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Abstract  
In historical texts, one can find traces of historical characters who are close to 

the heroes of romances in terms of actions and personality traits. The authors 

of these texts have made every effort to show these events real. One of these 

personalities is Jalal al-Din Khwarazmshah. 'Battle of Indus' has been narrated 

in the life of this hero in very different historiographical and literary texts. The 

literary narratives of this event are formed from within the historiographical 

texts. The purpose of the authors of this study is to compare the narratives of 

historiographical and literary texts from the seventh century to the 

contemporary period in expressing the event of the 'Battle of Indus' in the 

context of narratological studies. According to the results of the research, 

among the narrations, Ibn al- Athir's work is closer to reality due to the 

believability and logic of the narrations and the neutrality of the historian, but 

the narrations of Nasawi and Juvayni are more literary due to less believable 

and contradictions in the narrations And in some of these narrations, Jalal al-

Din is similar to the hero of the romances; These narratives have become the 

main reference for writers and poets of later periods to create poems and 

historical novels.  

Keywords: Jalal al-Din Khwarazmshah, Indus Battle, Historical and 

literary texts, Historical and Literary Characterization.
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الدین خوارزمشاه مقایسۀ تحلیلی چگونگی روایت زندگی جالل
  ق(618 ،سند نبردارانه و ادبی )بازنمایی روایت نگدر متون تاریخ

 ابراهیم خدایار

 
  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

  

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانکارشناسی ارشد  عاطفه ساالروند

 

  چکیده
 هایو ویژگی کنش ثای را پیدا کرد که از حیهای تاریخیتوان ردپای شخصیتدر متون تاریخی می

نویسندگان این متون نهایت تالش خود را برای واقعی جلوه اند. ها نزدیک شدهبه قهرمانان رمانس شخصیتی
در زندگی « نبرد سند»الدین خوارزمشاه است. ها جاللیکی از این شخصیتاند. کاربستهدادن این حوادث به
های ادبی این رویداد از دل روایت است.بسیار متفاوت روایت شدهنگارانه و ادبی تاریخاین قهرمان در متون 

های متون ای روایتاین پژوهش بررسی مقایسهنویسندگان هدف است. نگارانه شکل گرفتهاریخمتون ت
شناسی در بستر مطالعات روایت «نبرد سند»نگارانه و ادبی از سدۀ هفتم تا دورۀ معاصر در بیان واقعۀ تاریخ
و ها بودن روایتمنطقی ی،باورپذیردلیل به اثیرابن ها، اثرروایتدر میان براساس نتایج پژوهش،  .است
باورپذیری کمتر و تناقض  دلیلبه جوینی های نسوی وروایتتر، اما کبه واقعیت نزدیبودن مورخ طرفبی

ها، این روایت ؛استنزدیک شدهها الدین به قهرمان رمانسجالل هاروایت و در بخشی از ترادبیها در روایت
  اند.شده واقع خیهای تاریها و رماناشعار، منظومههای بعد برای خلق مرجع اصلی نویسندگان و شاعران دوره

 

پردازی نگارانه و ادبی، شخصیتالدین خوارزمشاه، نبرد سند، متون تاریخجالل :هاواژهکلید
 .تاریخی و ادبی
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  مقدمه. 1
ها با توجه به بستر و نوع متنی که در آن قرار از انواع شخصیت عددیتهای مبندیطبقه
ز ها را ا. ارسطو معتقد است که شاعران مانند نقاشان شخصیتاستگرفتهگیرند؛ شکل می

(. 25-24: 1343کوب، کنند )زرینهستند وصف می ا  واقع حیث سیرت برتر یا فروتر از آنچه
را  یهای تاریخشخصیتدر ادبیات  ساختارگراییدرآمدی بر نیز در کتاب  1رابرت اسکولز

گرفتار در انسانی فروآن به هزل )موجودات  سوی دهد که یکنموداری قرار می در میانۀ
شود و در جهان آرمانی( ختم می انسانیفوق هایتیپبه رمانس )دیگر آن  سویآشوب( و 

دهد و های واقعی را زمینۀ کار خود قرار میمعتقد است که تاریخ بازنمود رخدادها و آدم
ای را شامل های فراوان و محدودۀ زمانی گستردهکه شخصیت گاهآنادبیات داستانی واقعگرا 

نامۀ زندگی»بد به یابر قهرمانی واحد تمرکز می کهزمانیاما شود همانند تاریخ است، 
 (. 188: 1396شود )اسکولز، نزدیک می« خودنوشت

در کتاب  3است که واالس مارتین 2بندی فرایتقسیمبندی، یکی دیگر از انواع تقسیم
متون را در  ترسیم شخصیتهای بندی انواع اسلوبکند. این تقسیمنقل می های روایتنظریه

ها را و اختالف آنتقسیم  دستهپنجبه ها، زمانی مختلف آنهای اساس سیر تاریخی و دورهبر
ای بندی به متون تاریخی اشارهکند. در این تقسیمبراساس ترسیم نوع قهرمانان مشخص می

یک  درمقام؛ اما طبق شناختی که ما از تاریخ استکردهنشده و تنها ادبیات داستانی را بررسی 
قرار دهیم و با « تقلیدی دون»که تاریخ را در طبقۀ  رسدمینظربهمعقول  گونهاینعلم داریم 

 تگرروایتاریخ  کهایندلیل بگذاریم؛ به« ادبیات داستانی واقعگرا»تسامح در کنار 
ترسیم شوند که واقعی  ایگونهبهاند و باید هایی است که در کنار ما زندگی کردهشخصیت

 برسند.نظربه

 
 های روایتنمونه های معرفویژگی اسلوب

ها و قهرمان از نظر نوع از دیگر انسان اسطوره
 محیط برتر است )خدایان(.

از انجیل و اشعار حماسی،  هاییخشب
 ای است.هراسطو

ها و قهرمان از نظر مرتبه از دیگر انسان رمانس
 محیط برتر است.

های کهن و متعلق به از حماسه هاییبخش
ها، ها، افسانههای آغازین اروپا، رمانسسده
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های کودکان، های عامیانه، حکایتحکایت
 های موزون.افسانه

قهرمان از نظر مرتبه از دیگران، نه از  واال )شدید(تقلیدی
 محیط، برتر است. 

، رهایی پریانۀملکها از جمله بیشتر حماسه
 اورشلیم، بهشت گمشده

است ها برتر قهرمان نه از دیگر انسان دون )ضعیف(تقلیدی
 نه از محیط.

و ها رمانادبیات داستانی واقعگرا )بیشتر 
 ای کوتاه(هداستان

قهرمان از نظر توان و هوش از ما  کنایی )هزل(
 فروتر است.

های کنایی از جمله و رمان هاداستان
 هایدابلینیداستایوفسکی، باد، ابله بیلی

 جویس.

 (18: 1395، های روایتنظریه :.کن)

 کند:پردازی در متون تاریخی و ادبی اشاره میهای شخصیتاز تفاوت به سه نمونه 1فورستر
ها کار دارند و به شخصیت و خصوصیات اشخاص نویسان با اعمال شخصیتتاریخ .1

نویس این است پردازند. اما کار رمانشود، میتا جایی که از کردارشان استنباط می
 اند. ها است و ظاهر نشدهخصیتکه اطالعاتی به ما بدهد که در درون ش

ها بپردازد، ای تغییر در آنهای دنیای ما بدون ذرهاگر رمان به ترسیم شخصیت .2
کند و ترجمۀ احوال، تاریخ است. زیرا ای و ترجمۀ احوال پیدا میصورت تاریخچه

اساس تاریخ بر شواهد و مدارک است. ولی رمان براساس شواهد و مدارک 
کند یا آنان نویس شواهد و مدارک را تعدیل میاست و رمان x یا منهای عالوهبه

 سازد. را دگرگون می

تاریخ با تاکید بر موجبات خارجی در سلطۀ سرنوشت و تقدیر است و معموال علت  .3
داند. اما در رمان قضا و قدر هایش را سرنوشت و تقدیر میهای شخصیتدکارکر

: 1394 )فورستر، استشده نهاده نیعت آوجود ندارد و در آن بنیاد هر چیزی بر طب
65- 67 .) 

  :نمودبه موارد باال  این مورد را اضافه توان می

دلیل تر از کارکردهایش است. بهشود مهمدر متون تاریخی شخصیتی که ترسیم می .4
اما در متون شوند؛ زندگی یک شخص واقعی خلق میاینکه آن متون برای بیان 

ها اهمیت ها که قهرمان آنان واقعی نیست کارکردهای شخصیتداستانی و رمان
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گر است و مورخ تنها به آفرینش نویسرمانبیشتری دارد. به همین دلیل است که 
 پردازد. ضبط و نقل اعمال می

. تصور ما از شودیمشخص م شوند،یکه در آن خلق م یبا توجه به متن هاتینوع شخص
نباشند چون  یواقع یهاخلق کنند که فراتر از انسان ییهاتیشخصکه است  نیا یخیمتون تار

 یخیدر متون تار حالنیا . باشوندیم کینزد« رمانس»و « اسطوره» یبه نوع ادب صورتنیادر
اند و قرار گرفته خیوبغض تارکه همواره مورد حب یافت را یدشاهاننشان پا توانیما م
. استشده میها ترسآن یاند برابوده واقعا از آنچه  دتریپل ایبهتر  یااوقات چهرهیگاه

از او  یمتفاوت ۀدر متون مختلف چهرپادشاهان است که  نیاز ا یکیخوارزمشاه  نیالدجالل
. استشده کیها نزدبه قهرمان رمانس «نگارانهخیتار»متون  ۀلیوسبه یگاه یشده و حت میترس
هفتم تا دوران  ۀاز سد یو ادب یاسالم ۀنگارانخینبرد سند در متون تار ۀپژوهش واقع نیدر ا

 ریاثابن کاملاز کتاب  نگارانهخیمتون تار یزمان ۀ. دامناست عطف توجه واقع شدهمعاصر 
. متون ابدییم انیش( پا1398در سال ) خوارزمدالورکتاب  باو  شودیق( شروع م555-630)
و  یخیتار یهاها، رمانو شامل اشعار، منظومه رندیگیقرار م یزمان ۀگستر نیدر ا زین یادب

اثر ادبی و تاریخی  ششوسی هستند. در این جستار الشعراتذکرهو المصدور نفثه یدو اثر ادب
 اند.شدهبررسی

 پژوهش ۀپیشین. 2
است که با موضوع پژوهش حاضر و دورۀ الدین خوارزمشاه دو مقاله نوشته شدهدربارۀ جالل

الدین، مغوالن و فتح پنجاب و سند جالل»مقالۀ . یابدپیوند میزمانی مورد بررسی در آن 
در این مقاله ( نوشتۀ پیتر جکسون و ترجمۀ مهری ادریسی. ش1384« )دست خوارزمشاهیانبه

وقایع الدین مینکبرنی، طبقات ناصری و جهانگشای جوینی  سیرت جاللبا استفاده از سه اثر 
زمان به  شده در این مقاله مربوط روایتاست. حوادث ق بررسی شده621تا  618 هایسال

گزارش بسیار که نای الدین در هند و وقایع بعد از نبرد سند است؛ ضمنسکونت جالل
الدین به روایت وقایع زندگی چنگیزخان و ناصر الدین دارد و بیشترمختصری از زندگی جالل

( نوشتۀ یزدان فرخی ش1396« )الدین خوارزمشاهسرانجام جالل»مقالۀ است. قباچه پرداخته
است. بررسی کرده ق628الدین خوارزمشاه در از پایان زندگی جالل ارچند روایت متفاوت 

ادبی واقعۀ نبرد سند در تعریف شخصیت نگارانه و در پژوهش حاضر با استفاده از متون تاریخ
رسد با نشان نظر میتر بهشود روایتی که درستو تالش میالدین خوارزمشاه بررسی جالل



 

 

 ترین روایتمهم واقعه اینشود. ها و اعتبار مورخان نشان دادههای دیگر روایتدادن ضعف
گذشته تا کنون او را با این بسیاری از متون از الدین خوارزمشاه است و زندگی جالل در

دستاورد پژوهش  اند.یاد کرده« قهرمان سند»و از او با عنوان  ماجرا به خوانندگان شناسانده
بخشی از تاریخ پرتالطم دورۀ مغول و پس از درست عموم مورخان و ادیبان در تحلیل برای 

    ارزش است.، پراهمیت و دارای اندآن که در متون تاریخی و ادبی انعکاس یافته

 بحث و بررسی . 3
 رو شد وبهبار با مغوالن روخوارزم بیرون آمد چندینکه از الدین خوارزمشاه از زمانیجالل
نبرد پروان بود. هرچند این نبرد باعث در آخرین پیروزی او  .آنان را شکست داد بار هر

الدین تدبیری جاللاما بی ؛گرمی ایرانیان شد و پشت چنگیزخان را به لرزه درآوردپشت
خبر لشکرکشی مغوالن را به فرماندهی  وقتیشوند. در آن زمان باعث شد سپاه او پراکنده
 ؛به سرزمین هند برودسمت رود سند حرکت کند تا مجبور شد به ،شخص چنگیزخان شنید

الدین با متون، جاللنوشتۀ  رسیدند و بنابرسرالدین از آب از عبور جالل مغوالن پیش اما
و مبارزه کرد تا اینکه توان  گیبرابر آنان ایستاد نفر از یارانش از بامداد تا شام درهفتصد

. در میان متون تاریخی و ادبی که شدرود سند  ناگزیر به عبور از  مقاومت را از دست داد و
رای ماجروایتگر این رویداد هستند در دو قسمت این ماجرا تفاوت وجود دارد. اولین تفاوت 

گیرد و مینشینی هنگام عقبالدین است و تصمیمی که او دربارۀ آنان حرم و خانوادۀ جالل
 از رود سند است. الدین دومین تفاوت نحوۀ عبور جالل

  الدین در نبرد سندحرم جالل. 3-1
متون از کند و به نقل برخی تا آخرین لحظات در برابر مغوالن ایستادگی میالدین جالل
 . در این ماجراشکندبود میالدین از آب، آماده شدهای که برای عبور حرم جاللکشتی

روایت  و به سه شکل با اختالف اسناد تاریخی و ادبیگیرد در تصمیمی که دربارۀ حرمش می
  :استشده
 

شکلی کنند بهای نمیالدین در روایت اشارهتعدادی از متون به حرم و خانوادۀ جالل .1
 .اندنداشتهر در آن حادثه حضور ه انگاک



 

 

 انداشاره کرده دلیل ترس از اسارتها بهدر آب انداختن آنمتون به از دیگر  برخی .2
 . 

 کنند.اشاره می مهلکۀ شاهو فرار از الدین دیگر به رها کردن حرم جالل شماری .3

 )قهرمان تاریخی(نخست  روایتِ. 3-1-1

ترین روایت را به دورۀ است که نزدیکاثیر آمدهابن کامل در بارنخست ،این شکل روایت
از راویان معتبر باید را اثیر ابن است.تالیف شده ق629 الدین دارد و درزمانی زندگی جالل

جمله نسوی قرار از اوستفادۀ مورخان بعد از امورد روایت وی الدین دانست. زندگی جالل
ای از ذکر تصاریف روزگار با پسر در عقب شمه»: گویداثیر مینسوی دربارۀ ابن است.گرفته

الدین منکبرنی، سقی اهلل ثراهما و جعل الجنه مثواهما، دیدم و دانستم که سعید شهید او جالل
اثیر دربارۀ ابن(. 4: 1365 نسوی،)« استاز معظمات امور و جالیل اخبار چیزی فوت نکرده

 گوید:این رویداد می
خان که ذکرش پیش پی جنگیدند. در این پیکار خونین امیر ملکدرسه روز با مغوالن پی

شدند. اما در میان آن کافران شمارۀ از این گذشت، و گروه بسیاری از مسلمانان کشته
فزونی داشت. پس از سه روز شدگان شدگان بیشتر بود. تعداد زخمیان بر تعداد کشتهکشته

برگشتند و دور شدند و در جائی دور اردو کشیدند و جنگ آن کافران از مسلمانان دست
سبب فزونی رسد و از سوی دیگر بهسو کمکی برای اینان نمیزدند. مسلمانان دیدند از یک

که در این جنگ چه بر سر کافران دانستند نمی نا ضماند. شدگان و زخمیان ناتوان شدهکشته
 (.213 -211 /26: 1371اثیر، )ابن آمده  و آنان در چه حال هستند

نشینی از ضمن عقبالدین بعد از سه روز مبارزه با مغوالن جالل ،اثیرابنبراساس نوشتۀ 
ای به در روایت نسوی هیچ اشارهکند. به همراه یارانش از آب عبور میرویارویی با دشمن، 

که  نیزق( 657) طبقات ناصریدر کتاب شود. ها دیده نمیحرم پادشاه و در آب افکندن آن
چنگیزخان لشکرهای »: استنشدهای الدین اشارهاز جمله متون متقدم است به خانوادۀ جالل

الدین را طاقت مقاومت نبود ... بر لب آب سند طرف غزنین آورد، سلطان جاللخود را به
طرف هندوستان الدین بشکست، و خود را در آب انداخت و منهزم بهمصاف شد، و جالل

 الدینجاللق( تنها به رفتن 674) التواریخنظام(. کتاب 1/316: 1342)جوزجانی، « آمد
بر »گوید: نیز میق( 730) تاریخ گزیده(. 93: 1313کند )بیضاوی، میاشاره سمت هند به

الدین با هفتصد مرد، کنار آب سند جنگ کردند. چنگزخان مظفر گشت. سلطان جالل



 

 

تبریزی  ۀنامشهنشاه(. در 497: 1364وفی، مستحمداهلل )« کشتی از آب سند گذر کردبی
ای الدین اشارهشود به خانوادۀ جاللاینکه جزئیات این حادثه با دقت ترسیم میق( با 738)

  .1استشدهتکرار  نیز این شکل در دوازده متن دیگر (.315 -313: 1397، کند )تبریزینمی
 

 (باغیرت )قهرمان . روایت دوم3-1-2

 یمنش ،یق( اثر نسو639) ینکبرنیم نیالدجالل رتیسکتاب در  بارنیشکل اول نیا

 دهوالدین نبدر واقعۀ نبرد سند نسوی در کنار جالل. استشدهترسیم  خوارزمشاه نیالدجالل

سلطان  شدۀکشته به پسر تیروا نیدر ااست. هایش این ماجرا را روایت کردهو براساس شنیده

 ینسو است.شده تیروا طانسل ۀتن خانوادخبه آب اندا ی، ماجراهو در ادامشود می اشاره

 : سدینویم

 نیالدکردند و جالل دیبرده شه زخانیچنگ شیشد، پ ریاس نیالدجالل ۀهشت سالهفت پسر

 کردندیم ادیفر  دهیوالده و مادر فرزند و حرم خود آمد همه آواز برکش شیمنهزم و منکسر پ

را در آب غرق کردند.  شانی. پس فرمود که امیتاتار شو ریکه: ما را بکش و مگذار که اس

به نفس خود به هالک  شانیکه ا است،یو رزا بیمصاو نوادر  ایبال بیعجا ۀلاز جم نیو ا

چه  ترمیعظ بتیمص نیتن در داده در آب اندازد. از شانیبه هالک ا زیرضا دهند، و او ن

 (.111: 1365 ،یباشد؟  )نسو بتیمص

 نیاکردن ماجرا دارد در این روایت سعی در احساسی الدینجالل کردن حرمواردنسوی با 

تاحدودی است اختالف دارد و آن را آمده یکه در کتاب نسو یگرید یهاتایبا رو تیروا

ای اشارهالدین منابع نسوی بوده به خانوادۀ جاللاز اثیر که اینکه ابن ضمن .2کندمی اعتباربی

الدین قبل از نبرد سند به همراه بودن خانوادۀ جاللمورد بررسی کدام از منابع و هیچ کردهن

 به نسویگیرد. می ها به صورت ناگهانی در این رویداد شکلاند و حضور آنای نکردهاشاره

کند که عاقبت اشاره می ق616وچک او در خاتون، حرم سلطان و فرزندان کخروج ترکان

الدین از ( و دربارۀ خروج جالل57شوند )ن. ک: نسوی، اسیر مغوالن میمازندران در شهر 



 

 

ملک، برنشست و بیابانی را که میان با سیصد سوار، مقدم ایشان دمر»گوید: می خوارزم

این (. 86خوارزم و خراسانست در ایام اندک قطع کرد ... و از آنجا به نسا رسید )همان: 

 اند.  الدین همراه او نبودهحرم جاللوج از خوارزم در زمان خردهد که روایت نشان می

که به  یو متون یخیتار یهامانند اشعار، رمان یدر متون ادب یبعد از نسو روایت نیا

. عباس اقبال در شودیخلق کنند، تکرار م «رتیغبا»پادشاه  کی ریتصو خواهندیم ینحو

 زا یمین نیالدجاللکند که می اضافه واقتباس  ینسو تی( از رواش1312) مغول خیتار

: دیگویم ی. وشوندیمآنان توسط مغوالن کشته یو باق استرا در آب انداختهاش خانواده

و از خاندان سلطان اطفال و ذکور  افتیهرکس را  نیالدجالل انیلشکر یۀاز بق زخانیچنگ»

 یدیحم ی(. مهد63: 1388 ل،)اقبا« ... رحم نکرد  زین رخواریگذراند و بر طفل ش غیرا از دم ت

 نیالدکه جالل دیگویحادثه م نیا فیتوص ی( براش1330« )در امواج سند»در شعر  یرازیش

در جنگ  دهدیچون احتمال م شود،یقدم مشیاش در آب پانداختن خانواده یخودش برا

 :دیگویم یشکست بخورد. و

 اگرررررر امشرررررب زنررررران و کودکررررران را

 نگرررررددچررررو فررررردا جنررررگ بررررر کررررامم 

 بایررررد فرررردا کررررردشرررربی آمررررد کرررره می

 سرررررتاد و جنگیررررردیپیش دشرررررمنان ابررررره

یک بررررهپررررس آنگرررره کودکرررران را یک

 خواسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

 ل دادشررررران غسرررررلاوّبررررره آب دیرررررده 

 آلرررررودبگیرررررر ای مررررروج سرررررنگین کف

 زنرررران چررررون کودکرررران در آب دیدنررررد

 گفترررررررۀ شررررررراهگرررررررران بیوز آن درد

 

 ز بررررریم نرررررام برررررد در آب ریرررررزم 

 ترررررروانم کررررررز ره دریررررررا گریررررررزم

 راه مملکرررررت فرزنرررررد و زن رابررررره 

 رهانررررد از بنررررد اهررررریمن وطررررن را

 آگین در هرررروا کررررردنگرررراهی خشررررم

 سرررپس در دامرررن دریرررا رهرررا کررررد 

 ز هررم واکررن دهرران خشررم، واکررن ...

 چرررو مررروی خویشرررتن در تررراب رفتنرررد

 چررررو مرررراهی در دهرررران آب رفتنررررد

: 1375 ،حمیررردی شرررده از، نقلپنررراهی)

270_271.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

؛ خشم استشدهترسیم الدین ای احساسی دربارۀ مرگ فرزندان جاللدر این شعر صحنه
است؛ ضمن اینکه دهد روایت را بسیار زیبا کردهالدین که آب را مورد خطاب قرار میجالل
بینند خود را غرق اندازد و زنانش وقتی صحنه را میالدین تنها فرزندانش را در آب میجالل
الدین بودن جاللچارهیبۀ ( دربارش1346) الدین خوارزمشاهسلطان جاللکتاب کنند. می
های تاریخ ایران است که مردی انگیزترین منظره در صفحهاین یکی از غم»گوید: می

« غیرتمند چنان در تنگنا قرار گیرد که فرمان دهد تا عزیزانش را برابر چشمش هالک سازند
( به 1370) الدین خوارزمشاهیا جالل1قهرمان سندمان تاریخی (. در ر101: 1346)دبیرسیاقی، 
تر و برای واقعی 2گزلالدین به نام گلینپردازد و همسر جاللتر صحنه میجزئیتوصیف 

ها را در آب غرق کند که آنآید و از او خواهش میتر شدن روایت به سخن درمیجزئی
 گوید: راوی می ؛کند

سوگند  اکنان، شوهر دالورش را به خداوند یکتزنان و مویهشیونش، همسر« گزلگلین»
دست دشمنان خونخوار، همگی آنان را دوری جستن از ننگ اسارت بهخاطر دهد که بهمی
 (. 191: 1370)نجمی، قتل برساندبه 

الدین سیرت جاللمانند روایت  نیز( ش1370) اترارهای شهر شرارهدر رمان تاریخی 

ترین این خود یکی از تراژدی»: گویدشود و راوی میاین حادثه روایت میمینکبرنی 

های تاریخ ایران است که مردی غیرتمند در چنان موقعیت تنگی قرار بگیرد که ناگزیر صحنه

(. 461: 1370)افراسیابی،« شود عزیزترین کسان خود را پیش چشمش به هالکت رسانند

نیز این روایت ( ش1376) (استقامتتندیس دلیری و )الدین خوارزمشاه کتاب سلطان جالل

کند که یکی ( و در این کتاب به این موضوع اشاره می168: 1376کند )پناهی، را ترسیم می

الملک بود. این الدین که سلطان به آب انداخت تا اسیر تاتار نشود، دختر امیناز زنان جالل

 گوید: کند. راوی میبودن این شکل روایی کمک میادعا به واقعی

الملک، سردار شجاع و دالور خوارزمشاه الدین، دختر امیناز دیگر همسران سلطان جالل

جزو آن دسته از زنان حرم بود، که  ا ظاهرالملک زاده او نیز بود. دختر امیناست که دایی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مشخص است این صحنه در کتاب ناصر نجمی بسیار مهم است و قهرمان کتابش  نیزهمانطور که از نام رمان  1

 کند.را با این ماجرا معرفی می
  است. و داستانی این شخصیت ساختۀ ذهن راوی 2



 

 

دست شدند تا بهود سند انداختهالدین در آب ردرخواست خود و فرمان سلطان جاللبه

الدین قباچه تاتارها اسیر نشوند. او از آب نجات یافت و به سرزمین تحت حکومت ناصر

الدین را با احترام الدین به هندوستان رفت، قباچه، همسر جاللافتاد و پس از اینکه جالل

 (. 137: 1376ای نزد سلطان گسیل داشت )پناهی، بسیار، همراه فرستاده

کند و گویی نقل از اقبال آشتیانی و عالمه قزوینی نقل می بهاین موضوع را پناهی سمنانی 

( و نسوی 138شود )همان: الملک در متون معاصر ذکر میاین نسبت بین سلطان و دختر امین

( نیز این شکل روایتی ش1398)خوارزم دالور کنند. کتاب ای نمیو متون کهن به آن اشاره

نویسد که نیمی از حرم سلطان توسط مغول کشته پسندد و مانند روایت تاریخ مغول میمیرا 

 (. 79: 1398، بیرانوندو اسیر شدند )

 (غیرتبی)قهرمان  . روایت سوم3-1-3

و از سوی شماری از  ثبت ق(681) جوینیجهانگشایبار در کتاب نخست روایتاین 

از  عنوان دبیر ایلخانیانبه سیمایی که جوینی است.معاصران و اخالف وی تکرار شده

 براساس این روایت،. استمخالف روایت نسوی کامال  با کند میترسیم  الدینجالل

 :کندو آنان را در چنگال مغوالن رها می کردهاش خداحافظی الدین از خانوادهجالل

درگذشت ... و سلطان اوالد خشک تر و لببا دیدۀ ننگونامچون دید که کار تنگ شد، از 

گریان وداع کرد ... فرمود تا جنیبت درکشیدند چون بر آن بریان و چشمیو اکباد را به دلی

 (. 182: 1387جوالنی کرد )جوینی،  آسانهنگسوار شد، کرتی دیگر در دریای بال، 

تنهایی از آب نشده اما وقتی بهاش اشارهبه وداع سلطان با خانواده( 704) جامع التواریخدر 

: 1362کنند و او شاهد آن ماجرا است )همدانی، کند مغوالن به خانوادۀ او حمله میعبور می

 (.369: 1348کند )بناکتی، را تکرار میالتواریخ جامع نیز روایتبناکتی (. تاریخ 1/376

 د: نویسکند و میبه وداع سلطان اشاره می جوینیجهانگشاینقل از بهق( 831) ظفرنامه



 

 

گریان اوالد و اکباد را با هزار درد و داغ، وداع کرد ... چون سلطان بریان و دیدۀسلطان با دل

الدین از آب بگذشت همچنان کنار آب بیامد تا مقابل لشکرگاه مشاهد نمود که خانه جالل

 (. 159: 1387متعلقان او را غارت کردند )یزدی،  ۀخزانو 

به مشاهدۀ غارت  ،رساندرود می سویسالمت به آن وقتی به الدیندر این روایت جالل

تصویر  ،شودمی الدین نمایش داده. در این شکل تصویری که از جالل3نشیندحرم خود می

 . است یشفکر نجات خوتنها  به گذارد واش را تنها میخانوادهاست که « غیرتبی» یپادشاه

  سندماجرای عبور از رود . 3-2

مقاومت  تاب  اما چون  ؛مغوالن ادامه دادبعد از ماجرای حرم به مبارزه با الدین سلطان جالل

ۀ تصمیم گرفت از آب سند عبور کند. دربارۀ نحو ،شدنجای تسلیمدر برابر آنان نداشت به

 در متون دیده می شود:  عبور سلطان از آب سه شکل روایت

 ؛وسیلۀ کشتی الدین از آب بهجالل ، روایت عبورروایت نخست .1

 الدین از آب به وسیلۀ اسب؛، روایت عبور جاللروایت دوم .2

 .  بدون اشاره به وسیلۀ عبور آب الدین ازسوم، عبور جاللروایت  .3

 

 )قهرمان تاریخی( یت نخستارو. 3-2-1

خود  اثیر در روایتاست. ابنآمده( ق629)اثیر ابن کاملبار در کتاب نخستاین شکل 

 گوید: . وی میکنداشاره می الدین با کشتیو عبور جالل بودن رود سندآبصراحت به پربه

رسیدن الدین مقدور نبود که تا فرادر پی او روان بود. بر جالل شتاببهچنگیزخان هم 

چنگیزخان و لشکریان مغول از آب عبور کند. مسلمانانی هم که با وی بودند در این هنگام 

ای نداشتند جز اینکه بجنگند و پایداری نشان دهند زیرا گذر از رود برای ایشان میسر چاره

خان ... و گروه پی جنگیدند. در این پیکار خونین امیر ملکدرنبود ... سه روز با مغوالن پی



 

 

شدگان بیشتر بود. پس شدند. اما در میان آن کافران شمارۀ کشتهبسیاری از مسلمانان کشته

]مسلمانان[ که هایی کشتی... کشیدند. دستاز سه روز جنگ آن کافران از مسلمانان 

خواستند برای ایشان رسید و سوار شدند و از آب گذشتند تا کاری که خداوند انجامش را 

از رفتن  کهحالیدرگشتند سوی غزنه بازرسد. روز بعد آن کافران بهانجامبود بهاراده فرموده

 (. 213 -211 /26: 1371اثیر،بودند )ابنمسلمانان به هندوستان و دور شدن ایشان دلگرمی یافته

الدین و . سند رودی پرآب است و برای جالل1است: در این روایت به چند نکته اشاره شده

نشینی عقب. مغوالن بعد از سه روز مبارزه با مسلمانان، 2سپاهیانش امکان عبور از آب نیست؛ 

هایی که . در این زمان کشتی3ند؛ خبرها بیکه مسلمانان از حال آنای کنند؛ به گونهمی

با جزئیات روایت  روایت بااینکه کنند. اینرسد و از آب عبور میخواستند میمسلمانان می

این روایت نسوی را از بیشتر متون، و  استنادیده گرفته شده ؛ رسدشده و منطقی به نظر می

   اند.کردهدلیل بار حماسی و احساسی آن انتخاب به ماجرا

 

 )قهرمان رمانسی( روایت دوم. 2-2-3

 الدین مینکبرنیسیرت جاللدر بار و اولیناز این واقعه است « ادبی»برداشتی  روایتاین 

  است:ثبت شده (639)

بحرزاخر بود، با تمامت باتر و در پیش الدین به کنار آب رسید، و در پس حسامچون جالل

ست که حق ا بگذشت. و این از غرایب عالمبود اسپ را پاشنه زد و از آب سالح که پوشیده

رساند؛ آن اسپ تا وی نمیه کردن از هیچ چیز آسیبی بای را محافظت خواهدچون بنده

وقت آنکه فتح تفلیس کرد و والیت ابخاز بگرفت باقی بود. و قرب چهارهزار آدمی از 

بود؛ چون اهل نشور که از قبور منبعث شوند، نه شکر او بدان طرف از آب خالص یافتهل

کفش در پا نه کاله بر سر نه جامه در بر؛ و از آن جمله سیصد سوار بودند که سه روزه راه 

نفر از خواص بود با سهالدین افتادند، سبب آنکه او را موج آب به دور انداختهپیش از جالل



 

 

از سالمت سلطان الدین علی شیرانداز، و این جماعت بهادر، قابقج و سعد خود: قلبرس

بودند، تا چون بدیشان پیوست از نو زندگی خبر و در کار خود متحیر و مضطر ماندهبی

یافتند. و در زرادخانۀ جاللی شخصی بود او را جمال زراد گفتندی، پیش از واقعه با تمامت 

بود. در آن وقت با کشتی ماکول و ملبوس به خدمت حاضر ی رفتهاگوشههاسباب خود ب

: 1365الدین لقب داد )نسوی، الدین موقعی تمام یافت، و او را اختیارشد، و پیش جالل

110- 113.) 

آن را از عجایب  نیزخود راوی  و استروایت نسوی با جزئیات کمتری نوشته شده

کند که یک کشتی برای بردن حرم اشاره میراوی و  4استآب بودهسند رودی پر. داندمی

های دیگری اینکه نشانهشود. ضمنمیجریان آب شکسته دلیلداشته که به الدین وجودجالل

که از آب ؛ سربازانی کندمیرا کمتر  روایتپذیری باورکه  رود وجود دارداز پرآبی این 

امواج آب سه  دلیلالدین بهجالل اند وعبور کردند مانند کسانی بودند که از قبر منبعث شده

الدین نفر از سپاهیان جاللگوید که حدود چهارهزارروز از لشکریانش عقب ماند. راوی می

دهد که رسد ضمن اینکه نشان میمینظراز آب عبور کردند. عبور این تعداد سپاهی اغراق به

سالمت بسیار زیادی مانند او بهاست چون سواران نبوده برانگیزتعجبالدین چندان کار جالل

خبری یکی دیگر از ایرادات روایت این کتاب بیداشتن اسب.  حتیبدون  اند،از آب گذشته

رساند الدین میسرعت خودش را به جاللمخاطب از احوال مغوالن است. چنگیزخان که به

به او را عبور از آب  ۀزاجاراحتی کند آیا بهالدین از آب چکار میبعد از گذشتن جالل

الدین را سلطان جالل»: شود( خیلی مختصر روایت میق657) طبقات ناصریدهد؟ در می

الدین بشکست، ، بر لب آب سند مصاف شد، و جاللطرف پرشور آمدطاقت مقاومت نبود، به

(. 316: 1342)جوزجانی، « طرف هندوستان آمدو خود را در آب انداخت و منهزم به

هایش این رویداد را با جزئیات بیشتر به نقل از نسوی و شنیده( نیز ق681) جوینیجهانگشای 

   گوید:می و کندترسیم می



 

 

... و بر مثال شیر  گز بود یا زیادت که اسب در آب انداختاز کنار آب تا رودخانه مقدار ده

مشاهده  غیور، از جیحون عبور کرد و به ساحل خالص رسید. چنگیزخان چون حالت عبور او

کرد، به کنار آب دوانید. مغوالن نیز خواستند تا خود را در آب اندازند؛ چنگیزخان ایشان 

دهان  را منع کرد. دست به تیر بگشادند ... چنگیزخان و تمامت مغوالن از شگفت دست بر

از پدر، »نهادند. و چنگیزخان چون آن حال مشاهدت کرد، روی به پسران آورد و گفت: 

باید. چون از دو غرقاب آب و آتش به ساحل خالص رسید، از او کارهای بسیار  پسر مثل او

شش کس عاقل چگونه غافل تواند بود؟ ... پنجشمار تولد کند. از کار او مردهای بیو فتنه

بود ... بدو متصل شدند، چون جز تواری و اختفا آب ندادهاز مفردان که روزگار، ایشان را فرا

ای ممکن نبود، یک دو روز توقف نمودند، تا مردی پنجاه دیگر بدو ندیشهدر میان بیشه ا

 (.183 -182 /2: 1387پیوستند )جوینی، 

است. گفتار گز یا بیشتر بودهگوید که دهدر روایت جوینی دربارۀ بزرگی رود می

 چنگیزخاناست. پردازد در این روایت اضافه شدهالدین میچنگیزخان که به تحسین جالل

. کندالدین بروند اما علت آن را بیان نمیدنبال جاللدهد که بهبه سربازانش اجازه نمی

رساند تا مانع فرار او بشود و به قول راوی الدین میسرعت خودش را به جاللکه به مغولخان

رساند چرا اجازۀ دستگیری او را به ثجاج خودش را به آنجا میوهاج و سیلمانند برق

گذارد از آب عبور کند؟ این مسئله کمی روایت را غیرمنطقی دهد و مینمی سربازانش

 الدین پیوستند.نفر به جاللنفر و بعد از آن پنجاهکند که در ابتدا پنجکند. راوی اشاره میمی

 جهانگشای جوینینیز روایت الصفا روضهو  االنسابمجمع، گزیدهتاریخ، وصافتاریخ در

ای، ؛ شبانکاره497: 1364مستوفی، حمداهلل ؛ 432: 1388، الحضرهوصافاست )تکرار شده

 .(3362 -4/3361: 1385؛ میرخواند، 144: 1363

. پردازدنقل مختصر این روایت مینقل از جوینی بهبه (704) حسنی التواریخجامعکتاب  

بودند اما الدین آمادهکند که برای بردن جاللهایی اشاره میدر این کتاب به کشتی

چون به غزنین رسید »گوید: راوی می  کنندالدین و سربازانش بدون کشتی عبور میجالل



 

 

شهاب یزدی، ابن)« بودها را آماده کردهکنار آب کشتیست که سلطان بها شنید که پانزده روز

رفتن که آمادۀ شود هایی اشاره مینیز به کشتی (ق717) بناکتیتاریخ  در کتاب  (.614برگ: 

اند. اما قبل از اینکه سلطان از آب بگذرد هستند و براساس شدت جریان آب آسیب ندیده

چنگیز در این   گذردها با اسب از آب میجای کشتیالدین بهرسند و جالللشکر مغول می

خواهد او را زنده دستگیر کند به همین دهد و میالدین نمیانداختن به جاللروایت اجازۀ تیر

مانند ( 738) تبریزینامۀ شهنشاه(. در 369: 1348تواند فرار کند )بناکتی، الدین میجالل دلیل

کند و بعد از او سربازانش با سلطان با اسب عبور می اماها حاضر هستند کشتیبناکتی تاریخ

کند؛ به همین دلیل رود سند اشاره میآبی پر گذرند. در این داستان ابتدا بهکشتی از آب می

کند که جوان سیاهی صاحب ای پیدا میرود و کشتیکشتی می یافتندنبال الدین بهجالل

 (.314 -313 :1397رسند )تبریزی، خورند تا اینکه مغوالن میاوست. مدتی با هم شراب می

یاری  ونددهد سپس از خداجنگد و توان مقاومتش را از دست میالدین با مغوالن میجالل

که آتش را برای حضرت  گونههمانکند، نیز دریا را بر او آرام می دونخواهد و خدامی

( و بعد از آن سربازانش با 315 - 314کند )همان: ابراهیم سرد کرد؛ سلطان از آب عبور می

(. تاثیر این روایت از 374کنند )همان: بودند از آب عبور میای که پیدا کردهآن کشتی

بودن هزکند و معجالدین از آب عبور میدلیل اینکه تنها جاللهای قبلی بیشتر است بهروایت

هنگام عبور از خدا الدین شاعر دربارۀ یاری خواستن جالل دهد.این اتفاق را بیشتر نشان می

 گوید:از آب می

 زنرراگرره رهرری دیررد بررر آب رانررد

هربرران گشررررت دریررای م  نیررلبر او 

هنررگتگرراور شررررنرراور برره ن  سرررران 

 خرروارزمشررررراهبرررون آمررد و پررور 

 

خوانرردجهرران  ب ین را برره یرراری  فر  آ

 چو آتش کرره گلزار شررررد بر خلیررل

نگ به ج یا  با ژرف در ند   شررررده ت

 فرررود آمررد و رسرررررت ز آوردگرراه

 (315 _ 314: 1397 )تبریزی،          

 



 

 

الدین با اسب از شود. جاللماجرا با جزئیات بیشتری ترسیم میالشعر تذکرهدر روایت 

انگیزاند و در آن لحظه تنها خواستۀ چنگیز تحسین چنگیزخان را برمیکند و رود عبور می

وباالی تو را گوید که برخیز تا قداین است که یکبار به او فرمان بدهد به همین دلیل به او می

: 1382، دولتشاهکند )شود و چنگیزخان برای او آرزوی سالمتی میالدین بلند میببینم، جالل

به اقتباس از روایت نسوی داستانی زیبا از این  ش(1330« )امواج سنددر »شعر  (.146 -145

 گوید: کشد و میحادثه به تصویر می

 شررربی را تررا شررربی بررا لشرررکری خرد

تنررد ف گر گردش  بر  گرد  کر   چو لشرررر

 دشررروارچو بگذشرررت از پس آن جنگ

یز گ ن چ گفررت  فرزنرردان و یرراران   برره 

 

 ، ز سررررهررا خود افکنرردسررررهررا تنز 

تی بررادپررا در  کنرردچو کشرررر ف   رود ا

 ، آسرررررانپررایرراببرریاز آن دریررای 

ید با ند  ید این ،که گر فرز  سرررران با

: 1376، حمیدی شرررده ازنقل ،)پناهی   

271.) 

الدین اشاره به اهمیت اسب جالل کردن روایتمعاصر برای باورپذیرتر های در روایت

به « پایمردی اسب وفادار»که با عنوان  (ش1341) قهرمانان تاریخ ایراندر روایت  کنند.می

کند می الدین بیشتر از خود او در روایت اشارهپردازد به شجاعت اسب جاللنقل داستان می

 گوید:الدین نجات خودش را مدیون اسبش است. راوی میو جالل

خیز اسب با آنان فاصله یافت، سر به گوش اسب خود نهاد و یاری  چون به اندازۀ میدان

خواست و مهمیز را بر پهلوی او نوازش داد، اسب هوشیار گویی زبان التماس صاحب 

گران از جای جست و با یک خیز به میان سند جست، مهربان خود را فهمید، چون کوهی

پیچیدند، مقاومت کرد، شناکنان در سینۀ امواج جلو همهامواج خروشان هر چند او را ب

گریز کمان کشید، چند تن سپاهی مغول را که در وگالدین نیز به حال جنرفت، جالل

اندازی به او داشتند، طعمۀ هالک ساخت، تنی چند هم در تعقیب او خود ساحل خیال تیر

  (.46: 1342 ،)باستانیرا به آب افکندند و غرق شدند 



 

 

)روایت  به روایت اصلیدر زمان عبور از رود سند  را الدیندر این کتاب تیراندازی جالل

( نیز به اسب سلطان ش1368) دین و دولت در ایران عهد مغولکند. در میاضافه  نسوی(

دانند. منابع این دوره به اتفاق این گذر از آب را معجزۀ خدایی می»گوید: کند و میاشاره می

ها بعد، یعنی تا فتح تفلیس، زنده بود و به راکب شجاع خود گر سلطان مدتاسب معجزه

الدین را خاص تصور کنیم این مسئله (. اگر اسب جالل107: 1400)بیانی،  «دادسواری می

اند که ممکن است اسب کردهعبور آب سربازان او نیز از  ،نقل بیشتر منابعماند که بهباقی می

 الدین خوارزمشاهقهرمان سند یا جاللباشد. در کتاب  الدین نبودهآنان به خوبی اسب جالل

گوید که سلطان بر اسب ترکمنی کند و میالدین اشاره میرنگ اسب جاللبه نقش پر نیز

 شهر اترار یهاشرارهکتاب  (.192: 1370نجمی، )محبوب خویش نشست و از رود عبور کرد 

اجازه نداشت از آن اسب  یکس گریاز آن پس د»: گویدمی نیالداسب جالل دربارۀ ( 1370)

(. کتاب 462: 1370،یابی)افراس «دیخود را گذران یاسب دوران بازنشستگ رد،یبگ یسوار

 کندیرا تکرار م آنو  پسنددیرا م تیشکل از روا نیکه از منابع متاخر است ا خوارزمدالور

که  کندیبا اسب اشاره م نیالدجالل یمتردهکتاب به پرش  نی(. در ا73: 1398 رانوند،ی)ب

 ینیجو یجهانگشا تیروا زین گریهفت اثر د در)همان(.  کندیرا کم م تیروا نیا یریباورپذ

 5.شودیم تیبا اختصار روا

غلبه دارد و در  عتیکه بر طب شودیم میترس یپادشاه نیالدجالل ،تیشکل روا نیدر ا

 نیالدشکل جالل نی. اکندیبرتر است و تنها او از آب عبور م زیها نآدم یۀها از بقاز آن یبرخ

 انیدر م یعبور از آب بدون استفاده از کشت ۀ. نمونکندیم کیزدن «هارمانس»را به قهرمان 

ممکن  هاآن یکار برا نیا «یزدیافره»داشتن  لیدلشده که بهتیروا زین یانیپادشاهان ک

  .6استبوده

 )قهرمان معمولی( روایت سوم. 3-2-3



 

 

 نظام التواریخاست که روایت مختصری از این ماجرا دارند مانند این شکل در متونی آمده

جانب هند چون لشکر خوارزمشاه منهزم شد و متفرق شدند و او به»گوید: راوی می(. ق674)

الطالبین مناهج(. در 93: 1313)بیضاوی، « ر مغول نیز کماهی حال معلوم نداشتندکرفت و لش

روزگاران، ، ناصریمنتظم، آراتاریخ جهان، التواریخلب، فصیحیمجمل الصادقین،فی معارف

بدون توضیح واقعه، آن را مختصر روایت  نیزتاریخ خوارزمشاهیان و تاریخ جامع ایران 

غفاری ؛ 117 -116: 1314قزوینی، ؛ 293: 1340، خوافی؛  86: 1397د )هاللی قزوینی، نکنمی

؛ خلعتبری، 477: 1384کوب، ؛ زرین1/434 :1363، اعتمادالسلطنه؛ 122: 1343قزوینی، 

 (. 378 /9: 1393اده، ز؛ حسن33: 1394

 گیری نتیجه. 4

نگارانه و ادبی بررسی شد. برای در میان دو نوع اثر تاریخ «نبرد سند»وقایع  جستار در این

 الدین سه شکل روایتی وجود داشت:رویداد عاقبت حرم جالل

ای که گونهکنند؛ بهای نمیلدین در روایت اشارهااز متون به حرم و خانوادۀ جالل . تعدادی1

این شکل روایتی را  استفاده از منابع موردمنبع هفده  در آن حادثه حضور نداشتند.گویی 

 .راوی این روایت است اثیرابناند. برگزیده

کند تا اسیر تاتار نشوند. اش را در آب غرق میالدین خانوادهجالل ،. در این شکل روایت2

 احساسی و عاطفیحماسی و  منظوربه از آنآفرینندۀ روایت است و  نسوی خالق این روایت

های تاریخی آن را نقل بعد از نسوی بیشتر متون ادبی مانند رمان .استبهره برده واقعه کردن

 .انداین شکل را برگزیده استفادهاز منابع مورد  نه منبع .اندکرده

اش در چنگال مغوالن الدین و رها کردن خانوادهنشینی جاللدر شکل سوم روایت به عقب. 3

در این  همنبع از منابع مورد استفاد. نه آفرینندۀ این روایت استجوینی است. اشاره شده



 

 

الدین در این شکل روایت تصویر چندان خوبی . جاللانداین روایت را تکرار کرده پژوهش

 ندارد و تنها به فکر نجات خود است. 

طرف در منطقۀ موصل، که عنوان مورخی بی)به اثیرابن ،دام از این سه راویکره

خاطر به الدین که به دلیل تعلق)منشی جالل، نسوی الدین است(های جاللآغازکنندۀ روایت

 امیرارغون و دبیر دربار) و جوینیکند( ها احساسی برخورد میالدین معموال با روایتجالل

های متفاوتی از و چهرهرا بازسازی  خودشان این روایتو جایگاه از منظر ، هوالکوخان(

دلیل اینکه به استتر به واقعیت نزدیک نخست روایتشکل . اندکرده الدین ترسیمجالل

و  اندای نکردههالدین قبل از نبرد سند اشاربودن خانوادۀ جاللکدام از منابع به همراههیچ

شمار بیشتری از و شود به همراه تعداد اندکی از سربازانش خارج میالدین از خوارزم جالل

    .اندبازسازی کردهاین شکل روایت را منابع 

 است:نیز به سه شکل در متون آمدهروایت عبور از آب سند 

است که کردهالدین با کشتی اشاره اثیر به عبور جاللابن کاملدر کتاب  نخست. شکل 1

 .رسد و تناقضی در مطالب نیستنظر منطقی میبه

از متون مورد  منبعوپنج کند. بیستالدین با اسب از آب عبور میجالل دوم . در شکل2

مانند ارتفاع آب و گفتار چنگیزخان  یجزئیات بعد از نسوی اند.بررسی این شکل را ثبت کرده

 وجود دارد کهمطالبی  متون تاریخی و ادبی در این. استبه اصل حادثه افزوده شدهنیز 

برتر  هااز دیگر انساندر این سیما است. وی تبدیل کردهقهرمان حماسی را به الدین جالل

دو از بیشتر  سیماشود . این ها نزدیک میکند و به قهرمان رمانسبر طبیعت غلبه می ؛است

 .کندآن را از واقعیت دور می ،اما تناقض درونی ؛استشکل دیگر تکرار شده

که شرح  شوددیده میاست و در متونی نشدهالدین اشاره شیوۀ عبور جاللشکل سوم بهدر . 3

 شود.با این شکل روایت مواجه می مخاطب در نه منبع .الدین دارندمختصری از زندگی جالل



 

 

 

 ها:نوشتپی

الصادقین، الطالبین فی معارفاالنساب، مناهجالحضره، مجمعتاریخ وصافدر متون  1
ناصری، هجوم اردوی مغول به ایران، آرا، منتظمالشعرا، تاریخ جهانفصیحی، تذکرهمجمل

روزگاران )تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی(، تاریخ خوارزمشاهیان، قهرمانان 
کنند الدین از رود سند اشاره میتنها به عبور جالل ملی ایران و تاریخ جامع ایران

، خوافی؛ 86: 1397لی قزوینی، ؛ هال143: 1363ای، ؛ شبانکاره432: 1388، الحضرهوصاف)
؛ 434: 1363السلطنه، اعتماد؛ 122: 1343؛ غفاری قزوینی، 145: 1382، دولتشاه؛ 292: 1340

 118: 1383؛ حقیقت، 33: 1394؛ خلعتبری، 477: 1384کوب، ؛ زرین432: 1367دستغیب، 
 (.378 /9: 1393اده، ز؛حسن

 
بیت شدن اهلالدین با اسب از رودخانه و غرقهای نسوی را مبنی بر عبور جاللاگر روایت 2

الدین نیز مانند دختر حرم جاللآید این است که چرا اهلکه پیش می او بپذیریم پرسشی

 ای که درالدین نیز مانند پسربچهالملک از رودخانه عبور نکردند یا پسر کوچک جاللامین

ر نکرد؟ نسوی روایتی از زبان شود از رودخانه عبوروایت نسوی داستانش نقل میادامۀ 

آورد از رود سند می ایبچهپسرالملک عالءالدین محمدبن مودود نسوی دربارۀ عبور ضیاء

 گوید:و می

در اثناء آنکه غرق شدن خواستم کودکی دیدم خیگی در دست، دست کردم که او را بگیرم 

هالک من میسر و غرق کنم و خیگ را از وی بستانم، کودک گفت: اگر خالص خود بی

را به ساحل برسانم. چنان کردم، هر دو و شوی، با من مشارکت کن تا تشود، راضی می

 (. 112: 1365خالص یافتیم )نسوی، 

الدین از سالمت از آب گذشت و جاللالملک است که بهراویت دیگر داستان دختر امین

 (. 116قباچه خواستار او شد )همان: 

 

 



 

 

                                                                                                                                        
دین و دولت در ایران  والسیر حبیب، حسنی التواریخجامع، التواریخمجمع، الصفاروضهدر  3

: 1380، پردازند )میرخواندنقل این شکل از این روایت میصورت مختصر بهبهعهد مغول 

؛ 659: 1380؛ خواندمیر، 615 -614برگ: شهاب یزدی، ابن؛  351برگ: حافظ ابرو، ؛ 3362

 (.107: 1400بیانی، 
سند اند دربارۀ بزرگی رود شده های هفت و هشت نوشتهمتون جغرافیایی که در قرن4

کند و از این رود سمت هند مسافرت میبه 734اش در سال بطوطه در سفرنامهابن گویند.می

به رودخانۀ سند  734در غرۀ محرم یعنی آغاز سال »گوید: و دربارۀ آن میکند عبور می

بطوطه، ابن)« های دنیا استیم. پنجاب یکی از بزرگترین رودخانهمعروف به پنجاب رسید

هایشان استفاده کند که هندیان برای عبور از رودخانه از کشتی(. در ادامه اشاره می17: 1376

همراهان امیر پیش »گوید: می از رود سند الملکعالءبطوطه دربارۀ مسافرت ابنکردند. می

تن از مردان پارو ایستادند. در حدود چهلاز راست و چپ می نشستند غالمان همروی او می

(. 24)همان: « کردند ... زدند. چهار کشتی دیگر از راست و چپ اَهَورَه حرکت میمی

است به بحر سند پیوسته»گوید: بن نجیب بکران دربارۀ رود سند میمحمد (605) ۀنامجهان

: 1342)بکران،  «های بسیار استدر وی جزیرۀ بحر هند، و مملکت زنگبار بر جنوب اوست، و

او به بزرگی نزدیک باشد به نیل »گوید: ریزد میرود مهران که به رود سند میو دربارۀ  (20

« مصر و در وی نیز گویند تمساح باشد چنانکه در نیل، و این جیحون را نیز دسیس خوانند

 (.  50)همان: 
از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت )تاریخ مغول  التواریخ،ظفرنامه، مجمع السیر، حبیبمانند  5

 )تندیس دلیری و الدین خوارزمشاهسلطان جالل، الدین خوارزمشاه، سلطان جالل(تیموری

حافظ ابرو، ؛ 159: 1387؛ یزدی، 2/658: 1380)خواندمیر،  تاریخ ایران قهرمانانو  استقامت(

؛ حقیقت، 168: 1376؛ پناهی، 102 -101: 1346؛ دبیرسیاقی،  63: 1388؛ اقبال، 351برگ: 

1383 :118   .) 

 



 

 

                                                                                                                                        
گذشتن از آب بدون نیاز به کشتی است. « هیلالظل»و « ایزدیفره»های داشتن یکی از نشانه 6

گذرند. می کشتی از آببی کیانیفرواسطۀ شود که بهدر شاهنامه نیز از پادشاهانی روایت می

کشتی از مانند کیخسرو، ممتازترین فرد دارای فره که به یاری آن )فره(، مانند فریدون بی

 گوید:گذرد. گودرز در ستایش کیخسرو به طوس نوذر میآب می

 ز جیحون گذر کرد و کشتی نجست»

 چو شرررراه آفریرردون کز ارونررد رود

 ز مرررردی و از فرررره ایرررزدی

 

 

 

 برره فررر کرریررانرری و رای درسرررررت 

 گررذشررررت و برره کشرررتی نیررامررد فرود

بدی  «ازو دور شررررد دسررررت و چشرررم 

 (. 2/460:  1369فردوسی،            ( 
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