی کتابی در تاریخ مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیان است.   

، امّا بتا  تر داردنثری سادهپس از خود تاریخی هرچند تاریخ جهانگشای در قیاس با بسیاری از متون 
ای از زمان که نثر مصنوع و فنّی، به نثر رایج دوره تبدیل شده است.،  در برههآن قرار گرفتن توجّه ب

این اثر نیز از برخی ویژگیهای تثر فنّی برکنار نمانده اس.  یکی از مجالهایی که عطاملک آن را برای 
پرستش  های ادبی فراخ یافته اس.، عرصۀ کاربرد اعالم اس.  دادن مهارت خویش در ایراد آرایهنشان

صلی این جستار آن اس. که آیا کاربرد هنری اعالم در تاریخ جهانگشای را میتوان ویژگتی ستبکی   ا
آن دسته از اعالم تاریخی یتا   ،در نوشتار حاضر به منظور بررسی متن از این حیثآن کتاب دانس.؟ 

راج و بر آنها را دستمایۀ هنرنمایی خویش قرار داده بود، استخجغرافیایی تاریخ جهانگشای که مؤلّف 
برای سنجش درستی نتیجۀ پژوهش، دو اثر مستتقل، یننتی    بندی شد اساس ویژگیهای ادبی دسته

ذیتل خواجته نصتیرالدّین یوستی بتر تتاریخ       »التدّین منکبرنتی و نیتز    المصدور و سیرت جاللنفثه 
 291نشتان داد کته در تتاریخ جهانگشتای     نتیجۀ پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرف.  « جهانگشای

متن دیگر به دست. آمتد هبته     سهایه با اعالم شکل گرفته اس.  این آمار در قیاس با آماری که از آر
حاکی از آن اس. که عطاملک جوینی چنتان بته بتازی لفظتی بتا اعتالم       آرایه(،  2و  22، 12ترتیب 

  عالقه نشان داده اس.، که میتوان این کار را یکی از مختصّات سبکی اثر وی به شمار آورد 
 
   ، اعالم های ادبی، بازیهای لفظیتاریخ جهانگشای، عطاملک جوینی، سبک، آرایه  لمات کلیدی:ک
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 مقدّمه. 4

تاریخ مغول و خوارزمشتاهیان و استماعیلیان    ۀدربار کتابی تألیف عطاملک جوینی تاریخ جهانگشای،

منابع منتبر در تاریخ   این کتاب از تألیف شده اس. 056تا  052یا  056 سالهای حدود اس. که در

، صتاحب  (اَباقتا و تگتودار  هآن سالها در دربار ارغون و هوالکو و پسرانش  نویسندۀ چراکه ؛مغول اس.

گذشتته را نیتز از    رویتدادهای و برختی   را دیتده و بسیاری از رخدادهای آن دوره بوده اس. منصب 

نثتر   د ت ه ، عتز(     :2ج مقدّمۀ تتاریخ جهانگشتای،   شاهدان آنها و از خاندان خود شنیده بوده اس. ه

های لفظی و مننتوی و اشتنار   تاریخ جهانگشای متناسب با موضوع با آیات و احادیث و امثال و آرایه

عربی و فارسی آمیخته اس.  بیشتر اشنار فارسی ایتن کتتاب از فردوستی و مستنود ستند و  هیتر       

ص صت  :3ج شناستی،  سبکاسی اس. هجاهلی و عبّۀ ورفاریابی و اشنار عربی آن از شاعران مشهور د

ص  :شتنار ، ای بته ارز  ادبتی، تتاریخی و اجتمتاعی آن    : اشتاره    ؛ تتاریخ جهانگشتای  66،  53ت  51

خستتین بتار لغتات و کلمتات     (  در این کتتاب بترای ن  56ت29ص  :2ج گنجینۀ سخن، ؛  361ت362

استنمال افنال، لغتات و ضتمایر فارستی،     ۀدر صرف و یریق تاریخ جهانگشایکار رفته اس.  مغولی ب

بخشی کامالً مصنوع و بخشی تقریباً ساده دارد و بختش   این اثر،خود تفاوتهایی دارد  نثر  ۀبا نثر دور

تتر است.   ف ستاده سوم تت کته مطالتب آن از نویستندگان دیگتر نقتل شتده است. تتت از متتن مؤلّت          

  ( 53ص  :3ج شناسی، سبکه

 . بیان مسئله4-4

پیرایته بترای انتقتال صتری  و     کتابی تاریخی انتظار داریم، داشتن نثری ستاده و روان و بتی  آنچه از 

پس از ختود دارای   تاریخی درس. پیام اس.  هرچند تاریخ جهانگشای در قیاس با بسیاری از متون

بته  ای از زمان که نثر مصنوع و فنّتی،  ای اس.، امّا با توجّه به قرار گرفتن آن در برههچنین خصیصه

نثر رایج دوره تبدیل شده اس.، این اثر نیز از برخی ویژگیهای تثر فنّی برکنار نمانده اس.  یکتی از  

های ادبی فراخ یافته اس.، دادن مهارت خویش در ایراد آرایهمجالهایی که عطاملک آن را برای نشان

الم در تتاریخ  ست. کته آیتا کتاربرد هنتری اعت      م اس.  پرسش اصلی این جستار آنعرصۀ کاربرد اعال

در کنار این پرستش، بررستی بستامد کتاربرد      کی آن کتاب دانس.؟جهانگشای را میتوان ویژگی سب

های ادبی در این اثر تاریخی و نیز نامهایی که بستر مناسبی برای ایجاد چنین بازیهایی را انواع آرایه

 شود های بحث پژوهش حاضر برشمرده میبرای جوینی ایجاد کرده اس.، از زمینه

 . روش تحقیق4-9

شکل گرفته است.  بتدین    ای،اساس مطالنات کتابخانه این پژوهش، به شیوۀ تحلیلی ت توصیفی و بر 

آن دسته از اعالم تاریخی یا جغرافیایی تاریخ جهانگشای که مؤلّف آنها را دستمایۀ هنرنمایی  منظور

بترای ستنجش درستتی     بندی شد خویش قرار داده بود، استخراج و بر اساس ویژگیهای ادبی دسته

نتیجۀ پژوهش، مقرّر شد یکی دو اثر دیگر با تاریخ جهانگشای مقایسه شود  بدین منظور کوشتیدیم  
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زیترا مقایستۀ   آثاری انتخاب شود که هم از نظر موضوع و هم از نظر زمان، نزدیک به اثر اصلی باشد؛ 

آنچه در تاریخ جهانگشای آمده اس. با متونی که از نظر زمانی یتا موضتوعی بتا آن متفتاوت است.،      

و لتذا دو اثتر مستتقل، یننتی نفثۀالمصتدور      گیری درستی در تحلیل سبکی نمیشد؛ منجر به نتیجه

که هر سته  « ذیل خواجه نصیرالدّین یوسی بر تاریخ جهانگشای»الدّین منکبرنی و نیز سیرت جالل

 اند، انتخاب و بررسی شدند دربارۀ تاریخ عصر مغول هستند و در عهد جوینی تألیف شده

 پیشینۀ تحقیق. 4-9

وهشها دربتارۀ  پژ جوینی انجام شده اس.  عمدۀ تاکنون پژوهشهای متندّدی دربارۀ تاریخ جهانگشای

مسائل تاریخی یا لغوی این اثر بتوده است.؛ از جملته تحقیقتاتی کته در بتاب مستائل ادبتی تتاریخ          

با  پژوهشیدر تالوری و یهماسبی  این موارد اشاره کرد:به سامان رسیده اس.، میتوان ب جهانگشای

بنتدی آنهتا از نظتر    استخراج تشبیهات و استنارات جلد نخس. تاریخ جهانگشای جوینی، بته دستته  

به و وجه شبه پرداخته و سپس به دالیل انتخاب واژگان و ترکیبات ذکر شده در خلق هاختالف مشبّ

بررستی و تحلیتل تشتبیهات و استتنارات تتاریخ جهانگشتای       اندهکترده تشبیهات و استنارات اشتاره  

 کتتاب  ،نقد ادبیاس. از منظر رو  فرمالیسم در  کردهسنی پژوهشی در عبّاسی   (21-55، جوینی

. . تتاریخی و ماهیّت  و مرز میتان ماهیّت  دهد مورد بررسی و تحلیل قرار را  تاریخ جهانگشای جوینی

ادبتی ایتن کتتاب بتر      ۀصت مشخّ دهتد کته  نشان مینتیجۀ این پژوهش  د کنص مشخّ را ادبی این اثر

قاستم زاده در تحقیقتی    ( 220-232، صتص . جهانگشای جوینیادبیّه . تاریخی آن غلبه داردماهیّ

ستاز و ایماژهتای   اصتل ادبتی   عوامتل  ،یبا نگاهی دوباره و دیگرگونه به متن جهانگشتا کوشیده اس. 

تری به شتکل جتامن   - به سوی شنر اس. یکه از عوامل حقیقی گرایش نثرهای فنّ - آن را ۀشاعران

  (12-22، صصشناسی نثر جهانگشای جوینیزیباییه تفسیر نماید

که دیده میشود، تاکنون پژوهشی که از منظر مقالۀ حاضر به تتاریخ جهانگشتای نگریستته    همانگونه 

 باشد، انجام نشده اس. و این تحقیق نخستین گام در این عرصه شمرده میشود 

 ایبررسی مقایسه. 9

 . تاریخ جهانگشای9-4

این کتاب را به تفصیل منرّفی کردیم  در بررسی کتاب از منظر پژوهش حاضتر، مشتخّص شتد کته     

 تنوّع اعالم و 36کار رفته در آن ی بهاتنوّع آرایهمورد آرایه با اعالم ایجاد کرده اس.   296نویسنده 

 مورد اس.  261آن 

 المصدور. نفثه 9-9

الدّین خوارزمشاه ایتن کتتاب را کته    الدّین محمّد خُرندزی زیدری نسوی، منشی سلطان جاللشهاب

هتت .  نوشتته    031ای دانس. که وی در سوگ سلطان نگاشته، در حدود سال میتوان آن را غمنامه

صتور  هتا و  اس.  از آنجا که این کتاب، بیانی احساسی دارد، مجال فراختری برای ایتراد انتواع آرایته   
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اده اس.؛ علیرغم این امر، مسئلۀ مورد بررسی در پژوهش حاضر، یننتی  خیال در اختیار مؤلّف قرار د

ای ننوان خصیصهس.؛ به نوعی که نمیتوان از آن بمورد کاربرد داشته ا 12بازی لفظی با اعالم، تنها 

از جملۀ این  مورد اس.  22 نیز و تنوّع اعالم آن 21کار رفته در آن های بتنوّع آرایهسبکی یاد کرد  

المصتدور،  هنفثته  « بار آورده رفاتکه نبات رویانیدی،  فرات»قلب: ها به مواردی اشاره میکنیم: آرایه

 حیددر نی؛ درِ خیبرِ کفّتار بستته شتد و     اسکندرگشاده گش. و  تاتارسدّ یأجوج »(/ موازنه: 2ص:

« کنتیم  شتام در این دیار بر ما سحر خورند، قصتد   تاتارو پیش از آنکه »(/ ایهام: 56همان، ص:«هنی

  ( 212همان، ص:«هاندانگاشته منسیکه محمّد  منشیجز محمّد »(/ جناس: 266ههمان، ص:

 الدّین منکبرنی. سیرت جالل9-9

الدین، این کتاب را در الدّین محمّد خُرندزی زیدری نسوی اس.  شهاباین کتاب نیز نگاشتۀ شهاب

زبان عربی نوش.  در همان عصر مترجمی ناشناخته، کتاب را به پارستی ترجمته    هت .  به039سال 

کار رفته در آن، خود نیتز کوشتیده   های بهای بالغی و زیبایی آرایهکرد  مترجم عالوه بر حفظ ویژگی

مورد بازی لفظی بتا اعتالم،    22اس. از این منظر بر محاسن کتاب بیفزاید؛ با وجود این، کاربرد تنها 

تنتوّع    نشاندهندۀ آن اس. که نمیتوان این امتر را یکتی از ویژگیهتای ستبکی ایتن کتتاب دانست.       

کتاب کامل     در این شتیوه  »: سجع: مورد اس.  2 هم و تنوّع اعالم آن 2کار رفته در آن های بآرایه

هستیرت جتالل   « عجدم و بخصوص حاوی غرایتب   اممنظیر افتاده اس.، بنموم متضمّن احادیث بی

ههمتان،  « میراث بود، بازگش. پدرکه از  نسادر این فرص. به »(/ ایهام تضاد: 3دّین منکبرنی، ص:ال

 ( 226ههمتان، ص: « و جوشان در پتی ایشتان بودنتد    کوشان، کاشانتا نزدیک »(/ جناس: 232ص:

 2؛ تنوّع اعالم:2 ها:تنوّع آرایه

 . ذیل خواجه نصیرالدّین طوسی بر تاریخ جهانگشای9-1

دربتارۀ کیفیّت. تستخیر    ( 672-597اس. مختصر منسوب به خواجه نصیرالدّین یوسی ه یارساله

بغداد به دس. هالکو که در پایان برخی از نسخ خطّی و چاپی تاریخ جهانگشای، ازجمله چاپ مورد 

مورد آرایۀ ساخته شتده بتا    2 ،استفاده در این پژوهش هقزوینی( درج گردیده اس.  در کلّ این ذیل

عزم دخول  هالکوخان، امان، مادّۀ امن و جهانبه وق. آنکه پادشاه » شرح ذیل وجود دارد: اعالم به

  (126، ص:3تاریخ جهانگشای جوینی، ج«هبالد مالحده کرد   

 اعالم در تاریخ جهانگشای کاربرد هنری. 9

 تسجیع. 9-4

اند آن اس. که گفتهدر رو  تسجیع با استفاده از سجع به آرایش کالم میپردازند  در تنریف سجع 

فنتون بالغت. و   ؛ 0نقد بتدیع، ص ها در وزن یا حرف روی یا هر دو موافتق باشتنده  کلمات آخر قرینه
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  از سوی دیگر ستجع  ؛ متوازی، متوازن و مطرّفاس.(  سجع سه گونه 22صناعات ادبی، همایی: ص

 :رودبکار می در سط  کالم به حاالت گوناگونی چون ترصیع، موازنه، ازدواج و    

 سجع متوازی. 9-4-4

فنتون بالغت. و   ؛ 0نقتد بتدیع، ص  ه ندهستت ، در وزن و حرف روی، مطتابق  در این نوع سجع کلمات

هتتاریخ  « بتود      بتزم و مجمتع نستا     رزمکه مرکز رجتال   خوارزم» :(21صهمایی:  صناعات ادبی،

 (262: ص2ج ،یجهانگشا

مثالهتای دیگتر:    های رزم و بزم شده اس. واژهذکر واژۀ خوارزم باعث پدیدآمدن سجع متوازی میان 

چون رمۀ گوسفند از  دستاررا از پوشندگان خمار و متقلنسان به کاله و  اترار ابرارو تمام. فجّار و »

کترده و خیمتۀ متراد در صتحرای      4درغمیمالزم. متی  »/ (05: ص2، جهمان« هشهر بیرون راندند

؛ 96: ص2؛ ج62: ص2؛ ج53:ص2؛ ج2: ص2همتان، ج   نیز ر ک: (262: ص1، جهمان« هزده بیغمی

: 1؛ ج263: ص1؛ ج223: ص1؛ ج202: ص1؛ ج26: ص1؛ ج52: ص1؛ ج12: ص1؛ ج265: ص2ج

  299و296: ص3و ج 56: ص3؛ ج100: ص1؛ ج260ص

 سجع متوازن. 9-4-9 

فنتون بالغت. و   ؛ 2نقد بتدیع، ص ندههستت و در حرف روی مختلتف   یکساندر وزن  مسجّع،کلمات 

هتتاریخ     « چتون کتار بته اضتطرار رستید     را  اتدرار  اربتاب  عاقبت. » (:23ص: ادبی، هماییصناعات 

و  13: ص1( نیز ر ک: ج96: ص3ههمان، ج« مصرفراعنۀ  و فرساکاسرۀ / »(02: ص2جهانگشای، ج

  66: ص1ج

 سجع مطرّف. 9-4-9

بتدیع،   نقددر وزن و عددِ حتروف روی یکتی و در وزن مختلتف باشتنده     کلمات مسجّع،آن اس. که 

درآمد و در کوهها بیبترگ   کوجااز آنجا به حدّ والی. » (:21فنون بالغ. و صناعات ادبی، ص؛ 2ص

را از پوشتندگان   اتدرار و تمامت. فجّتار و ابترار    »/ ( 20: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« میگش. بینواو 

نیز  (05: ص2ج، همان« هو متقلنسان به کاله و دستار چون رمۀ گوسفند از شهر بیرون راندند خمار

؛ 229، ص2؛ ج260: ص2؛ ج266: ص2؛ ج96: ص2؛ ج91: ص2؛ ج32: ص2؛ ج1: ص2ر ک: ج

؛ 231: ص1؛ ج210: ص1؛ ج66و29: ص1؛ ج02: ص1؛ ج50: ص1؛ ج55: ص1؛ ج232: ص2ج

: 3؛ ج06: ص3؛ ج56: ص3؛ ج263: ص1؛ ج266: ص1؛ ج253: ص1؛ ج230: ص1؛ ج233: ص1ج

  263: ص3و ج 96ص

                                                           
 سمرقند)حاشیۀ تاریخ جهانگشای، قزوینی: ص1

ّ
م: نام موضعی است از محال

َ
 (.101ـ َدرغ
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 . ترصیع9-4-1

های متوازی در نقابل هم قرار گیرند ههمه یا بیشتتر ستجنها، متتوازی    دس. کم دو جمله، سجعدر 

های نظم یا نثر، هتر لفظتی بتا قرینتۀ ختود در وزن و حتروف روی       باشند(؛ به عبارت دیگر در قرینه

 (:25؛ فنون بالغ. و صناعات ادبی، همایی: ص22و26مطابق باشندهنگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص

: 1هتاریخ جهانگشای، ج« ثمود cشریک bجهال.و  aتنسّفو در  نمرود cشبیه bضالل.و  aتصلّفدر »

  (299و296: ص3ههمان، ج« ابلیس bغوایلآن  aباینو  تلبیس bحبایلآن  a اهر(/ »105ص

دارای  cدارای ستجع متتوازی و جفت.     bو  aها هثمود و نمرود( و جفتهتای  در مثال نخس. قرینه

دارای ستجع متتوازی و    bها هتلبتیس و ابلتیس( و جفت.    سجع متوازن هستند  در مثال دوم قرینه

 دارای سجع متوازن هستند  aجف. 

 موازنه. 9-4-0

هتای نظتم یتا    نبارت دیگر در قرینهوازن در نقابل هم قرار گیرند؛ بسجنهای مت حدّاقل در دو جمله،

نگاهی تتتازه بتته بتتدیع، مطتتابق و در روی مختلتتف باشتتدهنثتتر، هتتر لفظتتی بتتا قرینتتۀ ختتود در وزن 

 aمجمتع و  رزم bرجتال  aمرکتز کته   خدوارزم » (:22فنون بالغ. و صناعات ادبی، ص؛ 21و22صص

 (262: ص2ی، جهتاریخ جهانگشا«   بود    بزم bنسا 

رۀ در پتا « مجمتع »بتا واژۀ  « مرکز»اند  در پارۀ نخس.، واژۀ های رزم و بزم، در قرینه قرار گرفتهواژه

در پتارۀ دوّم،  « نستا  »در پتارۀ نخست. بتا واژۀ    « رجال»گونه که واژۀ دوّم، سجع متوازن دارند؛ همان

 ایجاد کرده اس.  سجنیچنین 

 ازدواج. 9-4-6

آن اس. که در اثنای جمله، کلماتی را کنار یا نزدیک هم بیاورند کته در حترف روی موافتق باشتند     

 ابترار و تمامت. فجّتار و   » (:22صهمایی: فنون بالغ. و صناعات ادبی، ؛ 23صفشارکی: نقد بدیع، ه

« دنتد را از پوشندگان خمار و متقلنسان به کاله و دستار چون رمۀ گوسفند از شهر بیترون ران  اترار

« گی مقام سلطانندسواره و پیاده بر دو فرسن هنود رنودجمنی از »/ (05: ص2ی، جهتاریخ جهانگشا

 ( 222: ص1، جهمان« هکردرا پراگنده و نیس.  هنود جنودآن »/ ( 223: ص1، جههمان

 جناس. 9-9

آن اس. که گوینده یا نویسنده در سخن ختود کلمتاتی همجتنس بیتاورد کته در  تاهر بته        جناس 

(  جناس انتواعی دارد؛  162فنون بالغ. و صناعات ادبی، صیکدیگر شبیه و در مننی مختلف باشد ه

 از جمله:

 جناس تام. 9-9-4



 

 

 

 

 

 

 191/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

حتاد در واک و  یننتی اتّ  ؛لفظ همجموعۀ صامتها و مصوّتها( یکی باشد و مننی مختلتف »آن اس. که 

هتتاریخ  « و نتوایی گرفت.   نتور ، ندور دیگتر بتاره   » :(29نگاهی تازه به بتدیع، ص ه «اختالف در مننی

 ( 29: ص2جهانگشای، ج

شمال شترقی بختارا واقتع    اس. و در « نورآتا»شهرکی بین بخارا و سمرقند  نام این شهر اکنون نور: 

 / نور: روشنایی و فروغ (323: ص 2تاریخ جهانگشای، جتنلیقات اس.ه

ناسره در بتن صترّه    دیناردر قلنه عاجز شد و اکثر حشم ازو برگشتند و او ماند و  دینارچون ملک »

 (12: ص1ی، جهتاریخ جهانگشا« اندبم

 (12: ص1، جهتاریخ جهانگشای« و ملک خویش بگذاش. دینار، دینارملک »

 وفات یافته است.  هت  .  592سال که دربوده در کرمان غز  یام یکی از امران دینار: دو مثال،در هر 

 / دینار: سکۀ یال لغتنامه، دهخدا، ذیل دینار(ه

ی، گشتا هتتاریخ جهان « آهنگ ممانن. نمودنتد  رندیکه در هرات بودند، بر موافق.  رندیاوبا  و »

 ( 06: ص1ج

 سندالدّین رندی که چندی در هرات بر سلطان شوریده بود  پایی/ رندی:سر و رندی: بی

 ( 236: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« کردند اغرا.کمانها را به تیر  اغراقمردان »

 / اغترا.: هلغتنامه، دهخدا: ذیل اغرا.(ین منکبرنیین از امرای ترک سلطان جالل الدّسیف الدّاغرا.: 

 ذیل اغرا.( ههمان: پر کردن و کشیدن کمان 

: 1ی، جهتتاریخ جهانگشتا  « صف. در پیش زد و چون بر. بجست. برا.مراکب  برا.سلطان بر قصد »

 (205ص

/ ههلغتنامه، ذیتل بترا.(   علیه وآله در شب منراج بتر آن نشست.  هللانام ستوری که رسول صلی ا برا.:

 ( 196: ص1برا. حاجب، مؤسّس سلسلۀ قراختائیانهتنلیقات تاریخ جهانگشای، ج برا.:

 ( 225: ص1ی، جهتاریخ جهانگشا« ، دماغ پر سودا شده بوداخالطرا سبب عفون.  اخالطجهّال »

شتمار میرفت.   ی از بزرگتترین شتهرهای ارمینیته ب   اخالط: یا خالط در ساحل غربی دریاچۀ وان، یک

، به مننتی چهتار متزاج    (/ اخالط: جمع خلط292صمینهای خالف. شرقی، هجغرافیای تاریخی سرز

  252: ص1و ج 20: ص1؛ ج259: ص2؛ ج96، ص2نیز ر  ک: ج بدن 

 جناس الحق. 9-9-9

از  اختالفتی  حروفآن مخرج و هرگاه دو کلمۀ متجانس در حرف اوّل یا وسط اختالف داشته باشند 

و » :(50، صفنون بالغ. و صناعات ادبتی ه نامندمید، آن را جناس الحق هم دور هبنید المخرج( باش

هتتاریخ  « رستیدند  ندور بر آنک این جماع. کاروانیانند تتا بترین شتیوه بته در حصتار       سوردیدبان 
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« متود افتزون بودنتد، مستابق. ن    متور که به عدد از ملخ و  4غوربر لشکر »/  (26: ص2ی، ججهانگشا

« با صدهزار عوار با ملک خود رستید      عوراز مال و لشکر  غورچون سلطان »/ ( 52: ص1، جهمانه

را از پوشتندگان خمتار و متقلنستان بته کتاله و       9اترار ابرارو تمام. فجّار و »/ (56: ص1، جهمانه

 ابترار بر ختالف   اترارو ملک »/ (05: ص2، جهمان« هدستار چون رمۀ گوسفند از شهر بیرون راندند

« غتدر گشتاده یافت.        روزن 9زوزنچون از کرم خانۀ بزرگتان وفتادار   »/ (66: ص1ج، همان« هبود

، همتان « هسواره و پیاده بر دو فرسنگی مقام ستلطانند  هنود رنودجمنی از » /(232: ص1، جهمانه

: 1نیتز ر  ک: ج  ( 222: ص1، جهمتان « هرا پراگنده و نیست. کترد   هنود جنودآن »/ ( 223: ص1ج

  265: ص1و ج 26: ص1؛ ج02: ص1؛ ج52ص

 جناس محرّف. 9-9-9

های کوتاه اختالف داشته باشند، آن را جناس محترّف گوینتد:   گاه دوکلمۀ متجانس تنها در مصوّتهر

بتا  »/ (06: ص2هتتاریخ جهانگشتای، ج  « بدیشان رسید     جُنداز  جَندچون خبر جالی او و خالی »

 ( 32: ص1، جهمان« هبرف. جَندتا  جُند چندان

، در مصّ. کوتاه هتَت / (به مننای سپاه و لشکرهاز نظر تلفّظ با جُند  (سیحون یدر ماوراشهری ه جَند

   تُت ( اختالف دارد 

فرمود که به جانتب  »/ (12: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« خویش بگذاش. لکمُدینار، دینار و  کلِمَ»

و  نِستا انتقتال کنتد و بتا     1نَسابا خیل و خیول و حمل و جمل بتا  »/ ( 39: ص1، جهمان« هورُمَ رومَ

که بتر ستبیل    رکانتُخاتون بر رسم  رکانتَ» (/62: ص1ههمان، ج« رجال خود ]آنجا[ اقام. نماید

یمع در استتالب   ردانکُ، ردکَشبانه در موضنی که نزول »/ ( 212: ص1، جهمان« هاعزاز و اکرام    

/ ( 296: ص1، جهمتان « هآمتد [ 0آمِدد چون به کهستان ]»/ ( 296: ص1، جهمان« هردندکَلباس او 

                                                           
ناحیۀ بزرگ کوهستانی در سمت شرق و جنوب غرجستان که از هرات تا بامیان و حدود کابل و غزنه امتداد  ـ 1

 (.991تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی،  داشت)جغرافیای

ـ شهری در ساحل غربی سیحون که نخست به فاراب یا باراب موسوم بود و بعدها اترار نامیده شد)جغرافیای تاریخی  1

 (.111سرزمینهای خالفت شرقی،: 

 (.111ـ شهری که از توابع خواف برشمرده میشده است)جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی،  1

 

کیلومتری عشق آباد ترکمنستان قرار  11های آن اکنون در شهری در خراسان بزرگ، بین ابیورد و سرخس که ویرانه - 9

 (191: 1دارد )تعلیقات تاریخ جهانگشای، ج

ـ از آمدیای رومی، شهری در ترکیۀ امروزی که بعدها به نام دیاربکر معروف شد و اکنون نیز بدین نام خوانده 1

 (.111افیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، میشود)جغر 



 

 

 

 

 

 

 199/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

: 2نیز ر  ک: ج  (296: ص1، جهمان« هرعای. نمودی رکانتُبه سبب انتمای نسب. جانب  رکانتَ»

  121: ص3و ج 01: ص1؛ ج203ص

 جناس خط یا تصحیف. 9-9-1

گتذاری  چون در قدیم نقطهشوند؛ در نقطه اختالف اس. و نوشته میبین دو کلمه که به یک شکل »

نگتاهی تتازه بته بتدیع،     ه«رستیدند  دو کلمته همجتنس بته نظتر می    ، گرف.صورت دقیق صورت نمیب

هتتاریخ  « با صدهزار عوار با ملک خود رسید     عوراز مال و لشکر  غورچون سلطان » :(55و52صص

را از پوشندگان خمار و متقلنسان بته کتاله و    اترار ابرارو تمام. فجّار و »/ (56: ص1جهانگشای، ج

اقبتال و دولت. از خانتدان    »/ (05: ص2، جهمتان « هدستار چون رمۀ گوسفند از شهر بیرون راندنتد 

 زوزنچون از کرم خانۀ بزرگتان وفتادار   »/ ( 236: ص1، جهمان« هتمام گرفته اس. نُکسی تکشی

  156و129: ص1و ج 26: ص1ک: جنیز ر    (232: ص1، جهمان« هغدر گشاده یاف.    روزن

 جناس لفظ. 9-9-0

فنون بالغت. و صتناعات    ه «ظ یکی و در کتاب. مختلف باشندآن اس. که کلمات متجانس در تلفّ»

در قلنه عاجز شد و اکثر حشتم ازو برگشتتند و او مانتد و دینتار      ملک دینارچون » :(52 ادبی، ص

  (12: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« بماند صرّهدر بن  سرهنا

در ناسره را با صُرّه هکیسۀ پول( دارای جناس لفظ دانس.  واژۀ دینار « سره»توان با قدری تسام  می

 ساز پیدایش این جناس بوده اس. به تبنی. از ملک دینار، زمینه

 جناس زائد. 9-9-6

آغتاز یتا وستط یتا آختر، اضتافه دارد        یکی از کلمات متجانس نسب. به دیگری واک یا واکهتایی در  

 (:02نگاهی تازه به بدیع، صه

 . در آغاز9-9-6-4

 (230: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« شد روان پروانبر عزیم. »

 در وسط. 9-9-6-9

بازگشتند  غوربر عقب ایشان تا به حدّ هزارسف رسید، لشکر  غیورسلطان چون شیر هصور و فحل »

« شد دمارقرین  4درمارعزّالدّین ایبک در قلنۀ »/ ( 50: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« و مصاف برکشید

 ( 261: ص1، جهمانه

 پایان )جناس مذیّل(در . 9-9-6-9

                                                           
 یا دزمار، یکی از نواحی آذربایجان واقع در شمال تبریز در کنار رود ارس )لغتنامه، دهخدا، ذیل دزمار(. ـ 1
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هتاریخ جهانگشای، « که خویش او بود     سرخسبه قاضی  سرشیخ االسالم را هنوز هوای تتار در »

 ( 16: ص1ههمان، ج« ملک دینار که یکی بود از امرای غز دوانید سربر  سرخسبه » (212: ص2ج

ذکر حتاتم  »و  اس.؛ از این دس. اس.:  «سر»در واژۀ سرخس، زائد بر « خس»های باال جز  در مثال

 (259: ص2ههمان، ج« شد  ییدر روزگار او  طیّئ

   جناس متوّج. 9-9-7

ابتدع البتدایع،   آغاز بر واژۀ دیگتر افزونتی دارد ه  جناسی اس. که در آن یکی از دو واژه، دو حرف در 

 خدوارزم » ( 21: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« بسیجید رزمرسید و باز کار  خوارزماو به »(: 160ص

را آغتاز   خوارزم رزماین نوب.، » (262: ص2، جهمان« هو مجمع نسا  بزم بود    رزمکه مرکز رجال 

  (52: ص1ههمان، ج« مینهاد

، جناس متوّج «رزم»با داشتن دو حرف اضافی در آغاز نسب. به واژۀ « خوارزم»واژۀ  های باالدر مثال

« گرفت.      سکون، آبسکونچون سلطان در جزایر » های آن اس.:از دیگر نمونه ایجاد کرده اس. 

بتر   ستتون ای ماننتد  با نیتزه  بیستوندیگر به جثّۀ کوه  2ازناوری» (212: ص2هتاریخ جهانگشای، ج

  115: ص1نیز ر  ک: ج  (223: ص1، جهمان« همرکبی چون هیکل فیل درتاخ.

 جناس مرکّب. 9-9-0

یکی از دو رکن جنتاس، بستیط یتا در حکتم بستیط و دیگتری مرکّتب        »جناس مرکّب آن اس. که 

چتون آوازۀ مراجنت. ستلطان و نتزول او بته ختوارزم        :(50 فنون بالغ. و صناعات ادبی، صه «باشد

 ( 00: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« خود هراسان گش. 1خرمیلیاز  خرمیلکامران شایع شد، 

 جناس مرفوّ. 9-9-3

(: 16ای و بخشتی از کلمتۀ دیگتر باشتدهنقد بتدیع، ص     س. که یکی از متجانستین، مرکّتب از واژه  آن

« گورختان »در ایتن نمونته، آمتدن     (93: ص1جهانگشتای، ج هتاریخ « مان شدخان گوررا  گورخان»

، جنتاس  «گتور »و پیونتد دادن آن بته   « خانمان»از « خان»سبب شده اس. که بتوان با جدا کردن 

 مرفوّ پدید آورد 

 فجناس مطرّ. 9-9-48

فنتون بالغت. و صتناعات ادبتی،     اختالف در حرف آخر دو کلمۀ متجانس را جناس مطرّف خواننتد ه 

هتاریخ « را عادشد و در عهد ثمود، عذاب  عامالسّالم یوفان آب، چنانکه در عهد نوح علیه»(: 55ص

                                                           
 (.111، ص:1ـ به زبان گرجی یعنی شریف و بزرگ قوم )تعلیقات تاریخ جهانگشای، ج 1

 (.111: 1کاری انجام دادن)تعلیقات تاریخ جهانگشای، جخرمیلی: میل خران داشتن؛ چون خران  - 1



 

 

 

 

 

 

 101/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

هتتتاریخ « او دیدنتتد، راه گریتتز گرفتنتتد گتترز، زختتم گددرجچتتون اهتتل » (/12: ص2ججهانگشتتای، 

 ( 202: ص1جهانگشای، ج

ج/ » هتای تفاوت واجو در مثال دوم، « عاد/ عام»های در واژه« د/ م»در مثال نخس. تفاوت واجهای 

 گیری جناس مطرّف شده اس. موجب شکل« گرج/ گرز»های در واژه« ز

 اشتقاق. 9-9-44

اشتقا. که در لغ. به مننی شکافتن سخنی از سخن دیگر اس.، از فروع جناس محستوب میشتود    

در اند و در اصطالح بدیع آن اس. که بنضی آن را به نام جناس اشتقا.، داخل انواع تجنیس شمرده

نظم یا نثر الفا ی را بیاورند که از یک مادّه مشتق شده باشند؛ یننی هر دو در حروف اصلی، متّحتد  

نظتر میرستند   اشتقا. اس. کته در آن دو واژه ب    از فروع اشتقا.، شبهو در اصل مننی، متّفق باشند

فنتون بالغت. و   ؛ 260منالم البالغه، صه اند؛ امّا در واقع از دو ریشۀ جداگانه هستندکه از یک ریشه

و » :کار رفته در متن مورد پژوهش، از نوع شبه اشتتقا. است.    بیشتر موارد ب(02صناعات ادبی، ص 

هتاریخ جهانگشتای،  « بنضی به یک تای موی جان ببرد و با فوجی دیگر به جانب مرو و آمویه رفتند

کته  ریشته باشتند؛ در حالی  از یک « مویهآ»و « موی»رسد که در نگاه نخس. به نظر می ( 26: ص2ج

« دررستیدند  اجنتاد و غیتر آن اعیتان و    ندد جَاز جوانتب  » های این آرایه:چنین نیس.  دیگر نمونه

 (212: ص2، جهمتان « هگرفت.      ستکون ، آبسکونچون سلطان در جزایتر  » ( 99: ص2، جهمانه

 4انددخود چون لشکر غور بته  » ( 236: ص2، جهمان« هاو را حیات خود دانس. کشتن کشتکین»

حکتم   غوریدان و بدان ستبب سرچشتمۀ دولت.    » ( 50: ص1، جهمان« هدید آنچه دید خودرسید، 

مراکب بترا. صتف. در پتیش     براقسلطان بر قصد »  (02: ص1، جهمان« هگرف. غوراًاصب  ماؤکم 

ای ماننتد  با نیزه بیستونازناوری دیگر به جثّۀ کوه »  (205: ص1، جهمان« هبجس. بر.زد و چون 

، کردشبانه در موضنی که نزول » (223: ص1، جهمان« هبر مرکبی چون هیکل فیل درتاخ. ستون

: 1؛ ج12: ص1؛ ج259: ص2؛ ج92، ص2نیتز ر  ک: ج   «کردنتد یمع در استتالب لبتاس او    کردان

  100: ص1و ج 105: ص1؛ ج121: ص1؛ ج201: ص1؛ ج223ص

 قلب. 9-9

؛ قلب (05فنون بالغ. و صناعات ادبی، ص هکه حروف آنها مقلوب یکدیگر باشد آوردن الفا ی اس.

 :را اقسامی اس.

 قلب بعض. 9-9-4

                                                           
 (.911ـ یا اندخوی )اندخد/ ادخد/ انخد( شهری کوچک)جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی:  1
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آنجا » ( 63: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« وار متفرّ. گشتند، بنات النّنشخرابیسبب  بخاراارباب »

   205: ص1و ج 230: ص1؛ ج223: ص2نیز ر  ک: ج ( 211: صهمان« هرا مسلّم کنم مروو  رَوَم

  قلب کل. 9-9-9

 (00: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« ان و مداهن. او بدانستند    رَوَغچون حال  غوراهل »

 تکرار. 9-1

 (:29نگاهی تازه به بدیع، ص«هر هم تکرار کنند سبار پش.  در بیتی یک کلمه را دو»

هتتاریخ  « هها بیبرگ و بینوا میگش.کودرآمد و در  4جاکوبه حدّ والی.  جااز آن»کو(؛ جا/ تکرار هجاه

 ( 52: ص1، جهمان« هانداخ. خوداندرا در حصار  خودبه حیله »( 20: ص2جهانگشای، ج

 طرد و عکس. 9-0

نگتاهی  ه «مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و آن دو پاره را در مصراع دیگر بر عکس تکرار کننتد  »

 ملک» این آرایه منموالً باعث پدیدآمدن تقابل در دو پارۀ برعکسِ هم میشود: (66بدیع، صتازه به 

جیحون را اگر خواستندی، / »(12: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« خویش بگذاش. دینار و ملک، دینار

 (55: ص1همان، ج«هساختندی هامون را از خون جیحونکردندی و  هامون

 واج آرایی. 9-6

 :(23نگاهی تازه به بدیع، صه «تکرار یک صام. یا مصوّت در چندین کلمۀ جمله »عبارت اس. از 

هتاریخ جهانگشتای،  « ند بدیشان رسید    جُاز  ندجَالی او و خالی جچون خبر »«: ج»تکرار صام. 

 (06: ص2ج

 ( 29: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« ف.روایی گنو  رون، رونه ربا ردیگ»«: ر/ ن»های تکرار صامت

هتاریخ جهانگشای، « دندررسید دانجو ا ناعیا نو غیر آ دنجب نواجاز »«: ج/ ن/ د»های صامتتکرار 

 ( 99: ص2ج

یدند؛ سر سر قومی فارغ از یالیه و پاسبر  سو بأ سلشکر تتار مردان کار و بؤ»«: س»تکرار صام. 

 ( 266: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« 9سنایمامقدّم ایشان 

« دنت درکر استالب لباس او دیمع  اندرک، درکموضنی که نزول  ردشبانه »«: د/ ر»های تکرار صامت

  105: ص1و ج 265: ص1؛ ج22ص 1؛ ج25: ص 2نیز ر  ک: ج ( 296: ص1ی، جهتاریخ جهانگشا

 . ایهام9-7

                                                           
 (.111ـ یا کوچا، شهری است در ترکستان شرقی در شمال رود تاریم )تعلیقات تاریخ جهانگشای، عّباسی و مهرکی: ص 1

 (.111مغول)تعلیقات تاریخ جهانگشای، ص ـ از سرداران 1



 

 

 

 

 

 

 101/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

اده کنتد و مننتی یتا منتانی     لفظ یا عبارتی بیش از یک مننی داشته باشد؛ امّا شاعر یک مننتی را ار 

پتیش از آنکته اهتل    »(: 63صورت سایه روشن در فضای شنر جلب نظر کند هنقتد بتدیع، ص  دیگر ب

 ( 33: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« بغداد شام خورند، وزیر را چاشتی چاشنی بدادند

کنایه اس. بر پیشدستتی در نبترد و   « وی چاش. خوربر تو شام خورد،  دشمن بر توپیش از آنکه »

شام عتالوه بتر منتانی ختوراک شتب،        در مثال حاضر، (511م، صهامثال و حکغافلگیرکردن دشمن

التدّین زیتدری نستوی در    مننای سرزمین شام هتم هست.؛ درست. مشتابه ایتن کتاربرد را شتهای       ب

  9: ص1و ج 96: ص2نیز ر  ک: ج ۀ حاضر( لمقا 1-1کار برده اس. هر  ک: بخش ب نفثۀالمصدور

 ایهام تناسب. 9-0

فقط یکی از دو مننی کلمه در کالم حضور داشته کلمه دارای بیش از یک مننی اس.؛ امّا س. که آن

نگاهی تتازه بته   داشته باشتده  مننایی رابطه و تناسب ،با کلمه یا کلماتی از کالم ،مننی غایبو  باشد

« برفتند آتشگویند، چون  تنورهو تا موضنی که آن را » :(69نقد بدیع، ص؛ 216و212بدیع، صص

 ( 99: ص2هتاریخ جهانگشای، ج

کتار  بتنتور آتتش   مننتی  ای حاضر( و هتم ب تنوره که دارای دو مننی اس.؛ هم نام شهری اس. همنن

  رود همننی غایب(، در مننی اخیر با واژۀ آتش، تناسب داردمی

های دوستکانی و کف تناسب دارد: هپیاله(، با واژه «جام»در این مثال نیز، مننای غایب واژۀ 

(  10: ص1ههمان، ج« سلطانشاه نهاد کفبر  دوستکانیو باخرز و زیرپل از روی  جامخوارزمشاه، »

  132: ص1و ج 32: ص1؛ ج9: ص1نیز ر  ک: ج

 ایهام ترجمه. 9-3

تترادف همنتد، بته دو مننتی     در ایهام ترجمه دو لغ. که م»اند: ایهام ترجمه را اینگونه تنریف کرده

مشتغول   اوبا به اینام یَغام و  رندیروزی » :(232نگاهی تازه به بدیع، ص« هروند کار میمختلف ب

رسد؛ حال نظر میب« اوبا »، مترادف «رندی»در نگاه نخس.، ، (09: ص1هتاریخ جهانگشای، ج« بود

 آنکه در اینجا نام کسی اس. 

 ضادت. ایهام 9-48

فقط یکی از دو مننی کلمه در کالم حضور داشته کلمه دارای بیش از یک مننی اس.؛ امّا س. که آن

در اثنتای  »: (233نگاهی تازه بته بتدیع، ص  باشده متنکلمه یا کلماتی از متضاد  ،مننی غایبو  باشد

 ( 232: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« روی بدانجا نهاد مردانبا اکثر  نسااین حال. ترکمانی از هوس 

غایب(؛ در ایتن  همننی  همننای حاضر( و زنانترکمنستان ام شهری دردارای دو مننی اس.؛ ن« نسا»

 تضاد وجود دارد « مردان»ه و مننی، بین این واژ
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« دهندهنکو/ ستوده/ بشارت»، یننی «حسن/ محمّد/ بشیر»های های ذیل نیز مننای غایب واژدر مثال

سیرت که مضلّ  قبی  4حسنو »ایهام تضاد ساخته اس.: « ذیرقبی / مذمّم/ ن»های به ترتیب با واژه

به »  (126: ص3، جهمان« هرسم     مذمّم اسمِ 9محمّداین   »(116: ص3، جهمان« هبصیرت بود    

 ( 65: ص1، جهمان« هگش. نذیر، 9بشیریک ضربه سر او بینداخ.  

 . تبادر9-44

ای، به سبب همشکلی یا همصدایی، کلمۀ دیگری را به ذهن تداعی کنتد کته   آن اس. که ذکر کلمه

(: 221؛ نقد بدیع، ص233منموالً با کلمات بی. نوعی تداعی و تناسب دارد هنگاهی تازه به بدیع، ص

 (232: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« رسید     نساچون به  مروخبر »

را بته ذهتن متبتادر    « مر »، واژۀ «مرو»س. که ، یننی زنان، موجب شده ا«نسا »مننای غایبِ واژۀ 

از آنجا متوجّته بتالد روس   »ورد: را فرایاد میا« مگس»هشهر مسکو(، « مکس»در این مثال نیز  کند 

گشتند و ایراف آن مستخلص کردند تا به شهر مکس که خلق آن به عدد مور و ملخ بتود و جوانتب   

به حتدّ   آنجااز (/  »115: ص2ههمان، ج« ن گذر نبودبه غیاض و بیشه ملتف بود؛ چنانکه ما را از میا

 (20: ص2ههمان، ج« درآمد و در کوهها بیبرگ و بینوا میگش. کوجاوالی. 

را بته ذهتن متبتادر    « کجتا »، واژۀ «آنجتا »کوجا که نام شهری در ترکستان اس.، در مجاورت کلمۀ 

  66: ص1و ج 19: ص1؛ ج23: ص1میکند  نیز ر  ک: ج

 رد. اعالم پرکارب1

انتد،  بار در ساخ. بازیهایی لفظی مورد استفاده بوده سه در این بخش از پژوهش اعالمی که بیش از

؛ برای پرهیز از ایالۀ کالم، به ذکر یک مثال از هر مورد و دادن نشتانی  ذکر میشوند بسامدبه ترتیب 

   :بقیۀ موارد بسنده میکنیم

 . تاتار )تتار(1-4

کاربردترین نام برای ساخ. آرایته در تتاریخ جهانگشتای است.  جالتب آن      بار کاربرد، پر 9این نام با 

سازی با اعتالم در نفثۀالمصتدور نیتز بتا ایتن نتام صتورت گرفتته است. ه         مورد از آرایه 6اس. که 
1

3
 

لشکر جرّار از عساکر تتار در کثرت و شوک. چون مور و متار نته   »سازی با اعالم در آن کتاب(  آرایه

: 2و ج 32: ص2  نیتز ر ک: همتان، ج  (263: ص1هتتاریخ جهانگشتای، ج  « نه امصارقالع خواهد ماند 

  266: ص1و ج 253: ص1و ج 233: ص1و ج 231: ص1و ج 210: ص1و ج 266: ص2و ج 96ص

 . ترکان1-9

                                                           
 ـ حسن صّباح. 1

 ـ محّمدبن حسن بن محّمد بن بزرگ امید، از بزرگان اسماعیلّیه. 1

 شاه.ـ محّمد بشیر، فرستادۀ سلطان محّمد برای اعالم سلطنت علی 1



 

 

 

 

 

 

 101/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

: 1هتتاریخ جهانگشتای، ج  « رعای. نمتودی  ترکانبه سبب انتمای نسب. جانب  ترکان»بار کاربرد:  2

: 1و همتان، ج  01: ص1و همتان، ج  203: ص2و همتان، ج  92: ص2، ج(/ نیز: ر  ک: همتان 296ص

  56: ص3و همان، ج 212: ص1و همان، ج 26ص

 . خوارزم1-9

« رزم و بتزم »هتای  ، کلمته «ختوارزم »ترین واژۀ متبادر به ذهن عطاملک برای هنرنمایی با واژۀ مهم

و  رزمکه مرکز رجال  خوارزم» :سازی استفاده کرده اس.بار از این نام برای آرایه 0  درکل وی اس.

 19: ص1و ج 21: ص2(  نیز ر ک: همتان، ج 262: ص2تاریخ جهانگشای، ج«هبود     بزممجمع نسا  

  62: ص1ج و  50: 1ج و 52: ص1و ج

 . غور1-1

هتاریخ جهانگشای، « افزون بودند، مسابق. نمود مورکه به عدد از ملخ و  غوربر لشکر »بار کاربرد:  5

  02: ص1و ج 00: ص1و ج 56: ص1و ج 50: ص1یز: ر ک: همان، ج( / ن52: ص1ج

 . نسا1-0

هایی چون مردان، رجال و مروهمتر ( را  مننای زنان را فرایاد جوینی آورده و واژهشهر نسا، واژۀ نسا ب

چتون بته    مترو خبتر  : »سازی سود جسته اس.بار از این واژه برای آرایه 5  وی به متن کشانده اس.

: 1و ج 231: ص1و ج 232: ص2(/ نیز ر ک: همان، ج232: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« رسید     نسا

  62: ص1و ج 23ص

 . شیطان1-6

(  نیتز  1: ص2هتتاریخ جهانگشتای، ج  « نجوم آسمان هدای. و رجوم شیطان غوایتنتد »بار کاربرد:  2

  223: ص1و ج 26: ص1و ج 53: ص2ر ک: همان، ج

 . مرو1-7

اس.؛ « رفتن»های گوناگون مصدر ، ساخ.«مرو»های ایجادکنندۀ شبکۀ هنری با واژۀ بارزترین واژه

و آمویته   مترو و بنضی به یک تای موی جان ببرد و با فوجی دیگر بته جانتب   »ازجمله: مَرُو و رفتند: 

ز در   یک بار نیت 39: ص1و ج 211: ص2(/ نیز: ر ک: همان، ج26: ص2هتاریخ جهانگشای، ج« رفتند

ههمتان،  « رسید     نساچون به  مروخبر »تقابل با مرو قرار گرفته اس.هتوضیحات در مدخل بندی(: 

    (232: ص2ج

 . جداول و نمودارها0

 سازی با اعالم در آثار مورد مطالعهۀ کلّی وضعیّت آرایهد مقایس4جدول

 تنوّع اعالم هاتنوّع آرایه هاتعداد آرایه 

 489 98 439 تاریخ جهانگشای
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تعداد آرایه ها

تنّوع آرایه ها

تنّوع اعالم



 

 

 

 

 

 

 101/بازیهای لفظی با اعالم، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی  

 488 4 488 22 488 12 266 291 جمع

 

 ها در آثار مورد مطالعهای انواع آرایهمقایسهوضعیّت د 9نمودار 

 
 گیرینتیجه

گواه آن است. کته   ، آرایه و بازی لفظی با اعالم تاریخی و جغرافیایی در تاریخ جهانگشای 291ایجاد 

ایتن امتر زمتانی بیشتتر نمتود      توان یکی از مختصّات سبکی این اثر محسوب کترد   این ویژگی را می

دیگری که در همان دوره و همان موضوع تدوین شده اس.، مقایسته کنتیم     یابد که آن را با آثارمی

 2خواجه نصیر بر تاریخ جهانگشتای تنهتا    و در ذیل 22الدّین ، در سیرت جالل12در نفثۀالمصدور 

کار رفته در این آثار هم گواه دیگری اس. بتر  ها و اعالم بتنوّع آرایهآرایه با اعالم ساخته شده اس.  

متورد   261و تنتوّع اعتالم آن    36کار رفتته در تتاریخ جهانگشتای    های ب، چنانکه تنوّع آرایهدّعااین ا

کتار  هتای ب مورد و تنوّع آرایه 22آن و تنوّع اعالم  21کار رفته در نفثۀالصدور های باس.؛ تنوّع آرایه

ئلۀ مورد نظر که عطاملک در مساز آنجامورد اس.   2و تنوّع اعالم آن  2الدّین رفته در سیرت جالل

هتای متورد استتفادۀ او در ایتن     در پژوهش حاضر، به بازیهای لفظی عالقه نشان میدهد، بیشتر آرایه

ای که در تاریخ جهانگشتای، حتول   مورد آرایه291ای که از مجموع گونهلفظی اس.؛ ب زمینه، صنایع

متورد   12تنهتا   ( صتنن. لفظتی و  69/6متورد ه  222محور اعالم جغرافیایی و تاریخی شکل گرفته، 

( 20/6متورد آن ه  62هتا نیتز بایتد گفت.     ( آرایۀ مننوی اس.  در تحلیل بسامدی انواع آرایته 22/6ه

های مورد توجّه عطاملتک جتوینی قترار دارد  دومتین     مربوط به انواع جناس اس. که در صدر آرایه
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 9با  تاتار هتتار(الم نیز از حیث کاربرد اع( اس.  32/6ه 00آرایۀ مورد عنای. او، انواع سجع با بسامد 

  س.امورد کاربرد، بیشترین نقش را در بازیهای لفظی داشته

 منابع

: حستین جنفتری، تبریتز    به اهتمام ( 2322  هدحسینشمس النلما  گرکانی، محمّ  ابدع البدایع -2

 احرار 

   تهران: امیرکبیر 2(  جلد2303احکام و حکم  دهخدا، علی اکبر  ه -1

، 31، شتمارۀ  ات فارسیزبان و ادبیّۀ جلّ(  م2366  هحبیب اهللا اسی،عبّ  جوینی. جهانگشای ادبیّ -3

  220-232صص

(  ترجمتۀ  2353هبویتل، جتان انتدرو      ین به عنتوان منتابع تتاریخ مغتول    آثار جوینی و رشیدالدّ -2

  521-562، صص 5،   13 ۀسخن، دوراسماعیل دولتشاهی، 

 تتالوری، ؛ فریتدون  یهماستبی،   بررسی و تحلیل تشبیهات و استنارات تاریخ جهانگشای جوینی -5

  21-55، صص5(  مجلّۀ فنون ادبی، شمارۀ 2396ه  پگاه

 ( 2326ه جنفر  شنار، ای به ارز  ادبی، تاریخی و اجتماعی آنتاریخ جهانگشای جوینی: اشاره -0

: س زریاب خوئی، به کوشش احمد تفضّلی، تهرانااستاد دکتر عبّ ۀنامدر یکی قطره باران: جشن  -2

   مهارت 

(  قاستم  شناسی نثر جهانگشای جوینی هویژگیهای ادبی و تصویر پردازیهای نثتر شتاعرانه  زیبایی -6

  12-22، صص22شمارۀ  ،رشد آموز  زبان و ادب فارسی ( 2365زاده، سیّدعلی  ه

  (  تهران: امیرکبیر 2350ت1355  هدتقیمّمح   بهار،شناسیسبک -9

(  تصتحی ، مقدّمته و   2366سیرت جالل الدّین منکبرنتی  شتهاب التدّین خرنتدزی نستوی  ه      -26

 تنلیقات مجتبی مینوی  تهران: شرک. انتشارات علمی و فرهنگی 

 ، تهران: مؤسّسۀ نشر هما 10(  چاپ 2322الدّین  هفنون بالغ. و صناعات ادبی  همایی، جالل -22

: تهتران  ( 2353هذبتی  اللّته   صتفا،    پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثتار آنتان   گنجینۀ سخن: -21

  دانشگاه تهران 

 (  تهران: دانشگاه تهران و سازمان لغتنامۀ دهخدا 2323لغتنامه  دهخدا، علی اکبر  ه -23

راز: (  چاپ پنجم، شتی 2329منالم البالغه در علم منانی و بیان و بدیع  رجایی، محمّد خلیل  ه -22

 دانشگاه شیراز 

 (  تصحی  امیرحسین یزدگردی  تهران: زوّار 2326الدّین زیدری نسوی  هنفثۀالمصدور  شهاب -25

 (  چاپ اوّل، تهران: سم. 2329نقد بدیع  فشارکی، محمّد  ه -20

 (  چاپ چهارم، تهران: میترا 2396نگاهی تازه به بدیع  شمیسا، سیروس  ه -22
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