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Abstract
Beyhaghi and Jahangosha Jovini's history are two completely different proses that is,
Morsel and technical prose. So far, various studies have been done on stylistics of these
works, but unfortunately, there is limited evidence regarding the stylistic features of
these two works. One of the most important goals of this research is to provide
definitive documents and information with respect to the whole text. The purpose of the
documents and definitive information is to provide statistical information and to identify
each of the important features and elements that experts present on the basis of their
view of the style of a work.The focus of this approach is on the information obtained
from literary works and their analysis with advanced computer software; for this
purpose, the first volumes of Beyhaghi and Jahangosha Jovini's history were chosen.
Nouns in each work were extracted from both textsvia using a computer. By examining
the two texts, the differences and similarities of the effective features of each work
regarding the names of individuals, according to the stylistic approach, were analyzed.
Abolfazl Beyhaghi has benefited from the names of individuals because of his particular
style and the attempt to document his writings; however, this difference is not only in
the variety of names; it is also the in the number of repetitions of nouns. In the same
way, in the history of Beyhaghi, the repetition of the names is more than the history of
Jahangosha Jovini.
Keywords: Beyhaghi's History, Jahangoshay-e-Jovini's History, Style, Persons’ Name,
Statistics, Frequency
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بررسی و مقایسۀ سبکشناسی اسمهای اشخاص در جلدهای اول تاریخ بیهقی
و تاریخ جهانگشای جوینی با استفاده از بسامدهای آماری


ناهید جعفری -وحید مهدیپور
چکیده

نثر تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی از دو دورۀ کامالً متفاوت ،مرسل و فنی ،است .تاکنون پژوهشهای متنوویی
دربارۀ سبکشناسی بر روی این آثار انجام شده است؛ اما متأسفانه دربارۀ ویژگی های سوبیی ایون دو اثور ،تنهوا شوواهد
محدودی بررسی میشود .از مهم ترین اهداف این پژوهش ،تهیۀ اسناد و اطالیات قطعی باتوجهبه کل متن است؛ منظوور
از اسناد و اطالیات قطعی ،اطالیات آماری و مشخصشدۀ هریک از ویژگیها و یناصر مهمی است کوه صوا

نظوران

بر اساس آن نظر خود را دربارۀ سبک یک اثر ارائه میکنند .تمرکز این روش بر اطالیات بهدسوتآموده از آثوار ادبوی و

تحلیل آنها با نرمافزارهای پیشرفتۀ رایانهای است؛ به همین منظور جلد اول تواریخ بیهقوی و تواریخ جهانگشوای جووینی
انتخاب شد .اسم های موجود در هر اثر با استفاده از رایانوه ،از هور دو موتن اسوتخراد گردیود .بوا بررسوی هور دو موتن
تفاوتها و شباهتهای ویژگیهای مؤثر هر اثر در زمینۀ اسمهای اشخاص ،باتوجهبه روییرد سبکشناسی ،تحلیل شود.
ابوالفضل بیهقی به سب

سبک خاص و تالش برای مستندکردن نوشتههایش ،بیش از جوینی از اسمهای اشوخاص بهوره

برده است؛ البته این تفاوت تنها در تنوع اسامی نیست؛ بلیه تفاوت اصلی در میزان تیرار اسمهاسوت؛ بوهگونوهایکوه در
تاریخ بیهقی تیرار اسم بیش از تاریخ جهانگشای جوینی است.
کلیدواژهها:
تاریخ بیهقی؛ تاریخ جهانگشای جوینی؛ سبک؛ اسمهای اشخاص؛ آمار؛ بسامد
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1ـ مقدمه
این مقاله در میان پژوهشهای مقایسهای و در وزۀ ادبیات ،بیگمان ییی از دستآوردهای ویژه است که بوا آگواهی از
تاریخ و تاریخنگاری و ادوار نثر فارسی فراهم آمده است؛ افزون بور اینیوه در تهیوۀ ایون پوژوهش از ابزارهوای پیشورفتۀ
فناوری اطالیات نیز بهره گرفته شد .به طورکلی این روش با تمرکز بر اطالیات بهدستآمده از آثار ادبی و تحلیل آنها با
نرمافزارهای پیشرفتۀ رایانهای به انجام رسید.
تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی ،دو اثر مهم در وزۀ نثر ادبیات فارسی اسوت .هودف اصولی ایون پوژوهش
بررسی مستند و یلمی تفاوتها و شباهت های این دو متن است که از دو دورۀ متفواوت نثور ادبوی ،مرسول و فنوی ،بوه
یادگار مانده است.
1ـ 1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای متنویی به روشهای سنتی دربارۀ سبکشناسی این دو اثر انجام شده است کوه بیشوتر ،نتواین آنهوا نیوز
همواره براساس گمان بوده است؛ برای مثال ملکالشعرای بهار برای نشواندادن میوزان فراوانوی اسوتفاده از یوک وااه یوا
نویی از انواع وااه ها در یک اثر یا دورۀ ادبی ،از ایداد تقریبی استفاده میکند؛ مثالً برای بیان میزان اسوتفاده از وااههوای
یربی در تاریخ جهانگشای جوینی مینویسد« :لغت تازی از صدی پنجاه تا صودی شصوت و هفتواد در مجمووع کتواب
کمتر نیست و بسیاری لغات تازۀ تازی از روی تصنع و تیلف خاصه از راه موازنه و سجع و تجنوی

بور لغوات پیشوینه

افزوده است» (بهار ،2901 ،د.)71 :9
بر اساس بررسیهای صورتگرفته ،هنوز پژوهشی مبتنیبر استفاده از ابزار فنواوری اطالیوات و اسوتفاده از امیانوات

رایانهای برای سبکشناسی این دو اثر انجام نشده است .پیشتر مختوار ابراهیموی در دو اثور خوود ،شوعر رندانوه و شور
آرزومندی ،از آمار و بسامدگیری استفاده کرده است کوه البتوه موعووع آثوار متفواوت از ایون پوژوهش اسوت .ادیبوان و
پژوهشگران وزۀ ادبیات فارسی تأیید خواهند کرد که در بررسی آثار ادبی ییی از مشیلترین بخشها ،بررسی یک یوا
چند اثر ادبی ازنظر یک یا چند ویژگی یا ینصر خاص است؛ زمان طوالنی فیشبرداری ،خطای انسانی که بیگمان اتفاق
میافتد و همچنین دستهبندی و جمعبندی نهایی ،شاید سه مشیل اصلی در این زمینه باشود .در ایون مقالوه سوعی شوده
است که نتاین نهایی با تهیۀ آمار رایانهای و با استفاده از نرمافزارهای تولید آمار مانند  Exellو نرمافزار تحلیل متن ماننود
 MAXQDAاستخراد شود تا نتاین از روایی و ایتبار بسیار باالیی برخوردار باشد .با این روش به روییورد جدیودی در
یرصۀ بررسی سبک شناسی متون و بررسی تأثیر یناصر و ویژگی های مختلف مانند اوعاع اجتموایی و سوبک شخصوی
و ...در شیلگیری آثار باتوجهبه نمود آن در بسامدهای خاص ،دست خواهیم یافت.
برای این پژوهش محدوۀ متنی خاصی از این دو کتاب در نظر گرفته شود؛ جلود اول تواریخ جهانگشوای جووینی بور
اساس تصحیح یالمه محمد قزوینی و جلد اول تاریخ بیهقی بر اساس کتاب دیبای دیداری ،متن کامل تواریخ بیهقوی ،بوا
مقدمه و توعیحات و شر مشیالت به کوشش محمدجعفر یا قی و مهدی سیدی ،بخشهوای پوژوهششوده در ایون
جستار است.
1ـ 2پرسش تحقیق

در تاریخنگاری بیهقی و جوینی ،ذکر اسمهای افراد به یلتهای مختلفی انجام شده است؛ برای مثال در تاریخ بیهقوی
ذکر اسمهای اشخاص با شیوۀ خاص نویسنده و همچنین اصرار وی در بیان نام بوازیگران هور ادثوه ،بوه یوک ویژگوی
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سبیی و درخور توجه در تاریخ بیهقی تبدیل شده است؛ پرسش این پژوهش نیز در همین باره است؛ بنابراین سؤالهوای
مهم این جستار یبارت است از اینیه بیهقی و جوینی هریک به چه مقدار از نوام اشوخاص بهوره بوردهانود و در مقایسوۀ
فراوانی اسمها در این دو اثر چه نتایجی اصل میشود؟
1ـ 3فرضیۀ تحقیق
به نظر میرسد تعداد اسمهای اشخاص و فراوانی استفاده از آنها ،باتوجهبه یالقۀ زیاد بیهقی در بیان نوام افوراد بورای
مستندکردن تاریخ خود ،بیش از تاریخ جهانگشای جوینی است.
1ـ 4اهداف تحقیق
استخراد و طبقهبندی اطالیات از مجمویههای ادبی ،دشوار و دیریاب است؛ اگر محققی بخواهد کول موتن یوک اثور
ادبی را بیاود و درصد کاربرد ینصر خاصی مانند فراوانی اسمهای اشخاص را با آمار بررسی کند ،روشهای موجوود و
استفاده از فیشبرداری های سنتی بسیار دشوار و فرسایشی است؛ البته نتیجۀ بهدسوتآموده از ایون روشهوا ،اطمینوان از
درستی نتاین را نیز می کاهد؛ به همین سب

این پژوهش به روشی جدید یا ایجاد چرخوهای از فعالیوتهوای مربوو بوه

تجزیه و تحلیل متون ادبی نیازمند بود .وزۀ یمل این پژوهش بررسی بسامدهای آمواری تواریخ جهانگشوای جووینی و
تاریخ بیهقی است؛ به همین سب

در این پژوهش تالش میشود تا عمن تهیۀ فراوانی ،نمودارهای مقایسوهای نیوز تهیوه

گردد .این روش بررسی تفاوتهای سبیی براساس ینصر و ویژگی منظور پژوهشگر را آسان خواهد کرد.
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1نثر چیست؟
متون ادبی به دو شاخۀ نظم و نثر تقسیم شده است که البته برخی از پژوهشگران به این تقسیمبندی انتقاد کردهانود .نثور،
کالمی ساده و روان است که با استفاده از وااهها و لغات پیدرپی برای بیان و انتقال مفاهیم به سادهتورین شویل ممیون
استفاده میشود .بر اساس تقسیمبندیهای انجامشده ،نثر در قدیم به سه بخش مرسل ،فنوی و مسوجع (مووزون) تقسویم
شده است؛ البته «نثر جامعاالطراف و معنیگرای برخی از پارسینویسان سبکساز و میت آفرین چون بیهقی ،ابوالمعوالی
نصراهلل و سعدی در طول قرنها نفوذی ماندگار و مداوم داشته است» (رستگار فسایی.)3 :2931 ،
2ـ 2سبک چیست؟
سبک در قیقت روش و شیل خاص بیان نثر یا شعر نویسنده و شایر است« .ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی
طرز خاصی از نظم یا نثر استعمال کردهاند و تقریباً آن را در برابر « »Styleاروپاییوان نهوادهانود» (بهوار ،2901 ،د)21 :2؛
پ

سبک روش شایر و نویسنده باتوجهبه بازتاب های فرهنگی و اجتمایی و سیاسی و ...است که البتوه جامعوه نیوز در

ادراک و ا ساس او بسیار تأثیرگذار خواهد بود .مهمترین نوع سبکهای ادبی سبکهای فردی و دورهای و ادبی است.
2ـ 3نثر و سبک ابوالفضل بیهقی (تاریخ بیهقی)
باتوجهبه شناخت اصل از زندگی و محیط کار ابوالفضل بیهقی ،میتوان دریافت که «بیهقی یالوهبر تحصیل زبوان و
ادب فارسی و یربی ،مدت  23سال در دستگاه غزنوی دبیری کرد و تحت نظر رئی

دیوان رسائلِ تنی چند از پادشاهان

غزنوی ،ازجمله بونصر مشیان ،تجربیاتی اندوخت و پرورش یافت» (خطیبی.)12 :2913 ،

 / 291متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورۀ جدید ،سال دهم ،شمارۀ ( ،2پیاپی  )97بهار 2937

ویژگیهای خاص ابوالفضل بیهقی در نگارش متن تاریخ بیهقی موج

شده است که سبک او از نووع فوردی دانسوته

شود؛ اما باید به این موعوع نیز آگاه بود که وی بسویار از بونصور مشویان ،اسوتاد و راهنموای خوود در دیووان رسوائل
غزنویان ،تأثیر گرفته است؛ این تأثیر در متن و شیوۀ کار ابوالفضل بیهقی بهرا تی تشخیص داده میشود؛ بنابراین «سوبک
بیهقی تقلیدی است از سبک نثر بونصرمشیان ،چنانکه در میان منشأت بونصر و شاگردش ،هوی گونوه تفواوتی موجوود
نیست» ( سینی کازرونی.)11 :2901 ،
نثر تاریخ بیهقی مرسل است« .نثر مرسل به معنی راست یا مستقیم است؛ نثری است ساده و روان و بسیار نزدیوک بوه
محاوره که خالی از هرگونه وزن ،تیلف و صنایع لفظی و معنوی است و در قیقوت نثرنویسوی بوا ایون نووع نثور آغواز
میشود .در نثر مرسل وظیفۀ لغت ،تنها بیان معنی است در دّی که معنی را کامل و تمام و رسوا منتقول کنود» (شمیسوا،
 .)91 :2970برخی از ویژگیهایی که برای نثر تاریخ بیهقی برشمردهاند ،یبارت اسوت از :اطنواب؛ توصویف؛ استشوهاد و
تمثیل؛ تقلید از نثر تازی؛ ذف افعال به قرینه؛ ذف قسمتی از جمله؛ نوآوری در کواربرد افعوال؛ عومایر و جموعهوا؛
لغات ،افعال ،امثال و اصطال ات فارسی؛ استعمال لغات تازی و . ...دربارۀ جذاببودن سبک بیهقی بایود بوه ایون نیتوه
اشاره کرد که « کمتر کتابی است که بتواند با کهنگی زبان ،این قدر برای خوانندگان خود جذبه داشته باشد» (همان.)10 :
2ـ 4نثر و سبک عطاءملک جوینی (تاریخ جهانگشای جوینی)
سبک یطاءالملک جوینی از نوع ادبی است؛ چراکه او بسیار تحت تأثیر اوعاع اجتمایی و سیاسی و فرهنگوی جامعوه
و شرایطی است که در آن زندگی میکرده است .این تأثیرها را بهطور نمونه از تفاوت مقدار اسوتفاده از نوام و وااههوای
مربو به ابزار جنگی و یا بیان اغراق آمیز وی در توصیف وععیت لشیر چنگیز در مله به بخارا میتووان دیود .گفتنوی
است که «اغراق از نیرومندترین یناصر القاء در اسلوب بیان هنری ...اسوت» (قاسومزاده ...« .)00 : 2938 ،و لشویرها بور
یدد مور و ملخ فزون بود و از صر و ا صاء بیرون .فودفود هریک چون دریای در مود میرسیدند و بور گورد شوهر
نزول میکرد» (جوینی.)201 :2907 ،
صا

نظران معتقدند «جهانگشا کتابی یکدست نیست و ازاینروی به پایۀ ترجمه یمینی و مرزبانناموه و توادالموثثر

نمیرسد و به نثر یوفی شبیه است؛ اما صرفنظر از نقایصی که دارد ،از نثر یووفی یالمانوهتور و جزیولتور و محیومتور
میباشد» (بهار ،2901 ،د.)71 :9
«نثر فنی یا مصنوع ،نثری را گویند که نویسنده در به کارگیری صونایع ادبوی تعمود و اصورار دارد و مطلبوی را کوه بوا
کلمات ساده و متداول میتوان بیان کرد ،با جمالتی مملو از صنایع ادبی بیان میکند؛ سادهتر اینیه توجه نثر فنی به لفو
و آرایش کالم است .وصافالحضره در تاریخ خود آشیارا اظهار میکند که «هدف او (نثر فنی) فقط انتقال پیوام نیسوت؛
بلیه بیشتر درصدد هنرنمایی است و اگر می خواست تاریخ بنویسد پونن جلود کتواب خوود را بوه مختصورترین وجهوی
مینوشت .کثرت لغات یربی ،استفاده از آیات و ا ادیث ،عربالمثل و اشعار یربی ،درآمیختگی نظم و نثر و اطنواب از
ویژگیهای نثر فنی است» (تفضیلی.)31 :2971 ،
نثر جوینی در تاریخ جهانگشا هم ایجاز دارد و هم اطناب؛ گاهی آنقدر کوتاه و به قولی موجز مینویسد که مخاطو
بهسختی مضمون را درمییابد و گاهی نیز از مترادفها بسیار استفاده میکند و مطل
نثر تاریخ جهانگشای جوینی به سب های مختلفی نوسان دارد؛ برخی صا

را طوالنی میکنود؛ خالصوه آنیوه

نظران با استناد به نوشتۀ خود جوینی یلت
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این موعوع را اشتغال و فرصت کافی نداشتن او میدانند؛ وی در دیباچۀ تاریخ خود مینویسود« :از خداونودان فضول و
افضال -که یینالیمال از سا ت جالل ایشان دور باد و مبانی میارم و معالی بوه وجوود ایشوان معموور و سوزد کوه بور
رکاکت و قصور الفاظ و یبارت از راه کرم ذیل یفو و اقالت پوشانند؛ چه مدّت ده سال میشود که پوای در راه اغتوراب
نهاده است و از تحصیل اجتناب نموده و اوراق یلوم نسن یلیوه العنیبووت شوده و نقووش آن از صوحیفۀ خواطر محوو
گشته( »...جوینی.)227 :2907 ،
2ـ 5تاریخنگاری و اسامی اشخاص
«تاریخ را در لغت وقت چیزی پدیدکردن ،تعیینکردن مدتی را از ابتدای امری یظیم ،قدیم و مشهور تا ظهور امر ثانی
که یق

اوست ،رقمی که زمان را نماید ،زمان وقوع واقعهای ،سرگذشت یا سلسله ایمال و وقایع و وادث قابول ذکور

که به ترتی

ازمنه تنظیم شده باشد» (معین ،2901 ،ذیل تاریخ).

«تاریخ از نظر لغوی به معنای آگاهی از وقت است» (روزنتال )02 :2901 ،و خالصه آنیه «تاریخ در لغوت بوه معنوای
تعیین زمان رویدادهاست؛ این وااه در یربی ،فارسی و ترکی با مفاهیم متعدد به کار میرود؛ در قرآن کوریم و ا ادیوث،
وااۀ تاریخ به کار نرفته است» (ناجی .)9 :2903 ،در تعریفی دقیقتر میتوان گفوت «تواریخ چیوزی جوز سوند و مودرک
نیست» (بیات)2 :2977 ،؛ اسناد نیز به دو نوع کلی تقسیم میشوند :مدارک مادی و مدارک معنوی .مدارک مادی ،ابنیوه و
اشیاء و دیگر آثار ساختهشده در جوامع بشری است که تاریخنگار میتواند از آن استفاده کند .مدارک معنوی ،کتابهوا و
آثار هنری و روایاتی است که بهصورت سینهبهسینه نقل شده است؛ خاطراتی که از وادث در ذهنها باقی مانده است.
ابوالفضل بیهقی دربارۀ اسناد خود میگوید« :من که این تاریخ پیش گرفتهام التزام اینقدر بیردهام تا آنچه نویسم یوا از
معاینۀ من است یا از سماع درست از مردی ثقه» (بیهقی .)2288 :2909 ،بیشوترین اخبواری کوه بیهقوی از دیگوری نقول
میکند به بونصرمشیان مربو است؛ «وی در درجۀ اول از استادش ،ابونصر مشویان کوه مودت نووزده سوال در دیووان
رسالت زیر نظر او به خدمت دیوانی اشتغال داشته ،اخباری نقل کرده است .با بررسی مقایسهای بیشترین نقل قول بیهقی
از استادش بوده است که او را با نام های خواجه بونصر ،اسوتادم و بونصور مشویان در هجوده موورد ذکور کورده اسوت»
(خاتمی.)299 :2971 ،
تاریخنگاری بیهقی شیوۀ خاصی دارد .او به برخی از زوایای تاریخ توجه میکنود کوه نویسوندگان دیگور از آن غافول
هستند .بیهقی تالش کرده است تا شیوهای جدید از تاریخ نگاری ایجاد کند« :اما غرض من آن است کوه تواریخپایوهایوی
بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم؛ چنانکه ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند و توفیق اتموام آن از ضورت صومدیت
خواهم» (بیهقی.)213 :2938 ،
درهر ال «تاریخ نویسی هنر است؛ شمّی و استعدادی الزم دارد تا کسی بتواند از مواد خوام ،نسوجی لطیوف و فریبوا
فراهم آورد .بیهقی از این موهبت به دّ ایلی برخوردار بوده و هنور تواریخنویسوی را بوه اود رسوانیده اسوت» (بیونش،
.)32 :2913
استفاده از اسم اشخاص در تاریخنگاری موج

مستندشدن تاریخ میگردد؛ هومچنوین افوزونبور معرفوی اشوخاص و

زندگی آنها ،به گفتهها و ایمال این اشخاص نیز استناد می شوود؛ پو

افزونوی کواربرد اسوامی در یوک کتواب و نوشوتۀ

تاریخی نشاندهندۀ توجه نگارنده به موثقبودن تاریخ و ریایت اصول تاریخنگاری است .بیان اسوم افوراد بوا بسوامدهای
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مختلف نشاندهندۀ میزان تأثیرگذاری آنها در واقعهای است که نویسنده روایت میکند .نویسنده بوه روشهوای مختلوف
اسمها را به متن وارد میکند .در بررسی دو کتاب تاریخ جهانگشای جوینی و تواریخ بیهقوی ایون روشهوا را در چهوار
بخش کلی میتوان تقسیم کرد:
الف) گاهی نویسنده با بیان اسم فردی و با شخصیتپردازی و ایجاد شناخت مناس  ،او را به خواننده معرفی میکند.
این شیوه بیشتر دربارۀ شخصیتهایی است که با آنها بسیار سروکار دارد و یا موعوع اصلی وقایع هستند.
ب) نویسنده در نمونههایی اسم فردی را ذکر میکند و توعیح مختصری دربارۀ او میدهد .وقایع مربو به ایون افوراد
پیوند مشخص و آشیاری با اشخاصی دارد که اسامی آنها به روش بخش الف بیان شده است.
د) برخی اسمها به اشخاصی مربو میشود که افزون بر نام آنها ،اطالیوات بسویار مختصوری نیوز دربوارۀ آنوان بیوان
می شود؛ مثالً بیهقی برای معرفی شخصی به نام سن مینویسد « :سن ،پسر امیر فریغوون ،امیور گوزگانوان( »...بیهقوی،
.)210 :2938
د) گاهی جوینی و بیهقی نام افرادی را بیان موی کننود کوه خواننوده هوی شوناخت قبلوی از آنهوا نودارد و اطالیوات
خوانندگان از این افراد به وادث بعدی مربو میشود؛ یعنی از جایی که نام آنها برده میشود.
2ـ 6تنوع اسم برای یک شخص
ابوالفضل بیهقی و یطاءملک جوینی اسمهای افراد را بهصورتهای متفاوتی بیان کردهاند و به همین سوب

اسوتخراد

آمار اسامی و طبقهبندی آنها دشوارتر میشود؛ البته این تغییر و تنوع در تاریخ بیهقی بیشتر است؛ برای نمونه بیهقی بورای
مختلف استفاده میکند .او برای اشاره به این شخصیت ،نام او را با جابهجایی و یا با

نام آسیغتگین غازی از یازده ترکی

کاستن بخشی از نام یا القاب ذکر میکند :آسیغتگین غازی ،آسیغتگین اج  ،غازی اج  ،غازی اج
سااهساالر غازی ،اج

غازی سااهساالر ،غازی ،اج

سوااهسواالر،

غازی ،غازی سااهساالر ،غازی سااهساالر خراسان ،سوااهسواالر

خراسان؛ البته بیهقی از مجموع  31باری که آسیغتگین غازی را معرفی میکند ،بیش از  12بار از کلمۀ غازی بهره جسوته
است و این مقدار تیرار بیش از  11درصد مجموع تیرار اسامی برای این نام است.
یطاءملک جوینی در تاریخ جهانگشای جوینی ،در بخش مربو به «ذکر امام شهید یالءالدین محمود الختنوی» از ایون
شخص با سه نام و لق

مختلف نام میبرد :یالءالدین محمد الختنی ،امام محمدی ،امام سعید؛ به همین سب

اسوتخراد

و تجزیه و تحلیل آمار اسامی اشخاص بسیار سخت میشود .استفاده از روشهای سنتی مانند فیشبورداری نیوز موجو
طوالنیشدن و افزایش خطا در نتاین خواهد شد .بنابراین برای دستیابی بوه آموار مطموون و درسوت ،از نورمافزارهوای
مختلف رایانه ای استفاده شد .برای استخراد آمار اسامی اشخاص ،ابتدا متن کتابهای منظور با فرمت  ،docxیک فرموت
برای اطالیات متنی و بااستاندارد پو

از سوال  1887مویالدی ،بوه رایانوه وارد شود و سوا

بورای اسوتفاده از موتوور

جستجوی نرمافزار  internet explorerاین اطالیات به فرمت  Htmlتبدیل شدند و به جستجوی هدفمند پورداختیم .بوه
این شیل از توانایی بسیار مناس

نرمافزار به طور مطلوبی بهره گرفته شد .سیستم جستجوی این نرمافزار بهشیلی اسوت

که با نوشتن وااهای در قسمت جستجو ،همۀ وااه های متناظر با آن ،در یک لحظه ،با تغییر رنگ شناسایی میشوود و بوه
نمایش گذاشته میشود .برای جلوگیری از خطا و همچنین پیروی از بخشبندی کتابهای منظور براساس فهرست آنهوا،
این دو اثر بخشبندی شد و به فرمت  htmlتبدیل گردید تا کاربر و پژوهشگر با مطالعۀ بخشهای کوتاه ،بویدرنوگ بوا
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مشاهدۀ وااه ای که جزء موعویات جستجوی اوست ،آن را در بخش جستجو ثبت و شمارش کنود .هموانطوور کوه در
تصویر الف مشاهده میکنید ،در بخش جستجو ( )findوااۀ بوسهل نوشته شده است که به تغییر رنگ بخشهای متنواظر
متن با این وااه انجامیده است.
تصویر الف

پ

از این مر له ،اطالیات استخرادشده با نرم افزار  Excelطبقهبندی شد.

2ـ 7اسامی اشخاص در تاریخ جهانگشای جوینی
یطاءملک جوینی در تاریخ جهانگشا اسمهای متنویی را ذکر کرده است؛ این اسمها فقط گواهی بوا توعویح نگارنوده
آورده شده است .در نمونههای بسیار اندکی این توعیحات را در جایگاه شخصیتپردازی میتووان بوه شومار آورد؛ اموا
بیشتر اسم ها بدون اطالیات کافی از صا

نام و با تیرار کمتری بیان شده است؛ بورای مثوال جووینی دربوارۀ ییوی از

شخصیتهای تاریخ خود اطالیات مفصلی ارائه میکند؛ او دربارۀ شخصیت چنگیزخان [«چنگیز که اصل اسم مغوولی او
تموچین است در دود سال  113هجری در مغولستان تولد یافته و پدرش یَسُوکای بَهادُر رئی

و خان قبیلوه قایوت از

قبایل مغول بوده است» (اقبالآشتیانی .)13 :2903 ،جوینی اطالیات بسیاری از گذشتۀ چنگیزخان ارائه میکند و خواننده
با شناخت مناسبی از شخصیت منظور نگارنده ،بخشهای دیگر کتاب و مرتبط با چنگیزخان را مطالعه میکند.

2ـ7ـ 1بررسی آماری اسمها در تاریخ جهانگشای جوینی
با بررسی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی میتوان دریافت که این بخش از مجمویۀ سه جلدی ،اسمهوای متنوویی
از افراد مختلف را دربرگرفته است .درمجموع ،نام  107نفر در جلد اول این اثر آمده است که بیشتر این اسمها کمتیورار
و بخش اندکی از آن پرتیرار است؛ البته بخش بسیار محدودتری از اسمها نیز فراوانی بسیار بیشتری نسبتبه بقیۀ اسمها
دارد .بر اساس این اطالیات ،اسامی اشخاص در تاریخ جهانگشای جوینی به سه بخش کلی تقسیم میشود:
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الف) اسمهای اشخاصی که کمتیرار است؛
ب) اسمهای اشخاصی که پرتیرارتر است؛
د) سه نامی که بیشتر ار همه تیرار شده است.
2ـ7ـ1ـ 1اسمهای کمتکرار
نام  107نفر در جلد اول تاریخ جهانگشا ذکر شده است .از این میان ،برخی اسمها بسیار محودود و سوطح تیورار آن
اندک است 211 .نام از مجموع کل نامها فقط یکبار نوشته شده است؛ به همین ترتیو

 11نوام فقوط دو بوار و  17نوام

دیگر فقط سه بار مشاهده میشود؛ بقیۀ اسمهای این بخش نیز از چهار تا ده بار تیرار شده است .بر اساس نموودار زیور
این اسمهای کمتیرار  13درصد کل اسمهای ثبتشده در جلد اول تاریخ جهانگشا را تشییل میدهد.
نمودار 1

جمع کل اسمهای کمتیرار  117نام است که یک تا ده بار تیرار شده است؛ یعنی  211نام این بخش با درنظرگورفتن
تیرار ،این میزان ثبت را به خود اختصاص داده است.
2ـ7ـ1ـ 2اسمها با تکرار متوسط
بخش دوم از انواع اسمهای تاریخ جهانگشا ،نام اشخاصی است که 22مرتبوه و بویش از آن تیورار شوده اسوت .ایون
اسمها شامل نام  21نفر از بین  107نفری است که در این کتاب ثبت شده است .اسمها با تیرار متوسط شامل نوامهوایی
است که در نمودار ،با اختالف متناس  ،با شی

مالیمی از نظر اختالف تعداد تیرار نشان داده میشود؛ وجود این شی

مالیم در استفاده از نامهای مربو به بخش اسامی با تیرار متوسط در نمودار زیر مشاهده میشود.
نمودار 2
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اسمها با تیرار متوسط در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول 1
ردیف

تعداد تکرار

نام

2

جغتای

99

1

کیوکخان ،کیوک

13

9

مونیوقاآن ،منیوقاآن ،منیو...

10

1

باتو

11

1

مجیرالملک کافی رخی ،مجیرالملک کافی یمر رخی ،مجیرالملک شرفالدین مظفر ،مجیرالملک

11

1

ایدیقوت

11

7

یمه نوین ،یمه

20

0

کوچلک

27

3

سلطان جاللالدین

27

28

کورخان

21

22

تولی

29

21

توراکیناخاتون ،تورکینا

29

29

یلواد (صا

یلواد)

21

21

تیمشبوقا ،تیمشنام ،تیمش

22

21

بیسو

22

21

اونیخان ،اونکخان

22

اختالف میزان تیرار در این اسمها برای کمترین تیرار و بیشترین تیورار ( 22و  99مرتبوه) سوه برابور اسوت؛ اموا در
بخش سوم 9 ،نام با اختالف تیرار بیشتری نسبتبه بخش دوم تیرار شده است که به آن پرداخته خواهد شد .جمع کول
این اسمها با درنظرگرفتن تیرار  982است که  11درصد کل اسامی ذکرشده را شامل میشوود .در نموودار زیور فراوانوی
اسمها با تیرار متوسط در مقایسه با کل اسامی نشان داده شده است.
نمودار 3

2ـ7ـ1ـ 3اسمهای پرتکرار
اسمهای پرتیرار در تاریخ جهانگشای جوینی به نام های سه نفر مربو است که میزان بسوامد آنهوا بوا هموۀ اسومهوا
متفاوت و بسیار باالتر است؛ اسمهای این سه نفر یبارت است از:
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الف) چنگیزخان؛ این نام  211بار در جهانگشای جوینی تیرار شده است؛
ب) قاآن؛ نام اوکتای ،پسر چنگیزخان ،با اشیال مختلف (اوکتای قاآن ،قاآن ،اوکتای و 39 )...بار تیرار شده است؛
د) سلطان محمد؛ این نام با تغییرات در شیل نام محمد ،سلطان محمد و 02 ...بار ثبت شده است.

بر همین اساس این اسمهای پرتیرار نسبتبه بقیۀ اسامی ،کاربرد و پراکندگی بیشتری در کل متن تواریخ جهانگشوای
جوینی دارد .در نمودار زیر تفاوت فراوانی استفاده از این  9نام با  21نام پرتیرار مشاهده میشود.
نمودار 4

همانطور که در نمودار باال ،مشاهده میشود ،در استفاده از  21نام پرکاربرد از اسمها 22 ،بار تیرار تا  99بار تیورار،
اختالف زیادی وجود ندارد؛ اما فراوانی سه نام پرکاربرد ،اختالف درخور توجهی با بقیۀ اسمهوا دارد .اسوامی اشخاصوی
هم که  2تا  28بار ثبت شده است ،مانند  21نام پرکاربرد ،با شی

مالیمی نوسوان دارد 9 .نوام پرکواربرد نیوز درمجمووع

 131بار تیرار شده است که  11درصد از مجموع کل اسامی ثبتشده و تیرارها را به خود اختصاص داده است .نمودار

زیر درصد استفاده از هر یک از انواع سهگانۀ اسامی در جهانگشای

جوینی را نشان میدهد.

نمودار 5

2ـ7ـ 2مقایسۀ کلی اسمهای تاریخ جهانگشای جوینی
درمجموع 107 ،نام اشخاص مختلف از جلد اول جهانگشای جوینی استخراد شد .تعداد تیورار و درصود اسوامی بوا
درنظرگرفتن بسامد آنها ،کمتیرار و تیرار متوسط و پرتیرار ،همچنین باتوجهبه تعداد ینوانها ،به شر زیر است:
الف) اسمهای کمتیرار با  110ینوان و  117بار تیرار 13 ،درصد مجموع اسامی را تشییل میدهد؛
ب) اسمهای با تیرار متوسط با  21ینوان و  982بار تیرار 11 ،درصد از مجموع اسامی است؛
د) اسمهای پرتیرار که به  9نام مربو میشود و با  131بار تیرار 11 ،درصد از کول اسوامی جهانگشوای جووینی را
دربرمیگیرد.
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2ـ 8اسمهای اشخاص در تاریخ بیهقی
اسمهای بسیاری در تاریخ بیهقی استفاده شده است که هم از نظر انواع اسم و هم از نظر تعداد تیرار بورای هور نوام
درخور توجه است .بیهقی در جلد اول اثرش از  988نفر نام میبرد که  213یدد آن فقوط یوک بوار ثبوت شوده اسوت و
بهترتی  12 ،نام دو بار 11 ،نام سه بار و  23نام چهار مرتبه تیرار شده است؛ بنابراین اگر اسومهوا هماننود تقسویمبنودی
تاریخ جهانگشای جوینی بررسی شود ،اسامی تاریخ بیهقی به سه بخش تقسیم میشود؛ البته یک تفاوت مشاهده خواهود
شد و آن هم فراوانی بسیار ذکر نام امیر مسعود خواهد بود؛ بنابراین اگر اسمهای موجود در تاریخ بیهقی بوه سوه بخوش
تقسیم شود ،آنها را به این صورت میتوان نامگذاری کرد :الف) اسمهای کمتیرار؛ ب) اسمهای با تیرار متوسط؛ د) نام
امیر مسعود.
بخش سوم این تقسیم بندی به سب

اختالف بسیارِ تیرار نام امیر مسعود با بقیۀ نامها انتخاب شوده اسوت .بیهقوی در

باقیماندۀ جلد پنجم و ششم تاریخ بیهقی با تنوع مختلف و تیرار بسیار از امیر مسعود نوام مویبورد .نموودار زیور تنووع

استفاده از نامها را بر اساس تقسیمبندی باال در تاریخ

بیهقی نشان میدهد.

نمودار 6

2ـ8ـ 1اسمهای کمتکرار
 118نام در باقی ماندۀ جلد پنجم و تمام جلد ششم تاریخ بیهقی ،کمتر از  28بار تیرار میشود؛ این اسامی درمجمووع
 190بار تیرار شده است و این  11نام ،با درنظرگرفتن تیرار ،بیش از  07درصد انواع اسمها را در تاریخ بیهقی تشوییل
می دهد .در نمودار زیر ترکی

اسمهای کمتیرار در تاریخ بیهقی به درصد نمایش داده شده است؛ بیش از سهچهارم این

اسمها ،نامهای یک بار تیرار تا چهار بار تیرار مربو است.
نمودار 7
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2ـ8ـ 2اسامی با تکرار متوسط
در بخش بررسیشدۀ تاریخ بیهقی 93 ،نام مختلف با تیرار متوسط ثبت شده است؛ تیرار این اسامی از  22بوار آغواز
میشود و به  239تیرار پایان میپذیرد .دو نامِ مربو به سلطان محمود و ا مد بن سن ،خواجۀ بزرگ ،بهترتیو

239

و  213بار تیرار شده است و فراوانی آنها کمی بیش از سایر اسامی است؛ اما این دو نوام را در بخوش سووم نمویتووان
جای داد؛ زیرا اختالف باالترین بسامد بخش دو یعنی نام سلطان محمود که  239بار تیرار شده است با نام امیر مسوعود
در بخش سوم 2838 ،مرتبه است؛ بااین ال و با کمی چشمپوشی ،اسمهای بخش دوم یعنوی اسوامی بوا تیورار متوسوط
شی

مالیمی دارد .نمودار زیر این شی

مالیم و تعداد تیرار هر یک از اسامی را نشان میدهد.
نمودار 8

اسمهای بخش دوم با جمع کل تیرارها 2117 ،بار در تاریخ بیهقی (باقی ماندۀ جلد پنجم و جلود ششوم) بیوان شوده
است .این میزان تیرار در مقایسه با تیرار بقیۀ اسامی 18 ،درصد اسمهای ذکرشده را دربرمیگیرد کوه در نموودار بعودی
مشاهده میشود.
نمودار 9

2ـ8ـ 3نام امیر مسعود
بیهقی ،در بررسی قسمت مشخصشده از تاریخ بیهقی 2109 ،بار از این شخصیت تواریخی نوام بورده اسوت .البتوه او
برای بیان نام مسعود بن محمود ،ترکی های متفاوتی را به کار برده اسوت؛ بیهقوی بوه  21صوورت از امیور مسوعود بون
محمود نام میبرد :السُّلطانِ االیظمِ مسعود بن محمود 2 ،بار؛ سلطان مسعود 93 ،بار؛ امیور مسوعود 009 ،بوار؛ امیور102 ،
بار؛ سلطان 13 ،بار؛ مسعود 3 ،بار؛ مسعود بن محمود 1 ،بار؛ امیر شهید رعیاهلل 2 ،بار؛ سلطان مسعود بن محمود 2 ،بار؛
امیر شهابالدوله 9 ،بار؛ امیر شهابالدوله مسعود 2 ،بار؛ امیر شهابالدوله مسعود بن محمود 2،بار؛ امیر شهید مسوعود2 ،
بار؛ سلطان شهید مسعود 2 ،بار.
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در ابتدای اسمها اشاره شد که در تاریخ بیهقی استفاده از ترکی های مختلف نام یک شخصیت ،بسویار اسوت .بیهقوی
برای بیشتر شخصیتهای تاریخ خود ،بهویژه افرادی که در سیر زمانی طوالنیتری از ووادث ضوور دارنود ،نوامهوای
ترکی شده با القاب متفاوتی را ثبت کرده است .او به جز نام آسیغتگین غازی که به آن اشواره شود ،بورای نوام برخوی از
اسمها و شخصیتهای دیگر را نیز با تیرار و استفاده از ترکی های مختلف ثبت کرده است؛ ازجملۀ این افوراد بوه امیور
مسعود بن محمود ،محمود بن سبیتگین ،بونصر مشیان ،ا مد بن سن میمندی ،محمد بن محموود ،بووبیر صویری،
یلی قری

و ...میتوان اشاره کرد.

اشیالی ممین است به شمارش اسمهای مربو به مسعود غزنوی وارد شود و آن چرایی جموعبسوتن وااههوای امیور،
سلطان ،امیرشهید و امیر شهابالدوله است .توعیحاتی دربارۀ شیوۀ استفادۀ بیهقی از اسامی ارائه شد؛ با ایون توعویحات
گمان آنیه بیهقی فقط از القاب استفاده کرده باشد ،بسیار ععیف است؛ او در شیوۀ نویسندگی خود ،همچنین در برخوی
از شواهدی که ذکر شد ،به ترکی

و نحوۀ چینش اجزای نام شخصیتها دست میبرد و آن را کم و زیاد میکند .با هموۀ

این توعیحات ،با کاستن اسمهایی که ممین است به آنها اشیال وارد شود ،باز هم نام مسعود بن محمود با  393تیورار،
باتوجهبه نامهایی که در ترکی

آنها «مسعود» وجود دارد ،بیشترین نام اسوتفادهشوده در تواریخ بیهقوی اسوت و اخوتالف

بسیاری با نام بعدی یعنی محمود غزنوی دارد .این نام ،مسعود غزنوی ،با  393بار تیرار ،بهتنهایی  98درصد کل اسوامی
تاریخ بیهقی را شامل میشود؛ این میزان ،تیرار یک نام در تاریخ بیهقی بسویار درخوور توجوه اسوت .نموودار  28نشوان
میدهد که اسمهای کمتیرار و اسم های با تیرار متوسط و نام مسعود غزنوی درمجموع و با تیرار ،چند درصد اسمهای
نوشتهشده در تاریخ بیهقی را تشییل میدهد.
نمودار 11

2ـ 9مقایسۀ بسامدهای آماری اسامی اشخاص در تاریخ جهانگشای جوینی با تاریخ بیهقی
باتوجهبه اطالیات ارائهشده مشخص شد که یطاءملک جوینی در جلود اول تواریخ جهانگشوا نوام  101نفور را ثبوت کورده
است .در بررسی فصل ششم و باقیماندۀ فصل پنجم تاریخ بیهقی نیز نام  988نفر نوشته شوده اسوت و در مقایسوۀ تعوداد نوام
موجود در این دو اثر میتوان دریافت اختالف بسیاری بین آنها وجود ندارد .این موعووع توی در ترکیو

انوواع نوامهوا نیوز

مشاهده میشود؛ بهگونهایکه اختالف بسیاری بین انواع اسامی ،ازنظر کمتیرار و تیرار متوسط و پورتیورار ،در ایون دو کتواب
مشاهده نمیشود .نمودار زیر شیوۀ کاربرد انواع اسمها را در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی نشان میدهد.
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نمودار 11

البته ترکی

استفاده از اسمها در این دو اثر کمی متفاوت است؛ در تاریخ جهانگشای جوینی کاربرد اسمهای کمتیرار

بسیار است؛ بهگونهایکه نزدیک به نیمی از کل اسامی تاریخ جهانگشای جوینی ،با درنظرگرفتن تیرار آنها ،از ایون نووع
است؛ اما در تاریخ بیهقی بیشتر اسمها تیرار متوسطی دارد و نیمی از اسامی را همین اسمهای با تیرار متوسوط تشوییل
میدهد .نمودار زیر اختالف میزان کاربرد اسامی ،با درنظرگرفتن تیرار نامها ،در دو کتاب نشان داده شده است.
نمودار 12

با همۀ این توعیحات میزان استفاده از اسامی در تاریخ جهانگشوای جووینی و تواریخ بیهقوی بوهصوورت محسوسوی
مشاهده می شود .ابوالفضل بیهقی تمایل بیشتری برای ذکر نام اشخاص دارد و این موعوع با ثبت نام افراد در  9211بوار
و با درنظرگرفتن تیرار اسامی در مقابل ثبت اسم  2217نفر در تاریخ جهانگشای جوینی مشخص است .نمودار زیر ایون
اختالف در کاربرد اسامی را در دو کتاب نشان میدهد.
نمودار 13
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3ـ نتیجهگیری
تعداد اسم های اشخاص و فراوانی استفاده از آنها ،باتوجوه بوه یالقوۀ بسویار ابوالفضول بیهقوی در بیوان نوام افوراد بورای

مستندکردن تاریخ خود ،بیش از تاریخ جهانگشای جوینی است .در تواریخ بیهقوی از  988نفور و در تواریخ جهانگشوای
جوینی از  107فرد نام برده شده است .اختالف اسمها در دو کتاب فقط  21نام است؛ اما تیرار آنها درخور توجه اسوت
و با اختالف بسیاری همراه است .یطاءملک جوینی در تاریخ جهانگشا درمجموع  2217بار ،اسامی  107نفر ثبتشده در
کتاب خود را تیرار میکند؛ اما ابوالفضل بیهقی  9211مرتبه ،نام  988شخصیت کتاب خود را تیرار کرده است؛ بنوابراین
در تاریخ بیهقی تیرار اسمها سه برابر تاریخ جهانگشای جوینی است .البته تیرار اسوامی افوراد بوا بسوامدهای مختلوف،
نشاندهندۀ میزان تأثیرگذاری آنها در واقعهای است که نویسنده راوی آن است و بیشک به زندگی و گفتوههوا و ایموال
این اشخاص استناد داده میشود؛ این موعوع نیز نشاندهندۀ توجوه نگارنوده بوه موثوقبوودن تواریخ و ریایوت اصوول
تاریخنگاری است.
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