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 چکیده
اي در بین متون فنی شهرت ویژهترین آثار نثر فنی تاریخی است، که جایگاه و کتاب تاریخ جهانگشاي جوینی، از برجسته

هاي بعد، مورد تقلید دیگر نویسندگان قرار گرفته است. تاریخی دارد و شیوة نوشتاري آن در بسیاري از موارد در دوره
هاي موسیقیایی آن جست. در این پژوهش شک یکی از عوامل اصلی این اقبال و توجه را باید در نثر شاعرانه و جنبهبی

سنگ انجام پذیرفته، تالش گردیده تا به شیوة توصیفی و هاي ادبی این اثر گرانفی هرچه بهتر زیباییکه با هدف معر
هاي موسیقیایی تاریخ جهانگشا بررسی شود. لذا در چهار مبحث اصلی موسیقی؛ درونی، معنوي، کناري، و تحلیلی مؤلفه

ج درصد از متن کتاب فراهم گردیده است. نتیجۀ این هاي آماري بر اساس پنبیرونی بدین مسأله پرداخته شده و نمونه
بررسی نشان از آن دارد، که لحن موسیقیایی کالم در تاریخ جهانگشا در مقدمۀ کتاب و فصول آن، و همچنین در جاهایی 

-نشانی متناسب در کالم از طریق سجعگزینی و واژهتر است. در این بین، واژهکه زمینۀ سخن عاطفی گردیده، ملموس
 اند. آرایی، و توجه آگاهانه به تناسب کالم، نقش مهمی در این امر ایفا کردهآرایی و جناس، تأکید بر تکرار و تضاد، واج

 هاي آماري: تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی، موسیقی سخن، نمونهواژگان کلیدي
 

 مقدمه
هـ.ق)، از جملۀ بزرگترین مورخان و نویسندگان  681 -623الدین محمد جوینی ( الدین ابوالمظفر عطاملک بن بهاء عالء

شود که هم از  از جملۀ کتب بسیار معتبر در تاریخ شمرده میجهانگشاي، تاریخقرن هفت هجري است. کتاب معروف او، 
 ). 49: 4،ج1363ا مشهور است (صفا،حیث درستی مطالب و هم از باب فصاحت و بالغت انش

ترین تاریخی که از دورة استیالي ترین و دقیقکه برخی از مورخان از آن با عنوان تاریخ چنگیز و مفصل جهانگشاتاریخ
)، از دیرباز مورد توجه و مشهور بوده است. 485: 1365اند (اقبال آشتیانی،مغوالن و احوال آنان بر جاي مانده یاد کرده

هـ)، و  710( التّواریخجامعهـ)،  658( جهانگشاتاریخسه کتاب   جهانگشا،تاریخمحمد قزوینی در مقدمۀ جلد اول امه علّ
را بر آن دو از نظر زمان و یا  جهانگشاتاریخترین کتب تاریخی دورة مغول دانسته و هـ) را مهم 728(حدود  وصافتاریخ

مقدمه). این تألیف مهم همانند  17: 1،ج1375بی متقدم دانسته است (جوینی،شاید از نظر ارزش و مرتبۀ تاریخی و اد
). خدمت 286: 1336سایر آثار فارسی جوینی گویا تحت نظر خود وي در همان زمان به عربی ترجمه شده است (اته،

» و دقیق شناخته آیداطالع او در باب تاریخ این قوم، معتبر «کردن جوینی و وابستگانش در دربار مغوالن سبب شده که 
 کند (همان).گویی و مداهنه را به جوینی رد میکوب هرگونه نسبت تملّق). دکتر زرین49: 1368کوب،(زرین
اي است که در عین رعایت جانب صنعت و از نظر ادبی و هنري نیز ارزشمند است. جوینی نویسنده جهانگشاتاریخ

در زمانی «) و 1213: 2/3،ج1378اصالت معنی را نیز فرو نگذاشته (صفا، عالقه به آراستگی کالم، جانب زیبایی سخن و
ترین ترین وفاضلبود ، جوینی خبره پردازي و کاربرد کلمات و ترکیبات عربی به اوج کمال رسیدهکه هنر ستودة سخن

تاریخ صنوع فارسی از قبیل ). نثر این کتاب همانند برخی از آثار م167: 1371(آربري،» رفتنمایندة این هنر به شمار می
توان پیرایه میخسته کننده و مالل آور نبوده و در آن به عبارات ساده، روان و در عین حال بی درة نادرهو  وصاف

مسلّط بودن فرهنگ دینی بر آن است. همچنین گویا وي از طبع و  جهانگشاتاریخهاي برخورد کرد. از جملۀ ویژگی
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). بنا به اهمیت 13: 1368ر بوده و برخی از اشعار این کتاب ظاهراً از خود اوست (شعار،قریحۀ شاعري نیز برخوردا

اند تا از شیوة جوینی در هاي بعد نویسندگان دیگري نیز سعی نمودهاز نظر ادبی و تاریخی در دورهجهانگشا تاریخکتاب 
 )1(نگارش آثارشان تقلید کنند.

جستجو کرد. لذا در این  تاریخ جهانگشاهاي موسیقیایی شهرت را باید در جنبه شک یکی از عوامل اصلی این اقبال وبی
صورت پذیرفته،  تاریخ جهانگشاهاي ادبی و شاعرانۀ پژوهش که با هدف شناخت و معرفی هر چه بیشتر و بهتر جنبه

کدام است؟ و در بین  گشاتاریخ جهانها پاسخ داده شود: انواع موسیقی کالم در نثر ادبی شود که بدین پرسشتالش می
 کنند؟ ، کدام یک نقش مهمتري را در این مورد ایفا میتاریخ جهانگشاعوامل موسیقی ساز 

بندي دکتر شفیعی کدکنی از موسیقی شعر ها به شیوة توصیفی و تحلیلی و بر اساس تقسیمبراي پاسخ بدین پرسش
رکاربرد است، در چهار مبحث اصلی: موسیقی درونی، )، که امروزه شناخته شده و پ393-391: 1376(شفیعی کدکنی،

همچنین به جهت دقت بیشتر سه نمونه از پنج درصد از کل متن .معنوي، کناري، و بیرونی بدین مسأله پرداخته شده است
)، و 200-186: 3)، نمونۀ دوم از متن گزارشی آن(ج14-1: 1نمونۀ اول از دیباچۀ کتاب (ج :)1375(جهانگشاتاریخ کتاب

) انتخاب شده و جداول آماري در هر یک از موارد اصلی فراهم شد. نتیجۀ 108-94:  2هاي آن (جنمونۀ سوم از توصیف
به خصوص در مبحث موسیقی نشانی گزینی و واژهاین پژوهش بیانگر توجه خاص عطاملک جوینی به مبحث واژه

 درونی دارد.
تحقیقات مختلفی انجـام گردیـده، امـا در مـورد زمینـۀ ایـن       تاریخ جهانگشاگرچه در مورد شرح مشکالت کتاب  پیشینه:

تـاریخ  پژوهش، تحقیق مستقلی مشاهده نشد. لذا با توجه به اهمیت موسیقی سـخن در ایجـاد نثـر شـاعرانه و ادبـی در      
 شود.تحقیق الزم شمرده میانجام این  جهانگشا،

 
 ارتباط نثر و موسیقی -1

احمد بنارتباط شعر و موسیقی از جملۀ مسائلی است که از دیرباز در میان مسلمانان مورد توجه بوده است. خلیل
)، در جرگۀ استادان علم موسیقی هم 128: 1،ج1378هـ.ق) که خود مبتکر علم عروض بوده (صفا، 170-100فراهیدي (

خود، در ارتباط  الموسیقی الکبیر). فارابی در قرن چهار هجري، در کتاب 343: 1376برشمرده شده است (شفیعی کدکنی،
تر خواهد شد و ها افزونبا موسیقی همراه شوند، عنصر تخییل در آناقاویل شعر اگر «دارد که: وزن و موسیقی بیان می

سینا هم در قرن پنج هجري، به موسیقی کالم الصفا و ابن). اخوان326(همان:» افزایدبرمیزان انفعاالت نفس در برابر اثر می
ا  یکی از عناصر ایجاد خواجه نصیرالدین طوسی، در قرن هفت هجري،وزن موسیقی شعر ر )2(اند.توجه خاصی نموده

دالئل هـ) در کتاب  474). اما عبدالقاهر جرجانی(ف.59: 1374انفعال نفسانی در وجود آدمی،دانسته است (پورنامداریان،
 ).61: 1368داند (جرجانی،ارتباط میخود مسألۀ وزن شعر را با فصاحت و بالغت بی االعجاز

شک، توفیق ). بی398: 1376اند (شفیعی کدکنی،دانسته» سیقیایی زبانتجلّی مو«پژوهان شعر را در دورة معاصرنیزادب
ها به حوزة مفهومی موسیقی، ارتباط تنگاتنگی دارد. هجوم همین بسیاري از شاهکارهاي ادبی جهان، با میزان نزدیکی آن

ورد نظر شاعران و ها به ضمیر ناخودآگاه انسان است که سبب جایگیر شدن معانی متأثیرات موسیقیایی و اوازن آن
 ).135: 1365شود (هوف،هاي ذهن مخاطب میترین الیهنویسندگان در ژرف

گیرد که نثر از جنبۀ ارتباطی و اما نثر فارسی، با عنصر موسیقی بیگانه نیست و اوج این نزدیکی در زمانی صورت می
شناس ایرانی، زبان ادبی را به سه گونۀ: شعر  شناس، زبان خود خارج شده و جنبۀ ادبی پیدا کند. در سالیان اخیر دکتر حقّ

گوید که از آمیزة این سه نوع، سه گونۀ ادبی آمیخته که عبارت است از  مطلق، نظم مطلق و نثر مطلق تقسیم نموده و می
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که میان این سه یعنی نثر و نظم و  )؛ ضمن این55:1،ج1380آید (صفوي، ر، نثر منظوم و شعر منظوم به دست میشعر منثو
هاي زبان است  توان حد و مرز قاطعی را در نظر گرفت. بنا بر اعتقاد وي نثر ادبی حاصل اختالط گونه شعر نمی

توان نثر ادبی داشت. هر اندازه که درصد ترکیب این  هاي نظم و شعر و نثر می ). یعنی با ترکیب گونه54و 53(همان:
هاي زبانی با یکدیگر بیشتر شود، نثر مطلق به سمت و سوي نثر ادبی و یا نثر شاعرانه و یا در باالترین حد خود به  گونه

 شود. تر می ) نزدیکprose poemشعر منثور (
هـاي  نثري است که صناعات لفظی و ویژگـی «د. نثر شاعرانه ) بعد از مرتبۀ نثر ادبی قرار دارpoeticproseنثر شاعرانه (

» گیـرد بیان شاعرانه را در خدمت مفاهیم منطقی و گزارشی و حقیقی و معانی دیگري که خاص نثر اسـت، بـه کـار مـی    
عمول در فقط با عدم تعهد به پیروي از آن چه وزن و قافیۀ م«) . نثر شاعرانه از مقولۀ تعبیر ادبی است و 463: 1385(داد،

-(زریـن » کنـد شود و این نکته التزام سالست و روانی را از آن سـلب مـی  شعر آن را اقتضا دارد، از قلمرو شعر جدا می
).  در نثر شاعرانه نویسنده صرفاً به دنبال انتقال معنی نیست، بلکه چه بسا، انتقال معنی در آن، حتّی اگـر  28: 1383کوب،

گیرد. در این نوع نثر، نویسنده تشخیص و برجستگی کـالم را   درجۀ دوم اهمیت قرار میاهمیت تاریخی داشته باشد، در 
هـاي زبـانی اسـتفاده     هاي ادبی، صور خیال، موسـیقی کـالم و ویژگـی    دهد و در این راه از آرایه هدف اول خود قرار می

ایـن  «تر حال و هواي عاطفی و شعري دارد. کند، تا زبانی را خلق کند که متمایز از زبان روزمره باشد. نثر شاعرانه بیش می
هاي پر احساسی است که نویسنده را به حال و هواي ابعاد عـاطفی و تخیِلـی   پردازينثر بیشتر رمانتیک و مبتنی بر خیال

 ).218: 1380(محبتی،» نظام کلماتی شعر را بر او تحمیل کند«آن که بار سنگین کند،  بیشعر نزدیک می
-گیرد، دیگر نه یک زبان علمی و ارتباطی، بلکه زبانی ادبی به شمار مین هنگام که وجهۀ ادبی به خود میاصوالً نثر در آ

کتاب دارد. مؤلفان شود که توجه دیگران را به خود معطوف میاي میهاي صوتیرود. در این حالت زبان داراي الیه
» شودها زاده میهایی است که معنی از آنیز، رشته صوتهر اثر ادبی، بیش از هر چ«اعتقاد دارند که:  نظریۀ ادبیات

 شوند.هاي صوتی جزو زیباشناختی کالم محسوب می)، پس این الیه175: 1382(ولک،
شوند و ضمن  ها یا نمادآواهایی است که موجب ایجاد وزن، هم آوایی و الگوهاي صوتی میدر زبان ادبی، تکیه بر نشانه

 آمده است که:» وزن هنري نثر«کنند. در تعریف در نثر ایجاد می» وزن هنري«جلب توجه مخاطبان، نوعی 
توان همچون سازمان یافتگی وزن گفتار عادي توصیف کرد. تفاوت این وزن با نثر عادي در توزیع وزن هنري نثر را می«

هاي ن بودن فاصله زمانی بین تکیههاست، که البته نباید به پایه ایزوکرونیسم برسد (غرض از ایزوکرونیسم، معیمنظم تکیه
موزون است). در جملۀ عادي تفاوت فاحشی بین شدت داشتن و زیر و بم بودن صوت وجود دارد، در حالی که در نثر 

 ).182(همان: » موزون، تمایل به این است که اختالف تکیه و زیر و بمی از بین برود
-ها و حاالت گوناگون، موجب تأکید بر    قسمتپیوند دادن بخشنثر موزون، با سازماندهی هنرمندانه اجزاي جمله و 

دهد. در نثر شاعرانه و یا شعر منثور، نویسنده یا شاعر با شود و میزان آگاهی و توجه را افزایش میهایی از سخن می
ی خود را گیري از عناصر شعري و حتی گاهی وزن عروضی سعی در زیاد نمودن زیبایی و اثربخشی هنر نویسندگبهره

 گردد.شود، از تأثیرات بیشتري برخوردار می). این تالش هنگامی که با زبانی عاطفی همراه می125: 1382دارد (احمدي،
در سیر تکامل نثر فارسی از نثر سادة مرسل به نثر فنّی و مصنوع، نثر بیشتر حالت شاعرانه به خود گرفته و عناصر  

شعري بیشتري را در خود جاي داده است. نزدیکی بسیار نثر فنی به شعر، سواي اوازن منظم عروضی، موجب گردیده که 
فصل ممیز شعر از نثر ندانسته و بر این اعتقاد باشند که نثر فنی این  برخی از صاحب نظران ادبی، حتی وزن و قافیه را نیز

 ).46-44: 1375تواند داشته باشد که از نوعی وزن و قافیه برخوردار باشد (خطیبی، امکان را نیز می
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ت فنّی، پژوهان، قرون شش و هفت هجري را در تاریخ تطور نثر فارسی، از نظر الفاظ و صنایع و تکلّفات و مختصاادب
و معتقدند که نزدیکی متون نثر ادبی فارسی و حتّی نثر علمی به نظم، شاخص واقعی  آورده ترین ادوار به شمار  مهم

هاي مختلفی چون نثر آراسته، نثر مصنوع و نثر  ).در نثر فنّی که با عنوان135: 1364ادبیات ایران در این دوره است (ریپکا،
هاي شاعرانه و عاطفی آن، حتی این نوع نثر را با شعر سنجان با نظر به جنبهو برخی از سخن شده یاد   متکلّف نیز از آن

اند تا نثري زیبا، دلنشین، مؤثر و )نویسندگان این متون نثر از آن جا که بر آن بوده103: 1،ج1376اند (بهار،یکسان دانسته
-صر شاعرانه، سعی در آفرینش موسیقی در کالم خود داشتهگیري از دیگر عناآور بیافرینند، ضمن بهره در نهایت اعجاب

اند. استفاده از موسیقی درونی و معنوي و حتی گاه موسیقی کناري و بیرونی از شگردهاي آنان براي موزون نمودن کالم 
ر به چشم بوده است. این امر آن زمان که نویسندة این متون، خود از قدرت و ذوق و قریحۀ شاعري برخوردار بوده، بیشت

 شود. خورد، به طوري که نثر کامالً آهنگین و موزون شده و تا حد زیادي به شعر نزدیک میمی
 
 ساختار موسیقیایی سخن در تاریخ جهانگشا -۲

یکی از آثار مشهور و در عین حال ماندگار نثر فنّی تاریخی است، باید این  جهانگشاتاریخاگر که معترف باشیم که کتاب 
ترین این عوامل، لحن موسیقیایی و آهنگین سخن در آن  شک یکی از اساسی امر را مرهون عوامل مختلفی بدانیم که بی

 است. 
گ کالم، سعی نموده تا زیبایی و جوینی که خود به تأثیر موسیقی کالم، بر سحر سخن توجه داشته، با استفاده از آهن

هاي عاطفی سخن همراه گردیده، از  جذابیت بیشتري به متن کتاب خود ببخشد. این زبان آهنگین آن گاه که با زمینه
را به صورت توصیفی بیان   جذابیت و کشش بیشتري برخوردارشده است. به عنوان مثال در عبارت زیر که جوینی آن

را در هنگام حملۀ سپاه چنگیز، با زبانی آهنگین که ناشی از به کارگیري انواع سجع، تضاد بین  نموده، احوال مردم بلخ
کلمات و جناس است، با لحنی عاطفی بیان کرده است. زبانی که  اگر مستقیم و خطابی بود، از قدرت تأثیر و زیبایی 

 شد:  بسیار کمتري برخوردار می
لیل و کثیر را از مرد تا زن به صحرا راندند و بـر عـادت مـألوف بـر مئـین و ألـوف       بفرمود تا اهالی بلخ صغیر و کبیر، ق«

ایشـان   )3(هـا وحـوش از لحـوم    قسمت کردند، تا ایشان را بر شمشیر گذرانیدند و از تر و خشک اثر نگذاشتند. از مـدت 
» اب هـم خـوان گشـتند   بـا عقـ   )6(نشـور  بـی  )5(درسـاختند و نسـور   )4(نـزاع بـا ذئـاب    راندند، سباع بـی  خوش عیشی می

 ).  104: 1، ج1375(جوینی،
توان یافت. البته این بدان معنی  بسیار می جهانگشاتاریخهایی از تاریخ در  کاربرد موسیقی را در توصیف این چنین صحنه

-یختارنیست که زبان جوینی در همه جاي این کتاب از لحنی آهنگین و تأثیرگذار برخوردار است، در بسیاري از جاهاي 
رسانی و انتقال خبر را دارد، این امر کمتر محسوس است. نمونۀ بارز این امر را در  که جوینی فقط قصد اطالع جهانگشا

 توان یافت.  می جهانگشاتاریخجلد سوم 
جوینی در خلق زبانی آهنگین و در عین حال زیبا و پرتأثیر، از عوامل موسیقیایی مختلفی چون سجع، جناس، تکرار و 

پردازي و جناس از اهمیت بیشتري  برخوردار هستند.  عروضی استفاده کرده است؛ که البته در این میان سجع  ارکان حتّی
کند، بنا به اهمیت هر یک از  از آن جا که بررسی هر یک از این موارد به ما کمک بیشتري در مورد فهم این موضوع می

 شود: پرداخته می ها، بدان موارد باال و همچنین بسامد تکرار آن
 



 
 ۱۹٥۳/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 

 
 ) موسیقی درونی2-1
 باشد از:نتیجۀ کاربرد عواملی مختلفی است که عبارت می جهانگشاتاریخموسیقی درونی در   
 
 ) سجع2-1-1

هاي نثر فنّی  برد؛ امري که در سایر کتاب پردازي براي ایجاد زبانی آهنگین و موسیقیایی بهرة فراوان می جوینی از سجع
هاي  بدان توجه فراوانی شده است. او براي این کار، عالوه بر کلمات و لغات موجود در زبان فارسی، از کلمهتاریخی نیز 

هاي آن براي جدید عربی هم استفاده کرده است. ریشۀ این امر را باید که در ظرفیت بیشتر زبان عربی و کلمه
دانست؛ ضمن این که این  نفثه المصدورو  ودمنهلهکلیهاي فنّی فارسی پیش از آن همچون  پردازي و تأثیر کتاب سجع

موضوع را نیز باید مد نظر داشت که شعر فارسی و به خصوص قصیده، در قرن شش هجري و به ویژه در سبک شعراي 
آذربایجان، مراحل تکلّف و تصنّع خود را طی نموده و بسیاري از لغات عربی نامستعمل بدین شیوه وارد حوزة زبان و 

 رسی شده بود. ادب فا
شود که سهم سجع متوازن و  در سه شکل سجعِ متوازي، متوازن و مطرّف دیده می جهانگشاتاریخکاربرد سجع در 

-تاریخمتوازي در این میان بیشتر است. بنا به اهمیت سجع و نقش اساسی آن در فزونی آهنگ و اثربخشی جمالت
 پردازي استفاده نموده، اشاره شود:  ها براي سجع ینی از آنهایی که جو الزم است که به برخی از کلمه جهانگشا

 
 ـ سجع متوازي: 

)/ مهتـر،  8)/ پالس، لباس (همان: 6)/ وفود، درود (همان)/ عاطل، عاقل، باطل(همان: 2: 1،ج1375نجوم، رجوم (جوینی،«
)/ زهـرات،  126مدلهم، مقتحم (همان: )/124)/ مردان، شیران (همان: 123)/ غمار بوار، تنور دمار (همان: 119کهتر(همان: 

حاصـل (همـان)/    طایل، بـی  )/ بی47)/ نضارت، غضارت (همان: 29: 2)/ مصافات، قاذورات (همان،ج156ثمرات (همان: 
)/ فـرار،  127)/ مبـارزت، منـاجزت (همـان:    111)/ زناد، مراد (همـان)/ ارزاق، اوراق (همـان:   94سعدین، نحسین(همان: 
: 3)/ ملْهم، ملْجم (همان)/  قضا، فضا (همـان،ج 12: 3)/ نهاد، مهاد(همان،ج3: 3صریمت (همان،ج اصرار(همان)/ عزیمت،

 ».)/ دولت، قوت (همان)/ معاملت، مجاملت (همان)13
 

 ـ سجع متوازن: 
)/ 124)/ تشویش، آشوب (همان: 15)/ اخوان، دیوان (همان)/ مضایق، فراخی (همان: 6: 1،ج1375اتراب، اقران (جوینی،«

  )/ صباح، عشا (همان)/ رواح، غدا (همـان)/ مقصـود، مطلـوب   156)/ اقداح، کأسات (همان: 148نشاط، وحشت (همان: 
)/ بیداد، 105)/ نام، بأس (همان: 81)/ وفود، انوار (همان: 26)/ طَعن، ضرب (همان: 22: 2(همان)/ حرب، جنگ (همان،ج

 ».)/ عدم، وجود (همان)13: 3عدوان (همان،ج
 

 ـ سجع مطرّف:
نظر، پاکیزه گوهر (همان)/ حقد، حسـد (همـان:    )/ صاحب7)/ افراط، انبساط (همان: 2: 1،ج1375حدقه، حدیقه (جوینی،«
)/ مشّاطگان، 156مثال (همان:  )/ یک دل، بی125)/ کار، کارزار (همان: 10)/ وقایع، واقع (همان)/ حیلت، جبلّت (همان: 8
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)/ 4: 3)/ معاطـات، کاسـات (همـان،ج   127)/ فرصـت، عزیمـت (همـان:    94ل، وبال (همان: )/ با47،: 2عروسان (همان،ج

 ».)/ حالوت، لذّت (همان)/ موهبت، نعمت (همان)13عزّت، جاللت (همان: 
به یک اندازه نیست و معموالً زمانی که زمینۀ سخن جوینی مربوط به مدح و یا  جهانگشاتاریخکاربرد سجع در همۀ متن 

توان در دیباچۀ کتاب و مقدمۀ فصول آن  را می جهانگشاتاریخشود. اوج کاربرد سجع در  د، بیشتر دیده میشو توصیف می
 پیدا کرد. 

شود. به شود، بسیار زیبا و تأثیرگذارتر می پردازي، آن هنگام که با لحنی عاطفی همراه می زبان جوینی در هنگام سجع
تسخیر شهر سمرقند به وسیلۀ مغوالن بیان نموده، او با زبانی توصیفی و با  را در ذکر  عنوان مثال در عبارت زیر که آن

 دهد:  هایی کوتاه گزارش این امر را بدین گونه میجمله
و میان دو نماز  کردندو جوي ارزیر را خراب  ویران کردند)7(فصیلو  حصارو دیوار  سنگ سبکپرّانو از جانبین تیر و «

 بر سختو کارزاري  کردند، مردي هزار تمسک به مسجد جامع پهلوانانو  مفردان و از رفتندر و د بگرفتندرا دروازه 
 ).95-94: 1،ج 1375(جوینی،...»  بستند کار نفط)8(و تیر چرخ، حشم چنگیز خان نیز قرابات نفط، از استعمال دستگرفتند

ربخشی سخنان او، گرچه از تصویرهاي دیگر هاي باال موجب گردیده که زیبایی و اث کاربرد انواع مختلف سجع در جمله
شود، بیشتر شده و تأثیرگذارتر  شعري در آن استفاده نشده، و سایر عناصر موسیقیایی کالم نظیر جناس در آن کم دیده می

 دهد:نشان می جهانگشاتاریخباشد. جدولزیر بسامد کاربرد انواع سجع را در 
 

 سجع مطرّف سجع متوازن سجع متوازي نوع

 تعداد
نمونۀ 

)1( 
نمونۀ 

)2( 
نمونۀ 

)3( 
نمونۀ 

)1( 
نمونۀ 

)2( 
نمونۀ 

)3( 
نمونۀ 

)1( 
نمونۀ 

)2( 
نمونۀ 

)3(  
272 38 83 133 29 68 88 13 49 

 150 229 393 جمع
 %19 %30 %51 درصد

 
 

هاي دیگري نیز استفاده نموده که  پردازي به گونه هم چنین، جوینی در راه آفرینش زبانی آهنگین و تأثیرگذار از سجع
 موازنه، ترصیع و تضمین المزدوج از آن نمونه است. 

 
 ) تضمین المزدوج2-1-2

این امر به ویژه هنگامی که با کاربرد المزدوج همراه است. ، معموالً با تضمینجهانگشاتاریخکاربرد انواع مختلف سجع در 
هاي کاربرد  تر کرده است. نمونهدیگر عوامل موسیقیایی سخن نظیر جناس و تکرار همراه گردیده، نثر او را زیبا و آهنگین

شود. بسیار فراوان است که به عنوان مثال به یک مورد آن اشاره می جهانگشاتاریخسجع به شکل تضمین المزدوج در 
 گشاید: در مدح پیامبر (ص) این گونه زبان به ستایش می جوینی

/ خاتم انبیا محمد مصطفی باد،/ درودي که نورِ حدقۀ اهل بینش/ و حدیقۀ آفرینش )10(نَورآفرینش/ بر  درود )9(وفودو «
،/ نثار رضاروضۀ بر موافقت ساکنان  مأل اعلیاز توي آن بوي اخالص به مشام مشتاقان قدس رسد/ و از رایحۀ آن 

 ). 2: 1،ج 1375(جوینی،...» او ایثار کند  مطهر مکرّمبه روح  صلوات طیبات



 
 ۱۹٥٥/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 

 
 
 ) موازنه و ترصیع2-1-3

، ایجاد صناعات شعري موازنه و ترصیع است. جهانگشاتاریخاز نتایج دیگر کاربرد دقیق سجع و چینش کلمات موزون در
آید، بر آهنگ و  هاي شعري آن به حساب می من این که از جنبهضجهانگشا تاریخکاربرد صنعت موازنه و ترصیع در 

-تاریخها در آن افزوده است. این شکل از کاربرد حتی هنگامی که زمینۀ سخن در موسیقی حاصل از تکرار هجاها و واج
 گوید:شود. به عنوان مثال او  در ذکر اختالل کار سلطان محمد میعادي است، نیز مشاهده میجهانگشا

 ). 111: 2(همان،ج...» رسم  نمی تهذیب اوراق جراید/ با )11(ترتیب ارزاق خرایدو از « 

 جوینی در بیان احوال صاحب اترار و ازدواج سلطان عثمان با استفاده از موازنه آورده است:
: 2(همان،ج...»   را خطبه کرد  از نجوم آسمان معالی بدريالتماس/ و از صدف خاندان سلطنت دري سلطان عثمان «

81 .( 
 گوید:او همچنین در ذکر سبب تألیف کتاب و مدح پادشاه می 
: 2(همان،ج...» نمود آثار عقل فریدونی در ازاي آن معدوم بود/ و اخبار عدل نوشروانی در حذاي آن مکتوم «...  

81 .( 
این است که کاربرد ترصیع در آن بسیار کم دیده  جهانگشایختار از نکات قابل توجه در مورد کاربرد موازنه و ترصیع در

تواند بیانگر این باشد که جوینی بیشتر در پی آن بوده تا نثري زیبا و تأثیرگذار بیافریند و بر خالف  شود، این مسأله می می
 به دنبال تکلّف و تصنّع بیش از اندازه در کتاب خود نبوده است. تاریخ وصاف

 
 ) جناس2-1-4

که نشان کند، کاربرد فراوان جناس در آن است. این کار ضمن این بسیار جلب نظر می جهانگشاتاریخاز مواردي که در 
دهندة قدرت فراوان ذهنی نویسندة آن و همچنین هنر نویسندگی اوست، بر توجه وي به جناس به عنوان عامل اساسی 

آن که از  کند که خواننده بی اه آن چنان هنرمندانه استفاده میدر خلق موسیقی در نثر حکایت دارد. جوینی از جناس گ
کند. به عنوان مثال در نمونۀ زیر که  محتواي کالم دور شود، لذّت حاصل از کاربرد جناس و موسیقی آن را احساس می

جنان «و » ه و آشیانهآستان«جناس الحق)، » (: رزم و بزم«هاي  در ذکر واقعۀ خوارزم بیان شده، جوینی با استفاده از جناس
اشتقاق) ضمن برجستگی بخشیدن به کالم » (: قصور، مقصور«ناقص)، و » (: دور و دور«جناس مصحف)، » (: و چنان

-آفریند که دیگر عوامل موسیقیایی زبان نظیر سجع و تکرار نیز در آن سهیم می خود، تکرار زبانی زیبا و آهنگینی را می
 باشند: 

و مجمع  رزمو تاراج مشغول شدند و بقایاي بیوت و محلّات را ویران کرد. خوارزم که مرکز رجال و لشکر به نَهب «
گشت و نشمین بوم و  )13(آوي مأواي ابنساخته،  آشیانه آن نهاده و هماي دولت آن را آستانۀ بود، ایام سر بر)12(بزم سناء
ه که پنداشتی آیت و بدلْنَاهم بِجنَّتَیهِم جنَّتَینِ در شأن آن پژمرد جِنان چنانگشت.  مقصوربر خرابی  قصورشد و  )14(زغَن

 ). 101: 1،ج1375(جوینی،» منزل بود...
ها، بنا به اهمیت و فراوانی، عبارت  شود که برخی از آن هاي گوناگون مشاهده می در شکلجهانگشاتاریخکاربرد جناس در 

 است از: 
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۹٥٦

 
 جناس مصحف: -
)/ 54)/ درشت، درست   (همان: 37)/ حشَنات، خَشَبات(همان:6)/ عاقل، غافل (همان:  4: 1،ج1375مرتع(جوینی،مربع، «

)/ قصد، فَصد (همان)/ نسور، نشـور(همان:  67)/ قبل، قتل (همان: 63نحس، نجس (همان)/ سنان نیزه، شبان تیره (همان: 
) / بنـات،  204) نسـیان، بسـتان (همـان:    137/ سیر، شیر (همان: )131)/ حب ،جب (همان: 111)/ دیار، دثار(همان: 104

)/ ورد، وزد 173)/ رجیم، رحـیم (همـان:   162)/ وعول، وغُول (همان: 133: 2)/ حمله، جمله (همان،ج209ثیاب (همان: 
 )».128)/ صباح، صیاح (همان: 24: 3(همان،ج

 
 ـ جناس زاید: 

)/ اخالف، خالف (همـان)/ خمـر،   62)/ اعقاب، عقاب (همان: 6عقل، عقال (همان: )/ 5: 1،ج1375عاقل، عاقله (جوینی،«
)/ امـن، امـان (همـان:    121)/ سودا، سویدا (همـان:  117)/ هیجا، هیجان (همان: 98)/ عقب ،عقبه (همان:96خمار(همان: 

)/ حرَم، حرمـت (همـان)/   116)/ حشم، حشمت (همان: 101)/ غوانی، ارغوانی (همان: 94: 2)/ مراد، مرتاد (همان،ج148
 )».4: 3)/ راح، رواح (همان،ج139فرقه ،تفرقه (همان: 

 
 :جناس الحق -
)/ تیـغ،  67)/ حیف، حتـف (همـان:   61)/ جان، خان (همان: 26)/ برّان، غرّان (همان: 4: 1،ج1375مشرع، مکرع (جوینی،«

)/ بـزم، رزم  184)/ حـین، بـین (همـان:    116: 2،ج)/ حجال، رِجال (همان119)/ مبارات، مجارات (همان: 93میغ (همان: 
 ».) / روي، موي (همان)25: 3)/ غضارت، نضارت (همان،ج189)/ ذباب، ذئاب (همان: 187(همان:

 
 جناس مضارع: -
)/ آلـت،  12)/ عاجل، آجـل (همـان:   8)/ فهم، وهم (همان: 5)/ نصیب، نسیب (همان: 1: 1،ج1375هدي، هوي (جوینی،«

)/ 134)/ هموم، غموم (همـان:  61)/ کوئی، گوئی (همان: 54)/ گبر، کبر (همان: 26)/ زهر، دهر (همان: 14حالت (همان: 
 )».188)/ تَرْحال، درحال (همان: 171)/ روزگار، روزِکار (همان: 161اغتیال (همان:   )/ احتیال،143: 2سرّا، ضرّا (همان،ج

 
 جناس ناقص: -
)/ 95)/ عقاب، عقـاب (همـان:   10)/ طَرَف، طَرْف (همان: 5حسیب، حساب (همان: )/ 2: 1،ج1375زمین، زمان (جوینی،«

)/ صباح، صباح (همان: 134)/ درد، درد (همان: 121)/ نقیب، نقاب (همان: 111)/ ربیع، باع (همان: 101دور، دور (همان: 
) / 24: 3)/ حمل، حمل (همـان،ج 188(همان:  )/ بؤس، بأس162)/ شرك، شَرَك (همان: 129: 2)/ کُنْد، کُنَد (همان،ج156

 )».132)/ حجر، حجر (همان:25نَسرَین، نسرین (همان: 
 
 جناس تام: -
)/ نسا (: 137)/ سر(: شخص بزرگ)، سر(: سرِ انسان) (همان: 71: 1،ج1375خور(: خوردن)، خور(: خورشید) (جوینی،« 

جـو)   و عون (: زنان دوشیزه و شوهر نادیده)، َابکار و عون (: مـردان جنـگ   )/ اَبکار81: 2زنان)، نسا (:نام شهر) (همان،ج
 )». 14: 3ها) (همان،ج اَقطار (: قطارها)، اَقطار (:سرزمین/ )187(همان:

 



 
 ۱۹٥۷/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 

 
 جناس شبه اشتقاق: 
زاد، )/ مدبر، دبیر (همان)/ آ4)/ مزدور، وزیر (همان: 3)/ درس، مندرس (همان: 2: 1،ج1375سعادت، مساعدت (جوینی،«

)/ 159)/ یرلیغ، تیغ (همان: 113)/ زاوه، دروازه (همان:100)/ بحر، حرب (همان: 8)/ پالس، لباس (همان: 5زاد (همان:  بی
 )».26: 3)/ الله، پیاله (همان،ج188) / کمان، امکان (همان: 152)/ اصناف، انصاف (همان: 116: 2حشَم، حشمت (همان،ج

 
 جناس اشتقاق:  -
 )».24: 3)/ محمل، حمل (همان،ج133)/ زهره، زهرا (همان: 7)/ افراط، تفریط (همان: 2: 1(همان،جسعادت، مساعدت «
 

 ـ جناس مرکّب:     
)/ هزار دستان (: بلبل)، هزار دستان (: هزار مکر و حیله) (همان: 94: 1،ج1375باره (: قلعه)، با ره (: با راه) (جوینی،« 

 )». 203)/  مسافت، مس آفت (همان: 145
جوینی در مواردي که از صنعت جناس استفاده نموده، از کلمات عربی جدید نیز بهره گرفته است. گرچه فهم معنی 

اند. به عنوان  بعضی از  این کلمات براي مخاطبان دشوار است، اما به جهت فزونی تأثیر و آهنگ کالم به کار گرفته شده
بیان شده، » الدین به عیش و عشرت و مساهلۀ وي در امور لطان جاللاشتغال س«مثال در نمونۀ زیر که او آن را در ذکر 

آرایی سعی نموده که غفلت  جوینی با استفاده از عوامل موسیقیاییِ سخن نظیر: جناس، سجع، تکرار، تضاد و واج
 ند: الدین را از یک سو و آمادگی دشمنانش را از سوي دیگر با زبانی تأثیرگذار در ذهن مخاطب تداعی ک جالل

 )16(اختیار کردند، و مبطّنات دقاق )15(زدند، بطون اناث بر متون فحول چنگدر دف و  جنگ چنگو در استعداد آلت «... 
آمد،  می زارنالۀ  چنگپنداشتند، از رگ  راحجوشید و ایشان  صراحخون و  صراحیبرگزید، از  )17(را بر مرهفَات عتاق

بود که از زین تخت ساخته بود و از نمد زین بستر و از جوشن قبا و از خود افسر کرده.  خواندند، همان شاه می زیربم و 
 رزمبر  بزمگرفته، اکنون برخالف معهود  )22(ربات الْحجال )21(و عون )20(اَبکارحرب قتال را عوض  )19(و عونِ )18(اَبکار

بر  )24(طَرَب اَوتاردوستکامی فراموش کرده،  نوش کامی را از دشمن نیش کرده، )23(برگزیده، زخم ایام را مرهم از مدام
 ) 187: 2،ج1375(جوینی،...» اختیار کرد  )27(کُمیت عتیقبر  )26(کُمیت عتیقترجیح نهاده،  )25(طَلَبِ اَوتار

در کاربرد کلمات و  آید، این است که او دقّت فراوانی هاي جوینی بسیار به چشم می پردازي از جملۀ نکاتی که در جناس
هاي موسیقیایی کالم، و بدون این که خللی در انتقال  اي که ضمن افزودن جنبه دهد ، به گونه ها به خرج می چینش آن

برد و از قدرت و  پردازي جوینی می پردازد و خواننده با دقّت و درنگ بیشتر پی به جناس معنی رخ دهد، به این کار می
 آید. به عنوان مثال او در ذکر واقعۀ خوارزم این گونه از جناس استفاده نموده است: ب در میهنر نویسندگی او به اعجا

او معدوم  جبلّتدر  حیلتاو عالمات استیالي لشکر تتار موافق افتاد.  با ظنّ باطندل او از خوف ذلّ به دو نیم شد و « 
و پراکندگی با  تشتّت آنبسبب آمد و  بشیببه  و تدبیر با ظهور تقدیم مکتوم گشت. از دروازه بر وي رویرأيشد و 

 ). 100: 1(همان،ج» اهل آن شهر زیادت راه یافت
 یازد:جوینی در جایی دیگر این چنین دست به توصیف می

 ). 113: 1(همان،ج...» شتافتند  دود می پرسان برسانِو مانند سیل که از کوه عزم وادي کند، بر پیِ او پویان و «
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شک اگر که او در  کم تعداد نیست. بی جهانگشاتاریخجوینی در کاربرد جناس آن هم بدین گونه زیبا در هاي  هنرآفرینی

بیافریند، براي او کاري غیر ممکن  جهانگشاتاریختر و حتی زیباتر از  هاي ادبی بسیار قوي پی آن بود تا کتابی را با جنبه
 نبود. 

 
 ) تکرار2-1-5

از آن استفاده نموده، توجه به مسألۀ تکرار جهانگشا تاریخیکی دیگر از راههایی که جوینی از ایجاد موسیقی و آهنگ در 
است. او براي این کار از تکرار: واج، واژگان، و جمله استفاده کرده است. هدف جوینی از کاربرد تکرار در کتاب خود، 

هاي  دیگري هم چون: تأکید بر اهمیت کالم، جلب توجه مخاطب، توجه به جنبههاي موسیقیایی آن، موارد  عالوه بر جنبه
 شود. سازي متن را نیز شامل می زیباشناختی کالم و برجسته

هاي  ها را در ذکر سلطان تکش خوارزمشاه بیان نموده، وي با تکرار کلمه هاي زیر که جوینی آنبه عنوان مثال در جمله
»رورو«و » مکند، با تکرار این کلمات  ضمن این که نوعی موسیقی را در کالم خود ایجاد می» صید«همچنین کلمۀ و » م

شوي، پندي که در سر ناصرالدین  می» صید«و گرنه » مرو«بگوید و تأکید کند که  » شاهناصرالدین ملک«خواهد به  می
 انجامد: جایگیر نشده و عاقبت به هالکتش می

مرو شاه فرستاد و فرمود که به جانب الدین ملک نزول کرد، منشور تفویض امارت خراسان به ناصرو چون به خوارزم «
...» کرد  مروکه هواي آن نه موافق مزاج تست. غلبۀ حرص، صید عقل او را صید کرد، تا بار دیگر عزم  مرَو

 ). 39: 2،ج1375(جوینی،
هاي زیر مشاهده  که از عوامل خلق موسیقی در آن است، در صورتجوینی جهانگشايتاریخکاربرد هنرمندانۀ تکرار در 

 شود:می
 

 آرایی ـ واج
آرایی، از جملۀ نکاتی است که عطاملک جوینی از آن براي اثربخشی بیشتر کتاب خود بر روي مخاطبان  توجه به واج

اي خواننده را به دنبال خود کشانده و او را با خود همراه ساخته  کند. جوینی بر آن است تا با هر لطیفه و بهانه  استفاده می
ن کار و همچنین انتقال حس و حال، و فضاي مخصوصی که اتّفاقات تاریخی در و بر ذهن او تأثیر بگذارد. او براي ای

 آرایی استفاده کرده است.  ها روي داده، از واج آن
ها و کلمات، و جناس و سجع نهاده شده است. گرچه استفادة جوینی از این  آرایی بر تکرار واج بناي کار جوینی در واج

-راه  تر است، اما از جملۀبسیار کموصاف تاریخو  المصدور نفثۀی فنّی دیگري چونهاي تاریخ صنعت در مقایسه با کتاب
سازد. به عنوان مثال در عبارت زیر که در ذکر احوال  پذیر می هایی است که تأثیر بیشتر بر روي مخاطبان را امکان

» ج، هـ ، د«آرایی حروف  از مهلکه با واج »جهیدن«بیهودة او را براي بیرون » جد و جهد«غایرخان بیان گردیده، جوینی 
 کند: باشد، این گونه بیان میکه بیانگر قاطعیت و تأکید بر معنی می

» دانست نمود و مصالحت را مصلحت نمی دانست که از میان بیرون جهد، جهد و جد بی حد می و هیچ کناري نمی«
 ).65: 1،ج1375(جوینی،

آرایی  خروش ناشی از حرکت وحوش و سباع درذکر استخالص بخارا، با توجه به واجو یا براي نشان دادن جوش و 
 گوید: که تداعی کنندة جوش و خروشی مداوم است، این چنین می» ج، و، ش«حروف: 



 
 ۱۹٥۹/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 

 
به حدود بلغار پادشاه زادگان به یکدیگر رسیدند، زمین از کثرت جنود در بانگ و خروش آمد و از غلبه و جوشِ «

 ).224: 1(همان،ج» و سباع مدهوش گشتجیوش وحوش 
او و سپاهیانش با » منزل به منزل«همچنین در جمالت زیر که در ذکرحرکت هوالکو به بالد غربی بیان گردیده، حرکت 

 کند:که تداعی کنندة سکون و آرامش است، این گونه بیان می» م، ن، ز، ل«اي و سایشی واج آرایی حروف غنّه
 ).94: 3(همان،ج» نهادند... مشغول گشتند و منزل به منزل نزل می )29(و نزل )28(تیب ترغوسازي و تر به علوفه«

البته الزم به یادآوري است که توجه جوینی، به واج آرایی بدان گونه نیست که از هدف اصلی خود که تألیف کتابی 
 ایی بکند. تاریخی و پرتأثیر است، غافل بماند و تالش خود را فقط معطوف به چنین کاره

 
 ـ تکرار واژه

گیرد.  چنان که بیان شد، بیشتر به جهت آهنگین نمودن کالم و  تأکید بر آن صورت میجهانگشا تاریختکرار واژه در  
جوینی در تکرار واژه ، گاهی صنایعی چون تصدیر و طرد و عکس را نیز مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال در 

» داستان«و » هزاردستان«ذکر جلوس اوکتاي قاآن به مسند پادشاهی بیان کرده، او با تکرار کلمۀ عبارت زیر که آن را در 
 هاي مداوم است:  سرایی  دستان و داستانهاي هزارخواهد از مجلسی حکایت کند که تداعی کنندة دستان می

صد  هزار دستان بهزار دستانها در مرغزارها شکفته و از شگفت آن فاختگان در مدح باغ و راغ با  ریاحین و گل«
 ). 145: 1،ج1375جوینی،»(سرائیده داستان

 ضمن این » دستان و داستان«و » هزاردستان و هزار دستان«، »باغ و راغ«، »شکفته و شگفت«وجود جناس در بین کلمات
 تر ساخته است. سیقیایی کالم جوینی افزوده،آن را آراسته و زیباتر و اثربخشکه بر بار مو

 توان به صنایع تصدیر و طرد و عکس اشاره کرد.  هاي جوینی با تکرار واژگان، می از دیگرهنرنمایی
 الدین آورده است:  به عنوان مثال او با کاربرد صنعت تصدیر در ذکر احوال سلطان جالل 

 ). 128: 2(همان،ج...»  کمالی را نقصانیاست/ و هر بدري را محاقی/ و هر  نقصانیرا  مالیک و هر« ... 
خان به حرب سلطان و یا در جایی دیگر با کاربرد صنعت تصدیر و طرد و عکس با یکدیگر در ذکر توجه چنگیز 

 گوید: الدین این چنین می جالل
رفت، چنانک  شناخت و دو کوچه می می در شتاب شب را روزروز شب پنداشت و خان رسید، چون خبر به چنگیز«

 ) 106: 1(همان،ج» توانست پختن طعام نمی
شود، از بار موسیقیایی و معنایی  به ویژه هنگامی که با زمینۀ دو معنایی کالم همراه میجهانگشاتاریختکرار واژگان در 

بیان گردیده، تکرار » بیان استخالص فناکت و خجند«ر گردد. به عنوان مثال در جمالت زیر که دبیشتري برخوردار می
باشد، چرا که در هنگام  است، تداعی کننده خوخور شبانه نیز می» خوردن«کنندة کلمه ضمن این که تداعی» خور«کلمۀ 

همه شبانۀ او » خورخورِ« شود و معدة زمین با خوردن آن آرام گرفته و  معدة زمین می» خورِ«شب، قرص نور(خورشید)، 
 گیرد: جا را فرا می

معدة زمین شد و جهان از ظلمت چو کلبۀ  خور،خورِچون کار تنگ شد و هنگام نام و ننگ، به وقت آنک قرص « 
 ).71: 1(همان،ج» مسکین...

کاربرد متناسب و به هنگامِ صنعت تکرار در کنار صنایع شعري دیگري نظیر ایهام تناسب، جناس، تشبیه و امثال آن، در 
 نقش پر رنگی دارد. جهانگشا تاریخهاي شعري کتاب  ش جنبهافزای

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۹٦۰

 
 

 ـ تکرار جمله
هاي عطاملک جوینی براي آهنگین کردن سخن و زیبا ساختن آن است. گر چه  تکرار جمله نیز یکی دیگر از روش

هاي تکرار شونده، کوتاه  ها یا واژگان نیست و اغلب جمله به فراوانی تکرار واج جهانگشاتاریخ ها در فراوانی تکرار جمله
باشند، اما در بخشیدن لذّت حاصل از تکرار به خوانندگان بی تأثیر نیستند. به عنوان مثال در جمالت زیر که جوینی  می
بیان نموده، تکرار کلمۀ » وج اوچگونگی احوال مغول پیش از عهد دولت چنگیز خان و پس از خر«ها را در ذکر  آن
هاي  است و طرد و عکس موجود در جمله» جهنده«، و »مردم جهان«و جناس موجود در آن که شامل دو معناي » جهان«

آورده، با زبانی آهنگین  ، ضمن این که نوعی زمینۀ دو معنایی کالم را فراهم »امیر اسیر شده«و » اسیر امیرشده«بعدي یعنی 
 نموده است: ن تأکید بر اهمیت سخ

...» شده  اسیر امیر و امیر اسیر، جهاناز آن جماعت  جهانو زمانه به چه نوع دست خوش آن طایفه است و «... 
 ). 15: 1،ج1375(جوینی،

 با استفاده از تکرار جمله چنین آورده: » محاربۀ سلطان محمد خوارزمشاه با غوریان«جوینی در جایی دیگر در ذکر 
جیحون را هامون کردندي و هامون را از غور با چندان لشکر و فیل و کثرت و قال و قیل که اگر خواستندي، و لشکر «

 ). 55، 2(همان،ج...»  خون جیحون ساختندي
 

 ـ تکرار واکه یا مصوت (ـِ): 
؛ این امر به است جهانگشاتاریخهاي دیگر افزایش و خلق موسیقی سخن در  تکرار واکه یا مصوت (ـِ) از جملۀ شیوه

شود. به عنوان  خصوص در هنگامی که زمینۀ سخن در آن مدحی بوده و با تنسیق الصفات همراه گردیده، بیشتر دیده می
بیان نموده، تکرار مصوت(ـِ) در بین صفات » صادرات افعال اوکتاي قاآن«ها را ذکر  مثال در جمالت زیر که جوینی آن

از عوامل ایجاد آهنگ در آن است ؛ ضمن این که در هر یک از این صفات مرّکب به » اررفتارِ خوش گفت ماه دیدارِ خوش«
 رسد: ، البته با استفاده از اختیارات شاعري، به گوش می»مفعولن«یا » مفتعلن«نوعی تکرار رکن عروضیِ 

...» ن جماعت است فرموده، چنانک رسم آ گفتار رفتارِ خوش ماه دیدارِ خوشتا بعد از یک چندي او را دختري «
 ). 183: 1،ج1375(جوینی،

آید، چنان که در عبارت  البته این تکرار مصوت ، در هنگامی که او از صفات بیشتري استفاده نموده، بیشتر به گوش می
 زیر که در بیان صفات دخترانی که با جسد چنگیز مدفون ساختند، این امر مشهود است: 

ماه پیکرِ لطیف منظرِ خوش مخبرِ شیرین  )30(ابکارِها ساختند و از  چنگیزخان طعام تا سه روز بر تعاقب جهت روان«
که وعد الْمتَّقونَ چهل دختر را از نسل امرا و نوینان که مالزم خدمت  ظریف حرکات نغز سکنات )31(جمالِ ملیح داللِ

 ).149: 1(همان،ج...» بودند، اختیار کردند 
ها شنیده این صفات مرّکب، صداي ارکان عروضی: مفتعلن، مفاعلن، مفعولن و مستفعلن در آنبا کمی دقت در هر یک از 

 شود. می
 الصفات درهاي کاربرد تنسیق بیشتر در زمینۀ مدح کاربرد دارد.برخی دیگر از نمونهجهانگشا تاریخالصفات در تنسیق
 )32.(توان جست را در این صفحات می جهانگشاتاریخ

 دهد:نشان می جهانگشاتاریخجدول زیر کاربرد عناصر پرکاربرد موسیقی درونی سخن را در   
 



 
 ۱۹٦۱/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 
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76% 11% 7% 5/5% 19/0% 

 
 
 )موسیقی کناري2-2

هاي  موسیقی کناري است. همخوانی سجع استفاده ازجهانگشا، تاریخهاي موسیقیایی کردن سخن در یکی دیگر از راه
هاي  هاي سخن از روش هاي پایانی در قرینه هاي افعال و دیگر کلمه هاي پایانی، تکرار واژگان شناسه پایانی، جناس

هایی از کتاب که  جوینی براي ایجاد موسیقی سخن است. جوینی از این روش در دیباچۀ کتاب، مقدمۀ فصول و بخش
شود، بیشتر استفاده کرده است. کاربرد موسیقی کناري بر زیبایی و تأثیر کالم جوینی بسیار اي مدح میه مربوط به زمینه

 کند: هاي شعر منثور عرفا نزدیک می افزوده و در برخی از موارد آن را به نمونه
دان به خواست و / و چرخ گرتابنده،سپاس و آفرین خداي راست،/ آنک اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی اواند «

 ،/ هست کنندة ازگوار نیست خوش،/ دهندة که خواستن ازو بیش اوراست سزاوار،/ پرستیدن پایندهفرمان اوست 
کشان از  ،/ در پاي افکنندة گردنخواري،/ ارجمند گردانندة بندگان از هستی ،/ نیست کنندة پس ازنیستی

 ). 2: 3،ج1375(جوینی،» خورنده، خدائی او راست در،/ و پادشاهی او راست زیبنده،/سروري
هاي مدحی و دیباچۀ کتاب اختصاص ندارد بلکه رنگ و بوي  البته چنان که ذکر شد کاربرد موسیقی کناري فقط به زمینه

وجو  توان در خالل جمالت ساده جست پردازد، نیز می این نوع موسیقی را حتّی در هنگامی که جوینی به توصیف می
 گوید:  او با زبانی عاطفی در ذکر واقعۀ خوارزم چنین می کرد. به عنوان مثال

عالمی  دروازهخویشتن از راه  بی ها، آن عذابو در عقب  عقبهاو در پس آن عقبه  آن بالهاستو ندانستند که پس «
 انداخت و و گاهی از پس نظر می رمیدند میو ایشان چون صید گاهی  نهادند ، روي بدان معدودانپیادهخلق از سوار و 

، سواران تاتار و مردان بأس و نفار و بؤس و کارزار از رسیدند، تا چون به باغ خرّم که بر یک فرسنگی شهرست دوید می
» راعی مشمر گشته... و مانند گرگان گرسنه در میان رمۀ بی بگرفتند ، راه از پس و پیشبدوانیدند مکامن جدار

 ).98: 1،ج1375(جوینی،
 ها در عبارت باال زبان جوینی را آهنگین و مؤثّر نموده است.  هاي پایانی جمله ها و قرینه کاربرد انواع سجع در بخش

 نامۀ الموت بیان شده از این نوع است:  نمونۀ زیر نیز که در ذکر نسخۀ فتح  
پیدا نبود میان / ،)33(کتارهپر از شمشیر و  و جهانیستاره،/ پنداشتند پر ز و در شب از کثرت آتش زمین را آسمانی می«    
 ). 124: 3(همان،ج...»  سوردلش ماتم آورده هنگام / ،سوراز غایت حیف هر یک را ازیشان بر برج و / ،کنارهو 
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 ) موسیقی معنوي2-3

توان به میها ترین عوامل ایجاد این تناسبهاي واژگانی است. از مهمحاصل تناسبجهانگشاتاریخموسیقی معنوي در 
 مواردي چون: ایهام، مراعات نظیر، تضاد و تقابل و تلمیح اشاره کرد:

 
 )ایهام2-3-1

جوینی به رعایت تناسب بین کلمات توجه خاصی دارد. این مراعات نظیر در انتخاب کلمات، گاه زمینۀ دو معنایی شدن 
گیرد. به  گاه در ضمن بیان عادي سخن صورت می جهانگشاتاریخآورده است. وجود ایهام تناسب در  سخن او را فراهم 

 عنوان مثال او در ذکر صادرات افعال قاآن چنین آورده:
 ).159: 1،ج1375(جوینی،» شدعام و انعامش برکافّۀ خالیق عام بی انتظار ماه و «
فراگیر «جمله، معنیِ در قسمت اول »عام«و » خالیق«است اما بنا به تناسب کلمات » سال«کلمۀ عام، معناي اصلی آن  

 سازد. را هم به ذهن مبتادر می» عمومیت یافتن«و » شدن
 گوید:و یا در جایی دیگر در ذکر حرکت هوالکو به بالد غربی می

» نگردد )36(راجعکند،  )35(اوجعزم  )34(حضیضو تیرهاي منجنیق به احکام پی و سریشم استوار کرده که چون از « 
 ).93: 3(همان،ج
تواند، به معنی اصلی  در جملۀ اول هم می» تیر«به قرینۀ یکدیگر و همچنین کلمۀ » راجع«و » اوج«، »ضیضح«کلمات 

 خود بکار گرفته شود و هم بنا به تناسبی که با یکدیگر دارند، موهم اصطالحات نجومی باشند.
 )37(توان جستجو کرد. را در این صفحات می جهانگشاتاریخهاي کاربرد ایهام در  برخی دیگر از نمونه

 
 ) تلمیح2-3-2

در دو گروه جهانگشا تاریخ، کاربرد تلمیح در آن است. تلمیحات جهانگشاتاریخهاي شاعرانۀ  یکی دیگر از جلوه
ثال در گیرند؛ که در این میان تلمیحات دینی پرکاربردتر هستند. به عنوان م تلمیحات اساطیري و تلمیحات دینی جاي می

ها  الدین محمد الختنی بیان گردیده، جوینی با کاربرد پنج تشبیه متوالی که در آن جمالت زیر که در ذکر احوال عالء
هاي پیامبران آورده شده، سعی در تصویري نمودن کالم و فزونی تأکید و اغراق از طریق ایجاد تناسبات واژگانی  نام

 نموده است:
ممتحن بود، قال النبی علیه  عذاب جرجیسو به  یعقوب حزن مبتلیو  قوم ثموددر  صالحي چون  و این امام محمد« 

ایشان  چاه زنداندر  یوسف نمود و مانند می وار صبرایوبالسالم الْبلَاء موکَّلٌ بِالْاَنْبِیاء ثُم الْاَولیاء ثُم الْاَمثَلِ فَالْاَمثَلِ 
 ).54: 1، ج1375کشید، (جوینی،  مجاهدت می

جوینی، از نکات دیگري است که جلب توجه کرده  و نشان از جهانگشايتاریخاي در کاربرد عناصر تلمیحی اسطوره
-تاریخهاي اساطیري ایرانی در  ها دارد. کاربرد واژه آشنایی جوینی با اساطیر و حکایات ملّی ایرانی و توجه او به آن

هاي جوینی در برخی از موارد، که البته  گیرد. اغراق بیشتر با هدف تأکید بر سخن و اغراق در آن صورت می جهانگشا
هم به منظور نشان دادن قدرت سپاهیان ایرانی و یا مغوالن همراه   بسیار اندك است، با خوار داشت اساطیر ملّی ایرانی، آن

اي اغراق آمیز از سپاهیان خوارزمشاه استفاده از تلمیحات اساطیري به گونه است. مثالً او در ذکر استخالص سمرقند با
 کند: این چنین یاد می



 
 ۱۹٦۳/  جهانگشا هاي موسیقیایی تاریخمؤلفهبررسی 

 
اگر زخم تیر و گزارد سنان  اسفندیار رویین تنشست هزار ترکان بودند، با خانانی که وجوه اعیان سلطان بودند که «

وقت و بر رستم ایشان دیدي، جز عجز و امان حیلۀ دیگر نداشتی، و پنجاه هزار تازیک از مفردانی که هر یک فی نفسه 
 ).91: 1،ج1375(جوینی،» سرآمدة لشکرها بودند...

که بر  رخوردار نیست، ضمن این، گرچه از تنوع و گستردگی فراوانی بجهانگشاتاریخگونه عناصر تلمیحی در کاربرد این
 درجۀ تخییل و تصویرگري آن افزوده، موجبات تناسبات واژگانی و تأثیر و گیرایی بیشتر سخن را فراهم کرده است.

 
 ) تضاد2-3-3

هاي جوینی در ایجاد تناسبات واژگانی و برجستگی کالم است. او براي تعالی  کاربرد کلمات و یا جمالت متضاد از شیوه
ها  نثر تاریخیِ کتاب خود از صنعت تضاد به خوبی استفاده نموده است. تضاد در بین کلمات و یا مطابقه در آن بخشیدن

افزاید. به عنوان مثال در  به ویژه هنگامی که زبان جوینی لحنی عاطفی و موسیقیایی دارد، بر زیبایی و تأثیر سخنان او می
الدین بیان نموده، مطابقۀ بین کلمات جملۀ اول و جملۀ دوم و تضاد  لرا در ذکر احوال سلطان جال  عبارت زیر که آن

 هاي بعدي قابل مالحظه است: کلمات در جمله
را که  درد ، اینجوانی و اقبال و صحت پراکنده، پشت بدادو  وگر جمع شده، روي نمودند )38(پیري و ادبارگفت: «

 ). 134: 1،ج1375(جوینی،» کو گشاي ، گرهرا که گنبد دوار زده بود عقده چهو این درمان دردي کأس روزگارست،
توان مشاهده نمود. به عنوان مثال در  را در بسیاري از صفحات آن میجهانگشا تاریخکاربرد هنرمندانۀ تضاد و مقابله در 

 صورت گرفته است:عبارت زیر که در ذکر جلوس منکوقا آن بیان گردیده، کاربرد تضاد با هنرنمایی و اطناب 
 مرّو  حلوکار دیده و  شرّ وخیر  وبد ونیک و بعد از آن در کار تفویض خانیت به کسی که اهلیت داشته باشد و «

 روزهاکردند و  )39(کامگار آمده، کنگاجرزم  ، نامدار و در بزم کشیده و در ادانی واقاصی روزگار چشیده و لشکرها به 
 ).17: 3(همان،ج» تفکّر نمودنددرین مصلحت تدبر و ها  شبو 

جوینی، یکی از عوامل دخیل در موسیقی جهانگشايتاریخ هاي متضاد در بافت کالم کاربرد دقیق و چینش هنرمندانۀ کلمه
 )40(معنوي کالم و زیبایی و تأثیر متن آن است.

 
با توجه به نمونۀ استخراج شده از  را جهانگشاتاریخجدول زیر کاربرد عناصر موسیقیایی معنوي (صنایع پرکاربرد) کتاب 

 دهد:پنج درصد متن نشان می
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در
 صد

40% 5/3% 0% 5/4% 52% 0% 

 
 
 ) موسیقی بیرونی2-4
به شاعري خود اذعان نکرده است، اما؛  جهانگشاتاریخجوینی گر چه خود شاعر نیست، و یا این که حداقّل در کتاب   

توان احساس نمود. این امر در دیباچۀ کتاب و در  طنین ارکان و اوزان عروضی را در بسیاري از صفحه هاي کتاب او می
 هاي آن و همچنین در زمانی که سخنان او زمینۀ عاطفی دارد، بیشتر مشهود است.  ابتداي فصل
هاي  کاري بس مشکل است، اما در قطعهجهانگشا تاریخضی و بحرهاي مستقل در هاي کامل و منظم عرو یافتن رکن

هاي نسبتاً منظم را نیز احساس کرد. به عنوان مثال در جمالت زیر که در  توانطنین وزنمتن این کتاب گاه می  کوچک
 مدح پیامبر (ص) بیان نموده،توجه کنید، (البتّه با کاربرد اختیارات شاعري) :

 درود بر پیمبر باز پسین، «
 رو پیمبران پیشین، پیش
 گشاي هر بندي، گره

 آموزندة هر پندي، 
 گمراهان را، 
 راه نماینده، 

 ).2: 3،ج1375(جوینی،» و گناهکاران گروه خویش را
 طنین انداز است.لنفع، وفعولن ،مفتعلن ،مفاعلن در این جمالت کاربرد ارکان عروضی:

را در ذکر   توان یافت. مانند نمونۀ زیر که جوینی آن می جهانگشاتاریختري را نیز در جمالت  هاي عروضی منظم البته وزن
سبب تألیف کتاب بیان نموده است که با اندکی استفاده از اختیارات شاعري و نوشتن نثر کتاب،به صورت ستونی طنین 

 رسد: در آن به گوش می مفعولن، و مفاعیلن،فاعالتن ،لنمفتع،مفاعلن،فعالتن ،مستفعلنارکان عروضی:
 در چنین سالی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضاللت و جهالت، «

 و خوار  )42(ممتحن )41(اخیار
 [و] اشرار ممکّن و در کار 

 کریمِ فاضل 
 تافتۀ دام محنت 
 (و) لئیم جاهل 
 یافتۀ کام نعمت 

 زادي  هر آزادي بی
 » و هر رادي مردودي

 ). 5: 1(همان، ج 
البته یافته نشدن اوزان منظم عروضی و بحرهاي آن ، بدان گونه که در شعر است، دلیل بر دوري کالم جوینی از وزن و 
آهنگ نیست. چه بسا عباراتی که با تکیه برموسیقی درونی و عناصري چون: سجع و جناس و تکرار و موازنه و ترصیع و 
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اند. به عنوان مثال در ل دخیل در موسیقی کالم، از نثر شاعرانه نیز فراتر رفته و به شعر منثور نزدیک شدهدیگر عوام

به گلستان  ها را در مدح خداوند بیان نموده، لحنی نزدیک به طنین آهنگین و مؤثر سعدي در جمالت زیر که جوینی آن
 رسد:  گوش می

است، مسجودي که وجود او واهب انوار عقل و جودست، آفریدگاري که  سپاس و ثنا معبودي راست که واجب الوجود«
اثبات وحدانیت او در هر ذرة از ذرات مکونات موجودست، پروردگاري که باختالف لغات و صفات، شکر روایع بدایع 

معلومات مبدعات صنایع او مقصودست، رزاقی که از راه ربوبیت بر مائدة کرمش موحد و ملحد یکسانست، خلّاقی که 
الحان و نغمت به ذکر الوان نعمت او هزار دستانست،  فطرتش از کمال قدرت او یک داستانست، عظیمی که بلبل خوش

 ). 1  :1،ج1375(جوینی،...» کریمی که یک قطره از بحار موهبت او باران مدرار نیسانست 
 )2: 3براي یافتن نمونۀ خوب دیگر در مدح خداوند رك: (همان،ج

 گوید: جوینی در جایی دیگر در ذکر مرگ سلطان محمد خوارزمشاه این گونه با زبانی عاطفی سخن می 
 ازین حکایت مرد بینا بداند که عاقبت و فرجام دنیا اینست،«
 ایست اندر خشم، مکّاره 
 سیاه کارة سپید چشم، 
 )43(مواصلت او سررشتۀ مفاصلت 

 ،)44(و معاشرت او سرشته با معاسرت 
 نماي جو فروش است، ندمگ 
 زهري عسل نوش، 
 ). 118: 2(همان،ج ...» پرنیان پوش  )45(عجوزه در جلوة حسنائی 

شود و از لحن و آهنگی موسیقیایی برخوردار  هاي خوب این چنینی که در آن زبان جوینی به شعر نزدیک می نمونه
 )46(بسیار است. جهانگشاتاریخگردد در  می

 
 نتیجه

، مشخّص گردید که گرچه جوینی خود ذکري از شاعر جهانگشاتاریخهاي موسیقیایی کالم در  در یک نگاه کلّی به جنبه
بهره نبوده است. او در راه  بودنش به میان نیاورده، اما نثر آهنگین او حاکی از این است که او از ذوق و قریحۀ شاعري بی

هاي مختلف موسیقی سخن یعنی: درونی، کناري، معنوي، و ذار، از گونهایجاد کالمی آهنگین و در عین حال تأثیرگ
پردازي و جناس نقش مهمی را در ایجاد زبان  ویژه سجعبیرونی استفاده کرده است که در این بین موسیقی درونی و به

برده است، این کار  اري عربی بهرة بسی آهنگین بر عهده دارند. جوینی در راه آفرینش موسیقی نثر خود، از کلمات و لغات
شک هنر او در چینش دقیق و  پوشی کرد، بی شود، اما؛ اگر که بتوان از این تعقیدها چشم او گاهی منجر به تعقید می

اند که به خوبی از  الحضره، در این شیوه نتوانستهروان او از جمله وصاف  ظریف کلمات ستودنی است. کاري که دنباله
شک توفیق جوینی در خلق زبانی تصویري و آهنگین که تا حد زیادي ریشه در عواطف فردي ند. بیعهدة انجام آن برآی

است، به طوري که این کتاب را  جهانگشاتاریخاو دارد، از جملۀ رموز موفقیت او و شهرت و ماندگاري کتاب او یعنی 
 مقبول و مطلوب نموده و جزو آثار خوب فنّی قرار داده است.
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 هانوشتپی
بی در از ابن بی االوامرالعالئیه فی امور العالئیهالحضره، اثر وصاف وصافتاریختوان به: ها میترین آناز جملۀ معروف -1

 تاریخ معجماز سیفی هروي و  تاریخ نامۀ هراتمحمد آقسرایی در تاریخ سالجقه،  مسامرةاالخبارتاریخ سلجوقیان روم، 
، به »رسالۀ پنجم«ـ اخوان الصفا در بخش ریاضی7-2مقدمه).  60: 1،ج1385د (جوینی،از شرف الدین قزوینی اشاره کر

تبیین نظام موسیقیایی جهان می پردازند و نظام موسیقی کالم و شعر را به عنوان بخشی از کل جهان تفسیر می 
 »شفا«ضیات کتاب ، که سومین بخش ریا»جوامع علم موسیقی«) ابن سینا هم در بخش331: 1376کنند(شفیعی کدکنی،

)؛ علم موسیقی در آن زمان، از جملۀ بخش 339است، به نوعی طبقه بندي دقیق و علمی بحور عروضی می پردازد(همان:
جِ ذئب،  ذئاب: -4جِ لَحم، گوشت (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). لُحوم:  -3هاي علوم ریاضی محسوب می شده است. 

زنده شدن  نُشور: -6سر به معنی کرکس (شرح مشکالت تاریخ جهانگشا). جِ ن نُسور: -5گرگان، گرگ ها (معین). 
 -8دیوار کوچک درون حصار (نفیسی). فَصیل:  -7مردگان در روز رستاخیز، روز قیامت (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). 

نزول در جایی (شرح جِ وفَد: ورود و مهمان شدن و وفود:  -9اي، قسمی صندوق (معین). جِ قَرابه: ظرف شیشه قَرابات:
خرائد: ج خَریده و خُرَّد  خَراید: -11شکوفه، غنچه (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). نَور:  -10مشکالت تاریخ جهانگشا). 

 -1سنا، به معنی سناء بزم:  -12به معنی زن شرمگین (نفثه المصدور)، دختر نارسیده، خاتون با شرم وحیا (نفیسی). 
ي و رفعت است (فرهنگ لغات نثرهاي فنی)، و سناء بزم در معنی مایۀ روشنی و رونق مجلس بلند -2روشنایی و فروغ. 

: نوعی باز متوسط القامۀ که بسیار متهور و زغَن -14شغال (شرح مشکالت تاریخ جهانگشا). آوي:  ابن -13شادي است. 
نر، گشن، گشن فَحل: : جِ فَحل، ولفُح-15چابک و تند حمله و قوي و خون خوار است. زاغ گوشت رباي (لغت نامه). 

جِ دقیق و دقیقه به معنی  دقاق: : جِ مبطَّنۀ: زنان میان باریک (نفیسی). مبطَّنات -16از هر حیوان، دلیر و نیرومند (معین). 
دم نازك تند  جِ مرهف، آن که شمشیر را تنگ تیز نماید. اسبان الغر میان (همان). شمشیر مرهفَات: -17باریک (معین). 

ابکار: پگاه برخاستن،  بامداد از خواب  -18: اسب نجیب و کریم االصل (همان). عتاق (شرح مشکالت تاریخ جهانگشا).
، جمعِ عوان: به معنی سخت ترین نوع جنگ است که در آن »حرب«به قرینۀ  عون: -19بیدار کردن، بامداد (معین).

المصدور). همچنین عون به معنیاستعانت و دستگیري نیز است باشد (نفثه هرنوبت قتل و کشتن بیش از نوبت قبلی
جمع عون: -21المصدور). جِ بِکر: دوشیزه، دختر یا پسر، و در این جا به معنی دوشیزه است (نفثه اَبکار: -20(معین).

ان حجله ها، بانوان حرم (شرح : زنربات الْحجال -22عوان: زن میانه سال و شوي دیده (فرهنگ لغات نثرهاي فنی) 
جِ الوتَره،  اَوتار: -24شراب انگوري، باده، بارانی که پیوسته ببارد، همیشه (معین).  مدام: -23مشکالت تاریخ جهانگشا). 

اوتار:  -25ها (شرح مشکالت تاریخ جهانگشا).زه کمان،چلۀ کمان (فرهنگ بندرریگی).و جِ وتر و وتَر: ستم ها، دشمنی
می سرخ،  -2اسب نیک سرخ رنگ و دم سیاه  -1در دو معنا است:کُمیت عتیق:  -27و  -26وتر. تارها. زهها (معین)ج 

) کمیت اول به معنی 187: 2،ج1375(جوینی، تاریخ جهانگشاشراب لعل انگوري که به سیاهی زند (لغت نامه). در 
کلمۀ مغولی است به معنی تُرغو:  -28هانگشا). رنگ است (شرح مشکالت تاریخ جشراب و دوم به معنی اسب سرخ

ضیافت و مهمانی. آن چه  نُزل:-29اند (همان). طعام و شراب، نزل، پارچۀ ابریشمی ظریف و ابریشم قرمز را نیز   گفته
جِ بِکر: دوشیزه، دختر یا پسر، و  اَبکار: -30که در پیش مهمان گذارند. خوراکی که براي مهمان آماده کرده شده (همان). 

ـ براي  -32ناز و غمزه و اشاره به چشم و ابرو (نفیسی).  دالل: -31المصدور). در این جا به معنی دوشیزه است (نفثه
). 36: 3)، (همان،ج95: 2)، (همان،ج153، 149، 3: 1،ج1375پیدا نمودن نمونه هاي دیگر تنسیق الصفات رك: (جوینی،

اي است کوتاه تر از شمشیر غیر منحنی و پهن که بیشتر اهالی هند ( از سانسکریت) کتار، غداره، کتاله...حربه: کَتاره -33
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بلندترین درجۀ کوکب، مقابل اَوج:  -35: نشیب، پستی، مقابل فراز و باال (معین). حضیض -34داشته اند (لغت نامه). 

اند، بازگشت سیاره و  آن را تراجح هم گفته«عل از رجوع: اسم فاراجع:  -36حضیض (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). 
برگشت کننده،  -1حرکت طولی آن برخالف ترتیب بروج است(فرهنگ اصطالحات نجومی). همچنین در معنی

ـ رك:  -37زنی که پس از مرگ شوهرش به خانه بازآید نیز امده است (معین).  -2بازگردنده، بازآینده. 
پشت کردن، پشت دادن،  -1 ادبار: -38). 128، 35، 24: 3)، )همان،ج176، 94، 81: 2(همان،ج)، 63: 1،ج1375(جوینی،

مشورت کردن (شرح مشکالت  کَنگاج: -39نگون بخت، مدبر، سیه روز (معین).  -2منهزم شدن و گریختن در جنگ. 
توان پیدا نمود:  را در صفحات زیر می تاریخ جهانگشاهاي تضاد و مقابله در  ـ برخی دیگر از نمونه -40تاریخ جهانگشا). 

، 116، 104، 33، 3)، (همان،ج282، 191، 187، 132، 128، 85: 2)، (همان،ج63، 55، 54، 14، 5، 1: 1،ج1375(جوینی،
جِ خَیر، مردمان بسیار خیر و نیکوکار و دین  -2جِ خَیر، نیکان، برگزیدگان، نیکوتران.  -1 اَخیار: -41). 139، 134، 117
: مفاصلَۀ: از مفاصلَت -43آزموده، امتحان شده، کارآزموده، بدحال (همان)، در رنج و بال.  ممتَحن: -42(معین).  دار

معاسرِة: با هم دشواري نمودن، معاسرَت: -44یکدیگر جدا شدن، از همدیگر جدایی کردن و مباینت نمودن (غیاث). 
ـ طنین موسیقی  -46سن، زیبا، خوبروي (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). مؤنث ح حسناء: -45زشت خویی کردن (نفیسی). 

)، 113، 97، 95، 94، 93، 76، 75، 5، 3: 1رسد: (جوینی، جبیشتر به گوش می تاریخ جهانگشا عروضی در این صفحات 
 ). 140، 139، 115، 114، 95، 26، 25، 24، 17، 2: 3)، (همان،ج130، 129، 119، 117، 95، 94: 2(همان، ج
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 ، ترجمۀ یعقوب آژند، فاروس: تهران.ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغوالن)، 1364ـ ریپکا، یان، (

 ،تهران: امیرکبیر.5، چتاریخ ایرن  بعد از اسالم)، 1368کوب، عبدالحسین، (زرین -
 ، سخن: تهران.2، چاز گذشتۀ ادبی ایران)، 1383ـ ـــــــــــــــــــــ ، (

 ، تهران: ویراستار.2، تصحیح: امیرحسین یزدگردي،چنفثۀ المصدور)، 1370الدین محمد، (، شهابـ زیدري نَسوي
 ، تهران: بنیاد.1، چگزیدة تاریخ جهانگشاي جوینی)، 1368شعار، جعفر، ( -
 ،تهران: آگه.5، چموسیقی شعر)، 1376شفیعی کدکنی، محمد رضا، ( -

 ، تهران: دانشگاه تهران.ج 6، گنجینۀ سخن)، 1363ـ صفا، ذبیح اهللا، (
 ج، چاپ اول،تهران: دانشگاه تهران.5، تاریخ ادبیات در ایران)، 1378ـ ـــــــــــــ ، (

 نظم،تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی. 1، جشناسی به ادبیات از زبان)، 1380ـ صفوي، کوروش، (
 ، تهران: سخن.1چ بدیع نو (هنر ساخت و آرایش سخن)،)، 1380محبتی، مهدي، ( -
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 ، تبریز: مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.فرهنگ اصطالحات نجومی)،1357ـ مصفّی، ابوالفضل، (
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