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چکیده
ادب فارسی دارد و در یاي به دیرپایبراعت استهالل سابقه

بالغیون براي ؛زبان پهلوي نیز شواهدي از آن وجود دارد
آنهااز میان واند این صنعت تعاریف گوناگونی ذکر کرده

قرار گرفتن در : توان مشخص کردرا مییعناصر مشترک
حتواي براعت استهالل با ابتداي نوشته یا اثر، تناسب بین م

موضوع اثر، بیان موضوع یا محتواي اثر و مجمل و مختصر 
سعی کرده است با استفاده تاریخ جهانگشاجوینی در . بودن
صنایع گوناگون، زبانی شاعرانه داشته باشد و از قطب از 

نویسندگان در این . روایت به سوي توصیف حرکت کند
تند که براعت پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هس

دارد و چقدر جهانگشاي جوینیاستهالل چه بسامدي در 
نتیجه . نویسنده در آن، ظرافت شاعرانه به کار برده است

پژوهش مشخص کرد که جوینی در ابتداي هجده داستان به 
وسیله تصاویري که براي توصیف صبح آورده است، 

. دهدخواننده را در جریان محتواي داستان مورد نظر قرار می
ها مربوط به تصاویر هر چند همه این براعت استهالل

خورشید است، اما جوینی با ذهن خلّاق و ذوق شاعرانه 
کرده که خورشید ارائه خود هر بار تصویري متفاوت از

.و گاه سپیداست سیاه گاه او تصاویر 

، زبان تاریخ جهانگشاي جوینیاستهالل، براعت: هاواژهکلید
.شاعرانه، روایت

vahidrooyani@yahoo.comاستادیار دانشگاه گلستان.1

دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.٢

Foretelling in the Joweini′s Jahangosha
history

Vahid Royani٣ 1

Ardeshir Sanchouli 2

Abstract
Foretelling (Beraate-estehlal) is one of the
ancient rhetorical figures in the history of
Persian literature and there is evidence of
that in Pahlavi language. Various definitions
have mentioned for this rhetorical figure by
rhetorical scholars and we can identify the
following elements as common elements: to
insert it at the beginning of the text,
agreement between foretelling and the
content of text, expressing content of the
work and to be brief. Joweini has tried to
create a poetic language by using a variety
of rhetorical figures, and thus for he has
moved from a narrative pole to a descriptive
one. In this study, the authors try to answer
these questions: What is the frequency of
foretelling in the Joweini′s Jahangosha
history and to what extent he has managed
to use Poetic delicacy in employing these
rhetorical figures. The result of this study
indicates that the rhetorical figure has been
used at the beginning of eighteen different
stories and the writer predicts the story
content for the reader by employing morning
images. He has tried to create a different
image of the sun in every story. His images
are very diverse: black and tragic, and
sometimes white and filled with hope.
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مقدمه
براعت استهالل یکی از صنایع معنوي در علم بدیع است که 

از نظر لغوي از دو بخش براعت به معنی برتري و اسـتهالل  

به معناي جستجوي هالل ماه نو در آسمان یا نخستین بانـگ  

ه اسـت و در مجمـوع   گریه نوزاد در هنگام تولد تشکیل شد

-قدمی در دیدن ماه نو یا بلندي بانگ نوزاد میبه معنی پیش

از نظر اصطالحی ارائه تعریفی دقیـق از ایـن صـنعت    . باشد

کمی دشوار است زیرا در کتب بدیع و آثار مربـوط بـه علـم    

بالغت تعاریف متفاوتی از این صنعت ارائه شده است که با 

راوانی با هم دارند که به هاي فوجود عناصر مشترك  تفاوت

: گویـد از جملـه کاشـفی مـی   ؛کنیمچند نمونه آنها اشاره می

براعت استهالل عبارت است از مناسـبت ابتـداي سـخن بـا     «

مقصود یعنی متکلّم در مبدأ کالم به لفظی چند متلفّظ گـردد  

که مستمع با شنیدن آن الفاظ فی الحال متوجه گردد بدانچـه  

ــده چیســت و د ــی ســخن خواهــد  غــرض گوین ر چــه معن

از « :جرجـانی معتقـد اسـت   ). 34-133: 1369کاشفی،(گفت

صنایع لفظی است که به موجب آن در ابتداي نوشته پیش از 

آنکه به مسائل آن موضوع بپردازنـد بـه اجمـال بـه عبـاراتی      

اشاره کنند که آن عبـارات داللـت بـر مسـائل و مباحـث آن      

همـایی براعـت   اسـتاد  ). 28: 1377جرجـانی، (»موضوع کنـد 

دانـد  استهالل را نوعی از صنعت تناسب و مراعات النظیر می

که اختصاص به همان مقدمه و سرآغاز سخن دارد و مقصود 

این است که دیباچه کتاب و تشبیب قصیده، و یا پیش درآمد 

مقاله و خطابه را با کلمات و مضـامینی شـروع کننـد کـه بـا      

دکتـر  ). 303: 1354همـایی، (اصل مقصود تناسب داشته باشد

آغـاز کـالم در نثـر یـا     «: گویـد علوي مقدم در این باره مـی 

نخستین بیت در شعر مناسب حـال باشـد و اشـاراتی باشـد     

بدانچه متکلّم قصد دارد کـه در آن شـعر یـا نثـر بگویـد بـا       

اي که عباراتی ساده و روشن و بدون تکلّف و تعقید به گونه

باشد و حشـو و زوایـد و   لطیفه االلفاظ و جمیله المعانی هم 

ــن در آن وجــود نداشــته باشــد  ــاظ دور از ذه ــوي (»الف عل

براعت «: گویددکتر شمیسا در این باره می). 48: 1369مقدم،

استهالل آن است که بین مقدمه اثري با موضـوع آن تناسـب   

معنایی اجمال و تفصیل باشد، یعنی از مطالعه مقدمه مختصر 

ر گردد، این امر به کمـک  جو کلی کتاب یا موضوع آن آشکا

استعمال لغات خاص علم یا مطلبـی کـه کتـاب در آن بـاره     

است و یا با اشاره به سرنوشت قهرمانـان داسـتان در مقدمـه    

).123: 1381شمیسا،(»پذیردتحقق می

تـوان بـراي   از میان تعاریف ارائه شده عناصر زیر را مـی 

:براعت استهالل مشخص کرد

. اي نوشته یا اثرقرار گرفتن در ابتد.1

.تناسب بین محتواي براعت استهالل با موضوع اثر.2

.بیان موضوع یا محتواي اثر.3

.مجمل و مختصر بودن.4

شـود کـه   ها هم در این تعاریف دیده مـی ژگیبرخی وی

با هم مشترك نیستند مانند این که برخی براعت اسـتهالل را  

و برخی متفرع از اند نوعی از تناسب یا مرعات النظیر دانسته

شناسی تأکید برخی در تعاریف بر مباحث زیبایی. حسن ابتدا

ز از وجوه تمایز این صنعت کرده و عدم تعقید و تکلّف را نی

.انددانسته
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پیشینه تحقیق

در مورد تاریخچـه و تعریـف براعـت اسـتهالل و همچنـین      

بررسی جایگاه آن در متون ادبی تاکنون مقاالت زیر به چاپ 

چکیده و براعت استهالل، مژده کمالی فـر،  -1: استرسیده

، 1381، زمسـتان  4، شـماره  13فصلنامه فرهنگ و هنر، سال 

.109-102صص

براعت استهالل غـزل سـعدي، عبدالرضـا مـدرس زاده،     -2

فصــلنامه تخصصــی ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد اســالمی 

.81-59، صص 1387مشهد، بهار 

هـا، احمـد   د آن در بعضی منظومهبراعت استهالل و بسام-3

، 1389، اردي بهشـت  37نورمند، کتاب ماه ادبیـات، شـماره   

.52-41صص 

، حسـین میـرزا نیکنـام،    شـاهنامه فردوسـی  پیشگویی در -4

محمدرضا صرفی، مجله مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر 

.172-153، صص 1381، پاییز 2، شماره 1کرمان، سال 

: نیز می توان به مقاالت زیر اشاره کردجهانگشادر مورد 

، تـاریخ جهانگشـا  در انسجام متنـی  شاهنامهنقش ابیات 

فرزانه علوي زاده، سلمان ساکت، عبداهللا رادمرد، جستارهاي 

.108-67، صص 1389، زمستان 171ادبی، شماره 

، مرتضـی  تاریخ جهانگشاي جوینیدر شاهنامهبازتاب 

، 2سم رادفر، کهن نامـه ادب فارسـی، سـال    مقصودي، ابوالقا

. 112-101، صص 1390، بهار 1شماره 

اما هیچکدام از این مقاالت نقش براعت اسـتهالل را در  

در این مقاله ابتدا به تعریف براعت . انداین اثر بررسی نکرده

استهالل پرداخته و تاریخچه وضع این اصطالح را توصـیف  

-بررسی میجهانگشاي جوینیر کرده و سپس نقش آن را د

.کنیم

تاریخچه براعت استهالل

اي راعت استهالل به مثابه یک صنعت و آرایه بالغی سـابقه ب

ی ادب فارسی پیش از اسالم دارد و در آثار فارسـی  یبه دیرپا

بـــه زبـــان پهلـــوي نیـــز شـــواهدي از نمـــود آن وجـــود 

پـس از ظهـور اسـالم نیـز از     ). 722: 1363فرشیدورد، (دارد

-میبرالبیان والتبیینهاي جاحظ در کتاب آنچه که از نوشته

آید نخستین کسی که به براعت استهالل اشاره داشته اسـت،  

ابن مقفع است، آنجا که ضمن تعریـف بالغـت چنـین بیـان     

اي و بایسته است که در آغاز گفتـار دلیـل و قرینـه   «: داردمی

: 1390شـوقی ضـیف،   (»بیاوري که خواست تو را نشان دهد

در اینجــا ابــن مقفــع در ســخن خــود اصــل مهمــی را ). 28

باید در دیباچه سـخن چیـزي   کندکه سخنور مییادآوري می

بیاورد که به مقصود او اشـاره داشـته باشـد کـه ایـن همـان       

چیزي است که اصحاب بـدیع بعـداً آن را براعـت اسـتهالل     

جاحظ همچنین نقل قولی از اسحاق بن قوهی ذکـر  . نامیدند

ند که او نیز به صـورت پوشـیده و ضـمنی بـه براعـت      کمی

باید در صـدر و آغـاز هـر یـک از ایـن      : استهالل اشاره دارد

عبـارتی باشـد کـه بـر     ) نکاح، عید، صلح، مواهـب (ها خطبه

). 610: 1375علـوي مقـدم،  (عجز و پایان خطبه داللـت کنـد  

بعد از جاحظ نیز ابن معتز در کتابش بـه نـام البـدیع ضـمن     

شـمرد بـه   گانه بدیع که آنها را مبناي بدیع مـی پنجبیان فنون

-نامـد، مـی  آنها را محاسن کـالم مـی  سیزده آرایه بدیعی که 
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شوقی (کندپردازد و آرایه سیزدهم را حسن االبتدا معرفی می

که این امر بنا بر نوشـته ابـن ابـی اصـبع     ) 97: 1390ضیف، 

ا از شود تا متأخران اصطالح براعت استهالل رموجب آن می

همین باب حسـن االبتـدائات ابـن معتـز گرفتـه و آن را بـر       

پردازد اطـالق  اي مینخستین بیت از ابیاتی که به معناي تازه

پس از ابن معتز نیز کسـانی  ). 610: 1375علوي مقدم، (کنند

و علــی ابــن عبــدالعزیز عیاراالشــعارچــون ابــن طباطبــا در 

ن مطلـع  تحت عناوینی چون حسالوساطهجرجانی در کتاب 

و حسن استهالل در مورد این آرایه و صنعت بالغی اشاراتی 

الواقع در اکثر کتـب  کنند، اما فیرا به صورت ضمنی بیان می

ترجمان ابوهالل عسکري، الصناعتینمشهور بالغی همچون
جرجـانی،  دالیـل االعجـاز و اسـرارالبالغه   رادویانی، البالغه

المعجم ن وطواط و رشیدالدیحدائق السحر فی دقایق الشعر
شمس قیس رازي که از قـرن چهـارم   فی معاییر اشعارالعجم

اند، مطلبی قابل توجه راجع تا قرن هفتم هجري نگاشته شده

توان مشاهده کرد، تا این که در قـرن هشـتم   به این آرایه نمی

فصـلی را  تلخیص المفتـاح هجري خطیب قزوینی در کتاب 

شود که یکی از آور میدهد و یادبه حسن ابتدا اختصاص می

      لفظـاً و احسـنُ سـبکاً و اصـح مواردي که کالم باید اعـذب

معنیاً باشد آغاز آن است و الزم است با مقصود هم متناسـب  

: 1904خطیـب قزوینـی،   (باشد و آن را براعت استهالل نامید

قزوینی با این کار خود، به این آرایـه صـورتی علمـی    ). 386

تحقیـق و بررسـی هرچـه بیشـتر     بخشیده و زمینـه را بـراي  

پیرامون این آرایـه بـراي محققـان و بالغیـون پـس از خـود       

تلخـیص  کند، به طـوري کـه پـس از او شـارحان     فراهم می

همچـون سـعدالدین تفتـازانی و عربشـاه اسـفراینی،      المفتاح

الــدین ســیوطی، ابویعقــوب مغربــی و محمــد هاشــم جــالل

تـر بـه ایـن    فصلتر و مدویدري هر کدام به صورتی گسترده

گوینـد و بـه   پردازند و به تفصیل از آن سخن مـی مبحث می

هاي معنوي مهـم  تدریج این آرایه را به صورت یکی از آرایه

.کنندعلم بدیع مطرح می

از آنجا که براعت استهالل از گذشته مورد توجه شاعران 

هاي فراوانی از و نویسندگان بسیاري قرار داشته است، نمونه

توان در سرآغاز و مقدمـه کتابهـاي ادبـی و بالغـی     آن را می

مشاهده کرد، به عنوان مثال فردوسی در آغاز داستان رستم و 

-انگیز سهراب را بیان میسهراب با چند بیت زیبا فرجام غم

:کند

اگــر تند بادي برآیـد  ز  کنج

اك افگند نارسیـده ترنجــبه خ

ـرـگاره خوانیمش ار دادگــستم

ــد  گوییمش ار  بی هنرــنرمنه

است بیداد چیسترگ دادــاگرم

داد این همه بانگ وفریاد چیستز

)2/118ج: 1386فردوسی، (

یا موالنا در مقدمه مثنوي با بیان موضوعاتی چـون دوري از  

اصل و آرزوي بازگشت به منزل نخستین موضوع کلی ایـن اثـر   

:کندرا به وسیله براعت استهالل براي خواننده توصیف می

کندبشنو این نی چون شکایت می

داییها حکـایت می کنـدـــــاز ج

کـز نیـستان  تـا مــرا ببـریده اند
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یـرم مرد و زن نالیده انـدـــدر نف

شرحه از فراقسینه خواهم شرحه

یـاقــتا بگــویم شـرح درد اشت

خویشند از اصلکو دور ماهرکسی

شـــبازجوید روزگار وصل خوی

)35: 1373مولوي، (

توان از مقدمه کتاب فنون بالغت و صناعات ادبـی  یا می

نام برد که براعت اسـتهاللی بسـیار زیبـا و هنرمندانـه اسـت      

یگانـه بـی   سپاس و ستایش خداوند«: براي جلد دوم این اثر

همتا و ایزد داناي توانا را که کارگاه آفـرینش و ابـداع را بـه    

توشیح صنایع بدیعی که از آن جمله ترصیع منظومه آسـمانی  

به آللی منثور و ملـون کواکـب و تسـمیط جـواهر بـر شـده       

). 304: 1354همایی، (گوهران ملمع نورانی است بیاراست

و زبان ادبیاتتاریخ جهانگشا

ادبیات و زبان و وجه تمایز زبان ادبیات و زبـان علـم   ارتباط

موضوعاتی هستند که از گذشته دغدغه ذهنی ادبا و فالسـفه  

بوده و در این باره تاکنون نظریـات گونـاگونی مطـرح شـده     

ارتباط زبان و ادبیات، ارتباطی پیچیده و نزدیک اسـت  . است

یع زیرا ادبیات زبانی دارد که بـه وسـیله ذوق هنـري و صـنا    

شاعرانه بسیار هنرمندانه پرورش یافته است، اما زبان علمـی  

آل منحصراً داللتی است و هدفش ایجاد تنـاظر یـک بـه    ایده

وجـه  ). 12: 1382ولـک،  (یک بین نشانه و مصداق آن است

امتیاز مهم دیگر زبان ادبیات از زبان علمی این اسـت کـه در   

کلمه اسـت و  زبان ادبی تکیه بر خود نشانه یعنی نماد آوایی

همه شگردها مانند وزن، هماوایی و الگوهاي صـوتی بـراي   

تـاریخ  ). 13: 1382ولـک،  (توجه دادن بدان ابداع شده است

هاي علمی از زبان به عنـوان یـک   نیز به عنوان یکی از رشته

در برخـورد زبـانی   «کند و هـدف آن  ابزار داللتی استفاده می

بط جاري میـان  کشف و شناخت عناصر سازنده هستی و روا

اما همیشه اینگونـه نبـوده   ). 16: 1370شناس، حق(»آنهاست

است که مورخان همچون امروزه با زبان علمی صرف مبتنی 

بر دال و مدلول گزارشگر صرف وقایع باشند، بلکه وسوسـه  

التذاذ هنري و ایجاد هیجان در میان مورخان و نویسـندگانی  

اي پـر از  ت و گنجینـه که ذوق هنري آنها قابل توجه بوده اس

انـد، باعـث شـده تـا     داشـته ... امثال و کنایات و استعارات و

را بر هم زننـد و  1برخی از آنها مرز زبان علم و زبان ادبیات

کنـد، زیـرا   به سوي زبانی بروند که ادبیات از آن استفاده مـی 

هـاي  ادبیات با وادار کردن ما به دریافتی مهیج از زبان پاسخ«

-تر مـی بخشد و اشیاء را قابل دركجانی تازه میعادي ما را

نماید، در پرداختن به زبان با جدیت و خودآگـاهی بـیش از   

ایگلتـون،  (»شودتر میحد معمول دنیاي زبان مورد نظر زنده

1368 :7 .(

تاریخ جهانگشابراعت استهالل در 
سابقه استفاده از صنایع ادبی در متون تاریخی به متون پـیش  

-و آنچنان که دکتر یارشاطر اشاره مـی 2گرددالم برمیاز اس

کند از پیش از اسالم استفاده از صنایع ادبی در روایت تاریخ 

مرسوم بوده است و مورخان بـراي ارائـه روایتـی جـذّاب و     

روحی ملّی در تاریخ دمیده و توصیف خود را با ،قانع کننده
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. (Yarshater, 1983: 393)انـد آراسـته اغراق و استعاره می

این سنّت پس از اسالم نیز در متون تـاریخی ادامـه یافـت و    

یکی از نویسـندگانی کـه توانسـت از صـنایع ادبـی و زبـان       

ادبیات در اثر خود به خوبی استفاده کنـد، ابوالفضـل بیهقـی    

است، او چنان در کار خود موفق شد که توانست نظام زبانی 

ند که عـالوه بـر   بیافریند و چنان اثري خلق کرا خاص خود 

ــی برخــوردار باشــد  ــی واالی ــاریخی، از ارزش ادب 3ارزش ت

: آنچنان که یکی از پژوهشگران درباره زبان اثر او گفته است

نظام زبانی اثر بیهقی آنقدر برجسته است کـه ایـن اثـر بـین     «

آسمان ادب و زبان معلّق مانده است، روایت تـاریخ زبـان را   

تـاریخ ). 27: 1379جهاندیده، (»گریزدتابد و از ادب میبرمی
زبـانی  تـاریخ بیهقـی  اگرچـه همچـون   جهانگشاي جـوینی 

سنجیده و یک دست و همگون ندارد و نویسنده در بـین دو  

قطب روایـت و توصـیف سـرگردان اسـت، امـا جـوینی در       

برخی مواقع که مجالی دست داده و شتاب حوادث فرصـت  

تر بـه  درنگی براي او فراهم آورده، سـعی کـرده اسـت بیشـ    

همچــون «ســوي توصــیف شــاعرانه رود و بــه قــول ســارتر 

شاعران تن به استعمال زبان ندهد و آن را چـون وسـیله بـه    

او سعی کرده است با استفاده ). 16: 1363سارتر، (» کار نبرد

ــات   ــین اشــعار و حکای ــی و همچن ــاگون ادب از صــنایع گون

کند تاریخی و تمثیالت، متن تاریخی را بیاراید و زبانی خلق 

جــادوي هنــر آن را شــگفت و «کــه بــه قــول دکتــر کــزّازي 

جوینی چنان کـه  ). 16: 1381کزازي، (»شورانگیز کرده است

در بین نویسندگان متون فنّی مرسوم است زمـانی از صـنایع   

کند که قصد توصیف دارد و در ایـن مواقـع   ادبی استفاده می

خواهـد بـا لطـف    بینـد و مـی  موصوف را چنان که خود مـی 

ل، دقّت تعبیر، باریک اندیشی، مبالغـه و اغـراق شـعري    تخی

افتد موصوف چنان کـه هسـت   کند و کمتر اتفاق میبیان می

در کل جوینی از صـنایع  ). 253: 1375خطیبی، (وصف شود 

افزایی براي زیبایی بخشـیدن  گوناگون ادبی به صورت قاعده

امـا  به نثر و شاعرانه کردن آن هنرمندانه استفاده کرده اسـت،  

هاي شخصی خود نویسنده حاصل تجربه«بیشتر این تصاویر 

گراسـت کـه   هاي آفاقی و بروننیست و بیشتر حاصل وصف

خاص مراکز درباري، مـداحی و حماسـی و فضـاي روایـی     

حاکم بر آن است که جوینی بـا بازسـازي و گـاه بـازآفرینی     

قاسـم  (»کند که از آشـکاري آنهـا بکاهـد   تصویرها تالش می

توان به صنایعی اشاره کرد ، با این وجود می)20: 1385زاده، 

که حاصل دقت نظر، ظرافت و باریـک بینـی شـاعرانه خـود     

او در . جوینی است که یکی از آنها براعـت اسـتهالل اسـت   

هـایی کـه   ها معموالً به وسـیله تصـاویر و واژه  ابتداي داستان

کنـد، خواننـده را در جریـان    براي توصیف صبح استفاده می

او با دقت در عناصر . دهدحتواي داستان مورد نظر قرار میم

ها و حوادث تاریخی ارتبـاطی هنـري   طبیعی، بین این پدیده

کند با تصرف در زبان کشف کرده و به این صورت سعی می

عادي پلی بین تاریخ و ادبیات زده و رفتاري زیباشناسـانه بـا   

حـوادث  تـاریخ نـوعی رفتـار بـا     «حوادث داشته باشد، زیرا 

تـوان گفـت   است و اگر تاریخی التذاذ هنري برانگیزانـد مـی  

جهاندیـده،  (»تاریخ نوعی رفتار زیباشناسانه با حوادث اسـت 

اکنون به عنوان نمونه به مواردي از این براعت ). 136: 1379

: کنیمها اشاره میاستهالل
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ذکر استخالص بخارا. 1

ات نزدیـک  چنگیزخان پس از این که توانست نـور، از قصـب  

بخارا، را فتح کند به سوي این شهر رفت و اهـالی آنجـا بـه    

چنگیزخـان بـه آنهـا    . ناچار دروازه ها را بر روي او گشودند

دستور داد که لشکریان سلطان محمد را از شهر بیرون کننـد  

و چون مردم قادر به این کار نبودند، او تمام شهر را به آتش 

لشـکریان سـلطان محمـد    کشید و مردم را وادار به جنگ بـا 

کرد، این جنگ روزها طول کشید تا اینکه لشـکریان سـلطان   

محمد همگی کشته شده و قنقلیان، خانـدان ترکـان خـاتون،    

جــوینی در ابتــداي ایــن داســتان . کشــته و یــا اســیر گشــتند

خورشید را در آسمان همچون طشتی پـر از خـون توصـیف    

ارا و ایـن  می کند که این طشت نموداري از خون مـردم بخـ  

و روز دیگر را که صحرا از «: استشهر به آتش کشیده شده 

).280: 1ج(»...عکس خورشید طشتی نمود پر از خون

ذکر خروج تارابی  .2

جوینی پس از ذکر ماجراي خروج تارابی و کشته شدن او به 

دست مغوالن، ماجراي جانشینی دو برادرش محمـد و علـی   

ا با امراي اوکتاي آقان، ایلدیز نوین را بیان کرده و نبرد آنها ر

کند که در این جنگ دو برادر و چکین قورچی، توصیف می

ــم      ــار خش ــان گرفت ــر از یارانش ــزار نف ــت ه ــارابی و بیس ت

شوند، جـوینی در قالـب   شمشیرزنان مغول گشته و کشته می

هاي خورشید را به شمشیرزنان صبح تشـبیه  دو استعاره اشعه

که به دست صبح فـرقش شـکافته   کرده و شب را به اسیري

شود و به این طریق با براعت استهالل به موضـوع اصـلی   می

: کنـد که کشته شدن برادران تارابی و یاران اوست اشاره مـی 

روز دیگر که شمشیرزنان صباح، فـرق شـب را بشـکافتند،    «

).292: 1ج(»خالیق را از زن و مرد به صحرا راندند

ذکر استخالص سمرقند.3

چنگیزخان آوازه استحکام حصـار و قلعـه سـمرقند را    چون 

شنیده بود و از غلبه لشکر سمرقند خبر داشـت صـالح دیـد    

که ابتدا حوالی سمرقند را پاك کند و سپس با لشکري چون 

در دم دروازه سـمرقند  . ریگ بیابان به جنگ سمرقندیان رود

پردازند، کـه از  لشکریان سلطان محمد با مغوالن به جنگ می

برنـد، بزرگـان   والن شکست خورده و به سمرقند پناه مـی مغ

کننـد و  ها را بر روي آنها بـازمی شهر از ترس مغوالن دروازه

مغوالن وارد شهر شده و ضمن خراب کردن حصار و باروي 

-شهر لشکریان سلطان را قتل عام کرده و شهر را غارت مـی 

و عطاملک با آوردن بیتی زیبا دربـاره فرارسـیدن شـب    . کنند

سازد اي متناسب درباره آغاز صبح براعت استهاللی میجمله

.درباره این ماجرا

چون نهان شد ز بهر سود زمین

ش آسمان ز دود زمینــــــآت

بـه آتـش   در این بیت که خورشـید بـه وسـیله اسـتعاره    

آسمان تشبیه شده و سیاهی شب بـه دودي کـه از زمـین بـه     

راي آگاهی خواننـده  رسد، تصویري ساخته است بآسمان می

از میـزان خرابـی و جنایـت مغـوالن در سـمرقند کـه انگــار       

همچون دود و آتشی است که به آسمان رسیده و همه جا را 

یا بـراي برآمـدن خورشـید و رسـیدن صـبح      . فراگرفته است
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چندان که دیگرباره سپردار مکّـار  «: جمله زیر را آورده است

بـا  ). 296: 2ج،جهانگشـاي جـوینی  (»...تیغ در میغ شـب زد 

تصویري حماسی از حمله مغـوالن مکّـار بـه سـمرقندیان و     

.  دهدشکست آنها و ویرانی شهر خبر می

در ادامه مطلب هنگـامی کـه جنـگ بـه صـبح روز بعـد       

شود، جوینی این بار تصویر برآمـدن خورشـید را   کشیده می

دهد براي مد نظر قرار داده و آن را براعت استهاللی قرار می

راي حملــه مغــوالن و گــرفتن دژ و حصــار ســمرقند و مــاج

-مردمی که تیغ زنان مغول به صحرا آورده و از دم تیـغ مـی  

هاي خورشید را به تیغ زنـانی تشـبیه کـرده    او اشعه. گذرانند

چون «: جنگندکه براي خورشید که خسرو سیارگان است می

بامداد دیگر چاوشان خسرو سیارگان تیغ زنان طلوع کردنـد،  

).298: 1ج(»...ر گرد بر گردلشک

ذکر رفتن یمه و سبتاي بر عقب سلطان محمد.4

چنگیز خان پس از محاصره سمرقند اخباري راجع بـه گـذر   

شـنود و دو  سلطان محمد از رود ترمذ با لشکري انـدك مـی  

هاي یمه و سبتاي را با سـی هـزار   تن از سرداران خود به نام

ابتدا به بلخ و سپس به زاوه آنها. فرستدنفر به تعقیب آنها می

-کننـد کـه بـا بـی    روند و از مردم زاوه تقاضاي علوفه میمی

شوند، اما چون عجله داشتند به سـرعت از  توجهی روبرو می

بیننـد بـه   گذرند، مردم زاوه که گـذر مغـوالن را مـی   آنجا می

. دهنـد شادي و پایکوبی پرداختـه و بـه مغـوالن فحـش مـی     

ا عصبانی شده و به شهر حمله کـرده و  مغوالن از این کار آنه

جـوینی در ابتـداي ایـن بخـش     . کننـد مردم را قتل عـام مـی  

کشـد کـه از خـون    خورشید را همچون جامی به تصویر می

روز سیم را، وقت آنکه جام افق از خـون  «: افق ماالمال است

و به این طریق آن را براعت ) 321: 1ج(»...شفق ماالمال شد 

دهد براي عاقبت دردناك مردم زاوه که در استهاللی قرار می

هنگام غروب آفتاب، زمین همچون شفق از خون آنها رنگین 

می شود و امالك و منازل و مزارعشان همـه ویـران شـده و    

.شودبه آتش کشیده می

ذکر بقیه احوال سلطان محمد خوارزمشاه.5

کنـد، از  سلطان محمد بعد از اختالفی که با خلیفـه پیـدا مـی   

ئمه مملکت فتوایی مبنی بر عدم شایستگی آل عبـاس بـراي   ا

داند، و گیرد و خالفت را حق سادات حسینی میخالفت می

یکی از سادات ترمذ به نـام عالءالملـک را بـراي جانشـینی     

او . شـود کند و به همین قصد راهی عراق میخلیفه نامزد می

ابتدا اتابک سعد را شکست داده و سـپس بـه جنـگ اتابـک     

-زبک رفته و او را نیز شکست داده و به سوي بغـداد مـی  او

رود، ولی به دلیل سرماي شدید زمستان از ادامه راه منصرف 

در هنگام مراجعتش غایر خان حـاکم اتـرار، امـوال    . شودمی

فرستد و او نیز بدون تجار مغول را ضبط کرده و براي او می

مسـأله  کنـد، کـه همـین    اندیشه فرمان قتل آنها را صادر مـی 

دهـد  اي بـه دسـت او مـی   خشم چنگیز را برانگیخته و بهانـه 

عطاملک در ابتداي این مبحث با در هم . براي حمله به ایران

آمیختن تصویر خورشید با مسائل نجومی و بحـث بخـت و   

اقبال، با براعت استهاللی زیبا سرنوشت شومی را کـه بـراي   

ورد سلطان محمد خوارزمشاه توسط مغوالن رقم خواهـد خـ  
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: دانـد پیش بینی کرده و بخت و اقبـال او را رو بـه زوال مـی   

هر که را تیسیر درجه طالع دولـت بـه جـرم قـاطع محنـت      «

رسید، خورشید اقبالش که از جیب افق مشرق سـعادت سـر   

).129: 2ج(»برزدي به زوال نامرادي و مغرب ادبار کشید

احوال سلطان محمد خوارزمشاهذکري دیگر از .6

-مه مبحث قبلی هنگامی که سلطان محمد به بخارا میدر ادا

رسد، به شادکامی و طرب پرداخته و سـپس راهـی سـمرقند    

شود، در این هنگام خبر جدا شدن تـوق تغـان از لشـکر    می

مغول و آمدن به سوي قراقم و همچنین خبر حمله مغول بـه  

او به قصد جنگ با هر دو لشکر راهـی آن دیـار   . رسداو می

مغوالن ابتـدا  . گرددابتدا با لشکر مغول روبرو میشود کهمی

قصد جنگیدن با او را ندارند، اما زمانی که تفرعن و سـوداي  

کنند، سـلطان محمـد تـا    بینند، نبرد را آغاز میباطل او را می

رود امـا بـه یـاري    مرز شکست خوردن و صـدمه پـیش مـی   

یابد و دو سپاه دست از جنگ سلطان جالل الدین نجات می

سلطان محمد به دلیـل قـدرت و شـوکت مغـوالن     . کشندمی

دچار انقسام بـاطن و پریشـانی خـاطر گشـته و بـه عجـز و       

نهد و پس از این در میقصور تن داده و سر به بخت بد باز

جـوینی در  . کنـد هاي نظامی بد عمـل مـی  گیريهمه تصمیم

ابتداي این مبحث در قالـب براعـت اسـتهالل و بـا تشـبیهی      

ر مغـول را چـون خورشـید صـبحگاه دانسـته و      مضمر لشک

سلطان محمد و لشکرش را چون سپاه شـب کـه بـا ضـرب     

: کننـد شمشیر، سوداي باطل پیروزي را از سر آنها بیرون مـی 

تا روز دیگر طالیع صباح تیغ هاي درفشـان را از نیـام افـق    «

» شرقی طلوع داد و سوداي سیاه از دماغ سپاه شب بیرون برد

).140: 2ج(

ذکر سلطان جالل الدین.7

هـاي  ر ابتداي این مبحث جوینی به اخبار مربوط به جنـگ د

-سلطان جالل الدین با مغوالن و جنگ و گریز بین آنها مـی 

سلطان جالل الدین پس از جنگ و گریـز بسـیار در   . پردازد

رسد و یکی از امـراي او بـه نـام امـین     خراسان به غزنین می

-از هر جانبی لشکریان به او میآید وملک به استقبال او می

در آنجـا بـه دو   . کندپیوندند و او به سوي پروان حرکت می

هاي تکجک و ملغور که به تعقیـب  تن از امراي مغول به نام

چون این . نهنداو آمده بودند حمله کرده و آنها پا به فرار می

رسد یکی از امرایش به نـام شـیکی   خبر به گوش چنگیز می

فرسـتد و  ا سی هزار سوار گزیده به جنگ او مـی قوتوقو را ب

رسند، با لشکر سلطان روبرو چون این لشکریان به پروان می

گیـرد و از هـر طـرف    شده و بین آنها جنگی سـخت درمـی  

در این میان مغـوالن دسـت بـه    . شوندتعداد زیادي کشته می

اي جنگی زده و با بستن تمثال بر اسبان ترس و خـوف  حیله

اندازنـد، بـا ایـن وجـود سـلطان      یان سلطان مـی بر دل لشکر

جـوینی در ابتـداي   . الدین بر ادامه جنگ تأکید می کندجالل

ایــن بخــش تصــویري از برآمــدن و فــرورفتن خورشــید بــا 

آورد تا به این وسیله براعـت اسـتهاللی   عناصري حماسی می

الدین و مغـوالن  هاي طوالنی سلطان جاللبسازد براي جنگ

هاي فراوانی بـر  یان زیادي کشته شده و خونکه در آن لشکر

چـون  «: کنندزمین ریخته و زمین را همچون آسمان سرخ می
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روز دیگر سیاف فلک تیغ را بر کلّه شب راست کـرد بـاز از   

تـا چـون   ... جانبین صف کشـیدند و چـون لشـکر سـلطان،     

).179: 2ج(»طشت افق از خون شفق سرخ شد

ذکر جلوس منکوقاآن.8

اي مرگ کیوك خان، امرا و خاندان چنگیزخان در جلسـه بعد از

به این نتیجه رسیدند که چون باتو پسـر توشـی از نظـر سـن و     

مقام از بقیه برتر است، تعیین خان بر عهده او نهاده شود، او نیـز  

در ابتداي ایـن بخـش   . منکوقاآن را براي این سمت انتخاب کرد

بیـت شـعر دربـاره    جوینی تصویري بسیار متفاوت به همراه دو

برآمدن خورشید و طلوع صبح آورده است که پر اسـت از امیـد   

تـا  «: و شادي و براعت استهاللی است براي انتخاب خان جدید

روز دیگر که لواي نورجه روز افراخته شـد و حجـاب ظلمـت    

):42: 3ج(برانداخته گشت

راغ عالم افروزـــروزي که چ

روشن شده چشم از چنان روز

ت بردمیدهــز بهشحش ــصب

دیدهح ــمسینفسبادش

در ادامه ماجرا پس از تصمیم مغوالن براي انتصاب منکو بـه  

عنوان خان جدید، آغاز سال نو را براي بر تخت نشسـتن او  

کنند به جشن و سرور تا منجمان کنند و شروع میتعیین می

ساعت سعدي را براي بر تخت نشستن او تعیـین کننـد، امـا    

ا چند روزي، پیوسته ابري بود و ابرهاي متراکم خورشـید  هو

-را پنهان کرده بودند، تا باالخره خورشید از پس ابر بیـرون  

پردازنـد و جـوینی در اینجـا    آمده و منجمان به کار خود می

دهد که تصویري دیگرگون از بیرون آمدن خورشید ارائه می

هـاي  بیهـا و پـایکو  کامالً با بر تخت نشستن منکو و جشن

همراه آن تناسب دارد و به صورت براعت استهالل ایـن بـر   

هـایش را بـراي خواننـده    تخت نشستن شاه جدید و شـادي 

تـا ناگـاه چهـره زیبـاي خورشـید چـون       «:کندپیش بینی می

عروسی که بر داماد بعـد از مراقبـت و مفارقـت و ممانعـت     

جلوه دهند در سـاعتی کـه مطلـوب بـود نقـاب گشـادند و       

مقدار آنچه جـرم خورشـید بـود مکشـوف شـد و از      آسمان 

).53: 3ج(»کدورات میغ زدوده شد

اعمال پادشاهی منکوقاآن.9

پس از بر تخت نشستن منکو قاآن یک هفته جشن و سـرور  

بر پا بود و همه منتظر رسیدن دیگر اعضاي خانـدان چنگیـز   

داري به نام کشک به طور اتفاقی در این میان گله. خان بودند

توطئه سیرامون و ناقو پسر کیوك خان و قـداق نـوین بـر    به

برد و خـان را از ایـن امـر    ضد منگوقاآن، خان جدید پی می

پذیرد؛ اما بر حسب کند، خان در ابتدا این امر را نمیآگاه می

احتیاط به استکشاف این ماجرا پرداخته و منکسـار نـوین از   

بــا منکســار . شــودطــرف او مــأمور تفحــص ایــن امــر مــی

لشکریانش به جسـتجوي مـاجرا پرداختـه و از قصـد شـوم      

کند، پس آنها را محاصـره کـرده و   گران آگاهی پیدا میتوطئه

-آنها نیز به ناچار تسلیم شده و رهسپار دربار منگو قاآن مـی 

ت      . شوند در دربار بازجویی از آنهـا آغـاز شـده و بـا حکمیـ

ر امـرا و  منکسار نوین جرم و خیانت آنها اثبات شده و دیگـ 

-دست آنها نیز معرفـی شـده و مجـازات مـی    شاهزادگان هم

در ابتــداي ایــن بخــش یــک بــار جــوینی از طلــوع . گردنــد

خورشید سخن گفته و خورشید را پادشاهی معرفی کرده که 
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با لشکرش سپاه شب را شکست می دهـد کـه ایـن تصـویر     

براعت استهاللی است براي شکست خوردن دشـمنان منگـو   

تـا روز دیگـر کـه سـپاه سـیاه      «: ه گران لشکر اوقاآن و توطئ

پوش شب از طالیع تباشیر صباح روز پشت به هزیمـت داد  

: 3ج (»و خسرو سیارگان موید و کامران از افـق طلـوع کـرد   

در ادامه مطلب که جـوینی از تعقیـب مخالفـان سـخن     ). 56

آید گوید یک بار دیگر صحبت طلوع خورشید به میان میمی

صویرپردازي هم براعت اسـتهالل وجـود دارد و   که در این ت

جوینی با تصویري حماسـی خورشـید را بـه جمشـید شـاه      

و چون «: زندتشبیه کرده است که بر لشکر شب شبیخون می

نوین بزرگ، منکسار، وقت تباشیر اسفار کـه یـزك جمشـید    

هاي آن افالك بر لشکر شام شبیخون کرده بود، به جوار خانه

).66: 3ج(»افواج رسید

فتح نامه الموت.10

کنـد و  هالکو براي فتح قلعه الموت به آن جانب حرکت مـی 

کند، در ابتـدا بـراي   با لشکري بی شمار آنجا را محاصره می

شـود، امـا   اینکه رنجی به سپاهیان نرسد از در صلح وارد می

الدین در قلعـه نیسـت و   اهالی قلعه به این بهانه که امام رکن

-در این جهت دریافت نکـرده ایـم از صـلح   ما فرمانی از او

شـود و از  بدین ترتیب جنگ آغاز مـی . زنندکردن سر باز می

شوند تا این هر دو جانب با تیر و منجنیق مشغول محاربه می

. شـود الدین به دلیل غلبه مغوالن ناچار به تسلیم مـی که رکن

در ابتداي این بخش نیز جوینی تصویري از صبح ارائه کرده 

که با مضمون غلبه مغوالن بر المـوت و پیـروزي آنهـا    است

کامالً تناسب دارد و براعت اسـتهاللی بـراي ایـن مـاجرا بـه      

هاي خورشید را به چاووشانی تشبیه آید، او اشعهحساب می

کرده است که با تیغ هاي خود سپاه سیاه شام را فـراري مـی   

هـاي  تا چون روز دیگر چاوشان جمشـید فلـک تیـغ   «: دهند

رفشان از نیام افق برکشیدند و سپاه سـیاه شـام را هزیمـت    د

).128: 3ج(»داد، به صبوحی چنگ جنگ ساختند

گیرينتیجهبحث و 

سابقه استفاده از صنایع ادبی در متون تاریخی به متون پـیش  

این سنّت پـس از اسـالم نیـز در متـون     .گردداز اسالم برمی

کـه توانسـت از   تاریخی ادامه یافت و یکـی از نویسـندگانی   

صنایع ادبی و زبان ادبیات در اثر خود به خوبی استفاده کند، 

زبـانی  تـاریخ جهانگشـا  عطا ملـک جـوینی اسـت، اگرچـه     

دست ندارد، اما جوینی در برخـی مواقـع کـه    سنجیده و یک

مجالی دست داده و شتاب حوادث فرصت درنگـی بـراي او   

فراهم آورده، سعی کـرده اسـت بیشـتر بـه سـوي توصـیف      

او سـعی  . شاعرانه رود و زبان را چون وسـیله بـه کـار نبـرد    

کرده است با استفاده از صـنایع گونـاگون ادبـی و همچنـین     

اشــعار و حکایــات تــاریخی و تمثــیالت، مــتن تــاریخی را  

حاصـل  جهانگشـا هرچند بیشـتر تصـاویر شـاعرانه    . بیاراید

تـوان بـه صـنایعی    تجربه شخصی جوینی نیست، اما گاه مـی 

رد کـه حاصـل دقـت نظـر، ظرافـت و باریـک بینـی        اشاره ک

شاعرانه خود جوینی است که یکی از آنها براعـت اسـتهالل   

ها معموالً به وسیله تصاویري کـه  او در ابتداي داستان. است

کنـد، خواننـده را در جریـان    براي توصیف صبح استفاده می
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، و در هجـده داسـتان   دهدمحتواي داستان مورد نظر قرار می

قابـل  از این صنعت ادبی استفاده کرده اسـت، نکتـه  متفاوت

هاي او این است که هر چنـد  توجه در مورد براعت استهالل

هاي او مربوط به تصاویر برآمدن و فرو همه براعت استهالل

رفتن خورشید است و در تاریخ جـوینی همچـون شـاهنامه    

کنـد و جـوینی   خورشید بارها طلوع و غروب مـی 4فردوسی

هـاي  ن پدیده تکراري را براي حـوادث و داسـتان  بارها همی

مختلف براعت استهالل ساخته است، اما ذهن خلّـاق و ذوق  

شاعرانه و قدرت توصیف و تصویرپردازي جوینی به او این 

توانایی را عطا کرده که هر بار تصویري متفاوت از خورشید 

هاي خود ارائه دهد و با توجه به داسـتان  در براعت استهالل

بـار  د نظر گاه توصیف او در براعت استهالل سیاه و غـم مور

است، گاه سپید و پر از نور و امید، گاه حماسی است و گـاه  

را برجسـته  تـاریخ جهانگشـا  همین ویژگی چنان ... غنایی و

کرده است که این اثر بین آسمان ادب و تاریخ معلّـق مانـده   

ان را است و عالوه بر تاریخ پژوهان نظـر ادبـا و ادب پژوهـ   

.نیز به خود جلب کرده است

:هایادداشت

: براي اطالع بیشتر از این موضوع نگاه کنید به.1

مـرز میـان زبـان و ادبیـات     «، )1382(شناس، علـی محمـد   حق
، زبـان و ادب فارسـی در گـذرگاه سـنت و مدرنیتـه     ، »کجاست

.آگه: تهران

-رایهآوان به استفاده از صنایع هنري و تبه عنوان مثال می.2

هاي ادبی گوناگون در اوستا اشاره کرد، که خانم منصوري 

آنها را بررسی کرده است، براي اطالع بیشتر از این موضوع 

:توانید به این کتاب رجوع کنیدمی

، سکینه صنایع و فنون ادبی و آرایش هاي هنري در اوستا

.1378نشر فروهر، : منصوري، تهران

هاي ادبی در متون تاریخی پس از استفاده از صنایع و آرایه.3

اسالم بسیار معمول است، در برخی از این آثار که نویسنده ذوق 

هنري و ذخیره ادبی و واژگانی زیادي نداشته چندان نمود ندارد، 

که نویسنده کامالً بر ادبیات و تاریخ بیهقیاما در آثاري چون 

ته و هنرهاي لفظی و معنوي تسلط داشته است نمود بیشتري یاف

بر زبان او تأثیر نهاده و نظام زبانی خاص خود نویسنده خلق 

چنان که بواذ شوشان تاریخ طبريکرده است یا در اثري چون 

هاي ادبی و صنایع شاعري در حد فرم و اشاره کرده است آرایه

صورت در این کتاب تأثیر نگذاشته، بلکه در محتوا و شروح 

شوشان . )Shoshan, 2004: Xi(کندتاریخی نقش مهمی ایفا می

منتشر کرده » بوطیقاي تاریخ نویسی اسالمی«در اثري که با عنوان 

تاریخ با شیوه ساختارشکنانه به بررسی صورت و محتوا در 
هاي ادبی را در پرداخته و در فصلی نقش صنایع و آرایهطبري

. این اثر تاریخی بررسی کرده است
Boaz, shoshan, (2004), poetics of Islamic
historiography, lei den: brills.
عالوه بر این اثر، خانم جولیا اسکات میثمی نیز در فصلی 

تـاریخ نگـاري فارسـی تـا پایـان قـرن دوازدهـم        «از کتاب 
به طور کلی به بررسـی نـوع زبـان و ارتبـاط آن بـا      » میالدي

هـاي سـبکی زبـان متـون تـاریخی پرداختـه       تاریخ و ویژگی

اي آگاهی بیشتر از این موضوع می توانیـد نگـاه   که براست، 

:این کتاب» زبان، سبک و تاریخ«کنید به فصل 
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در اثر حجیمی چون شاهنامه فردوسی بارها خورشید .4

کند، اما استاد سخن هر بار ه و غروب میطلوع کرد

تصویري زیبا، دیگرگون و متفاوت از این پدیده طبیعی ارائه 

: براي اطالع از کیفیت این تصاویر نگاه کنید به. دهدمی

تصویر آفرینی در شاهنامه ، )1369( رستگار فسایی، منصور 
همچنین .نشر دانشگاه شیراز، چاپ دوم: ، شیرازفردوسی

، محمود عبادیان، »شب و روز در تصویرهاي شاهنامه«مقاله 

.14-9، صص 1379، پاییز 45فصلنامه هنر، شماره 

منابع
، ترجمه پیش درآمدي بر نظریه ادبی، )1368(ایگلتون، تري 

.مرکز: عباس مخبر، تهران
فرهنگ ،»تعریفات«، )1377(جرجانی، میرسید شریف، 

سیما ، حسن سیدعرب،اصطالحات معارف اسالمی
.فرزان روز: نوربخش، تهران
: رشت، متن در غیاب استعاره، )1379(جهاندیده، سینا 

.انتشارات چوبک
چاپ دوم، به ،تاریخ جهانگشا، )1389(جوینی، عطا ملک 

.علم: اهتمام احمد خاتمی، تهران
زبان مقاالت ادبی و، )1370(حق شناس، علی محمد 

.نیلوفر: ، تهرانشناختی
زبان و ادب فارسی در ، )1382(لی محمد حق شناس، ع

.آگه: ، تهرانگذرگاه سنت و مدرنیته
چاپ دوم، ،فن نثر در ادب پارسی، )1375(خطیبی، حسین 

.زوار: تهران
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.فردوس

، ترجمه تاریخ تطور علوم بالغت، )1390(ضیف، شوقی 
.سمت: محمدرضا ترکی، تهران

شب و روز در تصویرهاي «، )1379(عبادیان، محمود 
-14صص، 45، فصلنامه هنر و معماري، شماره »شاهنامه

90.
نقش ابیات شاهنامه در «، )1389... (زاده، فرزانه وعلوي
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.108-67، صص 171
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.41- 52، صص 37، کتاب ماه ادبیات، شماره »هامنظومه
، چاپ دوم، نظریه ادبیات، )1382(ولک، رنه و  وارن آستن 

علمی و : ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران
.فرهنگی

، اعات ادبیفنون بالغت و صن، )1354(الدین همایی، جالل
.دانشگاه سپاهیان: تهران

Meisami, Julie Scott, (1999), Persian
historiography to the end of the twelfth
century, Edinburgh University press.

Yarshater, Ehsan, (1983). “Iranian
Historical Tradition”, The Cambridge
History of Iran, Vol 3, Cambridge
university press, pp. 343-480.

Boaz, shoshan, (2004), poetics of Islamic
historiography, lei den: brills.


