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 چکیده

یکی از  ،از لحاظ تاریخیاثر فتم هجری نگاشته شده است. این هدر قرن و تاریخ جهانگشای جوینی اثری است که در قالب نثر فنی 

دوران مغول و روزگار به بررسی اوضاع و احواالت ی آن با شرح و بسط تمام آید و نویسندهی مغول به حساب میآثار مهم دوره

الی متن، نباید صرفا به این کتاب از منظر تاریخی نگریست، زیرا نویسنده عالوه بر بیان تاریخ، در البه ولیمقارن با آن پرداخته است؛ 

ها، یرانیو بیانعموماَ دهد. در واقع پردازد، نشان میآنها می ذکرکه به و اشخاصی  ثاحساسات و عواطف خود را نیز نسبت به حواد

دارد تا نسبت کند که او را وامیمیکشتارها، جنایات و اوضاع نابسامان اجتماع، جوینی را سرشار از خشم، نفرت، اندوه و ماتم بسیاری 

های مختلف غنایی همچون شکواییه، مرثیه، هجو ویا هایی که در قالب گونهبه رخدادها و یا اشخاص واکنش نشان دهد؛ واکنش

ی عواطف و احساسات ، به تخلیّهبا کمک عنصر وصفتا نویسنده  نموده استفراهم ای را و زمینه کردهو ظهور پیدا  مفاخره بروز

در این مقاله سعی شده است تا . با توجه به همین موضوع، و اغراض مختلف شعری را در اثر خویش جای دهد جوشان خویش بپردازد

های و واکنشپرداخته  هااین گونهبه تحلیل و بررسی هریک از  ،با ذکر شواهد گوناگون، رهای مختلف غنایی در این اثضمن بیان گونه

 مورد بررسی قرار دهیم. ،بارآور و جنایتها و حوادث عمدتاً تاسّفها و پدیدهعاطفی نویسنده را نسبت به اشخاص، مکان

 

 هجو.های غنایی، وصف، تاریخ جهانگشا، گونه: هاکلیدواژه
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 دمهمق

اثر عالءالدین عطاملک محمد بن محمد جوینی است که در قرن هفتم هجری به رشته  ،کتاب تاریخ جهانگشا

، در سه مجلّد فراهم شودمحسوب میترین متون نثر فنی فارسی تحریر در آمده است. این کتاب که یکی از مهم

الموت و   یملوک اسماعیلّیه ،رزمشاهیانعالوه بر تاریخ چنگیز و جانشینان آن، به تاریخ خوا ،آمده و در آن

ی شیوهه جهانگشای جوینی کتابی است که ب» نویسد: مذهب آنها نیز پرداخته شده است. بهار در مورد این اثر می

ی ی مقدمهشیوهه ی قدیم با تصرّفاتی تازه نوشته شده است و در مقدمه و حشو آن کتاب بانشاء و سبک منشیانه

ل فلسفی و اصول صحیح اجتماعی در علل حقیقی ئمسا ،جای )هرچند بسیار مختصر است(ه خلدون جای بابن

های واقعی دیگر در پیشرفت کار ی تاتار و علتشکست خوارزمیان و انقراض مدنیّت ایرانیان در برابر حادثه

این  ،(. او در ادامه52: 3، ج 1386« )باشدچنگیز واتباع خونریز او آورده است که در عالم خود منحصر بفرد می

های کتابیابد و آن را از این لحاظ به المصدور چندان یکدست نمینامه و نفثهمرزبان ،کتاب را همچون کلیله

متکلّفانه و آمیخته  ،عبارات خشندارای  ی نیزعبارات سلیس و لطیف و گاهدارای داند؛ زیرا گاهی عوفی شبیه می

 (. 53)همان: باشد میبه تعقید 

مچون ه، اغراض و معانی شعری نیز هجری ششم و هفتم هاینیعنی قر ؛ی نگارش تاریخ جهانگشامان با دورههمز

آثار این تقلید که مانند تقلید  .انجامیدبسیاری تنوّع و تکلّف  و بهدر نثر این دوره راه یافت  ،آن هایلوبالفاظ و اس

و مواردی خاص بود، کم کم انواع مختلف معانی  مشخص هایبخشاز مختصات لفظی شعر، در آغاز محدود به 

 ،تقلیدعالوه بر  ،نویسندگان و ادیبانو  شدشامل نیز  رااز قبیل وصف، مدح، رثا، نسیب، تشبیب  و تغزّل  ؛شعری

در نثر  ،نیز به همان صورت و کیفیت را  ؛ معانی و مضامین شعریشعری اقتباس و استعمال لغات و ترکیبات صنایع
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رفت و به تدریج به صورتی درآمد که در حدّ شعر نیز فراتر نثر آنها، از ای از موارد، گاه و در پارهد آوردنخود 

 فاوت دیگریت ،جز در وزن عروضیبه بابی از ابواب و فنّی از فنون شعر گشت که با آن تبدیل به نثر ، زبان فارسی

، نویسنده با اینکه کنیمخ جهانگشا مشاهده میدر کتابی همچون تاریرو از همین ؛(251: 1375نداشت )خطیبی، 

شود و باید تمام سعی و تالش خود را برای ضبط درست و دقیق آن صرف کند؛ اما گزارشگر تاریخ محسوب می

ی غنایی را در هاخواه ناخواه تحت تاثیر اسلوب این دوره، بسیاری از اغراض و معانی شعری علی الخصوص گونه

 ؛ورزد، واکنش نشان داده استنسبت به وقایع و رخدادهایی که به نقل آنها مبادرت می و اثر خویش جای داده

هایی که در قالب شکوه، هجو و یا مرثیه بروز کرده و محملی را برای ابراز احساسات و عواطف نویسنده واکنش

ر نویسنده و احواالت او های غنایی در درک بهتو نقشی که این گونه فراهم نموده است. با توجه به همین موضوع

بررسی تاریخ جهانگشای  تا با استدرصدد  نگارندهدر مواجهه با رویدادها، حوادث و اشخاص مختلف دارند، 

؛ همچون وصف، در این اثرموجود مختلف غنایی های ی انواع ادبی، به بررسی و تحلیل گونهنظریه منظراز جوینی 

در  هایی از هر کدام از این اغراض، جایگاه عناصر غنایی رانمونهبا بیان و  بپردازد شکواییه، مدح، هجو و مرثیه 

 این کتاب نشان داده و تجلی ادب غنایی را در آن تبیین و تشریح نماید.

 ی تحقیقپیشینه

های غنایی در مستقلی که در آن به بررسی انواع گونه پژوهش، تاکنون های انجام شدهو بررسی بر طبق تحقیقات

توان در این مورد اشاره کرد، فن نثر خطیبی است ، صورت نگرفته است و تنها اثری که میجهانگشا بپردازدتاریخ 

که در آن برخی از اغراض و معانی شعری موجود در آثار منثور قرون ششم و هفتم هجری مورد تحلیل قرار گرفته 

نامه و همچنین تاریخ جهانگشا نیز ور و مرزبانلصداراحه از آثاری همچون تاریخ یمینی، اندکی در آن بین مواردو 

با مبنا قرار دادن توان نام برد که با این وجود برخی از تحقیقات را می(. 251-271: 1375بیان شده است )خطیبی، 

های مختلف آن اند و بازتابهای غنایی، به بررسی و پژوهش در تاریخ جهانگشا پرداختهیک یا دو مورد از گونه

توصیف در تاریخ همچون  هاییاند که شامل پژوهشای غنایی را در این اثر مورد تحلیل قرار دادههگونه

( از داوود اسپرهم و 1394( از فرشته سابود، طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی )1390جهانگشای جوینی )

و مقاله  ی و اردشیر سنچولی( از وحید رویان1392ی جوینی )براعت استهالل در تاریخ جهانگشا ،علی سلیمانی

 شوند.می ( از قاسم زاده و سعید حاتمی 1390تاریخ وصاف ) تحلیل بینامتنی مختصات نثر تاریخ جهان گشا و

ی خویش؛ یعنی توصیف در تاریخ جهانگشای جوینی، ضمن پرداختن به انواع توصیف نظیر نامهسابود در پایان
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های مختلف توصیفی همچون دستوری، تکنیکها، عامها و قتلکشتار، ها، طبیعتها، مکانتوصیف شخصیت

مواردی  بدیعی و بیانی را مورد بررسی قرار داده و کارکردهای مختلف آن از جمله کارکرد غنایی توصیف را ذیل

: 1390بندی نموده است )طبقهو بیان عشق و جوانی  مانند بیان غم و اندوه، شادی، هراس و ترس، عجز و ناتوانی 

ی طنز، انواع آن ای دربارهضمن بیان مقدمهی طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی نیز (. نویسندگان مقاله9-12

اند که جوینی به و اثبات نموده همانند طنز بالغی، زبانی و محتوایی را در تاریخ جهانگشا مورد تحلیل قرار داده

ه و با نگاه توام با نقد و طنز خود، همچون مصلحی اجتماعی های غنایی استفاده نمودصورت چشمگیر از این گونه

ی براعت استهالل در در مقالههمچنین  (.1394و سیاسی در جهت بهتر شدن اوضاع و بیان معایب کوشیده است )

ی طلوع صبح و با بررسی تصاویر خالقانه و توصیفات شاعرانهرویانی و سنچولی  نیز تاریخ جهانگشای جوینی

اند که جوینی از طریق این تصاویر قصد داشته است ر هجده داستان تاریخ جهانگشا، به این نتیجه رسیدهخورشید د

 دهد قرارروی آن و حوادث پیش نظر مورد داستان محتوای جریان در را خوانندهی براعت استهالل، تا به شیوه

نیز نویسندگان با اساس قرار  وصاف تاریخ و گشا جهان تاریخ نثر مختصات بینامتنی ی تحلیلدر مقاله .(28: 1392)

ی بینامتنی تاریخ جهانگشا و تاریخ وصاف رولد بلوم؛ یعنی اضطراب تاثیر، به مقایسهادادن شگرد تحلیل بینامتنی ه

تصاویر تشبیهی و استعاری مانند اغراق، تجانس، مراعات نظیر و  ؛پرداخته و انواع مختصات ادبی مشترک بین آنها

 (.1390اند )ارزیابی و بررسی قرار دادهرا مورد 

 مبحث نظری

شود که ی حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی تقسیم میی انواع ادبی، به چهار گونهنظریه ادبیات فارسی از دیدگاه

 های ادبی استنسبت به دیگر گونه گستردگی بیشتریژانر غنایی با توجه به ماهیتی که دارد، دارای  ،این میان در

داند که دهد، این گونه را شعری میفی که از شعر غنایی ارائه می. پورنامداریان در تعری(1352)شفیعی کدکنی، 

های مختلفی هم باشد، این کند و اگر حاوی معانی و اندیشهاحساسات و عواطف شخصی گوینده را بیان می

(. 31: 1384ها و معانی نیست )ان آن اندیشهها و معانی در خدمت بیان عواطف شاعر است و هدف مستقیم بیاندیشه

، در قدیم شده فرنگی در ادبیات فارسی و عربی مطرح Liriqueباید توجه داشت که اصطالح غنایی که در برابر 

و این  (114: 1352ح خاصی نداشتند )شفیعی کدکنی، الی غنائیات اصطوجود نداشته است و قدما برای مجموعه

در اصل شعری بوده که الزاماً همراه با  Lyricدر واقع  ؛باشدهای مکتب رمانتیسم میاصطالح یکی از رهیافت

همچون اصل آزادی،  ؛مطرح شدن اصول آنشده است؛ اما با ظهور مکتب رمانتیسم و چنگ یا لیر خوانده می
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مَنِ هنرمند،  و انعکاس یافتهاهمیّت نیز ها و احتیاجات روح هنرمند خواهش ،شخصیّت و هیجانات و احساسات

-180: 1، ج1376)سید حسینی،  گیردقرار می بسیار در متن، مورد تاکید وی و احساسات نفسانی اوهای خواهش

های یکی از قالببه  و کردهنیز بسط و گسترش پیدا  غنایی یگونهیا در اصطالح   Lyricمعنای  و همزمان (179

و تنها به شعر و  آن اصالت با عواطف و احساسات بشری استشود که در عمده و متداول عصر رمانتیک تبدیل می

، ماهیّت و طرز کار بها دادن به احساسات در برابر خردرمانتیسم با در واقع  .شودهای منظوم محدود نمییا قالب

پردازی را به وجود کند و نوعی خاص از صورخیال، سمبولیسم و اسطورهنویسنده و شاعر را به کلی دگرگون می

 .(51: 1382شود )ثروت، ی ژانر غنایی میالخصوص در حوزهترین دستاوردها علیآورد که منجر به عظیمیم

شود به مواردی ی آنها میشماری وجود دارد که از جملههای غنایی بیگونهی عواطف انسانی، با توجه به گستره

ها اشاره کرد که و شکواییه وصفو هزل، ه، هجو درباری، شهرآشوب، مفاخر مدایح، خمریات، هاهمچون مرثیه

دهد شناختی میرنگی فلسفی و جامعه ،ل و مشکالت خودبا نگاهی عاطفی و درونی، به مسائ در آنها خالق اثر ادبی

های روانی و فلسفی، موقعّیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات، داشتن و نداشتن، خوشبختی و و با طرح دیدگاه

 (.135: 1387کند )شمیسا، به شکلی مؤثر و معموالً اندوهناک توصیف میآن، نفرت و امثال  بدبختی، عشق و

 های غنایی در تاریخ جهانگشاانواع گونه

 وصف

وصف عبارت است از نقاشی و تابلوسازی؛ اعم از اینکه شاعر یا نویسنده به مجسم نمودن مشهودات و محسوسات 

های رزم و شکار یا جمال معشوق ختلف طبیعت، مجالس بزم، معرکهطبیعی و جسمانی مانند توصیف مناظر م

بپردازد و یا حاالت روحانی و تاثّرات نفسانی خود را چون عشق و نفرت و مهر و کین تصویر نماید )رستگار 

ی اتصالی بین معانی علمی خاص نثر ی حلقهبین نظم و نثر مشترک و به مثابه ،ی وصف(. گونه144: 1380فسایی، 

شود؛ تا . در قرون ششم و هفتم هجری، نثر فارسی دچار تکلف و تصنع خاصی میاست و معانی انشایی خاص شعر

یابد و مشاهده های کالم نگارش مینثر با سبکی کامال متمایز از دیگر قسمت یآنجا که قطعات وصفی در رشته

ی سخن را از مسیر طبیعی خود منحرف رد، رشتهگونه مواکنیم که بسیاری از نثرنویسان برای ابراز هنر در اینمی

بایست بیان معنی بر قیود فنی مقید باشد؛ کشانند و حتی در نثرهای تاریخی نیز که میساخته و به معانی وصفی می

کنند که بتوانند برای بیان توصیفات شعری مجال گاه با تمهید مقدماتی، عبارات را به طریقی تلفیق و ترکیب می
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ی عبارات را به توصیفات که فرعی تا رشته با هم بیامیزندداشته و معانی تاریخی را که هدف اصلی است  تریوسیع

در تاریخ جهانگشا نیز جوینی از هر فرصتی استفاده  (.251-252: 1375زائد بر اصل است؛ بپیوندند )خطیبی، و 

است و از این طریق عالوه بر نشان دادن های شاعرانه آراسته و اگر مجالی یافته، کالم خود را به وصف کرده

ی هیجانات و احساساتی پرداخته است که او را در پی یادآوری و ذکر مهارت خود در نویسندگی، به تخلیه

-این نوع گونه با توجه به همین موضوع و سبک خاص نویسنده،  .ی خویش گرفته استدر احاطه ،مطالب مختلف

غنایی دانست. در واقع جوینی در بیان گزارشات ی ترین و پربسامدترین گونهمهم ی غنایی را باید از لحاظ بسامد،

ها، زمان، طبیعت، کشتار، جنگ، اشیاء و جانوران مختلف را با استفاده از عناصر ها، مکانتاریخی خود، شخصیت

م، ریشخند و ، به بیان و تجسم واقعیت، روشنگری، تهکّاین طریقاز  کند وبدیعی و شاعرانه توصیف می

 ترین معانی وصفی پرداخته شده است:(. در ذیل به بخشی از مهم8: 1390پردازد )سابود، زیباآفرینی می

 وصف قتل و کشتار -1

ی مرگ است. درواقع از آنجا که مایهجهانگشا، موتیف یا بنهای موجود در تاریخ ترین موتیفیکی ار اصلی

رحمانه است؛ به صورت ، وصف قتل و کشتارهای بیجلد نخست آنالخصوص م، علیجای جای کتاب جوینی

-های اصلی کالم او را تشکیل داده است که از آن توصیفات متعددی ارائه میمایهناخودآگاه این مساله یکی از بن

، کند که به اجبار و زور آن را به غایرخان، مرگ را به جام زهری تشبیه میدهد. مثال در توصیف مرگ غایرخان

(. 262: 1ج ،1387جوینی، )« سرای کأس فنا چشانیدند و لباس بقا پوشانیدندغایر را در کوک»: اندخورانده

، مرگ را به صورت دریایی به دست مغوالن همچنین در جایی دیگر در وصف کشتار خانان و قوّاد و اعیان

خانان و قّواد و اعیان که اعیان زمان و و »گردند: کند که خانان و قوادان در آن غرق شده و هالک میتوصیف می

همان: «)نهادند، دستگیر مذلّت گشتند و در دریای فنا غرق گشتندافراد سلطان بودند و از عزّت پای بر سر فلک 

الناس از کند که سربازان و عواممرگ را بار دیگر همانند جام زهری توصیف می (. در ذکر کشتار سمرقند نیز 283

-و مسجد جامع و هر کس که در آن بود، سوخته» : اندآگاهی آن را سرکشیده و گرفتار آن گردیدهروی اختیار و 

)همان: « ی آب عقبی شدند ... و امرا و جندیان و خالیق بسیار، تجرّع کؤوس هالکت کردندی آتش دنیا و شسته

دهد نیز بسیار جای ین، ارائه میالد(. عالوه بر این، توصیفی که از کشتار خویشان و وابستگان سلطان جالل299

م و فرزندان او را رَ الجمله، هرکس را از لشکر او که در آب غرق نشد، به تیغ او کشته شد و حَفی» تامّل دارد: 

دایه ترتیب بنت در دهان حیات نهادند و دایه از اِنیَّحاضر کردند؛ آنچه مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را پستان مَ
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جوینی در اینجا حیات و زندگی را به کودکی  شیرخواره و مرگ را (. 314)همان: « ی به کالغان سپردنددادند، یعن

ی کند. نکتهگذارد و آن را نابود میبه زنی شیرده تشبیه کرده است که پستان در دهان کودک خردسال حیات می

النفسه حیات بخش است، اما مادر فیجالب در این تشبیه، پارادوکسی است که توسط نویسنده ایجاد شده است. 

بودن آن،  و مهیب آور؛ گویی جوینی مرگ را در عین ترسکندایجاد می زیبایی را تشبیه مرگ به آن، تناقض

تر و دلنشین اند،که پیوسته در حال جنگ و جدال و گریز از مغوالن بوده الدینبرای وابستگان سلطان جالل

 سته است. دان و زندگی خوشایندتر از حیات

-ی مغول میتشبیهات و توصیفاتی همچون دریا، سیل و آتش از مرگ، نشانگر فراگیر بودن کشتار و عمق فاجعه

ی سهل و آسان بودن قتل و جنایت از سوی مغوالن است. باشد و تصاویری چون کأس فنا و هالکت نیز نشانه

گری و رت غیرمستقیم به افشای وحشیترین شگردهای عطاملک است که به صواینگونه توصیفات از موفق

(. درواقع اگرچه نویسنده تالش کرده است تا 54: 1391پردازد )خاتمی و قریشی، شمار مغوالن میهای بیجنایت

طرفی خود را حفظ کند؛ اما در ورای همین تصویرهایی که با نوعی حسن تعبیر و در این گزارش تاریخی بی

دهد و حس نفرت و انزجار ی خود را نسبت فجایع شوم تاریخی نشان میپردازی همراه هستند، عاطفهصفت

گفتنی است به این دلیل که نویسنده در مجلد نخست،  .(18: 1387کند )عباسی، خویش را به خواننده نیز القاء می

به قتل و پردازد، بسامد توصیفات مربوط های پی در پی برای فتح آنها میبیشتر به ذکر استخالص شهرها و جنگ

 ، بیشتر از سایر مجلدات است.این مجلدکشتار در 

 ها و جنگاورانوصف جنگ -2

-پردازد، خواه ناخواه سرشار از صحنهها و فتوحات آنها میبا توجه به اینکه کتاب جهانگشا عمدتاً به تاریخ مغول

هایی که گاه همراه با توصیفشود؛ ها و توصیف عملکرد جنگجویان پرداخته میشود که در آن به جنگهایی می

ها با اهالی سمرقند را به بازی شطرنج و اعمال ای است. به طور مثال نویسنده جنگ مغولها و تصاویر شاعرانهاغراق

ها درهم شد و و بر بساط محاربت بازی» کند: های آن تشبیه میجنگجویان را به حرکات مختلف هریک از مهره

اند که اسبان را در میدان جوالن آرند، هرچند پیالن درانداختند، مغوالن رخ نتافتند، بلکه به سواران را مجال نمشاهِ 

ها بند ایشان که در بند فیل بود، بگشادند و صف پیاده را بر هم ریختند. چون فیول قبول جراحتزخم تیر، فرزین

ق را در زیر سمّ کردند تا هنگام آنکه ی شطرنجی، هیچ کفایت ننمود، بازگشتند و بسیار خلکرد و به حسب پیاده
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در اینجا جوینی با کاربرد اصطالحات شطرنج و نام هر یک  (.296: 1، جپادشاه ختن پرده بر روی فروگشاد )همان

النظیر، ایهام تناسب نیز به های آن، مانند پیل، رخ، اسب، شاه و پیاده، عالوه بر ایجاد تناسب و مراعاتاز مهره

   تر نموده است. ز طریق این تفّننات ادبی، مطالب تاریخی را برای خواننده دلچسبو اوجود آورده 

-هایی از تغزّل را نیز به توصیفات خود میهستند، مایه فتح الموتکه عازم هالکو همچنین در وصف لشکریان  

 افزاید:

بنات نعش گرداند و قلب را  را وبال تیر کند و ابنای زین و رخش را سسهم خدنگ هر یک، قوتیراندازانی که » 

حدود بیض را با خدود بیض روز مصاف را شب زفاف پندارند و به مردان کاردیده و حلو و مر روزگار چشیده، 

نویسنده در این توصیف، با (. 122-123: 3، ج)همان« ، مزین گردانیدزخم رِماح، لثمِ مِالح شناسندمضاف کنند، 

های سهم )در معنی تیر نیز به کار رفته است(، خدنگ، تیر ایهام تناسب بین واژه اطالع از علم نجوم، عالوه بر ایجاد

دامادانی تشبیه ، جنگجویان را به تازه، سجع و جناسالنظیرو همچنین کاربرد مراعات ی وبال عطارد(و  قوس )خانه

راب، برای آنها مویّد شود و به جای نگرانی و اضطکند که میدان جنگ برای آنها چون شب زفاف محسوب میمی

با تیزی شمشیرها برای آنها همچون صورت زیبارویان است که موجب التذاذ آنهاست و شادی و آسایش است. 

ی زنان کند؛ در حکم بوسههایی که به آنها برخورد میهای نیزهروند و ضربهمیل و رغبت به سمت آنها می

 و موجب خشنودی و رضایت آنهاست. رساندزیباروست و هیچ آزار و اذیتی به آنها نمی

که گویی عالوه بر توصیف، در پی نشان دادن آشنایی خود با مسائل نجومی به خوانندگان نیز جهانگشا ی نویسنده

 کند:آمیزی از اصطالحات نجومی استفاده مین هالکو، به صورت اغراقادر توصیف لشکریهست،  

آغاز کند و  ی ایشان گراید، چون ماه شبرویاطعند، آفتاب اگر به مقارنهبه مردانی که در نقار و جدال، اختران ق» 

ی تیر آن طایفه آید، چون زهره مشتری سالمت شود، پست کند و  پشت ایشان را که از روی بهرام اگر در مقابله

تشخیص و  در این عبارت، جوینی با استفاده از آرایه(. 121)همان: « غفلت به کوه بازداشتند، شکسته گرداند

بخشی به آفتاب، بهرام و زهره باعث پویایی و تحرک در متن شده و توانسته  است بر هیجانات ناشی از تشخص

توصیف لشکرکشی و جنگ بیفزاید. او همچنین در کنار ایجاد ایهام تناسب بین کلمات تیر و بهرام و مشتری و 

لشکریان، با استفاده از عناصر بر شدت مبالغه در توصیف  ،سالمت، با تشبیه لشکریان به اختران قاطع و آفتاب به ماه

 نجومی افزوده است.
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-کند؛ اما به عنوان یک ایرانی دارای تعّصب و احساسات ملیها خدمت میجوینی با وجود اینکه در دستگاه مغول

 ؛، مشاهده کرددهدشود آن را در توصیفاتی که از جنگاوران خوارزمشاهی ارائه میست؛ امری که میاگرایانه 

 های حماسی شاهنامه بهره گرفته شده است:توصیفاتی که در آنها از شخصیت

)سلطان( اکثر قوّاد و انصار تحصیص کرد و از آن جملت سمرقند را به صد و ده هزار مرد تخصیص فرمود؛ » 

ر زخم تیر گزارد سنان تن اگشست هزار ترکان بودند با خانانی که وجوه اعیان سلطان بودند که اسفندیار رویین

نفسه رستم  ی دیگر ندانستی؛ و پنجاه هزار تازیک از مفردانی که هریک فیایشان دیدی، جز عجز و امان حیله

ی ی لشکرها بودند و بیست عدد پیل تمام هیکل دیوشکل؛ ... تا اسبان و پیادگان شاه را بر رقعهوقت و بر سرآمده

عالوه بر جوینی در این عبارت، (. 293-294: 1جصوالت رخ نگردانند ) بند باشد و به صدمات وحرب، فرزین

تشبیه دستان جنگاوران خوارزم را به رستم بند، ایجاد ایهام تناسب بین واژگان شاه، اسبان، پیادگان، رخ و فرزین

ا دارای زور و از آنهی آنها را ندارد و هریک های نیزهتاب تحمل ضربهتن نیز کند که حتی اسفندیار رویینمی

 دارند.نیز رویارویی با لشکرهای بسیار و بیست عدد فیل بزرگ را  اییتوانبازویی هستند که حتی 

عوامل  -1شود: ترین توصیفات این بخش مربوط به جنگجویان قوم مغول است که به سه دسته تقسیم میبرجسته

 -3مانند قضا و اجل و  ؛مفاهیم شوم و نیستی تصاویر مرتبط با -2مانند سیالب، آتش و رعد و برق  ؛کور طبیعت

مانند شیر، گرگ و سگ وحشی که هر یک از آنها دارای بار عاطفی منفی است و قدرت  ؛حیوانات درّنده

 (.1390دهد )ر.ک طهماسبی و تالوری، خویی آنها را نشان میویرانگری و حجم شومی و درّنده

 وصف شهرها -3

-بیان میلد نخست جدر مهایی که از شهرهای خراسان اهل خراسان است، وصف ی اینکه خودجوینی به واسطه

و  ی احساسات نوستالژیک و عالقهکند، عالوه براینکه حاوی اطالعات تاریخی فراوانی است، به نوعی دربردارنده

اگر زمین را » کند: گونه نقل می. برای مثال در مورد شهر نیشابور اینشهرهای این ناحیه استوابستگی او نسبت به 

ی زهرای آسمان باشد و اگر نسبت به فلک توان داد، بالد به مثابت نجوم آن گردد و نیشابور از میان کواکب زهره

(. با توجه به 346-347:  1ج)« تمثیل آن به نفس بشری رود، به حسب نفاست و عزّت، انسانِ عین انسان تواند بود

ی زهرا و انسانِ عین ی اطراف نیشابور است، عباراتی همچون زهرهاحیهی جوینی از ناینکه اصالت خانواده

نیشابور است؛ شهر ی تعلّق خاطر او به )مردمک چشم( در مورد این منطقه، بیانگر احساسات درونی نویسنده و جنبه
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را انی آن این سرزمین و ویر ایآمده برامری که به نوعی تحسرّ و تاسّف بسیار جوینی از ذکر رخدادهای پیش

 کند:توجیه می

و بعد از آن چون تولی عزم هرات مصمّم گردانید، امیری را با چهار تازیک آنجا بگذاشت تا بقایای زندگان را » 

ئاب را از صدورِ صدور جشن ساختند، عُقاب بر ِعقاب از لحوم غِید که یافتند، بر عقب مردگان فرستادند. ذُباب و ذِ

حورِ حور ترتیب دادند... اماکن و مساکن با خاک یکسان، هر ایوان که با کیوان از راه عید کردند؛ نسور سور از ن

پیشه گرفت. دور از خوشی و معموری دور شد، قصور بعد از نمود، چون خاک به زاری تواضعترفع برابری می

در این (. 356-357)همان: « سرکشی در پای قصور افتاد، گلشن گلخن شد، صفوف بقاع قاعاً صفصفاً گشت

ی گریه و اندوه بسیار است. و آهنگ فرودین آن، به نوعی تداعی کننده« اُو» عبارت، کاربرد بسیار مصوت بلند

خواسته است تا با کاربرد این نوع مصوت، اندوه خود گویی نویسنده از این اتفاق و پیشامد بسیار اندوهگین بوده و 

-اننده را در این باره برانگیزاند. از صنایع دیگر در این عبارت میرا نسبت به این موضوع ابراز کند و عواطف خو

توان به جناس؛ مانندکاربرد صدور و صدور، قصورو قصور، دور و دور )جناس تام(، نسور و سور و حور و نحور 

)جناس مطرف(، عقاب و ِعقاب )جناس محرف( و سجع همچون استعمال گلشن و گلخن و اماکن و مساکن اشاره 

بیشترین میزان این نوع توصیفات به دلیل ذکر استخالص  اند.ی  آهنگین خاصی به متن دادهکه هر کدام جلوهکرد 

شود و در سایر مجلدات بسامد توصیفات مربوط به شهرها کمتر نواحی مختلف، در جلد نخست جهانگشا دیده می

 شود.دیده می

 وصف روز و شب -4

دهد، حاوی تصاویر بسیار بدیع و زیبایی است که در بعضی یا شب ارائه میتوصیفاتی که جوینی از برآمدن روز 

درآمدی برای ذکر ای براعت استهالل و پیشی که در متن دارند، به گونهیشناسمواقع عالوه بر کارکرد زیبایی

خواهد ذهن و میخالق اثر شوند که نویسنده قصد گفتن آنها را دارد و از این طریق برخی از وقایع و اتفاقاتی می

روان خواننده را برای پذیرش و دریافت مطلب آماده کند. به طور مثال جوینی پیش از بیان قتل و کشتار فراوان در 

 کشد:شهر بخارا و آتش کشیدن آن به دست چنگیزخان، طلوع خورشید را اینگونه به تصویر می

ن، دروازه بگشادند و درِ نفار و مکاوحت و روز دیگر را که صحرا از عکس خورشید طشتی نمود پر از خو»

 (.280: 1ج)« بربستند و ائمه و معارف شهر بخارا به نزدیک چنگیزخان رفتند
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ی طشتی پر از خون است؛ کند، به مثابهکنیم توصیفی که جوینی از خورشید ارائه میطور که مشاهده میهمان

قرار است، جوینی در مورد آن سخن بگوید. ضمناً شماری که طشتی که نشانگر سرهای بریده شده و فجایع بی

کند که ماالمال از خون شفق است و پیش از ذکر جنایت عظیم در شهر زاوه نیز خورشید را به جامی تشبیه می

  (.321کند )همان: ای را برای بیان شرح تفصیلی ماجرا برای خود فراهم میاینگونه به نوعی مقدمه

شکافد و همچنین زن، سپرداری مکّار و نور آن به شمشیر زنانی که فرق شب را میغتشبیه خورشید به ترکی تی

ی مسکین، روی سیاه گناهکاران، پوشیدن لباس سوگواری و لباس ختاییان توصیف شباهنگام در قالب کلبه

ت تیره و شوم افزاید، ماهیّهای رزم و جنگ میمشرک سیاه گلیم، عالوه بر اینکه بر زیبایی فضای حاکم بر صحنه

آور آن دوره به دهد و موجب القای فضای منفی و یأسها را بر ایران نشان میی مغولروزگار هجوم و حمله

 شود.    خواننده می

 شکواییه

شمار و متنوع شود، بیمندی او میی شکایت و گلهاز آنجا که عوامل و عللی که موجب اندوهگینی انسان و انگیزه

توان چنین بیان کرد که هر اثری که محتوایش برآمده از دردهای درونی و اسرار خالق آن و یاست، بنابراین م

الشکوی نامید؛ توان شکواییه و یا بثّاشد را میگشایی و یا خبر کردن دیگران از حال شخص بهدف از آن عقده

اسپاسی و قدرناشناسی ابنای زمانه مندی از نوفایی معشوق و هجران او، گلهمانند شکایت از روزگار، شکایت از بی

و یا شکایت از حکومت و سیاست وقت، اظهار یأس و ناامیدی از سرنوشت و عاقبت عمر آدمی و یا شکایت شاعر 

ها (. شکواییه109: 1374از رنجوری و دردمندی و وضع نابسامان زندگی شخصی و بیان فشارهای روحی )رزمجو، 

-244: 2، ج1375 فلسفی )سرامی، -5شخصی  -4سیاسی  -3اجتماعی  -2رفانی ع -1شوند: به پنج دسته تقسیم می

های فلسفی است. شود، شکواییه(. از میان انواع شکواییه، آنچه که بیش از همه در تاریخ جهانگشا مشاهده می243

های مقدر، یدر این نوع شکواییه، نویسنده یا شاعر از دستگاه آفرینش، گردش آسمان، ناسازگاری بخت، نابرابر

: کند )همانهای عالم خلقت شکایت میی گنگیانجامی پدیدارها و همهناپیدایی غایات امور، ناپایداری و پوچ

ها و کشتارها و باشد، پس از ذکر استخالص شهرهای خراسان و ویرانیجوینی که خود اهل خراسان می(. 243

را آغاز کرده و نسبت به آنچه که روزگار بر سر مردمان دهد، شکوه از دنیا فجایعی که به دست مغوالن روی می

 نماید. آن ابراز می مهری، بیگریآورده، شکایت خود را با بیان حیله
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کند که ای توصیف میروزگار و آسمان و فلک را به گونهتغییر ورود مغوالن به شهر سمرقند، ذکر او در هنگام 

ای است که او وان در آن مشاهده کرد؛ نفرتی که حاصل از یأس و شکوهتنفرت او از زمانه و دنیا را به خوبی می

او را بسیار آزار داده است، روزگار  جوینی که گویا استخالص سمرقند نسبت به دنیا و گردش زمانه دارد. در اینجا

-نیز مهرهکند که لباس شب را بر تن خویش کرده و آسمان و فلک را را به ختائیان مشرک سیاه گلیم تشبیه می

   کند:توصیف می و سیاه چهره مهربازی سنگدل و بی

ی نمازگاه بگشادند و در عناد دربستند تا لشکر مغول درآمدند و آن روز به تخریب شهر و وقت نماز را دروازه» 

زگار رسانیدند؛ تا چون روفصیل مشغول بودند و اهالی شهر پای در دامن عافیت درکشیدند و ایشان را تعرّضی نمی

ه برابر کردند و ها برکشیدند تا تمامت باره را با رَها افروختند و مشغلهلباس ختائیان مشرک سیاه گلیم شد، مشعله به

رویی را در ی سختدل کبودچهر، آینهمهر سیاهباز بیاز جوانب، پیاده و سوار را راهِ گذر. چون روز سیم که مهره

هر درآمدند و مردان و عورات را صد صد به شمار، در صحبت مغوالن به روی کشید، بیشتر مغوالن به اندرون ش

 (. 297-298: 1389راندند )صحرا می

ای به خوانندگان ، در توصیهبه دست مغوالنو کشتار امرا، سربازان و خالیق بسیار سمرقند کامل او پس از ویرانی 

آنها را به با لحنی تند و صریح آن نهفته است، ی بسیار از روزگار و وقایع که در دل آن احساس خشم و گالیه

دهد که نباید و هشدار می کندثبات آن آگاه میخواند و از ناپایداری و عدمعدم دلبستگی به دنیای ناپایدار فرامی

 : ی روزگار را خوردفریب مکر و حیله

ند تا به بصر تفکر و اعتبار در حرکات این روزگار پر زرق و شعوذه و جفای این گردنده ینظران کجاصاحب» 

محاذی؛ خمر او یک ساعته و  نه موازی است و نفع او نه با ضرّ گردون بیهوده نگرند تا بدانند که نسیم او با سموم

 ، ربح او ریح است و گنج او رنج،خمار او جاودان

 این جهان ای دل جزع مکن که مجازی است

       

«ای جان غمین مشو که سپنجی است این سرای    

(300)همان:   

ی الدین و از بین رفتن سربازان و لشکریانش توسط حملهبه نابودی اردوگاه سلطان جاللجوینی همچنین در اشاره 

ا و رفتارهای ناصحیح آن م با شکوه از دنیأدهد که توالدین ارائه میی مغوالن، توصیفی از سلطان جاللغافلگیرانه

 ست:ا هانسبت به انسان
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 ی محروم،و سلطان مرحوم از استیفای تمنّ » 

 بیم آن است هنوزش که به جان باشد بیم    ی گیتی به دو نیمبا دلی از ستم و غصه     

اند و نام نهاده روی در راه نهاد. وفای دنیا بر این نمط بود، جفای آن توان دانست چون باشد؟ دام حبایل را جهان

 اند و محل اندیشه را جان.که مرکز غموم را دل گفتهشبک غوایل را زمان؛ چنان

 ای گشته وجود من همه یکتا تو 

 ی دل گرفت، دل گفت آریغم حلقه

 

 آن غمکده بس منم ندانم یا تو 

 (233: 2ای نیست، تو مایی، ما تو)جبیگانگی

 

وفایی، به وفایی دنیاست؛ جهانی که عالوه بر بیحس بدبینی و انزجار از بیخورد، در این مطالب آنچه به چشم می

و آنها را کرده آدمیان را گرفتار خود  ،کاریصفت جفاکاری نیز متصّف است و همچون دامی است که با فریب

ار و زمان را دهد، روزگت قرار میعالوه بر اینکه جهان را مورد مذمّ جوینیکند. یمرها به حال خود  گاهدر دام

کرده و در رنج و عذاب قرار ها گرفتار کند که شکار خود را با انواع سختیها تشبیه میبالها و سختی به دامگاهنیز 

 دهد.می

با مقصر  ی اجتماعی نامید،شود آن را نوعی شکواییهای که میی اثر خود، در شکواییهاو همچنین در دیباچه

به نسبت  ،و پس از آن کشیدهو مدارس درس آه و حسرت  از نبود معالم علم روزگار و تاثیر افالک، شمردن

 دهد:ناله سر می ،خویش عصر یدر جامعه هاو نامردمی جهالت ،هاعدالتیبی حاکمّیت

و به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوّار و گردش گردون دون و اختالف عالم بوقلمون مدارس درس، مندرس »

ی غدّار و روزگار مالِ زمانهی آن، در دست لگدکوب حوادث، پایی طلبهمنطمس گشته و طبقهو معالم علم، 

مکّار شدند و به صنوف فتن و محن، گرفتار و در معرض تفرقه و بوار، معرّض سیوف آبدار شدند و در حجاب 

و جهالت، اخیار، ممتحن و  ضاللت سال مروت و فتوت باشد و روزبازارِدر چنین زمانی که قحطمتواری ماندند ... 

-نعمت، هر آزادی بی ی کامِمحنت، و لئیمِ جاهل، یافته ی دامِخوار، اشرار ممّکن و در کار، کریمِ فاضل، تافته

ای و هر ای قرین هر داهیهسیبی نه در حسابی و هر داهینصیبی و هر حَزادی و هر رادی مردودی و هر نسیبی بی

ای و هر عزیزی تابع هر ذلیلی به اضطرار ای و هر کاملی مبتال به نازلهعاقلی اسیر عاقلهای و هر محدّثی رهین حادثه

آهنگ و ریتم تند و کوبنده، به همراه ضرب (.175-180: 1)ج« ای گرفتاردر دست هر فرومایه و هر با تمییزی
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از روزگار خویش است؛  کاربرد بسیار سجع در این عبارت، گویای خشم و نفرت بسیار و اندوه فراوان جوینی

شوند و جای اکرام نمی های شایسته و اندیشمندچیز در جای خودش قرار نگرفته و انسان روزگاری که در آن هیچ

اند. گویی در جامعه و اجتماع معاصر او تنها چیزی دانش و کم خرد گرفتهمقدار، کمهای پست، بیآنها را انسان

ای همراه با است و این موضوع سخت او را آزرده است و منجر به ایجاد شکواییهشود، علم که با آن بها داده نمی

 خشم و نفرت توسط او شده است.

 مدح

مدح در اصطالح آن است که نویسنده یا گوینده، کسی را به صفات نیکو و پسندیده متصف سازد و بستاید 

مدایح درباری که  -1شود: دسته تقسیم می (. این نوع ادبی از نظر مضمون و موضوع به سه1288: 1387)شریفی، 

مدایح دینی، که در ستایش بزرگان دین و مذهب و عرفان گفته  -2گفتند. منحصراً در مدح شاهان و اتباع آنان می

شود که اولی در ستایش خداوند، دومی در ستایش پیامبر شده است که به توحید، نعت و منقبت تقسیم میمی

مدایح اجتماعی و اخالقی که  -3شده است. ش امامان و دیگر بزرگان عرفان سروده میاسالم و سومی در ستای

 (.1235-1236: 1376محور اصلی آن پندهای اخالقی و نکات تربیتی است )مقدسی، 

پردازد و در آن ستایش خداوند، رسول به مدح دینی می ،های ادبی، جوینی در آغاز کتاب خودبرحسب سنّت

الوجود است؛ مسجودی که سپاس و ثنا معبودی راست که واجب»دهد: خاندانش را مدّنظر قرار میاکرم و یاران و 

وجود او واهب انوار عقل و جود است؛ ... عظیمی که بلبل خوش الحان و نغمت، به ذکر الوان نعمت او هزاردستان 

ی بقای هر ی که نسیم لطفش، مادّهاست؛ کریمی که یک قطره از ِبحار موهبت او، باران مدرارِ نیسان است، غفّار

ی اهل بینش، خاتم انبیا محمد مصطفی باد؛... و همچنین دوستار آمد؛ ؛... و وفود درود آفرینش بر نور حدقه

برگزیدگان امّت و متّبعان سنّت او از یاران و اهل خاندان، که نجوم آسمان هدایت و رجوم شیطان غوایتند؛ ثنایی 

ای نکته (.171-173: 1جور حقیقت آراسته باشد و امداد آن به امتداد ایّام و لیالی پیوسته )ی صفا و زیکه به حلیه

شود، رعایت سجع و جناس در هر یک از جمالت، کاربرد ایهام تناسب )هزاردستان(، که در این نعت دیده می

حدیث نبوی اصحابی کاالنجوم،  جعلناها رجوما للشیاطین ووی تلمیح و اشاره به آیهی تشبیهی )جالد عنف(، اضافه

ی و قهّاری همچنین کاربرد براعت استهالل است. او در این نعت آغازین، با آوردن جملهبایّهم اقتدیتم اهتدیتم و 

 که جلّاد ُعنفش تیغ آبدار تاتار گشت، عالوه بر اینکه به موضوع و محتوای اصلی کتاب؛ یعنی شرح احوال مغوالن
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ی و غالبه ی قاهرهپردازد و آن را حاصل قوهها و جنایات مغوالن میبه توجیه خشونت کند، به نوعیاشاره می

 داند.خداوند می

ها، طبیعتاً بیشترین مدحی که جوینی دارد مربوط به چنگیزخان و با توجه به وابستگی جوینی به دستگاه مغول

؛ مانند شمشیر بران و شیری غرّان و تلخگون آمیزاو را با صفاتی خشونتچنانکه در مدح چنگیز  1خاندان اوست؛

ی رجولیّت رسید، در اقتحام شیری غرّان و در ز خان از مقام طفولیّت به درجهیچون چنگ» : ستایدهمچون زهر می

-اصطدام، شمشیری برّان بود، در قهر خصمان، بأس و سیاست او را مذاق زهر بود و در کسر شوکت هر صاحب

-را فعلِ دهر، به هر وقتی سبب قرب جوار و دنوّ دیار، به نزدیک اونک خان تردّد می دلی، خشونت و هیبت او

(. همچنین جوینی با توجه به شرایط تقریبًا مناسبی که در دوران 213)همان: « کردی و میان ایشان تودّدی بودی

که در زمان این خان در سراسر  دهد و از انوار معدلتیآید، او را بسیار مورد ستایش قرار میاوکتای قاآن پدید می

کند و به خاطر سخاوت و بخشش فراوانی که داشته است، او را حاتم های متصرّفه پدید آمده، تمجید میسرزمین

پردازد. ها و اعمال مثبت او میبخشینامد و در بخشی تحت عنوان صادرات و افعال قاآن به ذکر صلهجهان می

ی قاآن را از آفتاب باالتر، بخشش او را از ابر رای و اندیشهدهد، ز قاآن ارائه میجوینی در یکی از توصیفاتی که ا

بیشتر و او را تبلوری از قدرت و شوکت الهی دانسته و پادشاهان بزرگ کشورهای چین، ایران، مصر و روم را در 

 داند:مقابل او حقیر و کوچک می

آرای او، دولت روزافزون، مزیت عقل رهنمون، با رای جهان آنکه با بخت بیدار، حلم و وقار یار داشت، و با»  

آفتاب را روایی نیست و با وجود جود او، سحاب را نوایی نه. خانان چین و ماچین کجایند تا آیین شاهی آموزند؟ 

ی روم به شرف ادراک خدمتش ار مستسعد گشتندی، از تربیت سالطین پیشین چونند تا قدرت الهی بینند. قیاصره

ی مصر اسباب جهانگیری از آراء و عزمات او ی فرس و فراعنهترتیب جهانداری آموختندی و اکاسره او

 (. 99-100: 3)ج«. اندوختندی

، او را هالکو ات خود ازتوصیفدر یکی از برد، چنانکه های بسیاری بهره میها و غلواو در این مدایح گاه از اغراق

رای آفتاب پرتو پادشاه، که مرآت ماهیت اشیاست و عقل » داند: اشیاء می ی ماهیت و چیستیکیمیای عقل و آینه

 (. 120-121)همان: « الدین را... پست کندرا کیمیا، بر آن قرار گرفت که قالع رکن
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باکی دوستی جوینی باعث شده است تا او نسبت به دالوری و بیو وطن گرایانهگفتنی است، احساسات ملی 

خاموش نماند و به ستایش و توصیف شجاعت و ایستادگی او در مقابل مغوالن بپردازد و او را  الدینسلطان جالل

آمیزد و موجب تعجب همچون شیر خشمناکی به تصویر بکشد که در نبرد با لشکر چنگیز، خاک را به خون بر می

ا چنگیزخان، رنگ و الدین بی سلطان جاللی مواجهه. رنگ و بوی توصیفات جوینی از نحوهگرددچنگیز می

و فرمود تا جنیبت » : مندی جوینی نسبت به شهامت و شجاعت سلطان استبویی حماسی و احتماال حاصل عالقه

آسا جوالنی کرد و چون لشکر را باز پس نشاند درکشیدند. چون بر آن سوار شد، کرتی دیگر در دریای بال، نهنگ

را تازیانه زد و از کنار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود یا و عنان برتافت، جوشن از پشت بازانداخت و اسب 

زخان یزیادت که اسب در آب انداخت...و بر مثال شیر غیور از جیحون عبور کرد و به ساحل خالص رسید...چنگ

ه پسران آورد زخان چون آن حالت مشاهدت کرد، روی بیو چنگ و تمامت مغوالن از شگفت دست بر دهان نهادند

الدین به شیر و نهنگی که خود را در آب (. تشبیه سلطان جالل182-183: 2)ج« ز پدر، پسر مثل او بایدو گفت: ا

ی این موضوع است که جوینی در دارد، نشان دهندهاندازد و حتی دشمن خویش را به تحسین و شگفتی وامیمی

مغوالن، احساسات و عواطف خود پرستی دارد و با وجود خدمت در دربار دوستی و وطننهاد خویش، حس میهن

 کند.را نسبت به برخی از امور با صراحت بیان می

 هجو

شود که در آن به بدگویی و مذمّت شخص یا گروهی بپردازند. در معنای اصطالحی به اثری گفته میدر هجو 

آبرو شود و در بیشود تا با استفاده از کوشش و تالش بسیار شخص یا گروه مورد نظر خوار و ها تالش میهجویه

؛ البته در این میان باید توجه (244: 1387رسد )شمیسا، نگاری نیز میاین زمینه گاهی کار به غلو و گاه به زشت

ند، واقعاً برای او عیب باشد گیرهجا آن است که آنچه بر کسی عیب میشرط در  به قول قدامة بن جعفر داشت که

دهند، در همه جا ای را به سمت نگارش هجویه سوق میعر یا نویسندهعواملی که شا (.155: 1388کوب، )زرین

عوامل اجتماعی موجبات  -1توان گفت هرگاه اما به عنوان یک شاخص عمومی می ؛یکسان و مشابه نیستند

ی خشم یا آنچه متناسب ی روانی او هم در تسخیر عاطفهزمینه -2ناخرسندی نویسنده و یا شاعر را فراهم سازند و 

متنی برای ، شرایط برونذوق هنریش نیز به چنین نوع ادبی گرایش داشته باشد -3با آن است، قرار گرفته باشد و 

 (. 387: 1388گردد )زرقانی، آفرینش هجویه فراهم می
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-ها و فضایل واال کمشفاسد، بسیاری از ارزهای ها و حکومتدر قرون هفتم و هشتم هجری، بر اثر تسلط مغول

شماری در های بیها و ناعدالتیآید که به تبع آن نابرابریشود و مفاسد اجتماعی بسیاری به وجود میرنگ می

کند، عالوه بر شکوه از این آید که حتی جوینی را نیز تحت تاثیر قرار داده و او را وادار میسطح جامعه پدید می

 اند:صاحب موقعیت و پایگاه ارجمند گردیدهوضعیّت، به هجو کسانی بپردازد که بدون داشتن لیاقت و علم، 

ری، هر یک از ابناء سوق در زّی اهل فسوق، امیری گشته و هر مزدوری، دستوری و هر مزوّری، وزیری و هر مدبّ» 

مشرفی و هر شیطانی، نایب دیوانی ... و هر شاگرد پایگاهی،  ای و هر مسرفی،دبیری و هر مستدفی، مستوفی

ای و هر خسی، کسی و هر خسیسی، ای، کافیو هر فرّاشی، صاحب دورباشی و هر جافیخداوند حرمت و جاهی 

های متوازی و پی آوردن سجع(. 178: 1)ج...« اربندی، بزرگوار دانشمندی رئیسی و هر غادری قادری و هر دست

دانش کافی، و لیاقت ی است که بدون داشتن در پی در این بند، نمودار خشم و تندی لحن او در مقابل افراد

عقلی موجبات انحطاط جامعه و عصر و روزگار خردی و بیاند؛ کسانی که بر اثر کمصاحب جاه و مقام شده

 کشانند.ن را به سمت نیستی و تباهی میآجوینی را فراهم آورده و 

در هنگام  ی برخورد و لحن جوینیاز جمله مواردی که باید در مبحث هجو در تاریخ جهانگشا مطرح کرد، نحوه

گونه ها متنفر بوده و احساس بدی نسبت به آنها داشته است. در اینهایی است که از آنتوصیف اشخاص یا گروه

توان به ها میشود. از جمله این اشخاص و گروهموارد، میزان بسامد هجو و سخنان هجوآمیز بسیار بیشتر می

های بسیاری که جنایت یجوینی به واسطهیان اشاره کرد. الدین خوارزمی و باطنیان و اسماعیلکوچلک خان، شرف

تنفر و نفرت فراوانی نسبت به او دارد؛ به همین دلیل زمانی که قصد دهد، کوچلک خان در حق مسلمین انجام می

حیران و کند که دیوانه تشبیه می سگی او را به، توصیف کند شکر مغوالنلفرار و گریز او را از دست دارد، 

رسیدند کرد، ایشان بدو می)کوچلک( به هر کجا که نزول می» در حال دویدن از دست مردمان است:  ،نسرگردا

بر در جایی دیگر نیز کوچلک را گَ (.241: 1ج)« دوانید تا به حدود بدخشان افتادو او را چون سگ دیوانه می

اوج خشم و تنفر جوینی را از این فرد  (؛ عباراتی که246خواند )همان: پرکبر و کافر فاجر و نحس نجس و دیو می

 دهد. نشان می
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الدین خوارزمی است؛ به فرد دیگری که جوینی بیشترین هجو را در تاریخ خود نسبت به او روا داشته است، شرف

ای که یک بخشی از مجلد دوم کتاب خود را به ذکر احواالت او اختصاص داده و تا توانسته او را مورد گونه

 ویی قرار داده است:مذمت و بدگ

آن افعی صورت عقرب سیرت لئیم کردار شتیم دیدار مونث شکل مخنّث فعل،...نمام ذووجهین، قرین عوار و » 

شین، مشومی بر هر مخدوم، مذمومی از محاسن سیرت محروم، فاجر فاخر به ظلم و عدوی، مواجر یافته در جهان 

پلیداثری، غدّار با هر یار، غمّاز هر خداوندگار، در تصلف  ی اقصی، ناقص منظری، یزید مخبری، بدگوهری،درجه

مود، فرعونی ذواوتاد و عادی به ابداع عدوی و فساد در بالد ثو ضاللت شبیه نمرود و در تعّسف و جهالت شریک 

مسمّی فاعل، مخذولی از کار دین غافل؛ جمادی است چون راکب شود؛ حماری است چون  و عباد، مفعولی

وش، محقوق اخیار و موثوق اشرار، هاتک استار و فاتک هر کش، عفریتی آدمکش ظالممظلوم مرکوب گردد؛

شود، جوینی تمام طور که در این عبارت دیده می(. همان311-312: 2)ج...« ی سپیدچشم، خواستار، سیاه کاسه

موصوف به تمام  الدین خوارزمی به کار برده است و او راکوشش و سعی خود را برای هجو و مذمت شرف

گیرد، الدین نیز صورت میی ذکر احواالت شرفصفات پست و زشت دانسته است. این میزان از هجو که در ادامه

ی آن در هیچ ی او نسبت به این فرد است که نمونهی عصبانیت و خشم بسیار جوینی و تنفر بیش از اندازهنشانه

تی کامال افراطی است. البته جوینی خود در پایان ذکر احواالت شود و به صورجای از تاریخ جهانگشا دیده نمی

داند و تاکید کرد هرکس این فرد را از الدین مبرّا میی هجو شرفالدین، خود را از هرگونه افراط در زمینهشرف

 گونه با این شخصیتنزدیک دیده باشد و کردار او را مشاهده کرده باشد، به جوینی حق خواهد داد که این

 پستی را به او نسبت دهد.برخورد کند و چنین توصیفات زشت، زننده و 

میز بسیاری را برای آنها به کار آعالوه بر این، جوینی در بیان شرح احوال باطنیان و اسماعیلیان نیز توصیفات هجو

توان ی آنها میهکه از جمل های مختلفی از مجلد سوم مشاهده کردتوان در بخشهای آن را میبرده است که نمونه

ضاللت و جهالت فدا کرده بودند، بازجستند و به جمعی از غالت فدائیان که جان در راه » به این مورد اشاره نمود: 

ی قصر مشیّد که مسند مدبّران ملک، بلکه ی قبهوار پر برآوردند و بر قلهآرزوی دل، مرگ خود جستند و مورچه

ی ی باغیهفئه» کند: (. در جایی دیگر نیز آنها را چنین توصیف می136: 3)ج« مدبران دین و دنیا بود پریدند

ی آباد، آشیانه ی رودبار الموت سنگی بر بنیاد نماند و در بدعتی مباحی را در الحادخانهی طاغیهصباحی و طایفه

کاران ن قلبنقاش ازل به قلم قهر...بنگاشت. مشوم حریم و حرمشان، چون مذهب عدمشان ناچیز شد و زر آ
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. در ادامه نیز آنها را سگان و جهودان (140)همان: « نمود، ارزیز گشتنمای جوفروش که ابریز میمدهوش، گندم

دهد که نویسنده دید بسیار حقیرانه (. توصیفاتی همچون مورچه و سگ نشان می141کند )همان: خوار توصیف می

هایی داند، آنها را انسانگر و اهل بدعت میآنها را ملحد، طغیان و پستی نسبت به باطنیان داشته است و از آنجا که

کند. این نوع دید حقیرانه کند و مذعب آنها را یکسره باطل اعالم میپست و شوم و اهل دروغ و فریب معرفی می

 حسن صبّاحمانند  و همراه با نفرت و انزجار، در توصیفات دیگر جوینی از شرح احواالت فاطمیون و دیگر باطنیان

 الی سخنانش در مورد این طایفه مشاهده کرد.توان آن را در البهشود و میدر متن دیده می

    مرثیه

ی وی اشاره کنند شود که در عزای کسی نگارش یافته باشد و در آن به محامد و صفات پسندیدهبه اثری گفته می

به چند دسته تقسیم نمود؛  انداساس اغراضی که تدوین یافتهتوان برها را میمرثیهی دهخدا: ذیل مرثیه(. نامه)لغت

: 1380)رستگار فسایی،  مذهبیفلسفی و ی، ، اجتماعو خانوادگی شخصیتشریفاتی و رسمی، های مرثیهمانند 

ی اجتماعی است؛ مرثیه نمود دارد،تاریخ جهانگشا  نام بردیم، یکی از انواعی که درکه  . از بین آنچه(185-172

های کشته شده به دست مغوالن به رشته تحریر درآمده است و حاصل عواطف و ی که در سوگ انسانامرثیه

الخصوص علی ،ت مسلمان ایراناحساسات اصیل نویسنده نسبت به سرنوشت شوم و دردناکی است که برای ملّ

خارا، سمرقند و  عطاملک پس از بیان و ذکر استخالص شهرهایی همچون ب به وقوع پیوسته است.خراسانیان 

گیرد که توصیف بهار را که فصل سرور و می عواطف و احساسات قرارچنان تحت سیطره و تسلّط خوارزم، 

دهد و با بیان تصاویر و خویش قرار می یزدهشده و مصیبتشادمانی است، محملی برای مرثیه بر هموطنان کشته

 دارد:ابراز میبرای آنان، آمده وقایع پیشبالغی بدیع، ناراحتی و حسرت خویش را نسبت به  روَصُ

چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید، سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست و هنگام اسحار »

گری آغاز کردند، و بر یاد جوانانی که هر بهار بر اغصان اشجار، بلبالن بر موافقت فاختگان و قُماری شیون و نوحه

-بارید و میها اشک میکش و غمگسار بودندی، سحاب از دیدهنوار و ازهار در بساتین و متنّزهات میی ابر چهره

نمود که خنده است؛ گل کرد و فرامیگفت باران است، و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی، خون در شیشه می

-واران ازرق میگدر کسوت سوام؛ سوسن گفت شکفتهکرد و میچاک میعذار، جامهرخانُ بنفشهبر تاسّف گل

رفتار، به مدد آه سردی که صباح رنگم؛ سروآزاد از تلهّف هر سروقامتی خوش داد که آسمانپوشید و اغلوطه می
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کرد و آن را تبختری نام نهاده بود و بر وفاق او خالف از پریشانی سر به کشید، پشت دو تا میمیهر سحرگاه بر

کرد که فرّاش چمنم؛ صراحی غرغره در گلو انداخته و روزگار خاک بر سر می ینهاد و از غصهخاک تیره می

 (. 317: 1ج)« چنگ و رباب را آواز در برگرفته

ها، موجب این استعارههای مکنیه متعدد است. در واقع ، وجود استعارهر این مرثیه قابل توجه استآنچه که د

-اند تا خواننده به صورت ملموس و محسوساند و سبب شدهدهی این قطعه شپویایی و تحرّک در تصاویر شاعرانه

وجود افعال متحرّکی همچون برخاستن، نوحه آغاز کردن، جامه چاک کردن، تری با متن اثر ارتباط برقرار کند. 

هایی همچون ازرق پوشیدن نیز باعث شده است که بر تحرّک و عدم ایستایی این مرثیه اضافه شود. حسن تعلیل

شیشه کردن غنچه و خنده فرانمودن و در ضمن وانمود کردن سوسن در جهت تشابه به آسمان و ازرق  خون در

است که بر  و اندوه بسیار جوینی بابت حوادثی پوشی آن، زیبایی این قطعه را دو چندان کرده است و بیانگر تاّسف

 گذشته است.مردمان ایران 

ای مذهبی به حساب آورد، در سوگ امام شهید ن آن را مرثیهتواای که میعالوه براین، جوینی در مرثیه  

و  و مجاهدت سبت به این عالم بزرگ پرداختهی وافر خویش نعالءالدین محمد ختنی، به بیان ارادت و عالقه

دهد و او را به پیامبرانی همچون صالح، جرجیس، ایوب و پایداری امام محمد ختنی را مورد ستایش قرار می

کند. او که بسیار تحت تاثیر شخصیت و مسلک ختنی قرار گرفته است، با تلمیح به پیامبرانی ه مییوسف تشبی

کند، شخصی که نیش محنت و درد را برای خود عین بخت و بزرگ، او را مردی عاشق و صادق توصیف می

 (.246-247)همان: د دهداند و از کشته شدن در راه اعتقادات خویش هیچ ترسی به خود راه نمیخوش اقبالی می

ی لشکر مغول، لحنی ی او با حملهالدین و مواجههلحظات آخر زندگانی سلطان جاللجوینی همچنین در توصیف 

 گزیند که حاکی از اندوه و ناراحتی فراوان او نسبت به مرگ سلطان است:را برمی

نوایی نفوس مهمل ماندند و با بی الجمله ارکان و سروران، یر موافقت سلطان در معاطات کووس، محاماتفی» 

ی خون صراح جوشید و ایشان راح پنداشتند؛ از رگ چنگ نالهکار،  بنوی راه نوا را آهنگ کشیدند...از صراحی 

خواندند. همان شاه بود که از زین تخت ساخته بود و از نمدزین بستر و از جوشن، قبا و از آمد، بم و زیر میزار می

 یکی راست در این حال:خود افسر کرده...و 
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 شاها، ز می گران چه برخواهد خاست؟

 شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش

 

 وز مستی هر زمان چه برخواهد خاست؟ 

 پیداست کز این میان چه برخواهد خاست

 (229-230: 2)ج                                               

پرسد، آیا این همان شاه ای برای سلطان است و از خود میواره و مرثیهدر حال بیان سوگ جوینیگویی در اینجا 

فردی که با دلیری و شهامت در  به لهو و لعب مشغول است؟ ،از دشمن با غفلتاست که  سابق جنگجو و شجاع

ست که ا آنحاکی از  ،های او در این عبارت. پرسشخاستو با آنها به نبرد برمی کردمقابل مغوالن ایستادگی می

خواسته و طلبی که با مرگ او جوینی خواستار ایستادگی و کوشش بیشتر سلطان برای مقابله با مغوالن بوده است؛ 

دهد، گویی از او . دو بیت آخر نیز که سلطان را مورد خطاب قرار میبردهای او را از بین میرود و امیداز بین می

له با دشمنان بپردازد تا سرزمین ایران دچار نابودی و خسران خواهد دست از عیش و نوش برداشته و به مقابمی

 نشود.

 مفاخره

ای غنایی است که در آن شاعر یا نویسنده به ستایش خویش گونهمفاخره که از باب مفاعله گرفته شده است، 

گوید باره میکزازی در ایندهد. آمیزی برتری خویش را مورد تمجید قرار میبه صورت اغراق پرداخته و 

مانند را دانند؛ زیرا توانی شگرف و بیای نهادین و ناخودآگاهانه، خویشتن را برتر از دیگران میهنرمندان، به گونه»

اند: توان آفریدن. از آن است که هر هنرمندی بزرگ و بهرهیابند که دیگران به یکبارگی از آن بیدر خویش می

ی غنایی در جهانگشای جوینی بسامد چندانی ندارد و تنها این گونه (.14: 1389« )بآیین، به ناچار، خودشیفته است

ای است که جوینی در ی این موارد، مفاخرهاز جملهتوان در این اثر مشاهده نمود. موارد اندکی از آن را می

تردیدی شود اثرش از هرگونه دروغ، بزرگنمایی و شک و کند. او در آنجا مدعی میتعریف از اثر خویش بیان می

کند که اثرش تا قیامت در مبرّاست و هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد و با تضمین بیتی از شاهنامه، چنین ادعا می

 نزد بزرگان ماندگار خواهد بود:

ی دنیاوی آن است که هرکس امثال قوّت و شوکت لشکر مغول با موافقت قضا و قدر به هر چه روی و فایده» 

ی الف و ریبت کذب مبرّاست، و چه جای بهتان است؟ که این مقامات و روایات، که از شایبهآرند از این بدان می

 تر است که هیچ آفریده را در ان اشتباهی آید، تر و الیححکایات از آن واضح
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 همانا که تا رستخیز این سخن

 

«میان بزرگان نگردد کهن   

(189: 1ج)  

 گیرینتیجه

ای که بعد از این حمله صورت و فساد و تباهی انهای آنها و حمله و وبرانگریلبار مغوسفأهمزمان با دوران ت

 شود که کسانی همچون جوینی که قصد نگارشی ایرانی وارد میی جامعهای به پیکرهچنان ضربهگیرد، آنمی

نه تنها گزارشگر وقایع که  گیرندخواه ناخواه در مسیری قرار می گرفته وتحت تأثیر قرار ند، ها را دارتاریخ مغول

ها و رخدادهای پیرامون بار ایرانی نسبت به این جنایتد؛ بلکه به نوعی گزارشگر واکنش اندوهنشوتاریخی می

منصب و مقام باالیی  ، دارایبا وجود اینکه خود در دستگاه حکومتی مغوالن جوینید. نگردها میی مغولحمله

لّق خاطر و وابستگی دارد؛ اما در مواجهه با جنایات و رخدادهای های مغول احساس تعاست و نسبت به خان

تواند احساسات و شود، نمیی خراسان وارد میها بر کشور ایران، خصوصاً منطقهی مغولوحشتناکی که از ناحیه

و این عواطف چه در قالب زبانی و چه در قالب  عواطف و اندوه توأم با خشم و نفرت خویش را کتمان کند

های مختلف غنایی که مستقیم با کند و در گونهدهد بروز و ظهور پیدا میاویر بالغی و توصیفاتی که ارائه میتص

 .دهندعنصر عاطفه در ارتباط هستند، خود را نشان می

که  ی غنایی که در تاریخ جهانگشا وجود دارد، توصیف استدهد که پربسامدترین گونهنتایج این تحقیق نشان می

پردازی، استشهاد و دیگر صنایع خاص نویسندگان به اطناب، سجعی جوینی و گرایش عصر و زمانهر حاصل این ام

ها، کشتارها هایی همچون توصیف اشخاص، جنگجویان، حوادث و جنگخود را در قالب که این امر بالغی است

ست، ا تاریخ جهانگشاد در ی غنایی دیگری که دارای بیشترین بسامگونهو وصف شب و روز نشان داده است.

عنصر مدح است که این گونه نیز با توجه به درباری بودن و خدمت کردن جوینی به خانان مغول شکل گرفته 

-ها و بیی دیگری که باید از آن نام برد عنصر هجو است. اوضاع اسفناک دوران مغول و نابرابریاست. گونه

گردد، رده و موجب ایجاد هجوهای اجتماعی در تاریخ جهانگشا میهای حاکم بر اجتماع او را به خشم آوعدالتی

مانند باطنیان و اسماعیلیان نیز از جمله دیگر عوامل  ؛هاها و گروههمچنین نفرت و انزجار او از برخی از شخصیت

الی ه در البههای غنایی است کها، شکواییه نیز از جمله گونهعالوه بر اینباشد. ایجاد هجو در تاریخ جهانگشا می

ای شود و بیشتر رنگ و بوی فلسفی و گالیه از روزگار و زمانه دارد؛ روزگار و زمانهگزارشات نویسنده دیده می
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های غنایی دیگری هستند که چنین سرنوشت شومی را برای ایران به وجود آورده است. مفاخره و مرثیه نیز از گونه

  های غنایی بسیار کمتر است.بسامد آنها نسبت به دیگر گونهما اند؛ ادر تاریخ جهانگشا به کار رفته

 هایادداشت

ستیزی عطاملک در تاریخ جهانگشا، بعضی از مدایح و توصیفاتی که جوینی برای البته برخی با اشاره به مغول -1

ی د )برای مطالعهداننبرای بیان نفرت از مغوالن می های مغول آورده است را، ذم شبیه مدح و روشی زیرکانهخان

 (.1389اُف، بیشتر در این زمینه رک. خاتمی و عرب

 منابع

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.3شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی. جلد (. سبک1386بهار، محمد تقی. ) .1

شکنی در شعر مولوی(. تهران: ی آفتاب )شعر فارسی و ساخت(. در سایه1384پورنامداریان، تقی. ) .2

 رات سخن.انتشا

 .40-58ی دو. صص ی پیک نور. سال اول. شماره(. مکتب رمانتیسم. مجله1382ثروت، منصور. ) .3

ی (. براساس نسخهسه جلدی(. تاریخ جهانگشای جوینی )1389جوینی، عالءالدین عطاملک محمد. ) .4

 محمد قزوینی. به اهتمام احمد خاتمی. تهران: نشر علم.

ی های ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی. مجلهها و اسطوره(. افسانه1391خاتمی، احمد، قریشی، زیبا. ) .5

 .53-68. صص 70ی تاریخ ادبیات. شماره

ی مغول ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای. مجله(. 1389اُف، آرزو. )، عربــــــــــــــ .6

 .27-48. صص 5/66ی تاریخ ایران. شماره

  در ادب پارسی. تهران: انتشارات زوار. (. فن نثر1375خطیبی، حسین. ) .7
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ی چاپ و انتشارات آستان (. انواع ادبی و آثار آن در ادب فارسی. مشهد: موسسه1374رزمجو، حسین. ) .8

 قدس رضوی.

 (. انواع شعر فارسی. شیراز: انتشارات نوید شیراز.1380رستگار فسایی، منصور. ) .9

 مرو پارسی. تهران: انتشارات سخن.(. تاریخ ادبی ایران و قل1388زرقانی، مهدی. ) .10

 نقاب. تهران: انتشارات علمی.دروغ، شعر بی(. شعر بی1388کوب، عبدالحسین. )زرین .11

. زیر نظر غالمعلی حداد عادل. تهران: بنیاد 2ی جهان اسالم. جلد (. دانشنامه1375سرامی، قدمعلی. ) .12

 المعارف اسالمی.دایره

 ی انتشارات نگاه.. تهران: مؤسسه1ادبی. جلد  های(. مکتب1376سید حسینی، رضا. ) .13

 (. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: انتشارات معین و نشر نو.1387شریفی، محمد. ) .14

و  11ی ی خرد و کوشش. شماره(. انواع ادبی و شعر فارسی. مجله1352شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) .15

 .96-119. صص 12

 : نشر میترا.(. انواع ادبی. تهران1387شمیسا، سیروس. ) .16

(. بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای 1390طهماسبی، فریدون، تالوری، پگاه. ) .17

 .55-72(. صص 5)پیاپی  2ی ی فنون ادبی دانشگاه اصفهان. سال سوّم. شمارهجوینی. مجله

. 76ی شماره ی هنر و معماری.(. موتیف مرگ در جهانگشای جوینی. مجله1387اهلل. )عباسی، حبیب .18

 .7-21صص 

ی چهارم. ی عرفانیات در ادب فارسی. شمارهبین برمنش. مجله(. خود کم1389الدین. )کزازی، میرجالل .19

 .10-16صص 
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