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Abstract  
Jahangosha-ye Juwayni’s history is one of the most valuable classical Persian 

prose texts, that is very important in both historical and literary terms. While 

many explanations have been written about this great work and tried to explain 

the difficulties and ambiguities of it, still it seems that some expressions have 

not been explained as they should, and some of the comments of respected 

commentators are inconsistent with the context of the text. Therefore in this 

article, we have tried to review some difficulties and ambiguities of 

Jahangosha-ye Juwayni’s History according to the intertextual and textual 

evidence to present more appropriate meaning. So the idiomatic expressions 

Bad bar kasi jastan, kheumeh be Sahra zadan, Ghovvad, az rahe tahatok dar 

keshti neshastan, az tamakkon rojoom bar hojoom emtenaa kardan, andisheh 

dashtan, laal e masooh, mostadfea, hasher, nefar, sader & vared, obneh, beraz, 

fara ab dadan, etc were analyzed. 
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 جویني جهانگشای تاریخ ابهامات از برخي بررسي و نقد

  ارژنهدشت ييرضا محمود
ش  س  اتيادب و زبان گروه ار،يدان شگاه  ،يفار  راز،يش  راز،يش  دان

 رانيا

  

شجوي   يجابر يانصار جمال سي  کار دان شد  شنا سي،  ادبيات و زبان ار شگاه  فار   شيراز،  دان
   ايران شيراز،

  

 چکیده

ست  «جویني جهانگشاي  تاریخ» مغول، عهد مطالعة منابع ترینموثق از یکي  نظر از مه و ادبي نظر از هم که ا
 اثر ینا دربارۀ  متعددي  تعليقات  و ها شلللرح تاکنون  اینکه  با  اسلللت. توجه  درخور و سلللترگ اثري تاریخي، 
ستگي  از گره که شده  سعي  و نوشته  سترگ   که رسد مي نظر به هنوز اما شود،  گشوده  آن ابهامات و هافروب
  بافتار با رممحت شارحان  هايدیدگاه از برخي و نشده  تبيين و شرح  است،  بایسته  که آنچنان عبارات، از برخي
سازوار  متن ست.  نا   قراین به جهتو با- تحليلي توصيفي  يروش  با که شده  کوشش  جستار  این در رو، این از ا
 نانکه  چ شلللود؛ ارائه  درخورتر معنایي  و بازبيني  جهانگشلللا  تاریخ  عبارات  از برخي -متنيبرون و متنيدرون
 تمکن از» ،«نشللسللتن کشللتي در تهتّک راه از» ،«قواد» ،«زدن صللحرا به خيمه» ،«جسللتن کسللي بر باد» عبارات
ش » ،«نمودن امتناع هجوم بر رجوم شتن  هاندی  ،«ردوا و صادر » ،«نفار» ،«حشر » ،«مستدفئي » ،«ممسوح  لعل» ،«دا

  است. شده تشریح جستار این در دیگر موارد و «دادن آب فرا» ،«براز» ،«ابنه»
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 مقدمه
 در ار کتابي شللهر،ایران به مغول ویرانگر یورش مقارن هفتم، سللدۀ در جویني عطاملک
 ادبي نظر از هم که رساند  سامان  به دهشتناک  و سياه  روزگار آن اوضاع  و احوال شرح 
سترۀ  کالسيک  منثور آثار ترینبدیلبي از یکي تاریخي هم و سي  ادب گ ست  فار  از و ا

 هبود گرنظاره  را حوادث نزدیک  از و مغول عهد  درباریان   از یکي جویني خود که  آنجا 
 هدع مطالعة منابع ترینموثق از یکي چنانکه شلللده؛ چندچندان کتاب ینا ارزش اسلللت،
  رود.مي شماربه مغول

 از وا است.  هجري هفتم سدۀ  در ایراني نویسندگان  و مورخان ترینبزرگ از جویني
 همواره هفتم و شللشللم  پنجم، قرن در که اسللت جویني دیوانانصللاحب بزرگ خاندان
شاغل  متصدي   و شد  دیواني کارهاي وارد جواني آغاز از جویني بودند. دولتي بزرگ م

 به  ارغون امير خدمت   در بار  چند  او شلللد. خراسلللان حکمران آقا، ارغون امير عمال  از
 دسللت به را الزم اطالعات خود تاریخ نوشللتن براي و رفت مغولسللتان پایتخت قراقروم،
 و تفکر طرز زندگي، از بسللليار آگاهي سلللفرها این در وي الف(.1385 )جویني، آورد
سب  را مغوالن احوال شم  به را وقایع و کرده ک ست.  دیده خویش چ  از برخي بنابراین، ا
 گردی امتياز است. گرفته سرچشمه وي مشهودات از همه آمده، جهانگشا تاریخ در آنچه
ست.  وقایع ذکر و بيان در جویني صداقت  کتاب این سنده  ا  به صادقانه  و طرفيبي با نوی
شي    یا مدح جایي در هم اگر و پرداخته مغول تاراج و ملهح و هایورش ذکر  هکرد ستای
سوم  شيوۀ  از ست  نکرده تجاوز خود زمان مر شتن  جویني .ا  حدود را جهانگشا  تاریخ نو

سانده  سامان  به 658 سال  حدود و کرده آغاز 650 ست.  ر شترین  ا سمت  بي  کتاب این ق
 انخوارزمشاهي تاریخ به هم هایيقسمت و اوست اعقاب و چنگيز حکومت تاریخ دربارۀ

  است. داده اختصاص اسماعيليان و

 پژوهش ضرورت .1
 قابل ياربسلل نيز ادبي نظر از تاریخي اهميت بر عالوه جویني، جهانگشللاي تاریخ که آنجا از

  هايدوره در = اسللت، فارسللي مصللنوع و کهن نثر باارزش مواریث از یکي و اسللت توجه
  ادبيات و زبان رشللتة دانشللجویان اصلللي و ثابت هايدرس از یکي نيز تکميلي تحصلليالت

  نوزه اما شللده، نوشللته آن بر متعددي هايشللرح تاکنون آن، اهميت بر بنا که اسللت فارسللي
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  ايهپژوهش با که اسللت بایسللته رواین از شللود.مي دیده آن عبارات شللرح در هایيکاسللتي
  گارندگانن که امري شود؛  رفع سترگ  اثر این ابهامات امکان حد تا که شود  کوشش  بيشتر 
  سخة ن از جهانگشا  تاریخ متن ارجاعات همة جستار،  این در هستند.  آن پي در جستار  این در

 است. موسویان شاهر  شرح به قزویني عالمة مصحَح

 پژوهش هایپرسش و فرضیه .2
  است: مطرح فرضية دو پژوهش این در
 است. گرفته صورت ايهشایست هايپژوهش جهانگشا، تاریخ ابهامات دربارۀ -
 و ها کاسلللتي  هنوز جهانگشلللا،  تاریخ  ابهامات   تشلللریح در شلللارحان  کوشلللش وجود با  -

 دارد. وجود هادیدگاه از برخي در هایيلغزش
 شود:مي مطرح نيز پرسش دو شده، مطرح هايفرضيه توجه با 
 است؟ فتهرگ صورت جهانگشا تاریخ ابهامات تبيين و تشریح در هایيپژوهش چه تاکنون -

 و کاسللتي بدون جهانگشللا، تاریخ ابهامات درخصللوص گرفته صللورت هايپژوهش آیا -
 شود؟مي رهنمون عبارات نهایي معناي به را ما لغزش

 پژوهش پیشینۀ .3
ساني  جمله از سمت  از برخي شرح  به که ک شا  تاریخ جلد سه  یا هاق  اند،هپرداخت جهانگ
 ایرج و عباسلللي اهللحبيب موسلللویان، شلللاهر  خاتمي، احمد قزویني، عالمة به توانمي

له   در (1384) محمودي خيراهلل این، بر عالوه کرد. اشللللاره مهرکي قا  عنوان تحت  ايم
 یختار ابهامات از برخي که اسللت کوشلليده «گشللاجهان تاریخ مبهم واژۀ چند در تأملي»

له   در نيز (1386) کاردگر  یحيي گشلللاید.   گره را جهانگشلللا    بر نقدي » عنوان با  ايمقا
س  آنچنانکه را مبهم عبارات از برخي کرده سعي  ،«گشا جهان تاریخ تعليقات ست،  تهبای  ا

 دمور آمده، مقاالت این در آنچه از غير عباراتي جسللتار این در اسللت بدیهي کند. معنا
 در زني یادشللده مقاالت نویسللندگان که مواردي جز اسللت؛ گرفته قرار بررسللي و بحث
  اند.رفته خطا به عبارات از برخي تبيين و تشریح
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  بررسي و نقد .4
 باقي  اسللللت؛ بوده آهن از او رکاب  که  اسللللت بوده آن بزرگ امير عالمت  و» -الف

 تا ند بود وبال  و ناکامي   و حال  ضللليق در جمله  برین و گرفت  توان قياس  ازین تجمالت
 نعمت  فراخي به  شلللدت مضلللایق از و گشلللت افراخته  چنگيزخان  دولت  رایت  چون
 (.ب1385 ،)جویني «سيدند...ر

 اند.نکرده نظري اظهار گونههيچ نظر مورد متن معناي درخصللوص  خاتمي و موسللویان 
 یا وبچ از عادي افراد رکاب ظاهرا » اند:گفته شده  یاد عبارت توضيح  در مهرکي و عباسي 

  اسللت، نادرسللت اسللاس از که (1391 ،)جویني «اندنداشللته رکاب اصللال  یا و بوده تابيده نخ
 و دنمایبازمي چنگيزخان از پيش را مغوالن بار رقت  اوضلللاع فصلللل، این در جویني چراکه 
  باسيع دیدگاه برخالف و است چنگيز از پيش مغوالن بارخفت حال شرح  شده،  یاد عبارت

ندگي  چنان  مغوالن چنگيز، از پيش که  اسلللت  این جویني مراد مهرکي، و  باري مذلت   ز
  بهاگران تجمالت و نقره یا طال از اسلللپش رکاب آنکه جاي به اهآن امير حتي که داشلللتند
  التتجم باقي» اسللت: معنا این مؤید نيز جمله ادامة اسللت؛ بوده آهن قيمتبي فلز از باشللد
 «.بودند وبال و ناکامي و حال ضيق در جمله برین و گرفت توان قياس ازین

 باد  چون زدند. مي خدمت   زانوي اماکر راه از و آمدند  مي عجيب  نظاره  به  قبایل   امراي» -ب
 (.ب1385 ،)جویني «آمد پدید کودکان در حرکتي و یافتند قوتي جست، بریشان

 اند.کرده سللکوت شللده یاد اصللطالح معناي درخصللوص مهرکي و عباسللي خاتمي،
سویان  صوص  مو شان  باد چون» معناي درخ ست  بری ست:  گفته چنين پاورقي در «ج   یعني» ا

  سلليک بر باد» معاني از یکي که داشللت توجه باید )همان(. «رسلليد هانآ به تازه هواي وقتي
  ،رو این دهخدا(.از نامة)لغت اسللت «کسللي به خوشللبختي و اقبال آوردن رو» همانا ،«جسللتن
 مؤید که آمده معنا همين با مضللمون همين نيز شللاهنامه در نيسللت. ذهن از دور اخير معناي
 است: نگارندگان دیدگاه

 بجسللللت شللللانیا بلاد  اگر رزم کیل  بله 
 

 پسللللت شللللهیانللد کردن نيچن دیللنبللا 
 

 (1386 )فردوسي،
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 هب اسللت سللخني» اسللت: معتقد «جسللتن باد را کسللي» عبارت درخصللوص مطلقخالقي
  معني در چون انداختن، آسللتين در باد کردن، در باد گویيممي امروزه آنچه معني به گواژه،
 مراد عبارت، این در رسد مي نظر به (.1391 مطلق، )خالقي «است  نبرد در کاميابي و پيروزي

  رسللد؛يم سللاحل به کشللتي یا قایق زودتر بوزد، وقتي که اسللت شللرطه یا موافق باد باد، از
  به اميابيک و خوشللبختي و اقبال آوردن رو معناي در جسللتن کسللي بر باد کم کم بنابراین،

 )همان(. است رفته کار

ند  زادگان پادشلللاه   خدمت   به  قوّاد جمعي با  را او» -ج  و بحث  ازیشلللان نوع هر از و برد
ستکشاف    شتند.  واجب ا   که قحقو سوابق  چندان با خود مخدوم با تو که فرمودند آخر و دا

 تمام اب را او بود. نتواند یکدلي طمع تو از نيز را ما ننمودي، وفا شلللده ثابت تو ذمّت در را او
 (.ب1385 ،)جویني «رسانيدند شهادت درجة به او اصحاب

  ،خاتمي  و )همان  اند کرده معنا  لشلللکر اميران را «قوّاد» ترتيب،  به  خاتمي  و سلللویان مو
سي  (.1387 شروان  و رهبران» را «قواد» واژۀ مهرکي و عبا سته  «پي   که (1391 ،)جویني انددان
  يانب از پس جویني که داشللت توجه باید نيسللت، نادرسللت محترم شللارحان دیدگاه اگرچه
سختانة    مخالفت و جهقرا با غایرخان وگويگفت سليم  با غایرخان سر   سپاه  رابرب در شدن  ت
 دنش  شب  از پس و شود  شب  تا داشت  نگه دست  قراجه که کندمي بيان صراحت  به مغول
  را دخو و شدند  خارج صوفي  دروازۀ از داشتند  شدن  تسليم  قصد  که خود یاران از جمعي با

  تسخير در ماه شش که مغول سپاه که شدند باعث خود کار این با و کردند مغول سپاه تسليم
ند  بودند،  نبرده جایي  به  راه و بودند  جنگيده  اترار   که  يادروازه همان  از و راحتي به  بتوان
  ار آن اهالي ادامه در و تسخير  را آن و شوند  وارد اترار به بودند شده  خارج یارانش و قراجه
   کنند. عام قتل

  که هنيمي تعصلللب و ملي عرق و حميّت به توجه با جویني که رسلللدمي نظر به بنابراین،
سليم  با که را یارانش و قراجه دارد، شتن  و مغول برابر در شدن  ت   اعثب شهر،  دروازۀ بازگذا
  «کشلللخان  و جلب زن قلتبان،  دیوث،» معناي  به  را «قواد» شلللدند،  اترار شلللهر اهالي  عام قتل 

  ررفتا وطن، به خائنان این با نيز مغوالن که اسلللت جالب و دهخدا( نامة)لغت اسلللت خوانده
  در را او که حقوق سوابق  چندان با خود مخدوم با تو که فرمودند آخر» کنند:مي اي!شایسته  
صحاب  تمام با را او بود. نتواند یکدلي طمع تو از نيز را ما ننمودي، وفا شده  ثابت تو ذمّت   ا
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  ستعارۀ ا نوعي نيز «انيدندرس  شهادت  درجة به» نيست  بعيد که «رسانيدند  شهادت  درجة به او
   باشند. یارانش و قراجه بيشتر هرچه خوارداشت جهت در تهکميه

 الجُد   یُع نهَ  لَم مَا  ع:ا لجِدُ  نه  نافع  موجود امسلللاک از ابهت  فرط و عدّت  کثرت را مدبر  و» -د
سان  تدبير و غدحارُ، شان  ان ست  را ای شاني  بر ردّ د  و اَدبَرَ. رَاَدبَ وَا ذَا اَقبَلَ وَا ذااَقبَلَ نهاد. نتوان پي
سر  کاري نعمت و مال و شوکت  و حيلت به اگر  ملوک خاندان از دولت و ملک شدي،  مي

  عزایم و حيلت نه رسيد، در ایشان دولت زوال نوبت چون و نکردي انتقال دیگري به گذشته
  ،ني)جوی «نمود پایمردي قوت و جنود غلبة نه و کرد توانسللت دسللتگيري را ایشللان آراء و

 (.ب1385
شان » ضمير  مرجع موسویان  سان  تدبير و»متنِ در «ای شان  ان شان  بر ردّ دست  را ای  نتوان يپي

  در تنم این از پيش عبارات  چراکه  اند، دانسلللته  «بدبختي  و خوشلللبختي» درسلللتي به  «نهاد 
 و يعباس  خاتمي، و موسویان  سکوت  وجود با و ادامه در )همان(. است  خوشبختي  توصيف 
شان » ضمير  مرجع مهرکي شان  دولت زوال نوبت چون و» متن در «را ای   تحيل نه رسيد  در ای

  ،«ودنم پایمردي قوت و جنود غلبة نه و کرد توانسللت دسللتگيري را ایشللان آراء و عزایم و
شبختي » سته  «بدبختي و خو  ضمير  مرجع ن،مت بافتار به توجه با و نمایدنمي درست  که انددان

شان  شته  ملوک ندانخا» شده،  یاد عبارت در ای ست  «گذ   عبارت این از پيش سطر  در که ا
  است. هویدا متن در و آمده

 نزدیک به جماعت آن و بگذشت اختيار دست از پاي و رسيد اضطرار به کار عاقبت تا» -هل
شته  جمادات و حيوانات به خندق و شدند  معذور خالیق و خالق  حشري  مردان به و شد  انبا
 (.ب1385 ،)جویني «زدند آتش قلعه در و گرفتندباز فصيل افراشته، بخاري و

 است:  ردهک معنا چنين را شده  یاد متن «افراشته » کلمة از بعد ویرگول گذاشتن  با خاتمي
شياء  و حيوانات وجود از خندق»   ايشته پ به بخارایي مردان و سپاهيان  اجساد  سبب  به و پر ا

سي  (.1387 ،)خاتمي «شد  تبدیل ش  با نيز مهرکي و عبا ش » کلمة از بعد نقطه تنگذا   به «تهافرا
  ينچن موردنظر متن معناي درخصللوص و اندکرده تکرار را خاتمي توضلليحات همين نحوي
 يزن بخارایي و حشلللري مردان جنازۀ و شلللد پر اشلللياء و حيوانات کثرت از خندق» اند:گفته
  غلط خوانش سللر از که محترم شللارحان دیدگاه که (1391 ،)جویني «شللد انباشللته آن روي
   است. نادرست شده، ناشي متن
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 و تگذاشلل ویرگول بخاري از بعد باید که اسللت ترتيب این به عبارت درسللت خوانش
 به و شد تهانباش جمادات و حيوانات به خندق و» کرد: تلقي مقلوب اضافة  را «فصيل  افراشته »

  شللده یاد تعبار معناي ترتيب این به و «بازگرفتند فصلليل افراشللته بخاري، و حشللري مردان
  راشللتهاف» قلعه بلند دیوار بخارایي، و حَشللَري مردان از اسللتفاده با مغوالن که شللودمي چنين
صيل  سخير  را «ف شري » واژۀ دربارۀ کردند. ت ست  ضروري  نکته این یادکرد نيز «ح   این که ا
  ارک نيروي و انسللاني سللپر» مراد اینجا در اما دارد، متعددي معاني جهانگشللا، تاریخ در کلمه
  بدانجا لشللکر چون» اسللت: آمده معنا همين در نيز دیگري موارد در چنانکه اسللت؛ «مجاني
  جندخ جوانان رسيد، نمي آنجا منجنيق و تير چون نداد. دست  حصار  از تمکّن برفور رسيد، 

  که دیگر هايدیه و هاقصللبه و سللمرقند و بخارا و اترار جانب از و راندند آنجا حشللر به را
  اآنج مغول مرد هزار بيست  و حشري  مرد هزار پنجاه تا آوردندمي مدد ،بود شده  مستخلص 

 نامزد مغولي دهه هر سللر بر بودند تازیک کردند.آنچه صللده و دهه را تمامت گشللت. جمع
  حونجي در سللواره مغوالن و کردندمي نقل سللنگ فرسللنگي سلله به کوه از پياده تا گشللت

  (.ب1385 ،)جویني «ریختندمي
  وانعن به بخارایيان از مغول لشلللکر که اسلللت این منظور نيز بحث مورد عبارت در حال

  باشند  امان در باره باالي تيراندازان تيرهاي از دیدن صدمه  از تا اندکرده استفاده  انساني  سپر 
  تندتوانسلل بودند، بخارایي مردمان همين ميان در که خود تيراندازان از اسللتعانت با ادامه در و

ندازاني  ند،  دژ بارۀ  بر هک  را تيرا ند  قرار هدف  بود ند  دیوار و ده ن  پس باز  را دژ بل  و دگير
  تاریخ سبکي ايهویژگي از یکي مقلوب اضافة کاربرد که است گفتني نيز این کنند. تسخير
  «دباشلل زادگان پادشللاه معتبران خزانة در و خوانند بزرگ یاسللانانة را آن و» گشللاسللت:جهان

شة  که توق هر به و» (،ب1385 ،)جویني صد  یا دشمني  قتال اندی   رچه آید پيش در یاغيي ق
  سللوزن و درفش تا دیگر آالت و هاسللالح مختلفات از آمد خواهد کار به مصلللحت آن در

  لجالی و امور عظایم صلللدد به که بود پسلللر چهار خاتون ازین و» و )همان( «کنند و...تعيين
 )همان(. «بودند گشته باخطر کارها،

  سللراي در شللهر به بود. آدینه روز آن و نهادند بدو روي بودند، مردینه آنچ شللهر در و» -و
شت.  طلب را شهر  معارف و اکابر و صدور  و کرد نزول ملک رابع   بلکه صدور،  سرور  دا
 غربال[ محمد ] را او جهاني صلللدر دودمان بقيّة و برهاني خاندان سلللاللة الدّین، برهان دهر،
  ارتصد به را محبوبي شمس و داد خالفت شت،ندا خالف هيچ فضل و عقل از آنک سبب
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سوم  ضي  و بریخت خود روي آب و گفت جفا را شهر  معارف و اکابر اکثر و کرد مو   را بع
 (.ب1385 ،)جویني «بگریختند نيز قومي و بکشت

  ينچن «نداشت خالف هيچ فضل و عقل از آنک سبب» متن معناي درخصوص موسویان
  «بود( فاضللل )بسلليار نداشللت منکري و مخالف هيچ لفضلل و عقل نظر از یعني» اسللت: گفته

 و آقا هبلک بزرگان سلللرور» که کرده اسلللتنباط چنين همگون معنایي در نيز خاتمي )همان(.
  صلللدر خاندان بازماندۀ و برهاني خاندان برگزیدۀ و خالصللله الدین،برهان  روزگار  سلللرور
  ،)خاتمي  «داد خالفت  حکم نداشلللت،  کاسلللتي  هيچ فضلللل و عقل  حيث  از که  را جهاني 
 و اند کرده اکتفا  «از داشلللتن خالف» اصلللطالح کردن معني به  مهرکي و عباسلللي  (.1387
 آن منظور ،استنباط  این با که «داشتن  کم ظاهرا  اینجا در از: داشتن  خالف» اند:گفته اینچنين

  وديکمب یا کمي هيچ فضلللل و عقل در الدین،برهان یا تارابي» اسلللت: بوده این بزرگواران
  ناسللازوار متن با و نادرسللت محترم شللارحان هايدیدگاه همة که (1391 ،)جویني «اشللتند

ست،  صلي  معناي به همه چراکه ا شاره  جمله ا  مخالف» معناي به «خالف» چنانکه اند؛کرده ا
  صلي ا معناي بنابراین، دهخدا(. نامة)لغت است  بوده معهود فارسي  ادب گسترۀ  در «لغزش و

 و عقل نظر از که اسلللت این اندکرده اشلللاره نيز شلللارحان دیگر هچنانک بحث مورد عبارت
 است. بوده کل عقل و فضل منتهاي در یا نداشت لغزشي یا مخالف هيچ فضل

  توانسته ات «تارابي خروج ذکر» فصل همين ابتداي در جویني که اندنکرده توجه شارحان
  که عادي مردم به نسبت  مهادا در و پرداخته گذاربدعت غربال محمد همين شماتت  به است 
ست:  کرده گيريجبهه چنين شدیدا   شدند، مي خرافه و جهل تابع راحتي به   را اسالنعوام» ا

ستعارۀ  دکاربر با جویني بحث، مورد عبارت در بنابراین، «.شوند  جهل تابع تا باید چه خود   ا
 دمحم  هم و یده برگز بخارا  خالفت  به  را جاهل   غربال  محمد  که  را الدین برهان  هم تهکميه 
  لةسللال» و «دهر صللدور سللرور» تمسللخر به را الدینبرهان و گرفته تمسللخر باد به را غربال
  تهکميه اسلللتعارۀ با را غربال محمد و خوانده «جهاني صلللدر خاندان بقية» و «برهاني خاندان
  «ودب عيار تمام حماقت، و ناداني در» یعني ؛«نداشللت خالف هيچ فضللل و عقل از» که: گفته
 گوید:مي و کرده محکوم را الدینبرهان اقدام این ادامه، در جویني خود که اسللت جالب و
  قومي و بکشت را بعضي و بریخت خود روي آب و گفت جفا را شهر معارف و اکابر اکثر»
  است. نگارندگان دیدگاه مؤید سپسين عبارت که «بگریختند نيز
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ستحکام  را دز همه بازین و» -ز صيل  چند و کرده تمام ا شيده  آن مدار بر ف  ثریّا ات دیوار و ک
 (.ب1385 ،)جویني «رسانيده آب به و بگذرانيده ثري حد از را خندق و افراشته

 «ثري» ةکلم کردن معنا به نظر مورد متن معناي درخصوص  ترتيب به خاتمي و موسویان 
فا  نا  «زمين و خاک » را آن و اکت ند کرده مع   مهرکي و يعباسللل  (.1387 ،خاتمي  و )همان  ا

ناي  درخصلللوص باط   چنين موردنظر متن مع ند کرده اسلللتن   زمين. عمق خاک.  ثري:» که  ا
 اوج هایتن نماد که ثریا مقابل در است پستي و عمق نهایت نماد فارسي ادبيات در زیرزمين.

  تپشلل بر را گاو و گاو شللا  بر را زمين که قدما عقيدۀ به اسللت اشللاره آب: اسللت. بلندي و
 است. نادرستي دیدگاه که (1392 ،)جویني «پنداشتندمي آب در ار ماهي و ماهي
 از اگشللجهان تاریخ هايقسللمت دیگر در جویني مهرکي، و عباسللي توضلليحات نقد در

ست  کرده یاد سمرقند  دور خندق همين حفر چگونگي  حمد[م سلطان »] که: گفته چنين و ا
  در ارهز ده و صللد آنجملت از و بگذاشللت ترکسللتان و ماوراءالنهر بالد در لشللکرها بيشللتر
  وزر سلطان رسانيدند. آب با ايگوشه خندق از و کنند عمارت را آن دز تا فرمود و سمرقند
 (.1392 ،)جویني «بگذشت آن بر حرکت

 حد از ار خندق و» اصطالح  که شود مي روشن  جویني، خود تصریح  به توجه با بنابراین،
  تا ردندک حفر عميق چنان را خندق که است این يمعنا به «رسانيده  آب به و بگذرانيده ثري
  عقيدۀ به اشللاره مهرکي و عباسللي دیدگاه طبق اینکه نه رسلليد، آب به و کرد عبور خاک از

 و پنداشتند مي آب در را ماهي و ماهي پشت  بر را گاو و گاو شا   بر را زمين که است  قدما
  است. پستي و عمق نهایت از کنایه

 ویشخ نفس به چنگيزخان زد، شلللب ميغ در تيغ مکّار سلللپردار بار دیگر چندانک» -ح
 و محتشد را جنگ بيرون و اندرون از و بداشت شهر مدار بر را حشم تمامت و شد سوار
ستعد  شتند  م صمت  و مکاوحت تنگ و گ شيدند  محکم شام  نماز تا مخا شاد  از و برک  گ
 شللمح و بایسللتادند اهدروازه بر مغول لشللکر و شللد. پرّان سللنگ و تير کمان و منجنيق
 مسللدود  جماعت آن مبارزت راه چون و آمدند مانع کارزار ميدان خروج به را سلللطان 

ساط  بر و شد  سبان  که نماند مجال را سواران  شاه  و شد  هم در هابازي محاربت ب  در را ا
 (.ب1385 ،)جویني «آرند جوالن ميدان

باسلللي   خاتمي،  يب  به  مهرکي و ع نا  به  فقط ترت  شللللده یاد  متن هاي واژه کردن مع
ته  ند پرداخ ناي  درخصلللوص و ا ند کرده سلللکوت موردنظر متن مع خاتمي  ا  و 1387 ،)



 233 | جابريو انصاريارژنه دشت رضايي

 

 رلشک ») است:  گفته چنين شده  یاد متن معناي درخصوص  موسویان  اما (،1391 ،جویني
 تعبيري که (ب1385 ،)جویني «شللدند جنگ ميدان از سلللطان لشللکر خروج مانع مغول(

 که اندنکرده توجه هيچ آن دنبالة همچنين و متن بتدايا به ایشان  چراکه است،  نادرست 
 همين به عنایت با و بودند کرده محصلللور سلللمرقند شلللهر در را سلللمرقند مردم مغوالن
صور  شکر  شدن  مح  از سنگ  پرتاب با و شهر  بيرون از مغوالن که بود محمد سلطان  ل
 شتند: کمي شکل  نبدی را سمرقند  اهالي شهر،  درون به کمان از تير کردن رها و منجنيق

 و محشلل و سللمرقند مردم بنابراین، ؛«شللد پرّان سللنگ و تير کمان و منجنيق گشللاد از و»
صد  شيوه  این با مغوالن دیدندمي که سلطان  سپاه  شتند  ق  با را قندسمر  اهالي ابتدا که دا
ص  را سمرقند  سپس  و آورند در پاي از باران تير و منجنيق از شده  پرتاب سنگ   رفت
 و روندب مغوالن با مبارزه ميدان به و شوند خارج سمرقند دروازۀ از تا واستند خمي کنند،

 هک مغوالن اما شلللوند، تير و سلللنگ پرتاب مانع و برآیند مغوالن با رویارویي درصلللدد
 سلطان پاهس و حشم و شهر اهالي توانندمي شيوه، این به شدن متوسل با که بودند دریافته
سویان،  دیدگاه برخالف ند،بکوب هم در خوبي به را محمد شم  خروج مانع مو  انسلط  ح

 ولشلکر » شللدند:مي مغوالن با کارزار و جنگ ميدان به شللدن وارد و سللمرقند دروازۀ از
 و شهر  از )خروج کارزار ميدان خروج به را سلطان  حشم  و بایستادند  ها دروازه بر مغول
  «.آمدند مانع کارزار( ميدان به ورود

شاب  مردمان و» -ط سيار  خلق چون و نمودندمي تهوّر ورني  بيرون کمتر، مغول لشکر  و بودند ب
شتي  در شير  با بودند، شده  سير  جان از چون و کردندمي جنگ و رفتندمي  با و ندشد مي ک

 (.ب1385 ،)جویني «نشستندمي کشتي در تهتّک راه از نهنگ وجود

  موسللویان اما اند،هنکرد نظري اظهار هيچ «تهتک» معناي درخصللوص مهرکي و عباسللي
  خاتمي  و )همان(  «آبروریزي رسلللوایي،» اسلللت: گفته  چنين واژه این معناي  درخصلللوص

  یکهيچ متن بافتار به توجه با که (1387 ،)خاتمي است  کرده معنا «شدن  رسوا  » را «تهتّک»
  سلللتایش پي در شلللده یاد عبارت در جویني اسلللت، آشلللکار چنانکه  نماید.  نمي درسلللت

  رد )دالورانه( شللير با» و «نمودندمي تهور» و سللتایدمي را آنان دالوري و اسللت نيشللابوریان
شتي  شابوریان  دليري گویاي ،«نهنگ وجود با» و «شدند مي ک ست؛  ني   در «تهتک» بنابراین، ا
  «يباکبي و جسللارت» معناي به آمده سللخن بزرگ فرهنگ در چنانکه بحث، مورد عبارت
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 مؤید نيز «شللدندمي کشللتي در شللير با» آخر جملة نةقری جملة و (1382 )انوري، اسللت آمده
   است. نگارندگان دیدگاه

  تراکا فتّاک  از ناباک   زنان تيغ برزد، سلللر افق مکمن از زنتيغ ترک که  دیگر روز و» -ي
  قادۀ جملة از سلللروري که نامغوري فریدون نهادند. شلللهر به روي و کردند گرم را مراکب
  رجوم نآ تمکن از مستعد.  را مقاومت و بودند مترصّد  روازهد بر پانصد  مردي با بود، سلطان 

 و جغتاي  آن از بعد  بودند.  قراع و مصلللارعت   بر آخر تا  روز آن و نمودند  امتناع  هجوم بر
 بر و برسلليدند دراختالف ریاح عاصللفات مانند و انخدار در سلليل چون لشللکري با اوکتاي
 (.ب1385 ،)جویني «کردند طواف شهر مدار بر تفرّج سبيل

  چنين «نمودند امتناع هجوم بر رجوم آن تمکن از» عبارت معناي درخصللوص موسللویان
  زا شللهر، مردم طرف از سللخت سللنگباران آن قدرت خاطر به مغول لشللکر» کرده: اسللتنباط
 دن(کر سنگسار    ): «رجوم» واژۀ کردن معنا به صرفا   خاتمي )همان(. «کردندمي امتناع حمله

صوص  و پرداخته ست  نکرده اظهارنظري عبارت درخ سي  (.1387 ،)خاتمي ا   مهرکي و عبا
  به سللپس و انددانسللته شللهاب را مغول لشللکر ادامه، در و اندکرده معنا «شللهاب» را «رجوم»

  «گرفتند  را مغوالن حملة  جلوي خوارزم( مردم») کرده: تکرار را موسلللویان  دیدگاه   نوعي
   نيستند. درستي تعبير یکهيچ که (1391 ،)جویني

ست  گفته بعدتر سطر  چهار در صراحت  به جویني شارحان،  دیدگاه نقد در  در هک ا
ستفاده  براي سنگي  هيچ آن حوالي و خوارزم ش  وجود شدن  پرتاب و منجنيق در ا  تهندا
 در و بسللازند ماننديسللنگ توت، درخت از بودند شللده مجبور مغوالن بنابراین، اسللت.
 ها سلللنگ  توت درختان  از نبود، سلللنگ  خوارزم جوار در چون و» دهند:  قرار منجنيق

 (.ب1385 ،)جویني «ساختندمي
 یا  د؛کر معنا  چندگونه   به  را بحث  مورد عبارت  توانمي شلللده، بيان  مطالب   به  توجه  با 

  این به  خوارزم؛ مردم نه  گرددبرمي مغوالن به  «رجوم» محترم، شلللارحان   دیدگاه   برخالف
 دددرص و مترصد خوارزم، دروازۀ در ريغو فریدون که بودند دیده چون مغوالن که ترتيب
  درخت هايکنده پرتاب و منجنيق با شودنمي یافت پرتاب جهت نيز سنگي و است مقاومت

  این با  تا  کردند مي جلوگيري غوري فریدون  فرماندهي   به  خوارزم اهالي  حملة  و هجوم از
 و ايجغت خوارزميان، کردن سللرگرم و گرفتن پيش مریز و دارکج سللياسللت و وقت اتالف
 آن از عدب» کوبند: هم در را خوارزميان و برسللند مغوالن یاري به کنند پيدا فرصللت اوکتاي
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 رسيدندب دراختالف ریاح عاصفات مانند و انخدار در سيل چون لشکري با اوکتاي و جغتاي
  «.گرفتند ریزان بریشان تگرگ منوال بر تير و سنگ و

 زا پيش ،«شلللدن گيرجاي  گرفتن، جاي  مکن:ت» واژۀ آمدن  به  توجه  با  این، بر عالوه
ست  سازوار  کردن، باران سنگ  به آن کردن معنا رجوم،   «ومرج» دیگر معاني تواندمي و ني
شد  مراد اینجا دهخدا( نامة)لغت آمده هافرهنگ در که «شياطين  یا برادران» که   وجهت با و با
 و غوري فریدون  دیدن  اب  مغوالن» که:  باشلللد   این منظور حوالي، آن در سلللنگ  نبودن به 

  هب یورش و هجوم از تعدادشلللان، قلت دليل به شلللدند، جایگير آنجا در که «رجوم» یارانش
  «.برسد اوکتاي و جغتاي کمکي سپاه تا کردند امتناع خوارزميان

 آن از ايقصلللبه هر که رباع چندین با را هاشلللهر ماه سللله دو در تولي الجمله في» -ک
 اکناف و اطراف و کرد مسللللّم بحري، آن از یک هر الیقخ تموّج از و اسلللت شلللهري
ست  کف چون شان گردن و گردانيد د ست  در کردند،مي سرافرازي  که را ک  حوادث د
 متوجة  کرد، ملحق آن اخوات به  نيز را آن چون بود. هرات همه  آخر و گردانيد  پایمال  
 يزن آن او مدد به و شللد مضللاف بدو که بود نگشللته مسللتخلص طالقان شللد. پدر خدمت
 (.ب1385 ،)جویني «شد گشاده

س  اما اند،کرده اختيار سکوت  شده  یاد متن معناي درخصوص  خاتمي و موسویان     يعبا
  «پيوست  انخ چنگيز به طالقان استخالص  از قبل تولي» که اندکرده استنباط  چنين مهرکي و

  است. نادرستي تعبير که (1391 ،)جویني
 و ردهک تسخير را جا همه تولي است، هویدا شده، یاد تعبار از پيش عبارات در چنانکه
 رپد درگاه سوي رو، هرات، تصرف از بعد و گردانيده دست کف چون را اکناف و اطراف
 او کمک  به  و افزود هرات به  بود نشلللده تسلللخير هنوز راه سلللر در که  را طالقان   اما  کرده،
  ،«تگشلل مضللاف بدو» مرجع شللارحان، دیدگاه برخالف بنابراین، شللد. تسللخير نيز طالقان
  ادامة تفاقا ا شد. تسخير و کرد پيدا را هرات سرنوشت نيز طالقان یعني چنگيز؛ نه است هرات
شاده  نيز آن او مدد به و» نيز متن ست  نگارندگان دیدگاه مؤید ،«شد  گ ساب اح با وگرنه ا   ت

  ودخ از پيش عبارات با و ندارد محصلللي معناي سللپسللين، عبارت محترم، شللارحان دیدگاه
  نماید.مي نامرتبط
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  يسللبک هايویژگي از روحذي غير به «او» ضللمير دادن ارجاع که اسللت گفتني نيز این
 کرده اشاره صراحت به نکته این به شناسيسبک کتاب در بهار و است بوده جهانگشا  تاریخ

 (.1377 )بهار، است کرده بيان را مختلفي هاينمونه آن براي و

  از را نفري گویندمي مجمل آنچ کردند. قسمت  حشریان  و لشکر  بر را مرغزیان تمامت» -ل
شکري  صد    ل صد  سي سيده  نفس چهار شتند  که بود ر ضي  مانتقا به سرخس  ارباب و بک - قا
  رغاما و اذالل در و رسللانيدمي تقدیم به -باشللد خبر بي دین و اسللالم از که کسللي مبالغت 
 (.ب1385 ،)جویني «نمودمي مبالغت

 مقداري ظاهرا  عبارت این» اسللت: گفته چنين شللده یاد عبارت توضلليح در موسللویان
  به را سرخس  مردم هامغول که است  مشخّص  داستان  سياق  از دارد. تأليف سوء  یا اغتشاش 
ضي  خون انتقام ضح و طور به عبارت اما کردند. تحقير و عامقتل شدیدا   الذکرسابق  قا   این ا
ساند. نمي را مفهوم سوس  شدّت  به «سرخس  ارباب» از دبع «را» یک نبود ر ست.  مح   فعل ا
 رکب.م اسللت فعلي که اسللت «کردن مبالغت» نيسللت، «رسللانيدمي تقدیم به» عبارت، این

  دین و اسلللالم از که کسلللي» جملة اسلللت. افزوده عبارت ثقالت به فعل این اجزاي تفکيک
  به آن اعارج نيست.  غبلي وجه هيچ به ولي است،  راجع هامغول به ظاهرا  «باشد  یقين و خبربي

 )همان(. «است غلط کامال  نيز سرخس مردم یا قاضي
  ارباب حقّ رد قاضي  انتقام بهانة به» که است  گفته چنين شده  یاد متن توضيح  در خاتمي
 (1387 ،)خاتمي «نمودندمي مبالغه است،  خبر بي دین و اسالم  از که کسي  حد در سرخس، 

 هستند. نادرست همه شده یاد هايدیدگاه که
  ارائه  ناقص  اما  تر،معقول معنایي  نظر، مورد متن معناي  درخصلللوص مهرکي و عباسلللي 

ضي  خون انتقام به سرخس  بزرگان یعني ظاهرا » اند:کرده   اهالي دست  به که الدینشمس  قا
  ند،دانسللتمي دین و اسللالم از خبربي را هاآن که مرو اهالي کشللتن در بود، شللده کشللته مرو

 (.1391 ،)جویني «دکردنمي مبالغت
سویان  توضيحات  نقد در ستند  مرو مردم این اوال  که شد  یادآور باید مو  شته ک که ه
ست  جملة در چنانکه سرخس؛  مردم نه شوند، مي صریح  امر این به نخ  تمامت» شده:  ت

 همچنين «.بکشلللتند ( را هاآن )تا کردند... قسلللمت حشلللریان  و لشلللکر بر را مرغزیان 
 هب احتياج و مفعول نه اسللت، فاعل جمله این در «سللرخس ارباب» ایشللان، نظر برخالف

 و نامنظم )سلللپاه حشلللریان همان سلللرخس، اربابان  عبارت،  این در واقع در ندارد.  «را»
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ستند  چریک( ضي  انتقام به و اندمغول سپاهيان  بين در که ه سيلة  هب که الدینشمس  قا  و
 چراکه کردند،مي رويزیاده مرو ممرد عامقتل و ارغام و اذالل در شده شکسته مروزیان
 مشير ش  طعمة را هاسرخسي   از بسياري  سرخس،  در الدینشمس  قاضي  کشتن  با مروزیان
  بودند. کرده مغول

سویان،  نظر برخالف این، بر عالوه سي  مو ضة  جملة مهرکي، و عبا   سي ک مبالغت » معتر
سالم  از که شد  خبربي دین و ا شک  یا مروزیان هن گردد،برمي سرخس  اربابان به «با  مغول، رل

  هک  کردند مي رويزیاده  مرو مردم کشلللتن در چنان  که  بودند  سلللرخس اربابان   این چراکه 
  اند.نبرده بویي اسالم و دین از گویي

  از باد چون هرچند مرد هزار صلللد با بودند مقدمه در که آسلللا دیو بدبخت  دو آن مگر» -م
شتند،  آب شکري  اما بگذ شتر  که ل ساران خا آن در دمار آتش بودند، کرده عبره آن از پي   ک
شکر  اکثر تا شد  فرمان و زدند صحاب  عمل ل شان  با لوط ا شه ان چنانک آورند جاي به ای  دی
 (.ب1385 ،)جویني «داشتند

 اما اند، نکرده نظري اظهار  نظرهيچ مورد متن درخصلللوص خاتمي  و مهرکي و عباسلللي 
  عنايم که )همان( «ترسلليدندمي که يچيز همان از یعني» که کرده اسللتنباط چنين موسللویان
  حاکمان این سلللياه پيشلللينة و مغوالن دیوصلللفتي به توجه با تواندمي اما نيسلللت، نادرسلللتي
 و کردندمي را فکرش چنانکه» که باشلللد این ،«داشلللتند اندیشللله چنانک» از مراد اهریمني،
  اسرا،  هب مغول شکر ل تجاوز گویا که است  این بر دال خود عبارت این و «داشتند  را انتظارش
  شوند،  ارکبه دست  مغوالن اینکه از پيش ختایيان چنانکه بوده، هاآن ميان در معهود ايشيوه 
  کردند.مي را فکرش خود

 قشن فرستاد، بود رسيده فتوح اجداد و آباء از را او که ممسوح لعلي تحف ميان در» -ن
 را حکاکان کرده، مهر آن شلليب در ترتيب به پدران نام و نوشللته باال اهللرسللول محمّد
 کّح  سلللالطين نام  و بگذاشلللتند    تيمّن و تبرّک جهت  از برقرار محمّدي  نام  تا  بفرمود
 «آن سلمُر نام و تقریرکردند اسّالم و السالمعليه پيغامبر نام آخر در را قاآن نام و کردند
 (.ب1385 ،)جویني
 اظهار آن وجود از و اندتهگذاشلل سللؤال عالمت «ممسللوح» واژۀ برابر در قزویني عالمه
  شکل  به را آن که است  آن ممسوح  لعل که حالي در (ب1385 ،)جویني اندکرده شگفتي 
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شيده  مکعب یا مسدس  یا مربع یا مدور شند  ترا شند  ردهنک تصرفي  آن شکل  در اگر و با  با
ست  و شد،  نخورده د ست  جالب و دهخدا( نامة)لغت گویند عجمي با  یاد عبارت در که ا

  لعل آن بر را قاآن و )ص( محمد حضلللرت نام حکاکان که آمده صلللراحت به يزن شلللده
  اند.کرده حک

ستدفئي  هر و دبيري مُدبري هر و وزیري مزوّري هر» -س ستوفيي  م سرفي  هر و م ش  م   «رفيم
  ب(.1385 )جویني،

سویان  ضيح  در مو ستدفئي » واژۀ تو شته  «م ست:  نو سخة  در کلمه این ضبط » ا  رحومم ن
 و اسيعب )همان(. «نشد  معلوم آن ضبط  و کلمه این از مقصود  و است  شکل  مينه به قزویني
 ند.اکرده معنا «پوشپشلللمينه و طلبراحت و پوشلللنده گرم لباس »را شلللده یاد واژۀ مهرکي
 دلب ازنسخه  را «مستدفي » صورت  که است  داده پيشنهاد  محمودي خيراهلل (.1391 ،)جویني

ش  یک افزودن با و کنيم اخذ )د( سره  و دیدت ستدفِّي » شکل  به را واژه آن، به ک   معناي هب «م
  مانه کلمه، این صللحيح صللورت که رسللدمي نظر به اما کنيم، تلقي «آرایشللگر و دالک»
 اساس  هبرنسخ  منطبق که متن در و آمده کامل صورت  به )ه( نسخة  در که است  «مستدفئي »

  اردهمزه هايکلمه براي همزه نگذاشتن قزویني و است آمده همزه بدون است، الف( )نسخة
سخه  همين ویژگي از را سته  ن ستدفئي » ضبط  بنابراین، (.ب1385 ،)جویني انددان   يمعنا به «م
 و جنسللي مفعول و مخنث توسللعا » و دهخدا( نامة)لغت «کسللي آغوش در خواهندهگرمي»

 است. سازوار متن با و درست «مأبون

 مشرق  دیار اقصاي  تا و است  نهاده جانب بدان روي موحّد و مومن چندان اکنون و» -ع
 بعضللي اسللت: نموده تجاوز احصللا و حصللر حدّ از که گشللته متوطّن و سللاکن و رسلليده
 جانورداري، و وريپيشلله اسللم به خراسللان و ماوراءالنهر اسللتخالص وقت به که آنسللت
 و مغرب منتهاي  از که  آنند  بسللليار  ايطایفه   و رانده  حدود  بدان  حشلللر به  را جماعتي 

 هر به و اند کرده طوفي سياحت و تجارت سبيل بر اسالم بالد از آن غير و شام و راقينع
 ندوا انداخته آنجا قرار عصللاي دیده اي طرفه و یافته شللهرتي و رسلليده شللهري و طرفي
 (.ب1385 ،)جویني ...« کرده اقامت نيّت

 و ریکچ معناي به را «حَشللَر» واژۀ ترتيب به مهرکي و عباسللي خاتمي، موسللویان،
 نادرسللت اینجا در که (1391 ،جویني و 1387 ،خاتمي )همان، انددانسللته نامنظم سللپاه



 239 | جابريو انصاريارژنه دشت رضايي

 

 نامهلغت در چنانکه اسلللت؛ «وطن از جالي و راندن زور به» معناي به اینجا در نماید.مي
 فرهنگ در دهخدا(. نامة)لغت اسلللت آمده «وطن از راندن» حشلللر، معناهاي از یکي نيز

 هب قرارگاهشلللان از قومي دادن کوچ و کردن بيرون» معناي به «شلللرح» نيز قرآن واژگان
مده  «جبر و زور هاي   از یکي این، بر عالوه (.www.vajehyab.com) اسللللت آ نا  مع
 حثب مورد عبارت در نيز معنا این که اسلللت مزدبي کار و کشللليدن بيگاري به «حشلللر»

 اسللت؛ ارجح «وطن از راندن زور به» همان ،«راندن» فعل به توجه اب اما اسللت، مناسللب
 مثال شلللاهد را بحث مورد عبارت همين چون داند، مي ارجح را دوم معناي  دهخدا  البته 

 و چته از کارگرفتگان شللاه به سللخرگان. بيگاران. حشللر:» اسللت: آورده بيگاري معناي
 برو راه و ندک بيرون حشلللر تا وتوالک بوعلي به بود رفته نامه پيشلللتر» آن: غير و چریک

 رفت توانستيب کسي که نبودي ممکن بودندي بنرُفته اگر که بودند کرده و برف[ ]از بند
 از رونبي و برآمد سال  چهار به کوشک  این» بيهقي(، )تاریخ «مانست  کوچه به راست  و

 رهاقصلل همه ینا» ،)همان( «آمد آن اضللعاف به بيگاري مرد و حشللر و کرد نفقات حد
 اسلللتخالص وقت به» و سللليسلللتان( )تاریخ «نخواسلللت حشلللر کس هيچ از و کرد پدرم

سان  و ماوراءالنهر سم  به خرا شه  ا شر  به را جماعتي جانورداري و وري پي  حدود بدان ح
  دهخدا(. نامةلغت از نقل به جویني )جهانگشاي «راندند

  نفار و انعصي  به اقطار ربيشت  و امصار  اکثر رفعت عزّ و ثروت بطر واسطة  به هم وچون» -ف
  اقصي  ات ترکستان  حدّ سر  از اسالم  بالد خاصّه  سرکشيدند؛   او طاعت قبول از و نمودند تلقّي
  اهل با را او آمد پيش خالف به که شهري امين یا طرفي صاحب یا بود پادشاهي هرکجا شام
  (.ب1385 ،)جویني «کردند ناچيز بيگانه و خویش و بطانه و

سته  «کردن فرار و رميدن» را «نفار» زا مراد موسویان   .)همان( نمایدمي نادرست  که دان
 براي رفتن و رميدگي و دوري» که را واژه متعدد معاني فقط توضيحي،  هيچ بدون خاتمي
غت  از اسلللت «جنگ  مة  ل نا  کدام  که  کند  تبيين اینکه  بدون  آورده، دهخدا  نا  این در مع
 رايب رفتن با  تناقض  در نوعي به  رميدگي  و دوري که  ویژهبه  اسلللت؛ سلللازوارتر عبارت 
ست  جنگ ست  تواندنمي شده  یاد معناهاي همة رو، این از و ا شد  در  (.1387 ،)خاتمي با

 و نفرت و رميدگي » را شلللده یاد  واژۀ دهخدا،  نامة  لغت  از تتبع بر بنا  نيز مهرکي و عباسلللي 
 طاعت قبول از» و «عصلليان» با و اسللت نادرسللت که (1391 ،)جویني اندکرده معنا «دوري
  نيست. سازهم «کشيدن سر

http://www.vajehyab.com/
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 از هريش  امين یا طرفي صاحب  پادشاهي،  اگر که گفت باید شده  یاد توضيحات  نقد در
 نابود باید کسللي طبيعتا  و نداشللت شللدن نابود به نياز گریخت،مي مغوالن سللپاه با رویارویي

  عبارت  در «نفار » ین،بنابرا  درآید.  مغوالن با  عصللليان  و جنگ  و مخالفت   در از که  شلللدمي
  وارد جنگ در از» معناي به شلللده اشلللاره آن به نيز دهخدا نامةلغت در چنانکه بحث، مورد
  خود از پس و پيش عبارت با معنا این با که است  «عصيان  و گذاشتن  شورش  به سر  و شدن 
  است. هماهنگي و پيوند کمال در نيز

شکري » -ص شان  آنچ اداي بر و کنند مُون صنوف  احتمال که رعيّت شيوۀ  اندر ل   کمح بری
  علوفات  اوالغ و یام  ترتيب  و وارد و صلللادر اخراجات  و عوارضلللات و قوبجور از: کنند 

  (.ب1385 ،)جویني «نکنند ضجرت
سویان،  سي  مو   «واردات و صادرات » را «وارد و صادر » واژۀ دو ترتيب، به مهرکي و عبا

  «وارد و صادر  »استنباط  چراکه (،1391 ،يجوین و )همان نمایدمي نادرست  که اندکرده معنا
  ایجر کالسيک  ادبيات گسترۀ  در که است  امروزین معنایي «واردات و صادارات » معناي در

  تواننمي که رفته کاربه واژه دو این هم باز جهانگشلللا تاریخ در این، بر عالوه اسلللت. نبوده
ستنباط  آن از را معنایي چنين سول  و خرابات به را چند و» کرد: ا ستادند  خانهر   خدمت ات فر
  ب(.1385 )جویني، «کنند وارد و صادر

 از يرغ معنایي در را وارد و صادر نيز او از ترمتقدم نویسندگان جویني، بر عالوه همچنين
  سلليسللتاني فرخي داسللتان در عروضللي نظامي چنانکه اند؛برده کاربه «واردات و صللادرات»

ست:  آورده شنيد  چون فرخي» ا شت  مأیوس ب ستخبار  وارد و صادر  از و گ   رد که کردمي ا
 (.1337 عروضلللي، )نظامي «آرد بدو روي تا شلللنود ممدوحي نشلللان عالم اکناف و اطراف
 و ادراتص » نه «وارد و صادر » از مراد که است  روشن  شده  گفته مطالب به توجه با بنابراین،
ستند  افرادي بلکه ،«واردات شتن مي خارج آن از یا شدند مي وارد مغول قلمرو به که ه  و دگ
  است. شدهمي وصول هاآن از مالياتي خروج، یا ورود هنگام طبعا 

 ستند دانمي سحر  علم ایشان  وقت آن در که بودست  آن ایغوران پرستي بت سبب  و» -ق
 ندهسلللت قومي مغوالن ميان در عهد این در و گفتند.مي قامان را حرفت آن دانندگان که
شان  بر ابنه که سخّر  شياطين  که کنندمي دعوي و گویندمي اباطيل و شود مي البغ ای  م

 ما  که  گویند مي اسلللت رفته  تفحّص کس چند  از و دهند. مي اعالم احوال از و ماسلللت 
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 و ند.گویمي سللخن ایشللان با و آیندمي خرگاه روزن به شللياطين را ایشللان که ایمشللنيده
 آن عمل وتق و کند. اختالفي و باشد الفتي ایشان از بعضي با را شریره ارواح که یمکن

 «رازب منفذ از باشللند کرده طبيعي شللهوت اطفاي سللاعت آن در که اسللت وقتي جماعت
  (.ب1385 ،)جویني

 بار ن،مت تا دهيم قرار را «اجنه» کلمة «ابنه» کلمة جاي به که است  داده پيشنهاد  محمودي
  يحاتيتوض آن مورد در و اندنستهدا تابعه جن را جن این محمودي کند. پيدا محصلي معنایي
  )محمودي، آورده رودکي و ناصرخسرو   همچون شاعراني  از هایيمثال شاهد  و داده مفصل 
  است. نادرست دیدگاهي که (1384

 امعن «رازگونه» و نوشلللته «راز به» صلللورت به را «براز» واژۀ شلللده یاد متن در نيز خاتمي
  واژۀ با و اسللت «مدفوع» معناي به «براز» اکهچر (،1387 ،)خاتمي اسللت نادرسللت که کرده

   است. مقعد و نشيمنگاه ،«براز منفذ» از مراد و سازوار کامال  «منفذ»

 ملوک پسلللران موافقت  بر خدمت   کنان، نظّاره  بودند  حدود  آن در که  اقوام آن تمامت  » -ر
 (.ب1385 ،)جویني «نهادند نامي را پسري هر بازگشت وقت به تا داشتندمي

 یاد متن معناي درخصللوص مهرکي و عباسللي موسللویان، و خاتمي سللکوت وجود با
 که (1391 ،)جویني «کردندمي خدمت هاآن مانند و آنان همراه به» اند:گفته چنين شده 
 سه  دنش  متولد داستان  کردن بازگو توصيف  در عبارت این است.  مبهم و گنگ معنایي
 هب توجه با و اسللت آمده بود، شللده بتث ایغوران هايکتاب در که درخت یک از فرزند
 از مراد دهخدا(، نامة)لغت اسلللت مشلللابهت و همانندي ،«موافقت» معاني از یکي اینکه
ست  این بحث، مورد عبارت  و خدمت بودند، ماجرا این گرنظاره که دیار آن مردم که ا
سران  آن به که احترامي شتند، مي پ سرا  به که بود احترامي و خدمت مانند گذا  ملوک نپ

 ادشاهان پ فرزندان و پسران  مانند را پسران  آن دیگر، عبارت به گذاشتند. مي پادشاهان  و
 کردند.مي خدمت

 بودند، شللرقي طرف در که دیگر امراي و نهاد آغاز عصلليان کورخان با سلللطان چون» -ش
شي    سّل  چنگيزخان حمایت به و کردندمي سرک ستند مي تو  امان وا عنایت به او شرّ  از و ج

 ب(.1385 )جویني، «یافتندمي
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سي،  سکوت  وجود با  رنظ مورد متن معناي درخصوص  موسویان  خاتمي، و مهرکي عبا
  که داردن اسلتبعادي  بردند.مي پناه چنگيز عنایت به محمد سللطان  شلرّ  از» اسلت:  گفته چنين

 و بدانيم محمد سلللطان چه را او مرجع که )همان( «کنيم فرض چنگيز خود شللرّ را «او شللر»
  )محل قراختاي شلللرق مناطق ،«شلللرقي طرف» از مراد چراکه اسلللت، نادرسلللت چنگيز چه

ست.  کورخان( حکومت ست  ترمعقول واقعيّت این به توجه با بنابراین، ا ستدالل  نچني که ا   ا
 بودند دهز کورخان عليه عصيان و شورش به دست که قراختاي شرقي نواحي مردم که کنيم
 ودند.ب شده متوسل چنگيزخان عنایت به چنگيز( یا محمد سلطان شر )نه کورخان شر از

  سلللرکه به گل تر نمد بر و سلللرپوشللليده بود سلللاخته زورق دوازده ملک[ ]تيمور او و» -ت
 و شلللدمي روان شلللش جانبي  هر بر بامداد   روز هر درگذاشلللته،   ها دریچه  و اندوده  معجون
  بآ در هاسنگ  و نفط و آتش و نبود کارگر آن بر تير زخم و کردندمي سخت  هايجنگ
ستند  بردمي شبيخون  شب  به و دادمي آب فرا او ریختندمي ضرّت  تا خوا   کنند دفع را آن م

 ب(.1385 )جویني، «دادنمي دست
 هب را همه یعني» اند:گفته چنين «داد مي آب فرا» عبارت معناي درخصلللوص موسلللویان

  باطاستن چنين مهرکي و عباسي است. نادرست تعبيري که )همان( «داد(مي )هدر دادمي آب
 آن کنایي  معناي  به  نيز ایهامي  ریختن. آب در انداختن.  آب به  دادن: آب فرا» که:  اند کرده
 با  نيز دیدگاه   این (که 307 :1ج ،1391 ،)جویني «دادن. باد  به  مانند   دارد، کردن باطل   یعني
   است. ناهمخوان متن

 و اشد ب سرپوشيده   قایقي وقتي که است  یادآوري شایان  شده،  مطرح هايدیدگاه نقد در
  تا  ندارد  ار قابليت   این باشلللد،  شلللده تعبيه  آن در نيزه یا  تير پرتاب  براي هایي دریچه  فقط

  قفسلل روي از آمده،مي فرود قایق سللقف روي بر که را هایيسللنگ بتوانند سللرنشللينانش
شته،  شد  امان در صدمه  از قایق تا بياندازند رود به بردا  براي نمغوال که را هایيسنگ  یا و با

  دهد. هدر یا اندازد آب به ریختند،مي آب در پُل ساختن جهت در و رود کردن پُر
شيده    به توجه با لذا  بودن ریقح ضد  نيز و سنگ  برابر در بودن مقاوم و قایق بودن سرپو
شه    و و هاسنگ  تمامي ملک تيمور آن، شي  هايگوي و نفتي هايشي  او سمت  به که را آت
سوده،  خيالي با و «شمرد مي هيچ به» شد، مي ابپرت ست  شبيخون  به آ  فرا» سپ یازید.مي د
شتن  نادیده و ندادن اهميت و شمردن  هيچ به» معناي به «دادن آب ست  «انگا   نالدینجم که ا
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  وفت،بک در محبت»برده: کار به را تعبير همين العبادمرصلللاد در نيز جویني عصلللرهم رازي،
 (.1386 )رازي، «داد آب فرا خود آن از آنکه غالم من اي داد جواب محنت

 گیرینتیجه و بحث
 شللارحان موارد برخي در که شللد روشللن جهانگشللا، تاریخ واکاوي با جسللتار این در

سته  چنانکه گرانقدر ست،  بای شریح  و تبيين را عبارات معناي ا  با رو این از و اندنکرده ت
ستار  این در متني،برون و متنيدرون قراین بر تکيه شش  ج  درخورتر معنایي که شده  کو
 زا حاصل مهم موارد از برخي که گردد ارائه عبارات از هریک براي متن، با سازوارتر و

 یوث،د» معناي به بلکه پيشللرو، و رهبر معناي به نه ،«قواد» اسللت. زیر شللرح به پژوهش
 از ننشللا غوالن،م «رکاب بودن آهنين» اسللت. رفته کار به «کشللخان و جلبزن قلتبان،
 ست. ا نادرست  دانستن  کامياري بر دال را آن و دارد چنگيز از پيش مغول بارخفت حال
 رو بالاق و بخت معناي به بلکه رسللليدن تازه هواي معناي به نه ،«جسلللتن کسلللي بر باد»

 و رسلللوایي نه اسلللت باکيبي و جسلللارت معناي به «تهتّک» اسلللت، کسلللي به کردن
 لعلي ،«وحممس لعل» ترسيدن، نه است داشتن انتظار معناي به «نداشت اندیشه» آبروریزي،

 «تدفئيمس » باشد،  شده  تراشيده  هندسي  اشکال  از یکي به عجمي لعل خالف بر که است 
 ردیگ صللورت نه اسللت، پوشپشللمينه و طلبراحت و پوشللنده گرم لباس معناي به نه
 به ونمأب و جنسللي فعولم و مخنث معناي بلکه آرایشللگر، و دالک معناي به «مسللتدفّي»

ست،  رفته کار شر » ا  راندن رزو به معناي در بلکه نامنظم، سپاه  و چریک معناي به نه «ح
 معناي هب نه «نفار» اسللت، رفته کار به مزدبي کار و کشلليدن بيگاري یا وطن از جالي و

شتن  شورش  به سر  و شدن  وارد جنگ در از مراد بلکه رميدگي و دوري صيان  و گذا  ع
 به که افرادي معناي به بلکه واردات، و صلللادرات معناي به نه «وارد و صلللادر» اسلللت،
 لشللک «ابنه» اسللت، رفته کار به گشللتند،مي خارج آن از یا شللدندمي وارد مغول قلمرو
ست،  اجنه از دیگري سش  همين با بلکه ني ست  نوی ست  در  و سي جن مفعول معناي در و ا
 به سللشنوی همين با بلکه ،«راز به» از ريدیگ شللکل نه «براز» اسللت، رفته کار به مخنث
ست  فته کار به مدفوع معناي شيمنگاه  ،«براز منفذ» از مراد و ا ست،  مقعد و ن  بر متخد» ا
 اشتند،گذمي پسران آن به که احترامي و خدمت معناي به «داشتن ملوک پسران  موافقت
 فتهر کار به د،گذاشللتنمي پادشللاهان و ملوک پسللران به که بود احترامي و خدمت مانند
 است. رفته کار به شمردن هيچ به معناي در «دادن آب فرا » است.
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 شللاهر  توضلليح و قزویني محمد تصللحيح .گشللاجهان تاریخ ب(. ب1385) ._____________
  دستان. تهران: اول. چ موسویان.

شا جهان تاریخ (.1391) ._____________ صحيح  مقدمه. .گ سي  اهللحبيب تعليقات و ت  هرکي.م ایرج و عبا
  زوّار. تهران: سوم. چ

 دوم. و چهل چ رهبر. خطيب خليل دکتر کوشللش به .غزليات دیوان (.1386) محمد. الدینشللمس حافظ،
  عليشاه. صفي تهران:

 علم. :تهران .جویني جهانگشاي تاریخ مشکالت شرح (.1387) احمد. خاتمي،

  اسالمي. المعارفدایره مرکز تهران: .شاهنامه هايیادداشت (.1391) جالل. مطلق، خالقي

  تهران. دانشگاه تهران: شهيدي. جعفر سيد و معين محمد نظر زیر .نامهلغت (.1377) اکبر.علي دهخدا،
لدین. نجم رازي، باد   (.1387) ا مام  به  .مرصللللادالع مد  اهت یاحي.  امين مح جدهم.  چ ر  و علمي تهران: ه

  فرهنگي.

قدي  (.1386) یحيي. کاردگر،  قات  بر ن هان  تاریخ  تعلي هاي   گشللللا. ج يات  پژوهشللل فاني  ادب  ،1(4) ،عر
 190-165. 

 المعارف دایره تهران: مطلق. خالقي جالل کوشللش به .شللاهنامه (.1386) ابوالقاسللم. فردوسللي، 
  اسالمي.

 انسللاني و اجتماعي علوم نشللریة «.گشللا جهان تاریخ ممبه واژۀ چند در تأملي (.1384) خيراهلل. محمودي،
  .145-151 ،22(3) .شيراز دانشگاه

  کبير. امير تهران: .معين فرهنگ (.1360) محمد. معين،

https://orcid.org/0000-0001-7925-7076
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 هم.ن و بيسللت چ مينوي. مجتبي توضلليح و تصللحيح .دمنه و کليله ب(.1385) نصللراهلل. ابوالمعالي منشللي،
  اميرکبير. تهران:

ضي  نظامي سخة  طبق .چهارمقاله (.1377) ي.سمرقند  عرو صحيح  ن ضيح  قزویني. محمد مرحوم شده  ت  تو
  اميرکبير. تهران: یازدهم. چ معين. محمد
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