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بازخوانى جهانگشاى جوينى و ساير اسناد تاريخى حمله مغول
     

صديقه رسوليان آرانى1
ليال عباسى2

درآمد
تاريخ جهانگشاى جوينى، مهم ترين و مستندترين كتابى است كه در باره حملة مغول به ايران تأليف شده 
ــش  ــتة جوينى - كه خود پوش ــيارى از زواياي اين واقعة هولناك را مى توان از خالل نثر مزّين و آراس و بس
مناسبى براى بيان حقايقى محسوب مى شود كه به صراحت قابل بيان نبودهـ  دريافت. تحقيقات پژوهشگران 
متأخر غربى، حاكى از آن است كه جوينى در نگارش تاريخش رعايت انصاف ننموده و در مواردى از جمله 
تعداد سربازان چنگيز و كشتارها و غارت ها، راه مبالغه را پيموده است. در شروحى نيز كه بر جهانگشا نوشته 
ــده، مثل تعليقات عالمه قزوينى، شرح احمد خاتمى، شرح حبيب اهللا عباسى و ايرج مهركى، تحرير نوين  ش
بهروز ثروت و...كمتر توجه به اين مسئله مشاهده مى شود؛ از اين رو جا دارد محققان و تاريخ پژوهان در اين 
عرصه وارد شده، حقايق ناگفتة حملة مغول را كه به داليلى از قلم جوينى جا مانده است بازگو كنند تا غبار 

از چهرة آن زدوده شده، گرفتار غرض ورزى هاى مرسوم مستشرقان نگردد.

مقدمه
حملة مغول به ايران توسط چنگيزخان در اوايل سدة هفتم، از مهم ترين وقايع تاريخ ايران پس از اسالم 
محسوب مي شود. چنگيز به دليل بي تدبيري محمد خوارزمشاه در سال 616 هـ  . ق به ايران حمله كرد و تا 

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه قم.
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى مؤسسه زبان و فرهنگ شناسى(جامعة المصطفى).
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زمان مرگش (624ه .ق) كه بيش از هفتاد سال داشت، به فتوحاتش در ايران ادامه داد. پس از او، جانشينانش 
از جمله هوالكو (663ه .ق) به كشورگشايي  ادامه دادند تا اينكه بغداد نيز در سال 656 سقوط كرد و خالفت 
ــيان پايان پذيرفت. جانشينان چنگيز كه به ايلخانان مشهورند، تا مرگ ابوسعيد بهادرخان  ــالة عباس پانصد س

در سال 736 ه .ق در ايران حكومت كردند.
ــوزي ها، مراكز فرهنگي، علمي و كتابخانه هاي زيادي نابود  ــطة خرابي ها و آتش س در حملة مغول به واس
ــياري از فرهيختگان به خارج از ايران از جمله هند و آسياي صغير  ــت به مهاجرت بس ــد و جنگ و وحش ش
منجر گرديد. هزاران هزار نفر مردم بي گناه زير تيغ تاتار جان سپردند، آنها حتي به حيوانات  هم رحم نكردند.

ــاى تاريخى حمايت  ــتن كتاب ه ــت؛ مغوالن هم از نوش ــع مهمي كه رخ داده بود، نياز به ثبت داش وقاي
ــته ترين  ــاي جويني، مهم ترين و برجس ــرايط براى نگارش تاريخ فراهم بود. تاريخ جهانگش مى كردند؛ لذا ش
ــط عطاملك  ــرح و توضيح حمالت مغول و حوادث و وقايع مربوط به آن كه توس ــت در ش كتاب تاريخي اس
ــت. اين اثر گران سنگ، به  ــيده شده اس ــتة تحرير كش ــي در قرن هفتم هجري به رش جويني به زبان فارس
بخشى از وقايع اشاره كرده، زيرا يك سوم جهانگشاى به تاريخ حملة مغول مربوط است و عباس اقبال آنها 
را در تاريخ مغول بيان كرده. اخيراً پژوهش هايى از طرف محققان غربى صورت گرفته كه مطالعه آن براى 
ما خالى از فايده نيست. در اين مقاله با بهره گيرى از مطالب جهانگشاى و ساير پژوهش هاى صورت گرفتة 

داخلى و خارجى، مجملى از آن ارائه مى گردد. 

تاريخچة مغول
ــيعي قرار دارد كه سرچشمه هاي رودخانه هاي عظيم سيبري  ــمال غرب چين، سرزمين وس در غرب و ش
ــي را بيابان فرا گرفته است. در اين منطقه دو  ــتپ و بخش ــتر مناطق آن را اس ــت، ولي بيش در آن جاري اس
ــترك بودند، اما زبان آنها با هم فرق مي كرد.  ــادوش هم زندگي مي كردند و داراي ويژگي هاي مش قوم دوش
ــوم، تركان و مغوالن بودند. مغول در آن ايام عنوان اتحادية طوايف تاتار، قيات، نايمان، كرائيت و  ــن دو ق اي
ــتان، چين و سيبريه محسوب مي شد. طوايفي  تعدادي ديگر از طوايف بدوي يا بدوي گونة نواحي بين تركس
ــدند. اگر هم اخالف هون هاي قديم نبودند،  ــوب مي ش كه به قول بعضي مورخان، «هون هاي جديد» محس
وارث مهارت آنها در جنگجويي، تيراندازي و خنجركشي به شمار مي آمدند و بعد از هشت قرن كه از ظهور 

هون هاي وحشي مي گذشت، خاطرة فجايع آنها را در تاريخ تجديد كردند.
ــت قرن قبل خويش، زير چادرهاي نمدي يا در هواي آزاد بيابان سر مي كردند و  ــروان هش  آنها مثل پيش
ــفندان و اسبان خويش عمر مي گذرانيدند، از گوشت و شير آنها تغذيه مي كردند و از پشم  ــتران، گوس كنار ش
ــالي پيش مي آمد، از خوردن هيچ چيز حتي شپش هم خودداري  ــاختند؛ اگر خشكس آنها لباس و خيمه مي س

نمى كردند؛ البته گوشت موش، گربه، سگ و خون حيوان و آدمي گه گاه ماية عيش آنها مي شد.1

1. زرين كوب، عبدالحسين، روزگاران، چاپ نهم، تهران، سخن، 1387، ص520.
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ــيس  ــت تا اينكه تأس تهاجمات آنها براي غارت و چپاول منطقه، توجه چينيان را به خود معطوف مى داش
ديوار عظيم چين از ويرانگري هاي آنها كاست. در همين دوره، تركان تا ولگا و حتي بين النهرين نفوذ كردند 
ــتان  ــدة هفتم ميالدي، مغوالن مركز خانات تركس ــرزمين اصلي خويش باقي ماندند. در س و مغوالن در س
ــكيل دادند. پس از  ــمال قراقورم، مركزي براي خود تش ــصت كيلومتري ش ــرقي را بنيان نهادند و در ش ش
ــينان آنها يعني ترك هاي ايغور مركزي به نام اردوباليغ واقع در  ــرقي، جانش ــرنگوني كامل ترك هاي ش س
قرابالقاسون (بالساقون كه بعدها به قراباليغ تغيير نام يافت) و شمال قراقورم براي خود ترتيب دادند. ايغورها 
ــال 763 ميالدي بين آنها رواج يافته بود، موفق شدند تا  ــطوري كه از س تحت تأثير تمدن چين و ديانت نس
ــومري ها و سرياني ها، الفبايي ابداع كردند  ــت يابند. آنها به تقليد از س اندازه اي به درجة بااليي از تمدن دس
كه اساس خط مغول شد. در سال 840 م ايغورها از سوي قوم ترك بدوي و وحشي ديگري به نام قرقيزها 
از زمين هاي حاشيه رود ارغون رانده شدند. از آن پس سرزمين مغولستان در پرده اي از تاريكي و ابهام فرو 

رفت و تا زمان پيدايش چنگيزخان ادامه داشت.1 
ــيار خوبي دارد. هوايش بسيار سرد است؛ حتي  ــت، ولي مراتع بس ــتان به كلي بي درخت اس ناحيه مغولس
ــتان، طوفان هاي وحشتناك برمي خيزد و رعد و برق، جمع كثيري را به هالكت مي رساند. در  ــط تابس در وس
ــتان برف هاي گران و غالبًا تگرگ شديد مي بارد. بعد از سرماهاي سخت، ناگهان گرمايي صعب  فصل تابس
ــرد مي شود. مغول ها در فصل صيد، گوزن يا خرسي را مي كشتند و  ــدت س رخ مي نمايد و بالفاصله هوا به ش
مي خوردند. خوراك اطفال، شير اسبي بود كه در مشك زده مي شد و اطفال از خوردن آن سير و تا اندازه اي 
ــخت ترين اوقات بود، زيرا گوشت ناياب مي شد و با ارزن پخته سّد جوع  ــت مي شدند. اواخر زمستان، س مس
ــه اطفال مغول به ارث  ــتين صفتي بود كه ب ــقات، نخس ــكم را گول مي زدند. لذا تحمل مش مي كردند يا ش

مي رسيد.2 
ــتي ناقص است و در آن ايزدان گوناگون با مرتبه هاي  ــمني بود كه نوعي يكتاپرس دين مغوالن، آيين ش
ــدند و بت هاي گوناگون به عنوان  ــناخته مي ش ــهيم ش پايين تر در نگهداري و نظم كائنات با خداي يكتا س
مظاهر اين ايزدان پرستش مي شده است. همچنين خرافات و جادوگري به منزلة عاملي براي مصون ماندن 

از مصائب و چشم زخم ها ميان مغوالن رواج داشت.3 
ــاس حركت تناوبي، نام دوازده حيوان بود كه چون هر حيوان در  ــماري قبايل ترك و مغول براس سال ش
ــخص مي كرد، هر دوره شامل12 سال مي گرديد. ترتيب قرار گرفتن حيوانات به  ــال را مش يك دوره، يك س

دنبال هم از اين قرار بود:
1. سال موش، 2. سال گاو، 3. سال پلنگ، 4. سال خرگوش، 5. سال نهنگ، 6. سال مار، 7. سال اسب، 

1. رنه گروسه، تاريخ مغول چنگيزخان، ترجمة محمود بهفروزي، چاپ دوم، تهران، آزادمهر، 1389 ص16 و 18.
2. هارولد لمپ، زندگينامه چنگيزخان مغول،ترجمه رشيد ياسمى، تهران، نيلوفرانه، 1389 ص12-10.

3. بياني، شيرين، ايران در برخورد با مغول، تهران، طهوري، 1353، ج1، ص45.
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8. سال گوسفند، 9. سال ميمون، 10. سال مرغ، 11. سال سگ و 12. سال خوك.1
به روايت تاريخ وّصاف، وقتي كسي بر تخت خانى مي نشست، بزرگان دربار به احترام او كاله ها را از سر 
برداشته، كمربندهايشان را باز مي كردند و مثل غاشيه روي كتف مي انداختند؛ سپس به خان دعا مي كردند، 
ــكرانه مي نوشيدند. در آخر هم هفت بار جلوي خورشيد زانو  ــراب دور بُرده، به ش زانو مي زدند و پياله هاي ش

مي زدند و دعا مي كردند.2
ــان، يعني قبيلة تاتار ـ كه در نقطة انتهايي شرق سكني داشتند ـ  ــبب نام يكي از قبايلش مغوالن را به س
ــت چند تيرة مقتدر قرار مي گرفت كه  ــي ميان قبايل مختلف مغول، بارها در دس تاتار ناميدند. قدرت سياس
ــائل و مشكالت اصلي معموًال سلطه بر تيره هاي قبايل، مالكيت  ــرايط با يكديگر كنار مي آمدند. مس طبق ش

خدم و حشم يا مهار راهزنان بود. 

چنگيزخان
مغوالن با موقعيت و اوضاعى كه ذكر شد زندگى مى كردند تا اينكه در صحنة منازعات بي پايان، شخصي 
ــر وي، تمرجين يا تموچين (متولد 549 ه .ق)3، به دليل  ــد كه بعد از مرگش، پس ــوكاي ظاهر ش به نام يس
پيروزي هايي كه بر قبايل مخالف داشت، رئيس قبيلة منگ كوي گرديد و لقب چنگيزخان يافت.4چنگيزخان 
توانست قبيلة تاتار را شكست دهد و بر مركيت ها و نايمان پيروز شود. او با بهره گيري از نفوذ خويش در بهار 

سال 603 ه .ق، يك مجمع ملي بزرگ يا قوريلتاي تشكيل داد و خود را فرماندة كل مغوالن اعالم كرد.
ــيم بندي كرد تا آنجا كه هر ده نفر از مغوالن، تحت  ــپاه مغوالن را با نظام دهه اي تقس چنگيزخان كل س
رهبري يك نفر قرار گرفت. از ده بخش آنها يك صده پديد آمد و ده صده نيز هزاره را تشكيل داد و لشكر 
ــينيان  ــتقلي را پديد آورد. چنگيزخان احكام پيش ده هزار نفري تحت فرماندهي يك نفر، بخش تاكتيكي مس
ــي مغول را پديد آورد. در اين قانون بر مالكيت ارضي  ــا يا قانون بنيادي و اساس خود را گردآوري كرد و ياس
تأكيد شده بود؛ از اين رو با دزدي و راهزني به شدت برخورد مي كرد. به تنظيم خانواده نيز توجه خاصي شده 
ــتند توانايي خود را در لشكركشي هاي  ــتقالل و احترام زيادي برخوردار بودند، حتي مي توانس بود. زنان از اس
نظامي به ثبوت برسانند. براي حفظ و پيشبرد تشكيالت از نظام دوگانة مالياتي استفاده مي شد. ماليات ارضي 
ــان نوعي خدمات چاپاري هم راه  ــرانه را از تاجران دريافت مي كردند. چنگيزخ ــاورزان و ماليات س را از كش

1. لئودوهارتوگ، چنگيزخان مغول جهانگشا، ترجمة صادق ناويافر، مشهد، پژوهش طوس، 1383، ص16.
ــگاه  ــيرازى، عبداهللا، تاريخ وصاف الحضره، جلد چهارم، تصحيح عليرضا حاجيان نژاد، چاپ اول، تهران، دانش 2. ش

تهران، 1388، ج4، ص417.
ــارات اميركبير، 1387،  ــين نوايي، چاپ پنجم، تهران، انتش ــتوفي، حمداهللا، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحس 3. مس

صص362 و 466.
ــران، علم، 1387، مقدمه  ــا، تصحيح و تعليقات احمد خاتمي، چاپ اول، ته ــك، تاريخ جهانگش ــي، عطامل 4.  جوين

صص24-23.
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انداخته بود كه خبرها و فرمان ها را در اسرع وقت از جايي به جاي ديگر منتقل مي كردند.1

فرزندان چنگيزخان
ــر و دختر زيادي نيز داشت.  ــت و طبيعتًا فرزندان پس ــيار اعم از خاتون و كنيزك داش چنگيزخان زنان بس
خاتون بزرگ او يسونجين بود. در آيين مغول اعتبار فرزندان نسبت به مادر است. فرزندي كه مادر او بزرگ تر 
باشد، داراي مزّيت و برترى است. چنگيز از يسونجين داراي چهار پسر به نام هاي توشي، جغتاي، اوكتاي و 
ــكار، دومي  تولي بود. پدر، هر يك از آنها را به امري مخصوص اختيار كرده بود؛ اولي را براي كار صيد و ش

را براي اجراي قوانين، سومي را براي تدبير ملك و تولي را براي سرپرستي لشكريان برگزيد.2 

ياساي چنگيزخان
ــياحت  نامه هاي  ــاي چنگيزخان به طور كامل باقي نمانده، اين مواد از روي منابع ايراني، مغولي و س ياس

جهانگردان اروپايي جمع آوري شده است:
1. فرمان مي دهيم كه به وجود خداي واحد خالق زمين و آسمان كه قادر و قاهر است، اعتقاد داشته باشيد.

ــاجد و  ــان و آنان كه خود را وقف اعمال مذهبي كرده اند و مؤذنان مس ــاي ديني، وّعاظ و كشيش 2. رؤس
طبيبان و غّساالن بايد از ماليات معاف باشند.

ــده باشد، مستوجب اعدام  ــي را كه در قوريلتاي به اين مقام انتخاب نش ــاه بخواند كس 3. هركس شاهنش
است.

4. رؤساي ملل و طوايف تابعة مغول از داشتن عناوين و القاب ممنوعند.
5. صلح كردن با پادشاه يا امير يا قومي كه ايل نشده است، ممنوع است.

6. قانوني كه افراد قشون را به دسته هاي ده، صد، هزار و ده هزارنفرى تقسيم مي كند، بايد كامًال رعايت شود.
7. به محض شروع جنگ، هر يك از سپاهيان بايد اسلحة خود را از صاحب منصبي كه محافظ آن است 

بگيرد و قبل از مصاف به معاينة رئيس خود برساند. 
8. غارت كردن دشمن قبل از صدور اجازه، خطايي است مستوجب اعدام، ولي پس از اجازه،  افراد عادي 
با صاحب منصبان در حقوق تفاوتي نخواهند داشت و حق دارند هر چه به دست آورده اند، براي خود بردارند، 

به شرط آنكه سهم معين را به خزانه پرداخت كنند.
9. براي تمرين افراد سپاه در هر زمستان، شكار بزرگي ترتيب داده مي شود؛ به همين سبب ممنوع است 

كسي از فروردين تا آبان ماه، گوزن، غزال، بز كوهي، خرگوش، گورخر و بعضي طيور را شكار كند.

1. اشپولر و ديگران، تركان در ايران، ترجمة يعقوب آژند، چاپ اول، تهران، مولي، 1385، صص91-80.
ــي، ايرج مهركي، چاپ دوم، تهران، زوار،  ــا، تصحيح و تعليقات حبيب اهللا عباس 2. جويني، عطاملك، تاريخ جهانگش

1388، ص68.
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ــت ممنوع بوده، صياد بايد سينة حيوان را بشكافد و با  ــر حيواناتي كه مخصوص خوردن اس 10. بريدن س
دست خود، قلبش را بيرون بياورد.

11. خوردن خون و احشاي حيوانات كه سابقًا ممنوع بود، از اين پس مجاز است.
12. هركس به ميدان جنگ نرود، بايد تا مدتي بي مزد براي حكومت كار كند.

ــيايي كه همين قيمت را داشته باشند، محكوم به مرگ مي شوند و  ــرقت اسب، گاو يا اش 13. مرتكبان س
جسد آنان را بايد دو پاره نمود.

14. سارقان اشيايي كه  قيمت يك اسب يا گاو را ندارند، مستوجب هفت، هفده، بيست و هفت يا هفتصد 
ــكنجه  ــروقه، خود را از اين ش ــوب خواهند بود. البته مي توانند با پرداخت نُه برابر قيمت اموال مس ــه چ ضرب

معاف كنند.
ــي نمي تواند يك نفر مغول را به مالزمي يا غالمي خود ببرد. تمام  ــچ يك از اتباع حكومت خاقان 15. هي

افراد به استثناي معدودي بايد در خدمت نظام باشند.
ــتوجب اعدام است. هركس غالم  16. براي جلوگيري از فرار غالمان، دادن پناه، غذا و لباس به آنان مس

گريخته اي را ببيند و او را نزد مالكش نياورد، اعدام مي شود.
ــون ازدواج، هر مردي بايد زن خود را بخرد و وصلت ميان اقوام درجه اول و ثاني ممنوع  ــق قان 17. مطاب
است. گرفتن دو خواهر و چندين زن صيغه مجاز است. زنان بايد به نگهداري مال و اثاثيه خانه پرداخته، به 
ميل خود خريد و فروش كنند. مردان نبايد هّم خود را صرف كاري غير از شكار و جنگ كنند و فرزندان زن 

اول بر ساير فرزندان برتري دارد و وارث تمام دارايي مي شود.
18. زنا مستلزم قتل است و زناكار را مي توان بي درنگ هالك كرد.

ــند و اطفالشان صغير باشند، مي توان عقد ازدواج  ــته باش 19. اگر دو خانواده آرزوي وصلت با يكديگر داش
را ميان كودكان جاري كرد، مشروط بر آنكه يكي پسر و ديگري دختر باشد.

20. در موقع طوفان،  باد و باران، غسل يا شستن لباس در رودخانه ممنوع است.
21. جاسوسان و گواهان دروغين و مرتكبان اعمال زشت و جادوگران، محكوم به اعدام هستند.

ــرداراني كه به وظايف خود عمل نكنند يا دعوت خان را اجابت ننمايند، بايد به  22. صاحب منصبان و س
ــنگين نباشد، بايد شخصًا به حضور خان  ــند، خاصه در سرزمين هاي دور دست. اگر خطاي آنان س قتل برس

بيايند.1

علت حملة چنگيز به ايران
ــلطان محمد خوارزمشاه پس از نابودي غوريان و قراختاييان، در آرزوي تصرف پكن و زير نفوذ آوردن  س
ــم بود، اما چنگيز زودتر از او آن نواحي را تصرف  ــلط بر تمام مسير جاده ابريش ــرزمين ثروتمند چين و تس س

1. هارولد لمپ، زندگينامه چنگيزخان مغول، ص205-203.
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كرد.1 چنگيز با فرستادگان خوارزمشاه با احترام برخورد كرد و حتي سلطان محمد را عزيزتر از فرزند خواند، 
ولي خوارزمشاه از اين خطاب ناراحت شد.2 

بيشتر مورخان، قتل بازرگانان در شهر اترار را عامل حملة چنگيز به ايران مي دانند، ولي واقعه اترار شروع 
ــت سال تا انتهاي شرق  ــيس مغول در كمتر از بيس ــريع كننده حمله بود؛ زيرا حكومت تازه تأس حمله يا تس
ــده بود؛ همان گونه كه سلطان محمد نيز حدود بيست سال  ــترش يافته، به يك قدرت بزرگ تبديل ش گس
ــترش داده بود. طبيعتًا برخورد دو قدرت بزرگ كه به تازگي  ــواحل مديترانه گس قلمرو خود را در غرب تا س
ــي كوچ رو بودند كه براي تهيه  ــده بودند، اجتناب ناپذير بود. از طرفي مغول ها مردمان ــايه ش با يكديگر همس
ــز مي پرداختند؛ لذا راه تجارت آنان با غرب از ايران  ــان دائم در حركت بودند و به تجارت ني علوفة دام هايش
ــت. به تعبير بارتولد «اقتصاد مغولستان وابسته به باز بودن راه ايران به غرب يا جاده ابريشم بود».3  مي گذش
سلطان مي دانست كه تجارت چنگيز با روم اقتصاد مغوالن را تقويت مي كند و حتي سالح هايي كه در دمشق 
ــده، در اختيار آنان قرار مي گيرد؛ لذا تمايلي به ايجاد روابط تجاري با چنگيزخان نداشت.4 عوامل  ــاخته ش س
ديگري مثل تحريك خليفة عباسي و تشويق چنگيز به حمله نيز مي تواند در اين امر دخيل باشد. سؤالي كه 
به ذهن مي رسد، اين است كه چرا سلطان محمد خوارزمشاه كه در اندك زماني توانست قدرت هاي بزرگي 
مثل سالجقة عراق، غوريان، قراختائيان و اتابكان را از بين ببرد، نتوانست برابر لشكر مغول ايستادگي كند.
يكي از عوامل اصلي آن نداشتن مشروعيت حكومتي بود. سلطان محمد با لشكركشي به بغداد و درافتادن 
با علماي اسالم مثل شيخ االسالم هاي معروف سمرقند، راندن بهاء ولد از بلخ، بركنار كردن خاندان روحاني 
ــلمانان را ضد خود برانگيخت. عامل  ــيخ مجدالدين بغدادي، تنفر عمومي مس صدر جهان در بخارا و قتل ش
ــكرش تركان قنقلي بودند كه به  ــتون اصلي لش ــلطان با مادرش تركان خاتون بود؛ زيرا س ديگر، اختالف س
لحاظ خويشاوندي از تركان خاتون بيش از سلطان اطاعت مي كردند.5 عامل ديگري كه مي توان ذكر نمود، 
پراكنده كردن سپاه توسط سلطان بود كه باعث شد لشكر نتواند به صورت متمركز در برابر حمالت مغوالن 

ايستادگي كند. عوامل ديگري نيز در جهانگشاي ذكر شده است كه در متن خواهد آمد.

حمالت چنگيزخان به ايران
ــاه بود. در سال 615 ه .ق يك  ــلطان محمد خوارزمش ــن همجواري با س چنگيزخان خواهان صلح و حس
ــد. 450 نفر بازرگان كه بيشترشان مسلمان بودند،  ــتان به شهر مرزي اترار وارد ش كاروان تجاري از مغولس

ــراج، طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي، چاپ اول، تهران، دنياي كتاب، 1371،  1. جوزجاني، منهاج الدين س
ج2، ص102.

2. خلعتبري، اللهيار، شرفي، محبوبه، تاريخ خوارزمشاهيان، چاپ ششم، تهران، سمت، 1387، ص113.
3. بارتولد و ديگران، تركستان نامه، ترجمه كريم كشاورز، چاپ اول، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1352، ج2، ص823.

4. اقبال، عباس، تاريخ مغول، چاپ نهم، تهران، اميركبير، 1388، ص26.
5. خلعتبري، الّلهيار، شرفي، محبوبه، تاريخ خوارزمشاهيان، ص124.
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ــكيل مي داد. والي اترار، اينالجوق، معروف به غايرخان، تمامي آنها  ــتر، اين كاروان را تش همراه 500 نفر ش
ــلطان محمد گزارش نمود كه زندانيان همه جاسوسان مغولند و پيشنهاد كرد  را توقيف و زنداني كرد و به س
ــد از آن قتل عام فرار كند و خود را به  ــتربانان موفق ش ــلطان فرمان قتل آنان را صادر فرمايد. يكي از ش س
ــه روز آنجا ماند و در زمان  ــم بر خان مغول مستولي شد. بر كوهي رفته، سه شب و س ــاند. خش چنگيز برس
اقامتش در كوه چنين گفت: «من باعث و باني اين مصيبت نبودم، به من قدرت انتقام كامل را عطا فرما».6 
ــرهانري  هاورث  ــكر را س ــكري مجهز و با نظم و ترتيب به ايران حمله كرد. تعداد اين لش چنگيزخان با لش

چنين گفته است: 
گارد خاقان 1000 نفر

قلب سپاه به فرماندهي تولي 101000 نفر
جناح راست 47000 نفر
جناح چپ 52000 نفر

ساير قواي فرعي 29000 نفر
جمع كل 230000 نفر

ــكر مغول را بين 500,000 تا 800,000 نفر ثبت  ــالمي كه راه مبالغه را مي پيمودند، تعداد لش مورخان اس
ــتان هاي آسياي مركزي اين تعداد لشكر نمي توانست تاب مقاومت  ــرماي سخت كوهس كرده اند،7 ولي در س
بياورد و نمي شد براي آنها وسايل زندگي فراهم كرد. از طرفي چنگيزخان ممالك ميان تبت و درياي خزر را 
با 100,000 نفر سپاه فتح كرد و ممالك ميان رود دنيپير و درياي چين را با 250,000 نفر تصرف كرد. پس 
ــكر چنان ويرانى و  ــت. 2 او با اين لش ــيده اس كل قواي چنگيزخان در حمله به ايران به 150,000 نفر مي رس
كشتار كرد كه «اگر تا هزار سال ديگر، هيچ آفت و باليى نرسد و عدل و داد باشد، جهان با آن قرار نرود». 3

اترار
ــتانة حمله به ايران است. در آغاز حمله، جغتاي و اوكتاي، پسران  ــال 616 ه .ق مغول در آس ماه رجب س
چنگيزخان با هفتاد هزار سپاهي بر دروازة اترار ايستادند. چنگيزخان جماعتي از رسوالن را نزد سلطان محمد 
ــپاهي، عازم تسخير  ــركردگي س ــتاد و تصميم خود را در انتقام قتل تجار به او اعالم كرد. جوجي به س فرس
ــد. لشكر پنج هزار نفري مغول براي تسخير فناكت و خجند پيش آمدند.  ــيحون، به ويژه جند ش بالد كنار س

6. لئودوهارتوگ، چنگيزخان مغول جهانگشا، ص169.
7. اقبال، عباس، تاريخ مغول، ص24

2 . هارولد لمپ، زندگينامه چنگيزخان مغول، ص209-207
3. مستوفي، حمداهللا، تاريخ گزيده، ص582

4. همداني، رشيد الدين فضل اهللا، جامع التواريخ، به كوشش محمدتقي دانش پژوه و محمد مدرسي، چاپ چهارم، 
تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1388، ج1، ص 363
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خود چنگيز و تولي با بخش بيشتر سپاه به سوي بخارا پيش تاختند. محاصرة اترار، پنج ماه طول كشيد كه 
ــرانجام لشكر تاتار تمامي اصحاب سلطان محمد را كشتند و همة مردم شهر را به  با جنگ همراه بود، اما س
ــير كرده، حصار را با خاك يكسان نمودند و بقية  ــاني را هم كه به حصار پناه برده بودند اس صحرا راندند. كس

اهالي را به عنوان سياهي لشكر بردند. 4
ــتند و با صالح ديد و تهديد  ــيد. مردم تاب نبرد نداش ــيحون به زرنوق رس چنگيزخان بعد از عبور از رود س
ــتاي نور رسيد. مغوالن شبانه از باغ هاي شهر گذشتند و  ــمند حاجب» تسليم شدند. سپس نوبت روس «دانش
ــاختند. مردم كه چاره اي جز تسليم نداشتند، از شهر بيرون آمدند و مغوالن  درختان را بريده، با آن نردبان س

مسكن آنها را با خاك يكسان كردند. 1

بخارا
ــاهيان پس از سه روز محاصره و زد و  ــال 617 ه .ق چنگيز در برابر بخارا بود. خوارزمش ــتان س آخر زمس
ــليم، چاره اي نديدند. مغوالن در چهارم ذي الحّجه به اين شهر آباد  ــدند و اهل بخارا جز تس خورد، مغلوب ش
ـ كه بهترين و مهم ترين شهر ماوراءالنهر بود ـ وارد شدند. در فتح بخارا چون نگهبانان قلعة شهر ـ سخت 
ــيدند و مردم را به خارج از شهر كوچ دادند. جوانان را  ــتور داد بخارا را به آتش كش مقاومت كردند، چنگيز دس

به عنوان سياهي لشكر گرفتند و جماعتي كه جان سالم به در بردند، به اطراف پراكنده گرديدند.2

سمرقند
ــلطان از شهر بيرون آمده، به لشكر مغول حمله كردند. مغوالن  ــوم محاصرة سمرقند، لشكريان س روز س
ــلطان محمد)، پس از اطمينان يافتن به اين بهانه كه با  ــر س گريختند. طغاي خان، برادر تركان خاتون (همس
ــت و مردم تسليم شدند. لشكر مغول، دهم محرم سال 617  ــتند، از آنان امان خواس مغول از يك جنس هس
ه .ق وارد شهر شد و همان باليي را كه بر سر بخارا آورده بودند تجديد كردند. از سوي ديگر، لشكر جوجي 
ــن حاجي بازرگان كه از ديرباز به خدمت چنگيزخان  ــخصي را به نام حس به جند و خجند رفتند. مغوالن ش
ــهر او را  كشتند؛ در نتيجه مغول به شهر  ــقناق فرستادند تا مردم را نصيحت كند. اهالي ش ــته بود به س پيوس
ــخير  ــهر را تس ــوي خوارزم رفت و مغول ش ريختند و همه را از دم تيغ گذراندند. قتلغ خان، حاكم جند، به س

كرد، ولي چون مردم با آنها جنگي نكردند، آنها را به صحرا بردند و شهر را غارت كردند. 3

1.  دستغيب، عبدالعلي، هجوم اردوي مغول به ايران، چاپ اول، تهران، علم، 1367، ص405.
2. اقبال، عباس، تاريخ مغول، ص30

3. قدياني، عباس، تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دورة مغول، چاپ اول، تهران، فرهنگ مكتوب، 1384، ص40. 
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فرجام سلطان محمد
لشكر ديگر مغول، فناكت و سپس خجند را در سال 617 ه .ق تصرف كرد. سلطان محمد بعد از شنيدن 
خبر تصرفات لشكر مغول گريخت و در اثر بيماري در جزيره آبسكون واقع در درياي مازندران در شوال 617 

ه .ق ُمرد. وي قبل از مرگ، پسرش جالل الّدين را به عنوان وليعهد انتخاب كرده بود.1

خوارزم
ــوي مغول به فرماندهي جغتاي و اوكتاي خوارزم را محاصره كردند. جوجي نيز به  ــدود صدهزار جنگج ح
ــهر  ــا آمد. آنان مردم را به اطاعت و فرمانبرداري فراخواندند اما آنها نپذيرفتند. مغوالن در برابر ش ــاري آنه ي
منجنيق نصب كردند، با تير و كمان به جنگ با مردم مشغول شدند و عده اي با شيشه هاي نفت،  خانه ها را 
مي سوزاندند. سرانجام همة شهر جز سه محله ويران شد. مغوالن امان خواهي مردم را نپذيرفتند؛ صنعتگران 
ــرقي فرستادند و زنان و كودكان را اسير و برده كردند و بقيه مردم را كشتند. سرانجام  ــرزمين هاي ش را به س

خوارزم نيز پس از دفاعي دليرانه در صفر 618 ه .ق از پا در آمد.2

خراسان
ــاندن كار ماوراءالنهر و تجديد نيرو، به سوي خراسان حركت  كرد. در بهار  چنگيزخان پس از به پايان رس
ــكر مغول شهر بلخ را كه از مهم ترين شهرهاي خراسان بود، فتح كردند. چنگيز به دليل  ــال 618 ه .ق لش س
ــتند.  ــان به او، به اطاعت مردم بلخ اعتماد نكرد، لذا آنها را كش ظهور جالل الّدين و اظهار تمايل مردم خراس

مغوالن، ابيورد، نساء، يارز، طوس، جوين، بيهق، زاوه و چند شهر ديگر را قتل و غارت و تاراج كردند.3

مرو
ــلطان سنجر و از بزرگ ترين شهرهاي خراسان بود. شيخ االسالم شهر خواست شهر را به  مرو پايتخت س
ــيدند؛ تركماناني را كه آنجا مشغول غارت بودند از پا در آوردند و در  ــليم كند. مغوالن به آنجا رس مغوالن تس
ــال618 ه .ق مرو را محاصره كردند. روز پنجم محاصره پيكي خدمت تولي روانه شد. وي به  اوايل محرم س
ــتاده اطمينان داد اگر تسليم شوند سپاهيان و اهل شهر در امان خواهند بود. تولي فهرست اسامي تّجار  فرس
ــه وران و صنعت گران را يادداشت نمود. سپس دستور داد همة مردم  ــامي پيش و توانگران مرو را گرفت و اس
را بيرون از شهر آوردند و گردن بزرگان شهر را زده، اهالي را با اموال و اطفال بين لشكريان تقسيم كردند. 

1. نسوي، شهاب الدين، ترجمه سيرت جالل الدين مينكبرني، تصحيح و تعليقات مجتبي مينوي، چاپ اول، تهران، 
علمي و فرهنگي، 1365، ص70

2. دستغيب، عبدالعلي، هجوم اردوي مغول به ايران، ص406. 
3. اقبال، عباس، تاريخ مغول، ص50.
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سرانجام همة آنها را به زشت ترين صورت به قتل رساندند؛1 به گونه اى كه يك ميليون و سيصد و اند هزار 
گوش راست كشتگان را بريده به رشته كشيدند. 2

نيشابور
ــهر خراسان محسوب مي شد. اواسط رمضان سال  ــابور در رديف مرو و بلخ و هرات، يكي از چهار ش نيش
ــرداري تغاجار، داماد چنگيزخان، نيشابور را محاصره كردند. در  ــكريان تولي به س 618 ه .ق طاليه داران لش
روز سوم محاصره بر اثر تير محصورين، تغاجار به قتل رسيد و لشكريان مغول منهدم شدند. جانشين تغاجار 
ــابور به فرمان همسر تغاجار قتل  عام  ــهر را تسخير كند. پس از فتح نيش ــه روز جنگ ش ــت پس از س توانس
فجيعي به راه انداختند، به گونه اي كه حتي به حيوانات هم رحم نكردند.3 به روايت وصاف در بيست و هشتم 

رمضان، هفتاد هزار مقتول در دل خاك دفين گشتند. 4

هرات
بعد از قتل عام نيشابور، تولي در سال 618ه .ق به هرات آمد و با فرستادن رسولي به شهر مردم را به ايلي 
ــت. تولي هفت روز هرات را محاصره كرد. عاقبت علما و بزرگان  ــتاده را كش ــهر، فرس فراخواند، اما حاكم ش
ــهر را به او واگذار نمودند. او نيز رأفت به خرج داد و تنها پيروان جالل الّدين  ــهر خدمت تولي رفتند و ش ش
ــهربان از هرات به جانب طالقان پيش پدر خود رفت كه هنوز  ــت. پس از تعيين حاكم و ش منكبرني را كش

مشغول محاصرة آن قلعه بود.5

جانشينان چنگيزخان 
ــيد، در حالي كه به تعبير  ــان يافتن عمر چنگيزخان به آخر رس ــان، با پاي ــوج اول حمله مغول به خراس م
ــينة بزرگان خراسان براي مگس ها و گرگ ها، بزم برپا ساختند و با گوشت بدن  جويني، مغوالن با دريدن س
ــان كردند و  ــاختمان هاي رفيع را با خاك يكس نازك اندامان براي عقاب ها مهماني ترتيب دادند. كاخ ها و س

گلشن ها و بوستان ها را با صحرا و بيابان برابر نمودند.
ــت. هنگامي كه وي براي سركوبي واليت تنگت واقع در  ــال 621 ه .ق به مغولستان بازگش چنگيز در س
ــدت پيدا كرد و سال 624  ــرزمين رفت، در همان حدود، مرضي كه به آن دچار بود، ش ــمال تبت به آن س ش

1. همان. ص54.
ــران، اميركبير، 1376،  ــم محدث، چاپ دوم، ته ــاب، تصحيح ميرهاش ــبانكاره اى، محمد بن على ، مجمع االنس 2. ش

ص242 
3. قدياني، عباس، تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دورة مغول، ص56.

4. شيرازي ، عبداهللا، تاريخ وصاف الحضره، ج4، ص408
5. قدياني، عباس، ص58
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ه .ق ُمرد.1 
ــومين فرزندش، اوكتاي به جانشيني او انتخاب شد (624 تا 639ه .ق). از آنجا  بعد از مرگ چنگيزخان، س
كه اوكتاي قاآن طبيعتًا سليم نفس و آرام بود، به آبادي بالد و اشاعة عدل و احسان و جوانمردي پرداخت و 
بسياري از خرابي هاي ايام پدر را مرّمت كرد. با اينكه مغوالن هيچ گاه به اقامت در يك نقطه عادت نداشتند، 
ــيني و اقامت در مكان هاي خاص را رواج دهد. به  ــرت با چينيان و ايرانيان، شهرنش ــت بر اثر معاش او توانس
ــد كه آن را پايتخت خود قرار داد. اين شهر،  ــال 621 ه .ق شهري به نام اردوباليغ ساخته ش ــتور او در س دس

بعدها به جهت نزديكي با كوه قراقورم، به نام قراقورم موسوم گرديد.2 
ــته بود با هوش و ذكاوت  ــر او توراكينا خاتون كه توانس ــس از مرگ اوكتاي، دومين و مهم ترين همس پ
خود، در دل قاآن جاي بگيرد، نائب السلطنه گرديد (633 تا 644ه .ق). وي توجه خاصي به ايران داشت كه 
ــت. توراكينا در قوريلتاي بزرگ،  ــتگاه او به نام فاطمه خاتون بوده اس ظاهراً به علت وجود زني ايراني در دس

كيوك خان، فرزند خود را به سلطنت نشاند (644ه .ق). 
ــه مغوالن و نه  ــه گونه اي كه از ترس او ن ــت و پر مجازات بود، ب ــن و با هيب ــيار خش ــوك فردي بس كي
ــهرت بذل و  ــت ش ــكام دور و نزديك، جرأت مخالفت و نافرماني به خود نمي دادند. وي مي خواس ــاير ح س

بخشش هايش بيش از پدرش باشد، لذا در اين كار، راه افراط را مي پيمود.3
ــاالري  ــمت سپهس ــيد. وي ناصرالّدين علي ملك را به س ــلطنت رس پس از مرگ كيوك، «منكو» به س
ــاالري به يك شخصيت ايراني  ــان منصوب كرد. تفويض مقام سپهس ــابور، طوس، اصفهان، قم و كاش نيش
بسيار حائز اهميت بود، زيرا تا آن زمان تمام شغل هاي حساس سياسي به عهدة مغوالن بود و اين اولين بار 
بود كه يك ايراني عهده دار چنين مقامي شد. منكوقاآن فرماني مبني بر اصالحات مالي و اداري و اجتماعي 
ــم آورد. بخصوص كه پس از حمالت  ــاده در زندگي مردم فراه ــي فوق الع ــران صادر كرد كه گشايش در اي
ــته بود. در دورة منكوقاآن كار مسلمانان نيز رونقي  ــامان گش ــيار نابس كيوك وضع اقتصادي و اجتماعي بس
ــلمانان اهميت و  ــوي بود ولي با كمك مادرش كه زني باهوش و با كفايت بود به مس گرفت. اگرچه او عيس
قدرت بسيار داد. عالوه بر دين، زبان فارسي نيز در دربار مغول رايج شده بود. احكامي كه از ايران به مركز 
حكومت فرستاده مي شد، به فارسي بود و متقابًال احكام و فراميني كه از مركز به ساير اياالت صادر مي شد 

نيز به زبان فارسي بود.
ــّيع كه با  ــت. فكر ظهور امام مهدي غايب از اركان عقايد تش ــيع در نزد عامة مردم رونق فراوان داش تش
ــاس ظلم را نابود خواهد كرد، در نزد عامة مردم كه اكثر آنها از پيشه وران  ــت و اس حقيقت و عدالت توأم اس

و روستاييان بودند، تقويت يافت.4

1. اقبال، عباس، تاريخ مغول، ص68.
2. جويني، عطاملك، تاريخ جهانگشا، تصحيح و تعليقات احمد خاتمي، مقدمه، ص46.

3. بياني، شيرين، ايران در برخورد با مغول، ص20. 
4. بياني، شيرين، ايران در برخورد با مغول، ص55-51.
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فتح بغداد
ــر تولي خان، از جانب برادر خود منكوقاآن مأمور تكميل فتوحات مغول  ــال 651 ه .ق هوالكو، پس در س
ــيا گرديد. هوالكو بعد از ورود به ايران، يكي از سرداران خود را مأمور فتح  ــاير نواحي غربي آس در ايران و س
قلعه هاي اسماعيلي قهستان و رودبار و دامغان كرد. در سال 654 خورشاه، آخرين جانشين صّباحيان و تمام 
قلعه هاي باقي مانده تسليم هوالكو شد و كتابخانة معتبر الموت، به جز برخي از كتاب ها كه عطاملك جويني 

با اجازة هوالكو از آنجا بيرون كشيده بود به غارت رفت.
ــروع به  ــاهان تاتار در عراق با همكاري يكديگر، ش ــتة ابن خلدون ملوك ترك در مصر و پادش به نوش
ــتيصال خاندان  ــيم كردند.»1 به تعبير جامع التواريخ «اس نابود كردن آن نموده «هالك آن را ميان خود تقس
ــيان به دست هوالكوخان» بود.2 بعد از كفايت مهم اسماعيليه، هوالكو بغداد را در سال 656 فتح كرد  عباس
ــتگان و عموزادگان او خالفت 525 ساله عباسي با شمشير  ــتعصم باهللا و فرزندان و بس و با قتل خليفه المس

تاتار منقرض گرديد.3

اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، مقارن حمله مغول
ــلطان  ــايي يا گرفتن انتقام از س ــاس با غرض اقتصادي همراه بود و جهانگش هجوم مغول در مبنا و اس
محمد خوارزمشاه بهانه اي ظاهري بود. هر شهر يا ناحيه اي كه به تصرف مغوالن در مي آمد يا از راه غلبه و 
تسخير بود يا از طريق تسليم و ايلي. در صورت دوم به تعيين خراجي ساليانه قناعت مي شد. از طرف مغول 
ــهرباني براي نظارت در امور نظامي و مالياتي آن ناحيه تعيين مي گرديد تا ماليات را به موقع به حكومت  ش

مركزي برساند. 
ــالمي و خاصه ايران، پيامدي جز خرابي و ويراني، كاهش  ــرزمين هاي اس حمالت پي درپي مغوالن به س
جمعيت، فروپاشي كشاورزي و نيروهاي مولد جامعه، زوال تجارت و فروريزي امور مالي و خطوط اقتصادي 
ــي و دام هايي بودند كه اقتصاد دامي خود را  ــت. آنان كه بيابانگردانى بيش نبودند، تنها به دنبال مواش نداش

پيش ببرند؛ تمام چراگاه ها را اشغال مي كردند و به نابودي اراضي زير كشت كشاورزي مي پرداختند.4
ــتار و قتل و غارت وسيع حيات اجتماعي اين سرزمين بود.  ــت و كش آمدن مغوالن به ايران همراه با كش
ــه ها رونق خود را از  ــد. حرفه ها و پيش ــكه بي رونق ش ــت و امنيت مالي س تأمين جاني از جامعه رخت بربس
ــيوه هاي نامردمي ريشه گرفت. غالم پروري  ــهر و ديار خود آواره شدند. ش ــت داد و صاحبان حرفه از ش دس

ــه محمد پروين گنابادي، چاپ دوازدهم، تهران،  ــن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ترجم 1.  اب
انتشارات علمي و فرهنگي، 1388، مقدمه، ص386.

2 . همداني، رشيد الدين فضل اهللا، جامع التواريخ، ص74.
3 . صفا، ذبيح اهللا، تاريخ ادبيات ايران، چاپ هفدهم، تهران، فردوس، 1385، ج2، ص21.

ــميت، تاريخ اجتماعي- اقتصادي ايران در دورة مغول، ترجمة  ــون اس ــكي، ا. پ، كارل يان، جان ماس 4 . پطروشفس
يعقوب آژند، چاپ اول، تهران، اطالعات، 1366، ص55-50.
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ــدند؛ حتي زنان منكوحه نيز به اجبار راهي دربار  ــوم هر دياري گشت. زنان بي حرمت ش و غالم بارگي، مرس
ــه و توطئه، دستگاه حاكم را  ــد. دسيس ــة هر مأموري ش ايلخانان مغول مي گرديدند. دزدي و زراندوزي، پيش
پوشاند كه نتيجة آن فشار و ظلم و ستم بيش از حد به جماعت رعيت بود. يكي از نتايج حملة مغول، از ميان 
ــيده و تازه كار بود. اين گونه مردم فرومايه،  ــابقه و قدرت يافتن حادثه جويان نورس رفتن طبقات حاكمة با س
ــيدند. رواج انواع مفاسد از قبيل  ــاني چون خود را برمي كش ــت فاضالن اعراض مي كردند و ناكس از بزرگداش
ــت. كمتر وزيري  دروغ، دزدي، بي اعتنايي به ملكات فاضله و نظاير اين امور، نتيجة جبري چنين وضعي اس
از وزيران اين عهد را مي توان يافت كه به مرگ طبيعي درگذشته باشد و طبق عادت، قتل هر يك از آنان، 

از راه بدگويي مخالفان او صورت مي گرفت.
ــي و فكري بود.  ــش آمد، انحطاط عقل ــي كه با حملة مغول پي ــن نتيجة اوضاع ــن و خطرناك تري بدتري
ــد و تعداد كمي از متفكران و بزرگان،  ــهرهاي بزرگ كه مراكز اصلي علوم و علما بود، خالي و ويران ش ش
فرصت گريز و رهايي يافتند. كتابخانه هاي بزرگ در شهرهاي پرجمعيت و آباد ماوراءالنهر، خراسان و عراق، 
ــت. بر هم خوردن مراكز تحقيق و تعليم و تعلّم و  ــد يا در خرابه ها مدفون گش ــرعتي عجيب پايمال ش به س
ــتند ماية تنزل  ــياني كه البته علم و هنر را ارجي نمي نهادند و بدان توجهي نداش ــت وحش افتادن كار به دس
علمي و فكري ايرانيان شد. اين اوضاع آشفتة زمان، بي ترديد در همة آحاد مردم و كيفيت و انديشه و رفتار 
آنها اثر داشته و انعكاس آن در آثار ادبي نويسندگان و ديوان هاي شاعران در قالب اندرز و نصيحت و شوخي 

و هزل و هجو ديده مي شود. 1
در حوزة فرهنگي، چشمة شعر و شاعري خشكيد و اين خود پيامد طبيعي استيالي عنصر سلطه گر مغول 
ــائل احساسي و صورخيال نبود. شعر  ــنايي و معرفتي با مس بود؛ چرا كه مغوالن بي فرهنگ و بيابانگرد را آش
مدحي يا شعر درباري با حملة مغول از بين نرفت، بلكه ضعيف شد و قصيده سرايان بزرگي كه در اين دوره 
ــتقبال قصيده هاي معروف سنايي و انوري  ــدند تابع روش متقدمان بودند و همت آنان مصروف بر اس پيدا ش

و خاقاني بود. اما غزل راه پيشرفت مي سپرد و نيز از شوريدگي عارفان نيز در آن جلوه اي مي توان يافت. 
ــتر به نوع  ــي تقريبًا ملي، بيش ــي در اين دوران، با وجود يك منظومه حماس از ميان منظومه هاي حماس
حماسة تاريخي و احيانًا ديني مى توان اكتفا كرد، زيرا با حملة مغول، انديشة مليت ضعيف شد و بازماندة اين 

فكر را يكباره به دست نيستي سپرد.
ــعر انتقادي كه از قرن ششم در ادبيات فارسي رواج يافته بود، در قرن هفتم و هشتم به علت آشفتگي  ش
ــي- اجتماعي، مقام وااليي  ــعه پيدا كرد. عرفان بنا به داليل سياس ــاعدي براي توس وضع زمان، ميدان مس
ــه و كنار ايران، زوايا و خانقاه هاي بسياري سر برآورد.2 تاريخ نويسي در عهد مغول، ترقي  پيدا كرد و در گوش
ــاي اجدادي و قومي خود و مضبوط  ــتن اخبار و يادگاري ه ــاده اي كرد، زيرا مغوالن به زنده نگاه داش فوق الع

1. صفا، ذبيح اهللا، تاريخ ادبيات ايران، ج2، ص35-33.
2. رك: همان. ص83-79.
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كردن ذكر وقايعي كه به دست آنها يا اجداد مغولي آن طايفه صورت گرفته، عالقه داشتند.1 

خاندان جويني
افراد برجسته و مشهور خاندان جويني با همكاري و استعانت دوستان برجسته و ديگر فرزندان اليق اين 
ــي،  ــتيالي مغول، كلية امور مملكتي و اداري اعم از سياس ــتند حدود نيم قرن در دورة اس آب و خاك، توانس
ــند وزارت و  ــت هاي با اقتدار خود، قبضه نمايند. آنان بر مس اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي را در دس
صدارت حكومت تكيه زده در پيشرفت و تعالي ايران و بهبودي اوضاع و احياي تمدن و فرهنگ اين سرزمين 
ــهورترين  ــي به لقب صاحب ديوان كه از قديمي ترين و مش ــتهار خاندان جوين ــد و جهد نمودند. علت اش ج
ــغل صاحب  ــتة اين خاندان به ش ــتغال برخي از بزرگان و افراد برجس ــتند، اش خانواده هاي نجيب ايراني هس
ديواني در دوره هاي قبل از مغول است. اين افراد در دولت سلجوقيان و خوارزمشاهيان، داراي مشاغل مهم 
ــدر خدمات عمده بودند، ولي غالبًا وظيفة صاحب ديواني كه عبارت از اداره نمودن امور مالي و دارايي  و مص

مملكت بود به اين خاندان – كه افراد درستكار و امين بودند – محّول مي گرديد.2

عطاملك جويني
صاحب ديوان، عالءالّدين ابوالمظفر عطاملك بن بهاءالدين محمد بن شمس الدين محمد بن  علي جويني 
ــبانكاره اى، وزير بى نظير، خواجه، مصّنف تاريخ جهانگشاى خانى ـ رحمة اهللا عليه و على اسالفه  به تعبير ش
ــا آمد. وي از خاندان بزرگ  ــال 623ه .ق به دني ــندگان ايراني در س ـ 3 از جمله بزرگ ترين مورخان و نويس
ــبت آنان به فضل بن ربيع مي رسد. پدرش بهاءالدين (متوفي 651 ه .ق)  ــت كه نس صاحب ديوان جويني اس
ــي  ــول و محل عنايت اوكتاي قاآن و مردي فاضل و در نظم و نثر فارس ــورد اعتماد حاكمان مغ ــالزم و م م
ــد و از جواني به كارهاي ديواني پرداخت. او دبير مخصوص  ماهر بود. عطاملك تحت مراقبت پدر تربيت ش
ارغون (حاكم مغولي ايران) بود؛ سپس به وسيلة وي به هوالكو معرفي شده، با او در همة سفرها همراه بود. 
جويني در مالزمت ارغون چند سفر به مغولستان و مشخصًا قراقورم كرد. اين رفت و آمدها ده سال به طول 
انجاميد. حاصل سفرها و اقامت هاي جويني در مغولستان و اردوي آنان، آشنايي كافي با زبان، آداب و رسوم 
ــتناد آن افزوده، اين كتاب را در زمرة  ــاي بر غنا و اس و نحوة زندگي مغوالن بود كه انعكاس آن در جهانگش

يكي از معتبرترين منابع براي آشنايي و مطالعه احوال مغوالن قرار داده است.
ــة كتابخانة صباحيان به  ــازه يافت كه براي مالحظ ــماعيليه، جويني از هوالكو اج ــح قلعه هاي اس در فت
ــود گفته اطالعات خود را دربارة وقايع  ــد جدا كند. چنانچه خ ــون دژ» رود و آنچه اليق نگهداري باش «ميم

1. اقبال، عباس، تاريخ مغول، ص514.
2. محمديون شبستري، ناهيد، طاليه داران عصر مغول (خاندان جويني)، چاپ اول، تهران، تاالر كتاب، 1386، ص3.

3. شبانكاره اى، محمدبن على، مجمع االنساب، ص225
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ــّيدنا» بود فراهم آورد. وي در  ــت س ــوم به «سرگذش ــن صباح از كتابي كه در همين كتابخانه و موس حس
ــتان يافت و 24 سال در اين سمت باقي بود.1 شش سال از  ــال 657 ه .ق حكومت بغداد و عراق و خوزس س
حكمراني جويني بر بغداد در زمان هوالكو و هفده سال آن مقارن ايام حكومت اباقا و يك سال هم در زمان 
سلطنت احمد تكودار بود. سرانجام سعايت بدخواهان موجب گرفتاري و حبس جويني شد. او توانست از اين 
گرفتاري ها جان به در برد، ولي در سال 681 در اثر عواقب همين گرفتاري ها متألّم شد و در اثر صداعي كه 

بر وي عارض شده بود پس از عزل از حكومت بغداد درگذشت و در تبريز به خاك سپرده شد.2 
ــد و تمامي فرزندان او و  ــال بعد به فرمان ارغون پسر اباقاخان كشته ش ــمس الّدين نيز دو س برادرش ش
عطاملك نيز كشته شدند. خاندان جويني چنان كه ادوارد براون، مستشرق انگليسي گفته است، هم از لحاظ 
ــان،  ــم از حيث كفايت و كارآمدي و باالخره از حيث عاقبت و فرجام غم انگيزش ــت به علم و ادب و ه محب

خانواده برمكيان را به ياد مي آورد.3 

اقدامات عطاملك
ــد،  ــي از كارگزاران مغول در حوزة حكومتي خود روبه رو مي ش ــرگاه با مخالفي از جانب يك ــك ه عطامل
بي محابا او را عزل مي كرد. وي ديوان انشا را به نحوي بازسازي كرد كه از آن پس نامه ها ديگر نه به عربي، 
ــد. عطاملك در اعتبار بخشيدن به پايگاه هاي اسالمي،  ــته مي ش ــي و گاه به مغولي نوش بلكه اغلب به فارس
ــش فراواني به كار برد. عمده ترين اين پايگاه ها در نجف بود. دستور داد نهري منشعب از فرات احداث  كوش

كردند كه كوفه و نجف را مشروب مي كرد. آب اين نهر سال 672ه .ق به نجف رسيد.
در سال 666 ه .ق كاروانسرايي در نجف نزديك آرامگاه امام علي(ع) بنا كرد تا زائرين در آن ساكن شوند. 
او در آباداني بغداد نيز از هيچ كوششي فروگذار نكرد. وي براي رونق بازرگاني و تجارت، امر به ضرب سكة 
مسي داد و توانست با اين اقدام كار داد و ستد را آسان تر گرداند. در خوزستان دستور داد دارالشفايي ساختند. 
ــم حج كرد.  ــراي اولين بار پس از ايجاد حكومت مغولي در ايران، اقدام به برقراري مجدد مراس ــن ب همچني
خرابي هاي حاصل از طغيان و سيل فرات را ترميم كرد و به بازسازي سد ناحية قمريه در بغداد فرمان داد.4

آثار جويني
ح خود، آثار ذيل را براي جويني بر شمرده است: عالمه  قزويني در مقدمة تاريخ جهانگشاي مصحَّ

ــه مجلد؛ مجلد اول در تاريخ چنگيز و اعقاب او تا كيوك، مجلد دوم در تاريخ  ــاي در س 1. تاريخ جهانگش

1. صفا، ذبيح اهللا، تاريخ ادبيات ايران، ج2، ص216.
ــكى و راه كمال  ــگاه علوم پزش ــران، اصفهان، دانش ــدوزان، تاريخ ادبيات اي ــر كاله ــا و اكب ــفى، محمدرض 2. يوس

تهران،1387،ص96
3. ادوارد براون، تاريخ ادبي ايران، ترجمة علي اصغر حكمت، چاپ چهارم، تهران، اميركبير، 1357، ج3، ص32.

4. محمديون شبستري، ناهيد، طاليه داران عصر مغول (خاندان جويني)، صص245-238.
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خوارزمشاهيان، مجلد سوم در تاريخ منكوقاآن، هوالكو و اسماعيليه.
2. تسلية االخوان در ذكر مصائبي كه از مجدالملك يزدي ديده است.

3. رسالة ديگري كه دنبالة وقايع تسلية االخوان است.
4. بعضي نامه ها و رساله ها و فرمان هاي ديگر. 1

عطاملك، تاريخ جهانگشاي را ـ كه مفصل ترين و دقيق ترين تاريخي است كه از دورة استيالي مغول و 
ــده ـ در سال 650 يا سال بعد، هنگامي كه در قراقورم به سر مي برد،  احوال و فتوحات چنگيزخان تدوين ش
شروع به نوشتن كرد و تا سال 658 كه تازه به حكومت بغداد منصوب شده بود، ادامه داد. وي مطالب كتاب 
را بيشتر از مشاهدات و شنيده هاي خود و اطالعات موثق و دست اول شاهدان عيني و شاهزادگان مغول و 

خاطرات پدرش فراهم آورده است.
ابن اثير، مورخ معاصر او، در ابتداي تاريخ مغول مي گويد سال ها جرأت نمي كرده يا به خود اجازه نمي داده 
ــتناكي را كه بر هم نوعانش وارد شده شرح دهد، در حالي كه جويني  ــان نبوده كه مصائب وحش و برايش آس
ــين و تمجيد  كه در خدمت حاكمان مغول بوده اين مالحظه را ندارد و گاهي هم اربابان مغولي خود را تحس

مي كند و مصائب و بدبختي هاي مردم را خواست خدا مي داند.2

اهميت ادبي تاريخ جهانگشاى
ــت. وي اثر خود را  ــيوة نثر متكلّف و مصنوع و فني معروف اس ــيوه اي كه عالءالّدين به كار برده، به ش ش
ــت، آرايش داده، فراواني اشعار عربي و فارسي، مثال هاي  ــبك فني اس به آيات و احاديث كه از مختصات س
عربي و فارسي نشان دهندة تسلط و احاطة او در نويسندگي است. همچنين انواع سجع، به كارگيري كلمات 
آهنگين و مترادف ابّهتي ديگر به كالم او داده است. رعايت موازنه و مماثله نيز زيوربخش كالم او گرديده. 
ــت، از لغات  ــار از آرايش هاي لفظي و معنوي بديع و پيرايه ها و زيورهاي بياني و بالغي اس اين كتاب سرش
تركي و مغولي و مفردات و تركيبات و امثال و اشعار عربي و اخبار و احاديث نبوي و آيات قرآني هم بيشترين 

بهره را برده است.
تاريخ جهانگشاى از همان بدو تاليف و تدوين مورد قبول عامه واقع گرديد و اكثر تاريخ نويسان آن قرن 
و قرن هاي بعدي از مطالب آن استفاده كردند. يكي از مورخيني كه به تصريح خود، تاريخ خويش را پس از 

پايان جهانگشاي جويني آغاز كرده، فضل اهللا بن عبداهللا شيرازي صاحب كتاب تاريخ وصاف است. 3

1. جويني، عطاملك، تاريخ جهانگشا، تصحيح و تعليقات احمد خاتمي، ص عب 
2. تيموري، ابراهيم، امپراطوري مغول و ايران، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، 1377، ص531.

3. محمديون شبستري، ناهيد، طاليه داران عصر مغول (خاندان جويني)، صص256-253.
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ويژگى هاى سبكى تاريخ جهانگشاى جوينى
ــينة طوالنى دارد و مى توان از نظر موضوع، تاريخ هاى فارسى را به سه دسته  ــى در ايران، پيش تاريخ نويس

تقسيم كرد:
1. تاريخ هاى عمومى كه از هبوط آدم و آغاز آفرينش تا عصر مؤلف را در بر مى گيرد؛ مثل تاريخ بلعمى 

و مجمل التواريخ و القصص.
ــتان و  2. تاريخ هاى منطقه اى كه به ذكر تاريخ يك منطقه خاص جغرافيايى مى پردازد؛ نظير تاريخ سيس

تاريخ نيشابور.
ــخ بيهقى و تاريخ  ــخ را در بردارد؛ همانند تاري ــه وقايع يك برهه خاص از تاري ــاى مقطعى ك 3. تاريخ  ه

جهانگشاى جوينى.
از دوره مغول به بعد توجه به تأليف تواريخ عمومى، بيش از دوران گذشته شد و شيوه تاريخ نويسى، تحت 
ــر كاتب و اديب صنعت گرى  ــت س ــه تغيير يافت، به گونه اى كه مورخ پش تأثير ذوق تصنع جويى اهل مدرس
ــت. مغوالن به ضبط وقايع عالقه مند بودند؛ به همين دليل  ــد و تاريخ به مقوله نثر فنى تبديل گش مخفى ش
ــبك انشاى  ــى در اين دوره رواج يافت، به  حدى كه هيچ گاه چنين رونقى پيدا نكرده بود.1 البته س تاريخ نويس
اين دوره يك نواخت و يك دست نيست و اين امر بيشتر به ذوق شخصى نويسنده و نوع مطالعات و اطالعات 
ــاى جوينى، طبقات ناصرى،  ــتگى دارد؛ مثًال تاريخ جهانگش او در عهد جوانى و محيط ابتدايى تربيت او بس
ــبك خاصى دارد.2 يكى از  ــده است، ولى هر يك س ــعدى در يك زمان انشا ش ــتان س ــراج و گلس منهاج س
ويژگى هاى برجسته نثر فنى، رجحان وصف بر خبر است. در اين گونه نثرها، نويسنده خبرى را ذكر مى كند 
و پس از آن به توصيف آن خبر مى پردازد، به گونه اى كه اصل خبر تحت الشعاع توصيف قرار مى گيرد، ولى 
جوينى با وجود اينكه توصيفات بسيار شاعرانه و دقيقى از طلوع و غروب خورشيد، شب و روز، جنگ و غارت، 

قتل عام واسارت دارد، هيچ گاه وظيفه اصلى خبررسانى خود را فراموش نمى كند.
به اعتقاد ملك الشعراى بهار، متن جهانگشاى از حيث سبك نگارش نثر بر سه قسم است:

ــته ديگران كه اين قسمت  ــمى نقل شده از نوش ــبه ساده و قس ــمى بالنس ــمى به كلى مصنوع و قس قس
ــبكى بهار را با كمى مسامحه مى توان روى سه جلد  ــت.3 تقسيم بندى س ــاده تر از متن خود كتاب اس اخير س
ــت و جلد دوم كه در احوال خوارزمشاهيان است  ــاي اجرا كرد و گفت: جلد اول به كلى مصنوع اس جهانگش
ــوم كه به احوال قرامطه مى پردازد عمومًا ساده و روان است. گويى  ــاده يا بين بين است و جلد س ــبتًا س نس
ــته است. از طرفى در  ــتادانه تر نوش ــترى به خرج داده، اس جوينى اوايل نگارش كتاب، فرصت و حوصله بيش
مجلد اول، احوال چنگيزخان و اروغ او را بازگو مى كند؛ طبيعتًا آزادى عمل چندانى ندارد. پس با بهره گيرى 

1. بهار، محمدتقى، سبك شناسي، پنجم، تهران، اميركبيير، 1369، ج3، ص4.
2. رستگار فسايي، منصور، انواع نثر فارسي، چاپ اول، تهران، سمت، 1380، ص379.

3. بهار، محمدتقى، ج3، ص94.
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از آرايه هاى بديعى، لفاظى ها و عبارت پردازى ها مى تواند عالوه بر نشان دادن مهارت خود در فن نويسندگى، 
ــه تعبير ديگر، نثر مصنوع و متكلف در  ــياه را منعكس كند. ب ــا حدود زيادى فجايع اين دورة خونرنگ و س ت
بسيارى جاها سپر و محافظ جوينى براى بيان مافى الضميرش شده است. جوينى در مجلد دوم كه در احوال 
سلسله خوارزمشاهيان است، آزادى عمل بيشترى داشته و چندان نيازى به عبارت پردازى و لفاظى احساس 
ــوم بخش زيادى از مطالب نقل قول ديگران است و جوينى ضرورتى به تغيير  ــت. در مجلد س نمى كرده اس
ــاس نكرده است. از طرفى گرفتارى هاى شغلى او چندان مجالى برايش نمى گذاشته كه زيبانويسى  آن احس

و هنرنمايى را هم چنان سرلوحه كارش قرار دهد. 
«اگر نويسندگى به ابزارهايى نياز داشته باشد از جمله: احاطه به اطالعات فراوان در زمينه هاى گوناگون 
ــتوانه هاى آن مثل آگاهى به فرهنگ و ادبيات و تاريخ و  ــلط كامل به زبان و پش يا در يك زمينه خاص، تس
ــان ها، هم چنين آگاهى و تسلط به قرآن و احاديث، اشعار  ــتن اصول اجتماعى حاكم بر روابط ميان انس دانس
ــت و ركن مهم تر آن است كه نويسنده  ــندگى اس ــى و عربى، كه اين فقط يك ركن مهم از ابزار نويس فارس
ــتفادة در خور و  ــبت و به اصطالح «مطابق با مقتضاى حال»، اس بتواند از اين ابزار در جاى خود و به مناس
ــك مى توان گفت كه عطاملك جوينى همه اين وسيله ها و ابزار را در اختيار داشته و  ــته كند، بدون ش شايس

از ركن دوم هم كه قدرت استفاده باشد به اندازه كافى برخوردار بوده است.»1 

نثر تاريخ جهانگشاى
نثر فارسى از ابتداى ظهورش، وسيله ابالغ پيام و انتقال مقصود از نويسنده به مخاطب محسوب مى شد. 
ــعرهاى فارسى به اواسط سده سوم تعلق دارد، ولى قديمى ترين نثرهاى  از نظر تاريخ ادبيات، قديمى ترين ش
ــبه مى توان گفت نثر  ــت. با اين محاس ــاهنامه ابومنصورى) اس ــده چهارم (مقدمه ش باقى مانده، مربوط به س
فارسى در ابتداى راهش، صد سال از شعر عقب تر بود (البته با محاسبه نكردن متون احتمالى منثورى كه از 
بين رفته است). در سده ششم با رونق انواع مختلف نثر مثل ترّسل، مقامه، مسّجع، مصنوع و... نثر عالوه بر 
ايفاى وظيفة اصلى خود به عنوان تفّنن نيز به كار رفت و نويسندگان انواع آرايه هاى لفظى و معنوى سخن 
ــيوة تحليل شعرى در نثرهاى صنعتى  ــبيب و تغزل قصايد به ش منظوم را در نثر نيز به كار گرفتند. حتى تش
مشاهده مى شود. با اين كار، نثر فارسى عقب ماندگى خود را از شعر جبران كرد. اين تحول نثر تا حدود زيادى 
ــالم بود. ولى  ــى هم زمان با آيين مقدس اس متأثر از زبان عربى بود. ورود تأثيرگذار زبان عربى به زبان فارس
ــتاب بيشترى گرفت به گونه اى  ــده پنجم و پس از رواج مدارس نظاميه و تدريس علوم نقلى در آن، ش از س
ــى به شدت با زبان عربى آميخته شد.  ــم را بايد قرن نثر فنى ناميد».2 در قرن هفتم نثر فارس كه «قرن شش
ــد؛ البته «پس از حمله مغول و  ــاى جوينى مى توان دي ــن آميزش را در بخش هاى زيادى از جهانگش اوج اي

1. دانشگر، محمد، «شرح مشكالت تاريخ جهانگشاي جويني جلد2»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ، ص8.
2. بهار، محمدتقى، سبك شناسي، ج3، ص85.
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ــران از رونق افتاد و هر چه از تاريخ حمله مغول  ــت بغداد، تأليف و تصنيف به زبان عربى در اي ــقوط خالف س
ــيان بيشتر دور شويم، بيشتر شاهد قوت جريان فارسى نويسى در ايران هستيم».1  و مخصوصًا انقراض عباس
ــت و در حقيقت سالمت خود دور شد و مانند نويسندگان سدة هفتم هرگز در  ــى از فخامت، سالس نثر فارس
ــمان نويسندگى فارسى ظهور نكردند. اين روند هم چنان ادامه داشت تا اينكه در قرن سيزدهم، نثر  پهنة آس

به سادگى گراييد و مقدمه اى براى نثرهاى روزنامه اى و ساير انواع نثر فارسى شد.

ويژگى هاى زبانى2 
ــاى جوينى، از حلقه هاى مهم زنجيرة نثر فنى است كه داراى سبك متكلّف و مشحون از  تاريخ جهانگش
ــى است، به اسلوب منشيانه قديم. به تعبير  ــعار و امثال عربى و فارس لغات نادر و صنايع بديعى و مملو از اش
ــليس و لطيف است و  ــان متأخر گرديده، گاهى عبارات آن س ــق تاريخ نويس مرحوم فروزانفر، روية او سرمش
ــت. جمع  ــامد زياد واژگان و تركيبات عربى به كار رفته در آن اس ــن و متكلفانه. اين به دليل بس گاهى خش
مكّسرها، واژه هاى ناشناخته و كمتر شناخته شده، به كار بردن واژه هاى تركى و مغولى كه پيشاهنگ متون 
ــى و بعضى ويژگى هاى نحوى مانند ارجاع ضمير  ــمار مى رود، وجود واژه هاى فارس تاريخى بعد از خود به ش
ــراى هر و هر كس، آوردن ضمير مفرد به جاى جمع، حذف ضمير به قرينه در افعال معطوف، حذف  ــع ب جم
شناسه جمع به قرينه لفظى، آوردن فعل مفرد به جاى فعل جمع و مطابقه صفت و موصوف و عدد و معدود 
در جمع، آوردن فعل مضارع به جاى فعل ماضى، همه از عناصر سبكى آن است كه ذيًال به برخى از آن ها 

فهرست وار اشاره مى گردد.
در جهانگشاى، تفاوت هايى در طريقة صرف و كاربرد افعال وجود دارد كه عبارتند از:

ــات، عطف به ماضى مطلق يا ماضى بعيد مى آورد، يا بالعكس:  روى به  ــى نقلى را به طريق التف 1. ماض
نزديك پسر نهاده است و گفته اگر تو پدر خود را ببينى، بازشناسى؟ پسر گفت من شيرخواره بودم كه از پدر 
باز ماندم، باز نشناسم اما غالمى هست او را بداند، غالم را حاضر كرده است. عالمات كه بر اعضاى او بوده 

است چون بديد تصديق كرده است و خبر او فاش شده. ص 270
2. استعمال صيغه هاى متعدد از افعال به طريقه وصفى در محل فعل ماضى:

- سرقويتى بيگى او را... جامه و بغتاغ فرستاد و باتو هم بر آن منوال استمالت و دلگرمى داده و به مواعيد 
ــارت رفته كه مصالح ملك برقرار متقدم اغول غايمش با اركان  ــتظهر گردانيده و بر آن جملت اش خوب مس

دولت مهمل نگذارد. ص 443
ــبب ضعف تأليف مى شود:- اين مسخره را انديشه سفرى افتاد نه راحله  ــتفاده از التفات كه غالبًا س 3. اس

1 . رستگار فسايي، منصور، انواع نثر فارسي، ص65.
2. عمده مباحث اين قسمت، به خصوص ويژگى هاى سبكى جهانگشاى برگرفته از كتاب سبك شناسى ملك الشعراى 
ــت كه اساس اين پژوهش بوده است. ــت. ولى ارجاعات به چاپ احمد خاتمى اس بهار، ج 3، صص 51 – 101 اس

(گرچه خود خاتمى عينا از بهار نقل نموده و به چاپ قزوينى ارجاع داده است.) 
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و نه زاد او را. حريفان به اتفاق توزيعى كردند ودرازگوشى خريد تا روان شد. بعد از سه سال در بازار مى روم 
خواجه اى را مى بينم با خيل و خيول. ص 408

كه همه فعل ها به صيغه مضارع بايستى آورده شود يا به صيغه ماضى و در بعضى از جمالت فاعل معلوم 
نيست از جمله:

- فرمود تا درخت ها با شاخ ها ببريدند؛ و نامى از فاعل برده نشد.
4. كاربرد فعل در معناى مجازى براى پرهيز از تكرار:  

- غبار فتن و حوادث ساكن شد و خاليق ايمن گشتند و صيت او چون نسيم معطر باد شمال در فضاى 
عالم منتشر شد و آوازه داد و دهش او در آفاق ساير گشت و چون نسر طاير آمد. ص377   

5. تغيير زمان افعال: 
ــى ديگر عذرى مى گفت چون  ــر روز كه تقاضاى كمر مى كردند به نوع ــد  خرج كرد و ه ــر كمربن - زرگ
مماطلت از حد گذشت او را موكل بر سر كرد تا كمر باز دهد. حالت تضييع آن و اتالف ناچار مى نمايد. جهت 

چنين بى ادبى او را بسته به خدمت پادشاه آوردند و عرضه داشت. ص 400
ــب و كار عاجز و حرفتى ندانسته آهن پاره اى چند تيز مى كند بر مثال درفش و در  ــى بود از كس - درويش

چوب مى نشاند و مترصد بر ممر مواكب قاآن مى نشيند... هر درفشى را بالشى فرمود.ص 387
6. كاربرد فعل با زمان حال به جاى ماضى: 

- بازدارى بازى بر دست گرفته در پيش او مى آيد. مى پرسيد كه چه باز است؟ مى گويد رنجورست و عالج 
او گوشت مرغ است. خازن را مى فرمايد تا يك بالش بدو دهد. ص 398

7. استفاده از ماضى ساده، استمرارى و نقلى در يك جمله:
-  چون حيلتى ديگر نماند يكى از نخشب با ايشان بود موذنى آغاز نهاد و صالى نماز درداد تا به آواز او 
ــه شهابى مسجون مى كرد. به آخر از بام به  ــوراخى بيرون مى آمد. او را مى گرفته اند و در مدرس هر كس از س

شيب مى افكند. بر اين جملت بسيار كس ديگر هالك شدند. ص 345
8. كاربرد ماضى نقلى با ى به جاى مى:

-  ييسو دائمًا به شرب مشغول بود هشيارى ندانستى و مستى عادت داشتى، از بام تا شام شراب خوردى. 
ص 454

9. آوردن فعل به صيغه صفت مفعولى:
-  چون ديده كه ُحّفاظ مست شده اند در خوابگاه رفته و قدحى زر دزديده و بازگشته. ديگر روز قدح طلب 

داشته اند باز نيافته. ص 404
10. حذف شناسه فعل به قرينه:

ــتند و ارباب  ــيده بود كه بكش ــيصد چهارصد نفس رس ــكرى س -  آنچه مجمل مى گويند نفرى را از لش
ــالم و دين بى خبر و يقين باشد به تقديم مى رسانيد و در  ــى كه از اس ــرخس به انتقام قاضى، مبالغت كس س

اذالل و ارغام مبالغت مى نمود. ص 339
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11. فعل نفى مؤكد، يا ندارد يا بسيار كم است، باء تأكيد كه قدما بر سر افعال نافيه و فعل نهى مى آوردند 
در جهانگشا بيش از دو مورد وجود ندارد:

ــان را  ــداده و جز پاى ناپاك عبدة الالت و العزى خاك ايش ــان را ذوق ن ــمع ايش ــر و اذان س - آواز تكبي
بنسوده...ص 186

- و ارباب قلعه نيز از اجتهاد به زمين نبسودند. ص 289
12. آوردن م سر فعل نهى: 

- بر عطاى من انكار منماييد و مال من از ُسّؤال دريغ مداريد. ص 401
13. آوردن حرف با سر فعل : 

- او را بگرفتند. ص 402
 – صد بالش او را بدادند. ص 403

14. كاربرد قديمى افعال، مثل شد به جاى رفت: 
- شمشيرهاى كشيده با نيام شد. ص 377

15. حذف فعل بدون قرينه: 
- در شهر ندا دردادند و سخن او تبليغ. ص 53؛ يعنى تبليغ كردند

16. استفاده از جمله معترضه:
-  قاآن بر عادت متعارف و شيمت مالوف، ابواب خزائن را  كه هرگز بسته كس نديده بود، بگشاد. ص 375

17. كاربرد فعل باشد به جاى است:
- چون او در مدت عمر دراز خويش اين هوس را در دماغ مى پخته باشد و چنين فرصتى مى جسته. ص 387

18. تكرار ضمير او كه گاه يافتن مرجع آن مشكل مى شود: 
- جاى او بر پسر او مقرر فرمود و چون او هنوز كودك بود مقاليد حكم در دست خاتون او اورقينه نهاد. 
ــيده بود او را نيز اجل امان  ــو نيز در آن نزديكى به اجازت باتو با خانه رس ــيد ييس چون به اردوى خويش رس

ن گشتند. ص 455 نداد و امير حبش و پسر او ناصرالدين در خدمت خاتون ُمتَمكِّ
19. متعدى كردن دوباره فعل متعدى: 

- هر كه را يافت كشت و غله ايشان بخورانيد. ص 346
20. ارجاع ضمير جمع به شكل عموم (هر – هركس): 

- هر امير استكثار اطالق مواجب را به نام گويند چندين مرد دارم. ص210
- هر كس كه آن مجلس را مشاهده مى كردند، از غايت استعجاب مى گفتند... . ص 148

21.گاهى ضمير جمع صريح را مفرد آورده است:
ــاكن و اوطان، انقياد فرمان را در  ــده بود هر كس از مس - چون ايلچيان به اقاصى و ادانى عالم روان ش

حركت آمدند. ص440 در اين جمله ضمير ايلچيان را مفرد و ضمير هر كس جمع آورده شده است.
22. ضماير معطوف به فعل متكلم و جمع را حذف كرده، آن فعل را به صيغه وصفى آورده است:
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- غرض از اين مقدمه آن است كه چون در رساله تسليه االخوان، دعوى اعتزال و انزوا كردم و عزيمت 
رغبت متوجه به جناب و جالل كبريا نموده. (بهار، ج 3، ص 85)

23. آوردن ضمير «آن» براى غير ذوى االرواح كه متقدمان «او» استفاده مى كردند در جهانگشاي غالبًا 
«آن» آورده شده است:

- بر راه زرنوق حركت فرمود بامدادى مغافضة به كنار آن رسيد. ص 274
24. گاه نيز ضمير غير ذوى االرواح را به عادت متقدمان «او» آورده است:

- سيل را به انباشتن َمَمّر او باز نتوان داشت. ص 276
25. آوردن ضمير مفرد غايب «او» در هنگام جمع:

- امراى ديگر... چون به كنار جيحون رسيدند، محافظان و طالية لشكر بر او افتادند. ص 280
26. آوردن ضمايرى كه مرجع آن نامعلوم است: 

ــان كوك خان كه  ــت هزار مرد بود، مقدم ايش ــهر بخارا) بيس ــكر بيرونى (ظاهرا يعنى بيرون ش - از لش
مى گفتند مغولى بود از او(؟) گريخته و به سلطان پيوسته. ص 279

ــت در حالى كه هيچ يك از متقدمان  ــاره براى جمع غير ذوى العقول مفرد آورده اس 27. گاهى ضمير اش
اين كار را انجام نداده:

-  و او دوازده زورق ساخته بود سرپوشيده ....  هر روز بامداد به هر جانبى شش روان مى شد و جنگ هاى 
ــت نداد. ص 268 در  ــتند تا مضرت آن دفع كنند دس ــخت مى كردند و زخم تير بر آن كارگر نبود ... خواس س

اين جمله ضمير اشاره براى دوازده يا شش زورق را «آن» آورده  است.
28. گاهى براى كلمه «هيچ» كه از قيدهاى انحصارى است فعل جمع آورده است:

- هرگز هيچ پادشاه را كه مالك رقاب امم بوده اند. ص 206
29. عالوه بر افعال، ضماير را هم گاهى حذف كرده است: 

ــامل و خاك را به قوت اطراب خاصيت آتش باده  ــمال ش - هواى او به اعتدال مايل و آب را لطف باد ش
حاصل. ص 90.

30. كاربرد قيدهاى فارسى و عربى به شيوه خاص؛ مثًال باز آن كه: با وجود آن كه.
-  مونكاقاآن باز آنك از راه سن در اول درجه جوانى بود. ص 376

ــتگير كردند و بعد ما كه گرد محالت و  ــت كس را دس - بعد ما كه به معنى پس از آن كه. مثال: و شس
اسواق برآوردند كشتند. ص 336

ــه از دروازه ها رانده  ــفند كه تراكم ــت هزار چهار پاى بيرون گوس ــرون به معنى غير از امثال: و شس - بي
بودند. ص 337

- استعمال بر سبيل به معنى به عنوان: روزى سلطان بر سر پشته اى بر سبيل استرواح فروآمد. ص 349
- پسر بهاءالملك را بر سبيل نوا كه او پسر من است نزديك ايشان فرستاد. ص 342

31. آوردن بن فعل همراه با صفت فاعلى براى تجسم بخشى: 
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ــت او را بربست و كش كشان او را به در  ــت و ُچس ــفند ماليد، از بام به زير َجس - چون كارد بر حلق گوس
آورد. يعنى كشان كشان. ص 385

32. استعمال كلمات مغولى نامانوس: 
ــولوق (خورجين)، َطرقاق (نگهبان)، اُرتاق (بازرگان)، تاق (قلعه)، َقميز (نوعى شراب  ــى (كاخ)، ُس - َقرش
ــى (تعظيم، نوازش)، اَروغ (فرزندان)، بَغتاغ (نوعى موى  ــكار) تِِكشميش ــير اسب) َجرگ (دايره، حلقه ش با ش

مصنوعى) ِسيورميشى (فرياد و غريو شادى).
33. استفاده از اصطالحات ديوانى مغولى: 

ــان) ياسا (فرمان، قانون) بيتِكچى (حسابرسى) پايزه (نوعى مهر يا  ــرخ) ايلچى (نامه رس - آل تَمغا (ُمهر س
لوحه خاص) بالِش (ِشمش و تعداد معين سكه طال يا نقره) َيرليغ (فرمان پادشاه) تومان (ده هزار).

34. جمع مكسر بستن كلمات غير عربى: ُتراكمه، اَتراك، خواتين.
35. استفاده از گويش قديمى (مثل زفان، آذين و...):

-  بر آن عزيمت كه در سال نو جمعيت كنند كه آن را به زفان مغول قوريلتاى خوانند. ص 361
- اما برادر بزرگ تر و اَعمام هستند... و از راه آذين مغول از خانه بزرگ تر. ص 363

36. ساخت مصدر جعلى با كلمات غير عربى به سياق عربى: 
- مطالعه ى آن مكرر كردند تا خانيت را بر اوكتاى مقرر كنند. ص 363

37. تتابع اضافات: روى به آهوگردناِن جوذرچشماِن كبك رفتاراِن طاووس وشان نهادند. ص 371
38. كاربرد با به جاى به:

-  فرمود كه آن قدر را مضاعف كنيد تا يك نيمه را سرمايه سازد و باقى را با ُغَرما دهد. ص 388

ويژگى هاى ادبى
جوينى در نگارش تاريخش، تقريبًا از اغلب شگردهاى ادبى اعم از صنايع بديعى، لفظى، معنوى با بسامد 
ــتعاره، كنايه، تشبيه، حس آميزى و پارادوكس استفاده كرده  ــگردهاى بالغى اعم از مجاز، اس زياد و ديگر ش

است.
او در توصيفات بسيار به آرايه ها توجه نموده، همين توجه او سبب شده است بخش هايى از جهانگشاي كه 
ــب يا درآمدن شب، روز يا طلوع خورشيد، جنگ، كشتار، قتل عام، غارت،  متضمن توصيفند مثل توصيف ش
دميدن فصل بهار يا شروع خزان، مجلس بار، تاجگذارى، انتخاب خان، بر تخت نشستن و... مشحون از انواع 
آرايه هاى ادبى باشد. اين بخش ها بسيار مصنوع و متكلف به نگارش در آمده، جزو زيباترين قسمت هاى نثر 
ــبيب، تغزل و براعت استهالل همراه با احساس  ــت، زيرا يك نوع تحليل شعرى مثل بهاريه، تش جوينى اس
ــاهده مى گردد. ناگفته نماند ارزش تاريخى كتاب به سبب كار برد شگردها و صنايع مختلف  قوى در آن مش
ادبى، تا حد زيادى تحت الشعاع ارزش هنرى و ادبى آن قرار گرفته است. از طرفى اهميت ادبى جهانگشاي 
سبب تقليد مورخانى مانند وصاف الحضره از آن شده است. ذيًال به چند نمونه از شگردهاى ادبى جهانگشاي 
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پرداخته مى شود.
1. بهاريه همراه مرثيه:

ــيد، سبزه چون دل مغمومان از جاى برخاست و  ــكون و رباع عالم رس - چون خبر قدوم ربيع به ربع مس
ــيون و نوحه گرى آغاز كردند و بر  ــجار، بلبالن بر موافقت فاختگان و قمارى ش ــحار بر اغصان اش هنگام اس
ياد جوانانى كه هر بهار بر چهره انوار و ازهار در  بساتين و متنزهات مى كش و غمگسار بودندى، سحاب از 
ــك مى باريد و مى گفت باران است و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگى، خون در شيشه مى كرد  ديده ها اش

و فرامى نمود كه خنده است.ص 317
2. توصيف:

- از تراكمه دوازده هزار سوار جمع بودند و وقت صبحى به تاختن به دروازه ها مى رفتند. مغوالن بر ممر 
ايشان؛

ــوان نه تيرشبى چون شبه روى شسته به قير ــرام پيدا نه كي نه به
كمين ساختند و دم در كشيدند. ص 337

3. تلميح:
- مجيرالملك مكتوب او را كه صحيفه متلمس بود بدو داد كه «اقرأ كتابك» (اسراء: 14). ص333

-  ذكر حاتم طيى در روزگار او طى شد و حلم احنف به نسبت حلم او الشىء. ص 379
4. تشبيه:

- با لشكرى چون شب مدلهم و درياى ملتطم از كثرت فزون از ريگ بيابان. ص337
5. استعاره:

- پادشاه زادگان جوزاوار، ِمنطقه خدمت بر ميان مهر در پيش مهر آسمان عظمت و اقتدار بسته. ص365
6. كنايه:

- چون دانست كه خشت دولت از قالب ملك بيرون رفته است. ص 372 
- جان به ُتِك پاى ببرد. ص 384

7. تشخيص:
ــاه با جود و كرم، زمين از تواتر ايادى آسمان حلّه هاى  ــحاب چون ُخلِق پادش ــت انوار از فيضان س - دس

متلّون پوشيده و اشجار و اغصان آب غضارت و نضارت نوشيده. ص 374
8. مجاز:

- اِنها كردند كه در فالن بالد اين مالها تلف مى كند و مى خورد،  فرمود كه بالش چگونه توان خورد. 388 
- من مى دانم كه هر كس شبكى ساخته اند به نوعى ديگر و بر ما پوشيده نيست. ص 399

9. مراعات نظير:
- در مداومت كاس و اقداح و اِداَرِت كاسات از دست ُسقاِت ِصباح ، َصباح به عشا و رواح به غدا پيوستند. 

ص 375
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10. اغراق:
- صيت عدل او سبب قيِد َشوارد و آوازه بذل او موجب صيِد اَوابِد شد. ص 379

11. ارسال المثل:
- گفت اين شخص قدر و قيمت اين نداند چون زعفران به نزديك درازگوش. ص 390

12. تضاد:
ــدند و روى به خزانه آوردند؛ از خواجه تا غالم؛ و توانگر تا درويش؛ و شريف تا وضيع؛  ــهر روان ش - از ش

و پير تا رضيع. ص 391
13.تنسيق الصفات:

-بعد از يك چندى او را دخترى ماه ديداِر خوش رفتاِر خوش گفتار فرمود. ص 406
14. قلب:

ــته كه ُترب و تِبر نزد او يكسان است.  ــاهى از نسل مغول نشس ــرق پادش - در افواه افتاده بود كه در مش
ص 407

15. اطناب:
- در نثرهاى اين دوره اطناب به كار رفته است، به طورى كه گاهى مورخ، آرايش كالم را بيش از معنى 
در نظر داشته، هر جا كه اقتضا مى كرده، تسلسل و توالى معانى را كه در نثرهاى تاريخى هدف اصلى است، 

از ياد برده، رشتة كالم را به معانى شعرى پيوند داده است.
16. سجع و موازنه:

ــجع كه از عوامل رونق كالم است در نثر شيوع پيدا كرد طورى كه در اواخر قرن هفتم  ــم س در قرن شش
سجع به كمال رسيد و در جاى جاى آن سجع و موازنه را مى توان مشاهده كرد.

ــير آبدارش، آتش در خرمن دشمن خاكسار انداخته، مطيعان و بندگان حضرتش، سرير خيمه  - باد شمش
بر ثريا افراخته. ص 174

17. اقتباس از آيات و احاديث:
اين ويژگى در تاريخ جهانگشاي به چند صورت ديده مى شود:

الف ـ پيوستن آيات و اخبار به صورت نثر بى هيچ گونه فاصله و استعمال كلمه اى كه عبارت عربى را از 
نقش فارسى متمايز كند طورى كه تركيب عربى دنباله عبارت فارسى است.

- اگر به لشكرى احتياج افتد، حكم كنند كه چندين هزار بايد فالن ساعت آن روز يا شب به فالن موضع 
حاضر آيند، اليستاخرون ساعة وال يستقدمون. ص 209

ب ـ اقتباس و نقل تمام آيه يا حديث براى بيان يك كلمه به طريق تركيب اضافى:
ــديد» و منافع  - خواص در كنج بال و زاوية عنا بماندندى و بعضى از منافع «و انزلنا الحديد فيه بأس ش

للناس باطل گشتى. ص 192؛ در آن تمامى آيه به جاى كلمه حديد آمده است.
ج ـ اقتباس به طريق تتميم و تكميل: در اين نوع، آيات نه تنها از جهت لفظ بلكه از نظر معنى با عبارت 
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فارسى اتصال كامل دارند.
ــيدند و از زندان به بستان و از بيابان درويشى به ايوان خوشى و  ــدت، به فراخى نعمت رس - از مضايق ش
از عذاب مقيم، به جنات نعيم و لباس از استبرق و حرير و اطعمه و فواكه و لحم طير مما يشتهون و فاكهة 

مما يتخيرون و اشربه ى مختوم، ختامه مسك... . ص 197
18. درج و تضمين امثال و اشعار عربى و فارسى: اين شيوه از اوايل قرن ششم در نثر فارسى شيوع پيدا 
ــت به نحوى كه شعر يا مثل بدون قطع كالم دنبالة نثر را بيان  ــتر براى تكميل معناس كرد. اين ويژگى بيش

مى كند:
ــته، كالخط يرسم فى  ــده و نقوش آن از صحيفه خاطر محو گش ــج عليه العنكبوت ش - اوراق علوم، نس

بسيط الماء. ص 183

ويژگى هاى فكرى
ــى و اعتقادى او  ــاي، آموزه هاى دينى، قرآن ــت و در جاى جاى جهانگش ــلمانى معتقد اس ــى مس 1.جوين

هويداست. اين خصيصه در ديباچه كه عرصة هنرنمايى نويسنده محسوب مى شود، مشهودتر است:
- سپاس و ثنا معبودى راست كه واجب الوجود است. مسجودى كه وجود او واهب انوار عقل و جود است. 

آفريدگارى كه اثبات وحدانيت او در هر ذره اى از ذرات مكونات موجود است. ص 171
2. مؤلف گرچه صوفى و عارف نيست بلكه سياستمدارى مدبر و مورخى آگاه است، گوشه چشمى نيز به 
ــته است. آن گونه  كه اين بيت حديقه سنايى و توضيحات ماقبلش مضامين عرفانى را در  متون عرفانى داش

بردارد و نشان دهنده آشنايى جوينى با مقوالت عرفانى و حديقه است:
ــت، باطنى كه اوهام و افهام از كنه معرفت جالل  - ظاهرى كه عقول عقال در عظمت كمال او حاير اس
او قاصر است، احدى كه مقتصدان اوديه ُهدى و مقتبسان باديه هوى را مطلوب اوست، صمدى كه عاشقان 

حقيقت و فاسقان صورت پرست را، محبوب اوست.
ــش پويان ــالم در ره ــانكفر  و اس ــه گوي ــريك ل ــده ال ش وح

ص 172
(در اصل: كفر و دين هر دو در رهش پويان... عبداللطيف عباسى،لطايف الحدايق،ص40)

3. تسلط كافى و اشراف مطلوب نويسنده بر قرآن باعث شده به طريق اقتباس، تضمين و تلميح از آيات 
قرآن بهره ببرد، به نوعى كه در مجلّد اول از حدود 70 آيه غير تكرارى قرآن استفاده كرده است.

4. آشنايى جوينى با ادبيات عربى كه بيشتر به دليل اقامت طوالنى و حكومت بر عراق عرب است، موجب 
استفادة چشمگير او از ابيات عربى شده و در مجلد اول 180 بيت عربى را البه الى متن نثر جاى داده است.
ــى، سنايى، انورى، خيام، ابوسعيد ابى الخير  ــتفاده از 135 بيت از شاعران فارسى گو از جمله فردوس 5. اس
ــنايى او با شاعران فارسى است. اين عالقه را  ــان دهندة ذوق ادبى جوينى و عالقه مندى و آش و ديگران، نش

از تشبيب و تغزل هاى آتشين و ناب سعدى در قصايدى كه در مدح جوينى سروده نيز مى توان دريافت.
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ــاي، تا حدود زيادى خاطرة ابوالفضل بيهقى  ــرط انصاف در جهانگش 6. بيان صادقانه حقايق و رعايت ش
ــخن  ــش ها، غارت ها و ويرانى هاى مغوالن س دبير را در اذهان زنده مى كند. با اينكه وى از خونريزى ها، كش
ــرا از فرمانده و  ــواردى مثل: اطاعت بى چون و چ ــد؛ م ــم نمى پوش ــد، ولى از نقاط قوت آن ها نيز چش مى ران
ــا و عدم تبعيض؛ سخت كوشى و تحمل شدايد  ــان بودن همه در برابر ياس اعتراض نكردن در برابر او؛ يكس

و سختى ها.
ــماحت و سخاوت اوكتاى چنان به وجد آمده كه حدود 30 صفحه (طبق چاپ خاتمى) به  7. جوينى از س
ذكر صادرات افعال او پرداخته و بيش از 50 حكايت درباره بخشش و سعه صدر و خوش رفتارى قاآن با مردم 
ذكر مى كند، ولى در خاتمه با بيان يك واقعه از خشم قاآن كه در برابر يك شايعه از خود بروز داد، زيركانه 
ــد و چهره واقعى قاآن را در قالب حكايت غصب چهارهزار دختر ماه چهره  خط بطالن بر همه آن ها مى كش

ايرانى و بى حرمتى به آنان در حضور پدران و برادرانشان نمايان مى سازد. ص 415
ــتباهات تاريخى كه ناشى از كثرت مشغله مؤلف است، به اعتبار كتاب مى تواند خدشه  8. وجود برخى اش
وارد كند؛ مثل على بن عيسى ماهان سردار لشكر محمد امين را كه با طاهر بن الحسين سردار لشكر مأمون 

جنگيده اشتباهًا گفته است در معيت طاهر به محاربه محمد امين رفته است. ص 411


