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خيان ريرن تميت  و  تيي     بسيااري ا  مور  . استترين اثر تاريخي عهد مغول  تاريخ جهانگشاي جويني، برجسته

جيويني بيا کيال     . انيد  تاب نظر خاصي داشتهتاريخ نويسان امرو ي در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به اين ک

. تاريخي مغول، خوار مشياتاان و اسيماعاااان ارا يه داده اسيت     ش، تصاويري دراق و ناب ا  سه دورةنافذ خوي

ات تاريخي گذشته بر مرد  اييران عيالوه بير بايان صيري  و      جويني براي شرح و بسط ا وال اجتماعي و وارعا 

گونه بتواند بسان  ابداع تصاويري روشن پرداخته است تا اين وسااةه ين مطالب بيخي به تکرار اجامع  قايق تار

در  قاقيت او بيه کميال    . تاي رفته بر ايراناان را در ذتن خواننيده ترسيا  کنيد    نقاشي  بردست رنج و مصابت

 اضير بيا اسيتخراش تشيباهات و اسيتعارات جايد نخسيت تياريخ          در مقالية . رسالت خويش نايل آمده اسيت 

به و وجيه شيبه پرداختيه شيده و سي د بيه د ييل         هٌنگشاي جويني، به دسته بندي آنها ا  نظر اختالف مشب جها

 .انتخاب واژگان و ترکابات ذکر شده در خاق تشباهات و استعارات اشاره گرديده است
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عهيده دار مشيا ل   چارگي مغول بر ايران تا رو گار تو گو  ةخاندان او در دور. عطاماک، ا  خاندان بزرگ جويني است

بين صيا ب    دق متولد شد و تحت پرورش پدر فاضياش، بهاااليدين محم ي   .ه 326سال او به . اند  ساس  کومتي بوده
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در . تا بهيره جسيت   چنگاز و جانشانانش به دست آورد و در تاريخ خود ا  آن ةالعات موثقي دربارمغولستان داشت، اطّ

ژه در بيوي  ؛او در تميا  سيمرتا  . ق امار ار ون، عطاماک را براي سامان بخشادن کارتا به تو گو معرفي کيرد .ه 352سال 

صيبا اان بيه    ةخيان بيراي دييدن کتابخاني    ة گويا در تمان سمر است که با اجيا  . فت  رالع اسماعاااه مال   تو گو بود

 جيويني اطالعيات  . سيو اند  دارد و بياري را ميي   رصد خانه را نگه مي  و کتابهاي مماد و آ ت نجومي رود مي« مامون دژ»

 دسيت آورده اسيت   ه بي  «سرگذشيت سيادنا  »ميان کتابخانيه معيروف بيه     مربوط به ورايع  سن صباح را ا  کتيابي در ت 

 (. 222229: 2633صما، )

باان شاوا و استعداد خيدادادي کيه داشيت بيه آفيرينش آثياري گرانقيدر         و اين سخندان فصا  و بااغ با چاره  باني     

ترين اثر اوسيت اشياره    هانگشا که برجستهتوان به تاريخ ج ا  آثار او مي. نظار است پرداخت که در تاريخ ادباات ايران بي

ريخ، جيز ايين تيا   . کرد که در سه جاد به شرح تاريخ مغول، تاريخ خوار مشاتاان و تياريخ اسيماعاااان پرداختيه اسيت    

شرايط سااسي و اجتماعي رو گيار  . اي بي نا  ا  تالامات او در دست است  و رساله «ا خوان تسلية» اي ديگر به نا   رساله

ررن تميت  شيو  تيرين     ،توان گمت تا آنجا که مي. ثار فراوان داشتأمغول بر ا وال  ندگي مرد  و ادباات ايران ت ةساطر

 ييرا او   ؛سياطان محميد خوار مشياه را داد    ةکمايتي و اعمال نابخردان اين  وادث به سبب بي. دوران تاريخ ايران است

لدين اهلل، اتاي الناصر ساسهدر اين ماان د. به ايران تجو  آوردماوک ختا را سرنگون کرد و مغول توانست بي تاچ مانعي 

درنهايت پد ا  رتل عا  تاجران مغيولي توسيط   . ثار نبوده استأت بغداد، در عز  خان اعظ  براي  ماه به ايران بي خاامة

 (.6/26: 2682بهار، )شت  اک  اترار، ايران محل تاخت و تا  سال خروشان س اه تاتار گ

در اين ماان فقر ارتصيادي،  . اين رو  بااباني ضعف و تزلزل اساس  اات اجتماعي آن دوران است ةرين تاثار  اببار ت    

ايرانايان    نابودي مراکز عامي، تباتي شهرتا، فساد دستگاه  اک  و برخي عوامل ديگير باعيا انحطياط فکيري و عاميي     

 (.225: 2626ري کا، )گشت 

ترين تواريخ  مه  ةا  جما. ورايع، در اين عهد فن تاريخ نويسي رواش چشمگاري يافت به دلال عنايت مغو ن به ثبت    

اف اشاره توان به کتابهاي تاريخ جهانگشاي جويني، نظا  التواريخ، جامع التواريخ، تاريخ گزيده و تاريخ وص  اين دوره مي

دلايل   دگي و ضعف بال ي برخوردارند و بايداف، کتابهاي ديگر ا  سادر اين ماان جز تاريخ جهانگشا و تاريخ وص . کرد

 (.2325 ،تمان)آن را ا  رونق افتادن فضل و ادب و عريان بودن بزرگان ا  عاو  ادبي دانست 

  

 اهميت تاريخي، ادبي تاريخ جهانگشاي جويني  -1

خوار مشياتاان و  جويني در اين کتاب به د يل شکسيت  . ردي  نوشته شده است تاب تاريخ جهانگشا به سبک منشاانةک

او در شرح عماق و جيامع وريايع تياريخي ايين      ةان ديگر به اندا مورخّ. پارو ي چنگازخان و جانشانانش پرداخته است

ت تاريخي بي نظار است و در رو گار تألاف ت  ا  شهرتي خاص برخوردار اين کتاب ا  نظر سندي . اند موفق نبوده ادوار

تيوان بيه افيرادي     اند که مي فراوان برده ةق، بهران معاصر ا  آن به عنوان منبعي موثّورخّبوده است تا آنجا که بسااري ا  م

ين فضل اهلل تمداني، صا ب جامع التيواريخ اشياره   اف و رشاد الد صا ب تاريخ وص  مانند عبداهلل بن فضل اهلل شارا ي،

 (.2/5: 2682جويني ،)گنجانده است  کرد که بسااري ا  مطالب تاريخ جهانگشا را در کتاب خود با نثري متماوت
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جويني در آرايش نثر ايين اثير ا    . تاريخ جهانگشا عالوه بر ار ش تاريخي ا  نثري شاوا و استوار ناز برخوردار است    

تاي موا نه، سجع، اشتقاق، تاما  ا  آيات و ا اديا، امثال عربي و فارسي، تشباه، استعاره، کناييه، ايهيا ، مراعيات     آرايه

در اثرش، باش ا  کاااه و دمنه و مر بيان ناميه بيه آوردن     او. و مترادفات لمظي بهره جسته است ار، اصطال ات عامينظ

ر ندارد و مانند بهاا الدين جرفاذراني و محمد نسوي نثرش ا به مازان مقامات  مادي سجع مکرّام  ؛اسجاع پرداخته است

 يرا گاتي عبارات سااد و  يبا دارد و گاتي عبارات خشين   ؛ت داردا  اين نظر جويني به عوفي شبات. مالل آور ناست

 /6: 2682بهيار،  )کتب تاريخي رايج گشت پاشرو بيوده اسيت    ةاو در استعمال لغات مغولي که بعدتا در بقا. و متکامانه

3239.) 

. بيي يکسياني برخيوردار ناسيت    البته بايد به اين نکته اشاره گردد که تما  متن جاد اول تاريخ جهانگشا، ا  ار ش اد    

عيالوه بير   . تاي ادبي ذکر شده است ر و آرايهرسمت مقدمه تا آ ا  استخالص شهرتا داراي لغات دشوار، سجعهاي مکرّ

تياي اسيتخالص    ا بخيش ام  ؛اين آن رسمت ا  شرح بر تخت نشستن اوکتاي و گاوک ت  داراي ار ش ادبي فراوان است

آنچه ا  مطاليب ذکير   . بر تخت خاني ا  لغات متکاف و سجع کمتري برخوردار استشهرتا تا آ ا  ذکر جاوس اوکتاي 

گردد آن است که جويني براي بجا آوردن  ق مطاب، معنا را فداي لمي  پيردا ي نکيرده اسيت و ايين       شده استنباط مي

 . باشد مغول مي ةد با ي اين تاريخ نويد بزرگ دورنکته شاتدي بر تعه 

 

 ات در تاريخ جهانگشاي جويني تشبيهات و استعار -2

 ةوسياا ه بنيابراين تنرمنيد بي    .نويسندگان و تنرمندان  قاقي ا  ژرفاي اثر گذاري آثار ادبي و تنري آگاتي کاميل دارنيد  

جيان و فکير    ةتيرين د د ي   خويش را که مهي   ةدي وصف ناپذير مسا ل و مصا ب جامعا ساس   ل، تمکر وا  و تعه 

بت بيه آنچيه در اطيرافش    توانيد نسي    يرا جزيي ا  کل اجتماع است و تاچ گياه نميي   ؛آورد کال  در مي ةاوست، به رشت

 (. 5858: 2688و ادا، )تماوت باشد  بي ،گذرد مي

عطاماک جويني با بصيارت و ذوريي   . ادبي است -تاريخ جهانگشاي جويني بار ترين مصداق، يک اثر اصال تاريخي    

جيويني  . نغز به آيندگان منتقل کند  اي رفاع و رامي  تاي خود را توسط انديشه نستهمشاتدات و دا ،بديل توانسته است بي

. خود را بر آفرينش اثر ادبي ماندگار ريرار داده اسيت   ةباکه اراد ؛خاق اين اثر تنها به باان صرف تاريخ ن رداخته است در

ايري ا  صينايع ادبيي و خايق     گ او با بهره. تي، بال ي و عربي اسط کامل جويني به عاو  ادبنگارش او باانگر تساّ ةشاو

اشاره به اين . رساند گارد، شايستگي و رفعت طبعش را به اثبات مي ت بي تمالش سرچشمه ميارا تصاوير بديع که ا  خاّ

باکيه او بروشيني    ؛نمايد که جويني ا  صنايع ادبي تنها بيه سيبب آراييش کيال  اسيتماده نکيرده اسيت        نکته ضروري مي

آنجا که باان صري  تنرمند در انتقاد ا  شرايط جامعه و انتقال درست و جامع ورايع عهد مغول با  جان را به دانست،  مي

آگياتي و عبيرت    ةتاي ادبي به باان  قايق پرداخت تيا مايي   تمراه دارد، به مدد تشباهَ، استعاره، کنايه، ايها  و ديگر آرايه

 . آيندگان باشد

اينکيه  . تحاال تشباهات و استعارات تاريخ جهانگشياي جيويني اسيت    ،گارد رسي ررار ميآنچه در اين مجال مورد بر    

ات تياريخي  يافتن عالره و مشابهت دو چاز يا دو  قاقت باروني با يکيديگر بيه بايان وارعا ي     ةواسطه چگونه نويسنده، ب

ر ايين جايگياه تشيباهات و    اي که گويي اين اتمارات در پياش چشي  خواننيده  اضير اسيت و د       به گونه .پرداخته است
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جيويني بيه   . باشيند  آن رو گيار ميي   ة قايق صرف گذشته بر جامعي  ةباکه ترسا  کنند ؛استعارات  جاب و مجا  ناستند

خايق تصياوير نياب،     ةوسياا ه او توانست ب .يک اثر ناب ادبي به روح و اعجا  کامات آشنايي کامل دارد ةعنوان نويسند

استعمال کامات براي خاق تصاوير ادبي در  ةباان و نحو ةاي در شاوم أبا ت. آشکار سا دباطن و عمق ورايع عهد مغول را 

آفريند، تا  دودي منبعا ا  مناظري است کيه بياش ا     ل خود مييابا  که آنچه تنرمند در تخا  مي اين اثر يا آثار مشابه در

 (.2: 2623يکاني، )خوانندگان ايجاد کند  اين مشاتده کرده است و رصد دارد تاجان  اصل ا  شهود خود را در خاطر

ت تياي بارونيي و طباعيي عانا ي     پديده ةوسااه براي نمود بهتر اين مطاب جويني مماتا  معنوي، اخالري و عقاي را ب    

آنچيه  . جامع ا  ا وال اجتماعي و سرگذشت مرد  آن رو گار داشته باشيد  ميبخشد تا مخاطب برداشت عماق وتجس  مي

کامات باان جويني در  وسااةه معه در روح و روان نويسنده بجا ةثار شرايط آشمتأباشد، اثبات ت نظر مي ه مد در اين مر ا

توان تشباهات و اسيتعارات   با بررسي جاد نخست تاريخ جهانگشا ا  نظر موضوعي مي. رالب تشباهات و استعارات است

 : عمده تقسا  کرد ةرا به چهار دست

 تاي مغول  شکر، مردان جنگي و خانتصاوير مربوط به ل 22

 تصاوير مربوط به رو  و شب  22

 تصاوير مربوط به شهرتا و مرد  اسار شده در آن  62

 تصاوير مربوط به مرگ  22

 هاي مغول  تصاوير مربوط به لشکر مغول، مردان چنگيز و خان 12

ر مربوط به لشکر مغول و ميردان جنگيي در   تصاوي ،در اين بخش براي درک صحا  مطاب و جاوگاري ا  پراکندگي آن

بيراي طبقيه بنيدي    . گايرد  تاي مغول در بخشي منمصل مورد ار يابي ررار ميي  شود و مبحا خان يک رسمت بررسي مي

 -2عوامل کيور طباعيت   -2توان آنها را به سه دسته  به مي هٌمناسب تصاوير لشکر مغول و مردان جنگي ا  نظر تماوت مشب 

تياي مختايف بصيورت      اوانات درنده تقسا  کرد که در تر بخش وجه شيبه  -6مماتا  شو  و ناستي تصاوير مرتبط با

 . گردد جداگانه بررسي مي

 تشبيه لشکر مغول و مردان جنگي به عوامل کور طبيعت  112

باعيت  جويني براي بهتر توصاف کردن لشکر خانمان سو  مغول و مردانش، در برخي ميوارد آنهيا را بيه عواميل کيور ط     

ب طباعيي ماننيد   گري مغو ن باش ا  تر چاز بيه عواميل مخيرّ    و و شي  ر مي داند که بي او به ناکي مي. کند تشباه مي

امان اين صحرا نشانان که براي تمسايگانشان نا شناخته بودند در سرعت،  ارت، کشتار بي  د ونهاييت   بي ة ما. است

مانند ناروتاي و شي طباعت افسيار گسياخته و عنيان درييده بودنيد       ،دو درنده خويي باش ا  آنکه به انسان شباه باشن

 (.225: 2652براون، )

مغيو ن را در راليب  يوادث     بساار و صيداي بانيد   ويرانگري، سرعت، شمار ةا  اين روي جويني چهار ويژگي برجست

چون سال، تند باد و رعيد و بيرق   جويني براي القاي ممهو  ويرانگري مغو ن، ا  عواماي . کند نابودگر طباعت عنوان مي

 . جويد مدد مي

 در ذکر استخالص تولي خراسان را بر سبيل اجمال  1112
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کيه روي   دوليه بيادي  بودند که فرو گذشت يا  ساالبي، مگر آن جماعتتر شد، پنداشتند که  ا  لشکر مغول، آوا ه ساکن»

 (.298: 2658جويني، ) «شد کرد و پنهان خاک  باري برانگاخت يا آتش برري که اِبراري مي

را با استماده  ا تشباه جمع به ساالب، دوله باد و آتش برريي کيه بير کسيي     ( لشکر مغول)در اينجا عطاماک آن جماعت 

عواميل طباعيي تسيتند کيه ريدرت       ،ه ا  آنها يياد شيده اسيت   افتد، مانند کرده است که تر سه مورد که به عنوان مشب  مي

البته جويني با اضافه کردن صمت راعب درصدد بوده که ويرانگري ايين ريو  را بيراي    . ارندتخريب ويرانگري فراواني د

کند و لشکر مغول در سير راه تميه    چون راعب سااي است که وادي را ا  جا مي. تر نمايد تر و برجسته مخاطب ماموس

 .کردند چاز را ويران مي

  در ذکر استخالص بخارا 2112

سالت نزديک ايشان فرستاد، به اعال  وصول مواکب و نصاحت ايشان را ا  اجتناب ا  گذر سال دانشمند  اجب را به ر»

 . بار مانند شده است اي ا  لشکر مغول است که به سااي ويران کننده و مصابت  سال راعب استعاره(. 22 ،تمان) «راعب

 ياک    ةد، آنان را بسان ناروتاي افسار گساختخماره و ذات مغو ن که به کمترين شرايط  ندگي اجتماعي آگاه نبودن    

اي شان در   آنان ا  دانش و انديشه، بي بهره بودند و  ندگي را بنا بر شرايط محاط چاره بر نظا  ربااه. بر طباعت کرده بود

 ةا   ماي پنداشتند کيه بيراي جايوگاري     مغو ن به نابودگري بامار گونه معتقد بودند و مي. دانستند  د فعالات بدني مي

دييد   ي ا  بان برد و تر فرد مغولي خود را نسبت به اين سيا مان مسيلول ميي   دشمن پشت سر، بايد خص  روبرو را بکاّ

 (.285: 2638پرشرون، )

مان دلال جويني در توصاف ويرانگري لشکر مغول و مغو ن لشکري واژگاني بهتر ا  سيال، تنيدباد و آذرخيش    ت به    

 . امان و تهاج  به مال و ناموس مسامانان را باان کند بي ةاند مازان بي ر مي، درنده خويي،  مايابد تا اينگونه بتو نمي

بيه عنيوان   . تاي سال، دود، آتش و تندباد استماده کرده است جويني براي انتقال ويژگي سرعت در لشکر مغول ا  واژه -

 : توان به جمالت  ير اشاره کرد مثال مي

 تاي بر عقب سلطان محمد در ذکريمه و سب 3112

در ايين   .(295: 2685جيويني،  ) «شتافتند مي دود که ا  کوه عز  وادي کند بر پي اوپويان بود و پرسان برسان سالمانند »

آيد و سرعت و ردرت تخريب باشيتري دارد و   عبارت آنان را به سال ويران گر تشباه کرده، سااي که ا  کوه به وادي مي

 . که سرعت عکد العمل آنها و تمچنان نتاجه سااه عماشان مورد توجه نويسنده است. باه کرده استدر ادامه به دود تش

 در ذکر استخالص تولي خراسان را بر سبيل اجمال  4112

 (.298،تمان)« بودند تندبادرفتند و به  قاقت  مي آتشيمه و سبتاي بر عقب او به تعجال تما  چون »

آتيش  . به آتش و تنيدباد تشيباه کيرده اسيت     ،مه و سبتاي را که ا  اماران لشکر مغول تستنددر اين عبارت ناز جويني ي

برابير   ايين ريدرت تخرييب و ويرانگيري چنيد      ؛ورتي که با تندباد تمراه شيود  .ردرت ويرانگري و تخريب  يادي دارد

 ،انيد  بيه ريرار گرفتيه    نگر کيه مشيبه  ا با توجه به عناصر ويراام  ؛ترچند اين تشباه را به خاطر سرعت عمل آورده .شود مي

 . توان درک کرد ا راض ديگر نويسنده را مي
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 تييا بايييد گمييت کييه مغييو ن ا  کييودکي بييه آيييان ر   و سييوارکاري آشيينا بودنييد  ت گييزينش اييين واژهدر بيياب عاّيي    

 تياي  شيکارتاي متعيدد بيه تميرين مهيارت      ةوسياا ه آنيان بي  . مردنيد  شيدند و ميي   و براستي بر پشت اسيب متوليد ميي   

 (.  56-52: 2689تال، )خويش بود ة جنگاد و مطاع مطاق فرماند پرداختند و سربا  مغول تا پاي جان مي جنگي مي 

اش به اين نتاجه رساده بود که تنها  گاري ا  تجارب شخصي ق در ا وال پاشاناان و بهرهر و تعم چنگازخان ت  با تمکّ    

آن ت  س اتي کيه ا  نظير شيجاعت، تازپيايي و     . نبرد است ةتشي مجهز و آمادراه رسادن به ام راطوري مقتدر، داشتن ار

 (.26: 2626لمب، )چا کي بي مانند باشد 

سيواره   ةسيرعت خيارق العياد    ،شيود  ترين عامل پارو تاي چنگازخان محسوب ميي  آنچه به عنوان برجسته در وارع،    

عت طي کنند و پد ا  رسادن، آمادگي کامل بيراي  مايه بيه    توانستند دويست کااومتر را در ده سا آنها مي. نظامش بود

گونيه   رفيت و ايين   دشمن را داشتند و  ريف که تا ه مشغول برنامه ريزي طرح جنگ بود، بايد بي برنامه به مايدان ميي  

 (. 292: 2638پرشرون، )خورد  شکست مي

پرداختند و در مدت کمتر ا  دو سال ايران  مغو ن در جريان فت  شهرتاي ايران با سرعت وصف ناپذيري به اين کار    

تياي ذکير شيده بيا      جويني ت  در تباان صمت چا کي مغو ن آنها را به سبب ويژگيي . ف خويش در آوردندرا به تصرّ

 . پردا د داند و به انعکاس درست  قايق در رالب تشباهات مي برابر مي... سرعت دود، آتش، تندباد و

اش، ا  کامات سال، طوفان، تگيرگ، شيب تارييک، دريياي ميو       ،ت، شمار بساار مغو ن استآنجا که وجه شبه تشباها -

  :گردد مواردي ا  اين نوع مطرح مي به استماده شده کهٌ هريگ باابان به عنوان مشب 

 خوارزم  ةدر ذکر واقع 5112

 « در اخييتالف برسييادند عاصييمات رييياحدر انحييدار و ماننييد  سييالبعييد ا  آن جغتيياي و اوکتيياي بييا لشييکري چييون  »

 (. 86: 2685جويني، )

در اين عبارت ناز  رکت جغتاي و اوکتاي و لشکر آنها در ردرت تخريب و ويراني به سااي که در  ال سيرا ير شيدن   

ت جيويني در  درّي . کند، مانند کيرده اسيت   است و سرعت عمل او را باد سختي که تمه چاز را در سر راه خود ويران مي

چون انحدار به معني سرا ير شدن است و سااي کيه ا  کيوه   . نشان ا  ردرت با ي او در نويسندگي داردانتخاب کامات 

 .سرعتش فراوان و ردرت تخريب با يي دارد ،سرا ير شود

 .کار برده استه باشد که اين گزينش را ت  براي نشان دادن ويرانگري مغو ن ب و عاصمات ت  معني بادتاي سخت مي

 ذکر احوال مرو و کيفيت آن در  3112

 در .(222تميان،  )« ا  کثرت فيزون ا  رييگ باابيان    درياي ماتط مدله  و  شبتولي آن ضر ا  مقتح  با لشکري چون »

اين عبارت جويني لشکر تولي ا  طريق تشباه جمع به شب مرت ، درياي متالط  و ريگ باابيان تشيباه کيرده اسيت کيه      

 .کند ل ميسااتي و تراس را به مخاطب منتق

رابل ذکر است، عدد صحا  لشکر چنگازخان در  مان  ماه به ايران ا  صد و پنجاه تا دويست تزار نمر بيوده اسيت       

ا مغو ن در جريان استخالص شهرتاي ايران، ا  جوانان اسار شده به عنيوان فيدايي سي اه    ام (. 25: 2635اربال آشتااني، )

جز اين آنان عامل افزايش تعداد لشکريان بودند که اين . دادند ف مقد  لشکر ررار ميبردند و آنان را در ص اصاي بهره مي

مواردي ا  برخيي   البته آنان در. گشت له باعا رعب و و شت ساکنان شهرتا و عد  انمعال آنها در برابر مغو ن ميأمس
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دادند  تا ررار مي شکل انسان بر روي اسب تايي به مهگاتي مجس . کردند ترفندتا براي نشان دادن لشکري انبوه استماده مي

افروختنيد تيا د ليت بير بسيااري       تياي فيراوان ميي    گونه تعدادشان  ياد به نظر برسد و گاتي در تنگا  شب آتش تا اين

 (.226: 2652اش ولر، )مردانشان باشد 

ار لشيکر مغيول، برخيي    پد جويني رصد آن داشته که به ياري تشباهات باان شده به طريقي نامحسوس کامات شيم     

 . و اسارت جوانان ايراني و فجايعي که بر آنان گذشت را باان کند ترفندتاي نظامي

تاي ذکر شده در اين بخش، نويسنده صداي مهاب مغو ن در تنگيا  نبيرد را بيه رعيد و      در آخرين مورد ا  وجه شبه -

 . تکه اين موارد ا  اباات عربي بهره جسته اس. برق تشباه کرده است

 خوارزم  ةدر ذکر واقع 7112

: 2685جيويني،  )« ا  تمامت جوانب لشکر به يک بار روي به محاربت و رتال آوردند و مانند رعد و برق در نعره آمدند»

ترسياند و تياچ    تشباه لشکر به رعد و برق به سبب ويرانگري و صداي مهاب و ترسناک آنهاست که انسيان را ميي  (. 86

 .اند لشکر مغول تمچنان وضعاتي داشته. ا  وروع آن جاوگاري کندتواند  مانعي نمي

 : در بيان ذکر توجه چنگيزخان به ممالک سلطان و استخالص اترار 8112

 : کند جويني در باان چگونگي مردان لشکري مغول اين بات ا  ابواسحاق  زي را نقل مي

 
تفييفتفه يي تميي تلتيي مت تهيي  تميي ت  ليي 

 
تال يييي ه تلبيييي  وتت يييي   ت تتتل عيييي ت

ت
 ( 58 ،تمان)                                                                                                                

 (.اي براي باري نگذاشت  آنها، آوا ه ةدر ماان گروتي ا  شجاعان ترک که  ما)

  .صداي مردان جنگي ترک ا  رعد ت  با تر باان شده است

 : شود بيتي از ابوالقوس بن نحرير المنبجي ذکر مي: در ذکر استخالص اترار 9112
ت

تفيييفته بييي تالت تبييي خت  فيييفت ت  يييف
 

تت
تخ  يييييت و يييي تت ت عيييي ف يييي ت تالت

ت
 (58تمان، )                                                                                                         

 .(خطاب باند آوا ي بود[ در برابر صداي او ] رساد و نه رعد  تاي او در آن مي ر شکوتي که نه برق به گا د)

. ترسياندند  گونه مرد  درون شهرتا ييا دشيمن را ميي     کشادند و اين مغو ن در تنگا   ماه به دشمن نعره و فرياد مي    

البته جويني بيه  . اي بار  داشتن اين ويژگي مغو ن دانسته استتاريخ جهانگشا رعد و برق را بهترين مصداق بر ةنويسند

ساورماشي ا  سه جزا سور به معني ترساندن و ماش به معنياي بامنياک   . رس  ساورماشي در ماان مغو ن ت  اشاره دارد

ه ساختن وي مصدري فارسي ساخته شده است که دراصل به  ريو و فرياد دسته جمعي مغيو ن بيه تنگيا   مايه گمتي     

  (.228: 2685جويني، )شود  مي
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 تصاوير مرتبط با مفاهيم شوم و نيستي 2-1-2

و ناسيتي    در رسمتي ديگر ا  اين نوع تشباهات، جويني با مانند کردن لشکر مغول به رضا و اجل، مشابهت آنان با شومي

بيه سيبب محيدود    . عامل ناستي بود شو  آنها، ة يرا مغو ن به  قاقت، رسو ن مرگ بودند و ساي ؛کشد را به تصوير مي

 . گردند تا ا  نظر وجه شبه جدا نمي به هبودن تشباهات اين دسته، مشب 

 : مثال

 خوارزم  ةدر ذکر واقع 2 - 121

 (.82: 2685جويني، )« بد روان بمرستادند رضايلشکري چون »

 .را به رضاي بد تشباه کرده است در اين عبارت جويني با عا  به ويرانگري و نحوست ردو  لشکريان مغول آنها

 خوارزم  ةدر ذکر واقع 2212

 (.86تمان، ) «، گرد بر گرد آن نزول کردنداجلتمامت لشکر چون دايره بر مرکز محاط شدند و مانند »

بودن آساب آنها که منجير بيه نيابودي و ناسيتي      ط لشکر مغول و تمچنان  تميجهانگشاي براي نشان تساّ ةنويسند    

 .آنها را به اجل تشباه کرده است ،شود مي

 در ذکر توجه الوش ايدي به جند و استخالص آن  3212

در  .(36 ،تميان )« که تاچ سال ي دافيع آن نشيود   اجلکه تاچ  ااه مانع آن نتواند بود و مانند  رضاجنگجوياني چون »

ه اجل تشباه کرده است کيه تياچ چياره انيديش و     اين رسمت ناز با استماده ا  تشباه جمع آنها را ابتدا به رضا و س د ب

 .اي مانع آنها براي نابود کردن ناست تمچنان تاچگونه ابزار و وسااه

 ييرا   ؛سيا د  جويني در تشباه لشکر مغول به رضاي بد، باور نادرست اروا  مغايوب در برابير مغيو ن را مطيرح ميي         

تا مرد ، شمشار مغول را نشان رهر الهي پندارند و چيون آنيان را    ر باعا شده بودتاي مکرّ تاي پي در پي و پارو ي فت 

 (.52 /6: 2682صما، )شدند  مانند رضا و ردر  الب باور داشتند در برابرشان تساا  مي

اي بدل سياختند و بيه جيان و ميال       تا را به ويرانه آنها آبادي. مغول به ايران ارمغاني جز مرگ و ناستي نداشت ة ما    

معميور را   ةفجايع اين رو  و شي در خراسان به فرماندتي پسر کوچک چنگازخان، تولي، آن خطّ. نداشتند  ميمرد  ر 

اکان در جريان استخالص مرو، ناشابور و ترات در تر شهر باش ا  يک مااايون نمير بيه تايغ سيمّ     . تا ساخت بو  ةآشاان

ا ويراني و کشتاري کيه در خراسيان   ام  ؛ساختند يات خودجنا  ن شهرتاي ماورالنهر را ناز صحنةمغو. تاتاري کشته شدند

آنان  تي به  نان، کودکيان و  . براي مغو ن سن و جنسات معنا نداشت. صورت گرفت به مراتب باشتر و سنگان تر بود

 مرگ بيود کيه بير     يرا وجود نحسشان، ساية ؛کرده استجويني بدرستي مغو ن را به اجل مانند . پاران ت  ر   نکردند

 . کرد صغار و کبار سنگاني مي

 تشبيه مغوالن به حيوانات درنده  12–3 

جوييد و   در اين نمونه ا  تصاوير، جويني براي ترسا  بهتر ويژگاهاي لشکر مغول، ا  تشباه آنان بيه  اوانيات بهيره ميي    

دامن بکر طباعيت   ةنات پرورد يرا  اوا ؛کند ايجاد مي( تشباه به عوامل کور طباعت)بدين وسااه ارتباطي با تصاوير ربل 

رابل يادآوري اسيت کيه   . بندد مغول به  يبايي در ذتن خواننده نقش مي ةگونه خوي و شي و لجا  گساخت تستند و اين

 : توان به موارد  ير اشاره کرد به عنوان نمونه مي. شوند تا دسته بندي نمي به سبب محدود بودن و تشابه، وجه شبه
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 ادشاه جهان قاآن به جانب ختاي و فتح آندر ذکر حرکت پ 1312

کيه   شياران افتند باکه ماننيد   کبوتر درگاةکه  با انتا بارون آمدند و چون  يايچي ترک ياي گرفت و لشکر ا   ير باراني»

نهادنيد و ا  جوانيب  مايه     رفتياران طياووس پوشيان    به آتو گردنان جوذر چشمان کبکآتو تاختن آورد، روي  ةبررم

 (.222 ،نتما) «کردند

و ددمنشيي و   ر ميي  تا مظهر خشونت و بي همشب  .نمايد تا تنر جويني را بهتر مشخص مي به هٌتا و مشب  هدرت در مشب      

داند و کسياني را کيه    شکاري و شار درنده مي نويسنده مغولها را با . تا مظهر مظاومات و  يبايي و لطافت تستند به هٌمشب 

  .توانند ا  خود دفاع کنند داند که در مقابل آن ددمنشان نمي آتو مي ةکبوتر و رم ةشوند گا مورد  ماه وارع مي

 در ذکريمه و سبتاي بر عقب سلطان محمد  2312

  .(295 ،تمان)« گوسمند ةگرگي و رمسي تزار مرد که تر يکي ا  ايشان و تزار مرد ا  لشکر »

افتد که گيرگ مظهير    گوسمند مي ةداند که به رم ول گرگي درنده ميدر اين عبارت ناز جويني ترکدا  ا  لشکريان مغ     

 .پناتي گوسمتند سمبل و ناتد مظاومات و بي ةخشونت و درندگي است و رم

 در ذکر خروج چنگيزخان  3312

 (.23تمان، ) «بود انشاري  رّدر ارتحا  »

ان تي  تير چايز برسير     شار  يرّ . اه کرده استدر اين جماه نويسنده چنگازخان را به شاري درنده و خشمگان تشب     

 .کند راتش را نابود مي

 در ذکر قواعد چنگيزخان و ياساها  4312

 گوسمندانو در ايا  امن و فرا ت  سباع ضاريکدا  لشکر در عال  چون لشکر مغول تواند بود تنگا  کار  ابه و ارتحا  »

 (.22 ،تمان) «باشار و پش  و منمعت بساار

کنند و  ن عبارت با  نويسنده لشکريان مغول را به  اوانات درنده تشباه کرده است که صاد خود را پاره پاره ميدر اي    

 .شود در آنها ديده نمي  ميتاچ تر  

شکاري مانند شار، گرگ، سيگ و شيي و بيا      ةجويني در اين نوع ا  تشباهات، مغو ن را به  اوانات درنده و پرند    

آتو مانند کرده اسيت   ةکبوتر و رم ةو  مورد تهاج  را به  اوانات اتاي چون گوسمند، جوجه تاغي، گاکند و ر تشباه مي

اين رو   ةدوسون مورا تاريخ مغول دربار. تا به اين وسااه مازان درنده خويي تاتار و مظاومات رو  مغاوب روشن گردد

مردان،  نيان و کودکيان را باسياني رتيل عيا  کيرده و       . در سنگدلي ا  بدوي ترين انسانها پاشي گرفتند: گويد و شي مي

عماکرد آنها به دلال  ضب و انتقا  جويي نبوده . اي تبديل کردند  بوده است را به ويرانه  ميترجا نشاني ا  عمارت و خرّ

 (.222: 2652براون، )شناختند   يرا ا اب رو  مغاوب را نمي ؛است

و جغرافاايي مغولستان ناز بيوده    که درنده خويي رو  مغول به سبب شرايط ارااميالبته بايد به اين نکته اشاره داشت     

ا  طرفي رواعد  اک  . ا نبودن بستر طباعي، آنها را خشک و خشن پرورده بود يرا شرايط سخت  ندگي بر اثر مها  ؛است

ودشان کشيته بيود و فرميانبري    اي و پد ا  آن روانان صعب ياساي چنگازخان ر   و عطوفت را در وج  بر  ندگي ربااه

 . را جايگزين ويژگاهاي انساني کرده بودددمنشي مطاق و 
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 هاي مغول  تشبيهات مربوط به خان 412

کيار بيردن   ه چنگازخان به ايران به دلال وخامت شرايط  ندگي مرد  با بي  ة تاريخي مرتبط با  ماةجويني در ترسا  دور

جامعي ا  وارعايات تياريخي، اوضياع اجتمياعي و و شيت  ياک  بير آن رو گيار         تا و تصاوير تاره و تار به شرح  واژه

ا در توصاف دوران جانشيانان چنگايز   ام  ؛مبحا بررسي و تحاال تشباهات لشکر مغول به آن اشاره شد پردا د که در مي

کنيد تيا ايين     يتر، تصاويري مالي  و گاه خوشايند را خايق مي   بخصوص اوکتاي راآن به سبب وجود شرايط متعادل ،خان

بيوط بيه شخصيات اوکتياي رياآن      تعداد بسااري ا  اين دست تصاوير مر. تاي ايراناان را التاا  بخشد گونه برخي ا   خ 

مانند او در بهبود شرايط  ندگي مسامانان تيالش نکردنيد و   ( توراکانا خاتون و گاوک خان) يرا جانشانان اوکتاي  است؛

البته رابل ذکر است که شخصات منکوراآن ا  دو فرد نامبرده . ان و آ ار آنها پرداخت تي گاوک خان به مخالمت با ايرانا

ا ذکير اعميال او در جايد ييک تياريخ      ام ي  ؛داننيد  است و او را بهترين و شايسته ترين خان پد ا  خان اعظي  ميي   امستثن

 ةشيباهات  يبيا و دل انگايز دور   پد جويني بيا آفيرينش ت  . جهانگشا باان نشده است و در اين مجال رابل ار يابي ناست

خواننيده در جهيت    سا د و اين گونيه بيه ارنياع انديشية      کومت اوکتاي را ا  چنگازخان و جانشانان پد ا  او جدا مي

 . پردا د آشکار شدن ا وال مساعد  ندگي مرد  در سط  فردي و اجتماعي مي

 : اين جمالت شواتدي ا  اين نوع است

تيب  ميالت ويرانگير و خانميان برانيدا  مغيو ن        او ةجويني است که در دور ةتاي مورد عالر اوکتاي ا  شخصات    

ر و نسير طياير تشيباه کيرده     را به باران رباع، ابر بهار، نسا  معطّي  تاي  ير او نويسنده در شاتد مثال. فروکش کرده است

 اي طباعي تستند که جويني ممدوح خود را به آنها مانند کيرده   اديتا عناصر مثبت و ش به  هٌکدا  ا  اين مشب  که تر. است

 .است

 در ذکر قوريلتاي دوم  1412

 بييود بانصيياب  چييون بيياران رباييعتييا تمامييت پسييران و لشييکرتا، شييريف و وضيياع ا  سييجال بيير و مکرمييت او کييه  »

 (.222: 2685جويني، )« شوند

« که بر کالا و اشجار بارد بر صيغار و کبيار نثيار کيرد     بهار ابرد و چون برعمو   اضران ا  نزديکان و باگانگان ايثار کر»

 (.222تمان، )

داد و دتش او در آفياق   ةبا باد شمال در فضاي عال  منتشر شد و آوا  نسا  معطرخاليق ايمن گشتند و صات او چون »

 (.225 ،تمان)« آمد نسر طايرساير گشت و چون 

 آن در ذکر منازل و مراحل قا 2412

تايي که بيراي مميدوح خيويش     بهٌ همشب . را به  تره، خورشاد و باران تشباه کرده است ير ناز جويني اوردر شاتد مثال  

 .را شخصي نوراني و فاض بخش معرفي نموده است آورده او

سد، کبيار  که فاض او به کالا و اشجار در ر چون باراندر اين تخت جشن فرمودي و  يک ماه چون  تره، خورشاد وار»

 (.228 ،تمان)« و صغار بهره مند شدندي

اخالريي اوکتياي را    ةجويني در اين رسمت ا  تشباهات، رصد به تصوير کشادن ناک ترين صمت وجودي و خصاص    

 (. 229: 2656گروسه، ) يرا اوکتاي عالوه بر توش، گذشت و تر  ، بساار بخشنده و کري  بود  ؛دارد
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بايان داشيته اسيت کيه     « ذکر صيادرات رياآن  »تاي اوکتاي،  کايتهاي فراواني در رسمت  ستيگشاده د ةجويني دربار    

 بيه . شيد  بخشش او شامل پاروان اديان مختاف و افراد عا  و خياص ميي  . کند تاي شگمت آور خان را عنوان مي بخشش

سياخت   را نثار عمو  مرد  ميي باريد و ر متش  حقاقت مانند باران رباع و ابر بهاري بي دريغ بر تمه ميب مان سبب اوت

پد جويني بيه يياري تشيباهات ذکير شيده بيه ايجياد        . خوشبو در جهان پراکنده بود سخاي اوکتاي چون نسامي ةو آوا 

 . تصويري محسوس ا  جود و سخاي راآن پرداخته است

 تصاوير مربوط به روز و شب 22

گيذر  ميان در    ةتاريخ جهانگشا افزوده اسيت، بايان رمزگوني    تا و تصاوير ادبي که بر  يبايي و روا  نثر بخشي ا   يبايي 

 ،اثر به کار برده اسيت  ةتا و ترکاباتي که نويسند قي در باان مجا ي اين مماتا  و نوع واژهبا تعم . رالب رو  و شب است

اي منحصر بيه فيرد     ات تاريخي آن دوره ا  شاوهيابا  که او با تازباني و توشااري در نقل شرايط اجتماعي و وارعا  در مي

جويني به دنبال نقل تاريخي دردتا و مصابتهاي مرد  با خاق تصاوير رو  و شب، بيه تکمايل مطاليب    . بهره جسته است

به و وجه شبه آنها را بيه سيه دسيته تقسيا       هٌبراي بررسي و تحاال تصاوير رو ، ا  نظر مشب . مورد نظرش پرداخته است

 . با ذکر مثال شرح خواتد شد کنا  که تر يک بصورت جداگانه مي

 تشبيه طلوع خورشيد و پرتوهاي آن به جنگجويان مغولي و تيغ آنها  122

ارگان و جويني گاه در توصاف طاوع خورشاد ا  ترکاباتي مانند شمشار  نان صباح، ترک تاغ  ن، چاووشان خسيرو سيا   

 ييرا تمانگونيه کيه آ يا ين      ؛ردن و تايغ  دن اسيت  ار استماده کرده که وجه اشتراک اين تمانندي،  مايه کي  س ردار مکّ

شکافد، استعارات نيامبرده کيه تمگيي ممهيو  جنگجيوي       تا د و آن را مي سااه آسمان مي ةپرتوتاي نور خورشاد بر سان

 . کنند رساند، تمان معنا را القا مي مادان کار ار را مي

تاي طباعيي شيب و    و وسايل جنگي جهت نشان دادن پديده تاي  ير که در آنها نويسنده ا  ابزار ت در شاتد مثالدرّ    

نشان ا  فضايي  ماسي دارد که در آن رو  مهاج  در کمال ددمنشي و بيا   ،رو  و طاوع و  روب خورشاد استماده کرده

ريياي  نشياند و د  دتد و آنها را به خاک سيااه ميي   گناه را مورد تجو  و تاراش ررار مي اي بي استماده ا  وسايل جنگي عده

 .کند خون جاري مي

 :تا شاتد مثال 

 (. 85: 2685جويني، )« صباح، فرق شب را شکافتند شمشار  نانرو  ديگر که » 2222

 (.82 ،تمان) «ار، تاغ در ماغ شب  دس ردار مکتر کد روي به مقر خود آوردند، چندانکه ديگر باره » 2222

 (.   86 ،تمان)« ا  مکمن افق سر بر  د ترک تاغ  ن» 6222

 (.88 ،تمان)« ، تاغ  نان طاوع کردندچاووشان خسرو ساارگانچون بامداد ديگر » 2222

 . جز اين جمالت، در دو بات عربي تصوير برق شمشار و شکاف آن در توصاف آمدن صب  تکرار شده استه ب
ت
تخاض الدجي و رواق الليل مسددول  22 -51
 

تت
تبددرق کمددا اهتددز مدداض الحددد مصددقول

ت
 .برريي بييود تماننيد برريي کيه ا  شمشيار تايز صياقاي يافتيه بجهييد        . شيب فيرو افتياد    ةتياريکي فيرود آميد و سيراپرد    

  .(32 ،تمان)ابوالمظمر اباوردي 
ت

ت تشيي خت يي تميياخت لتيي   تتت6122
تت

تخييييوتعتيييي حتميييي ت ييييب  تم  يييي تت
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ت 
  .(32 ،مانت)ابوالقوس بن نحرير المنبجي . شرق که خط عمودي ا  صب  روشن تاريکش را شکافت

گيويي  . پيردا د  گري و ستازه جويي مغول مي جويني با خاق اين تصاوير به شکاي آگاتانه به تکرار چگونگي و شي    

در اين ايا   مان و آسمان عز  نبرد و نابودي ايران و ايراناان را دارند که  تي خورشاد بخشنده بير  ميان و  مانيي، بيا     

شناختند و مطاع  مغو ن ر   و عطوفت را نمي. ر درد و رنج مرد  اين سر مان باشدکند تا شاتد رو گار پ رهر طاوع مي

آنها رسالتي جز رتل و  ارت نداشيتند و بيا تايغ  ضيب سيرتاي فيراوان بريدنيد و مردميان         . محض مهتران خود بودند

کند و بر جان پاک ايرانيي   گونه است که با آ ا  رو  شمشار سرباند مي اين. شماري را ا  نعمت  اات محرو  ساختند بي

 . مغول به ايران محوگرداند ةآيد تا او را در تاريخ سااه  ما فرود مي

 : تشباه خورشاد به شاه و سرور  کومت 222

خواند که وجه شيبه مايان    اعظ ، پادشاه ختن، شاه افالک، خسرو نورپاکر مير گاه جويني خورشاد را با عباراتي مانند، نا 

 . يگاه باند خورشاد و پادشاه استآنها سروري و جا

 : مثال

  .(28: 2685جويني، )« چون روي گناتکاران سااه شد راعظ نا روي عال  ا  اختماي » 2222

 (. 88 ،تمان)« تا بربستند پرده فرو گشاد، دروا ه پادشاه ختن،بساار خاق در  ير س  کردند تا آن تنگا  که » 2222

 (. 88 ،تمان)« ي خاک فروشد ه  ير کرهب شاه افالکچون » 6222

 (.282 ،تمان)« نقاب راري ا  چهره نوراني برداشت خسرو نور پاکرتا رو  ديگر که » 2222

 ييرا   ؛مانند کيرده اسيت  ... کرات آسماني، آن را به شاه افالک و  ةجويني به سبب جايگاه و نقش خورشاد در منظوم    

گونيه کيه خورشياد مهتير      پد تمان. گارند ساارات ا  آن نور و روشنايي مي ةد و بقاخورشاد در مرکز کهکشان ررار دار

برند، پادشاه ت  بر رعات و اطرافاانش برتري دارد و وجودش عامل نظي  و   آسمان است و مال مان ا  وجودش بهره مي

ديگري که براي اين گزينش  دلال. سامان امور کشوري است و بدين طريق در رفاه و آسايش مرد  باشترين نقش را دارد

بيا  يروب خورشياد ا  نبيرد دسيت       ييرا مغيو ن معميو     ؛  توان باان کرد، فضاي سنگان سااسي آن رو گار اسيت  مي

پد خورشاد که پادشاه رو  است فرماني بر شروع کشتار و  ارت . ساختند کشادند و با طاوع آن محشري نو برپا مي مي

 . ت را منعکد کندبه ناکي توانسته تصوير اين وارعا  گناه ايران بود و جويني مرد  بي

 تصاوير خون آلود خورشيد  322
خوري  که طاوع خورشياد را بيا    اي ديگر ا  اين تصاوير بر مي  ذکر شده در اين موضوع به گونه ةپد ا  بررسي دو نمون

دن  نان و مردان و کودکيان و پايران   خون آلود کشته ش ةاين نوع تشباهات منظر. و سرخي خون تمراه کرده است  گرمي

اي بيراي تصيوير     سنگان خويش ا  تير شيکل و گونيه    ةجويني با درک وظام. آورد مظاو  اين مر  و بو  را به خاطر مي

ا در ريوا   ام ي  ؛اگرچه تعداد اين جمالت بسياار نياچاز اسيت   . تاي بي عالش مرد  آن  مان بهره جسته است کشادن  خ 

 . در درک ممهو  مرگ و ظا  رو  مغول تاثار داردبخشادن ذتن خواننده 

 (.295: 2685جويني، )« ما مال شد جا  افق ا  خون شمقرو  سا  را ورت آن که » 2622

  .(23 ،تمان)« طشتي نمود پرخونرو  ديگر که صحرا ا  عکد خورشاد » 622–2 
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ي فت  شده و کشيتار دسيته جمعيي آنهيا و خيون      آخر يادآور عمل شناع مغو ن در به صحرا آوردن مرد  شهرتا ةجما

در . باشيد  انسانهاي بي گناه بر  مان جاري شده و خاک صحرا را يک دست سرا ساخته، مي ةفراواني که ا  رگهاي بريد

 . تاي ريخته بر  مان سرا تر گشته و داغ بر دل دارد اين ماان خورشاد ا  انعکاس خون

 تصاوير شب  2- 42
مسکان، لباس سيوگوار و لبياس سيااه ختايايان      ةگناتکاران، شک  چاه، کاب ةبا ترکاباتي چون چهر جويني آمدن شب را

تا وارعااتي چون گنياه، سيااتي، تبياتي،     بار منمي اين واژه. استتوصاف کرده است که وجه شبه آنها سااتي و تاريکي 

 ة يرا با  ماي . کند ش تاخ رو گار را يادآوري ميا با گزينش مناسب کامات، گردام  ؛کند فقر و مرگ را به ذتن متبادر مي

در شرايط عادي، شيب مظهير   . مغو ن به ايران بساط نور و سالمتي برچاده گشت و تباتي و تاريکي جاي آن را گرفت

ويرانگر گردد شب و تياريکي بهتيرين  ميان بيراي       ا آنجا که سر ماني آباد، محل تاراش روميام  ،سکوت و آرامش است

تير ا  آميدن رو  و شيب در پيي      بنابراين ذکر تصاوير تاره در اين بياب بسياار طباعيي   . شود و رتل و  ارت ميشباخون 

 . يکديگرند

 : تايي ا  اين تصاوير شاتد مثال

 (. 68: 2685جويني، ) « سااه شد روي گناتکارانروي عال  ا  اختماي ناراعظ  چون » 2222

  .(28 ،تمان)« اهشک  چپشت  مان تاريک مانند » 222–2

  .(32 ،تمان)« مسکان ةکابجهان ا  ظامت چون » 6222

  .(28 ،تمان)« مسکان ةکابديد  اطراف ربع مسکون را ا  سااتي چو » 2222

    .(222 ،تمان)« پوشاده لباس سوگوارمجال آن نه که سر ا  دروا ه بارون کنند تا رو گار » 5222

 (.88 ،تمان) «مشرک سااه گاا  گشتلباس ختاياان  تا چون رو گار به» 3222

گنياه، تياريکي،   . جويني درک کيرد  ةتوان ا   بالي لغات و ترکابات تنرمندان مغول را بخوبي مي ةدور ةفضاي مات  گرفت

 .فضاي ناخوشايند اين دوره است ةدتند چاه، ظامت، مسکان و سوگواري نشان

 . جويد ن شب ا  اشعار فردوسي مدد مياي ديگر، جويني در توصاف آمد  در گونه

 
هوا نيلگون شد زمدين آبندوس  » 7422
 

« بجوشدددديد دريددددا بدددده آواي کددددوس

 ( 39 ،تمان)                                                                                                         
چو خورشيد گشت از زمين ناپديد» 8422
 

« شدددب تيدددره بدددر روز دامدددن کشددديد  

 ( 32:تمان)                                                                                                                 
شبي چون شبه روي شسته به تير» 9422
 

«ندده بهددرام پيدددا ندده کيددوان ندده تيددر      

 ييرا   ؛کند کامل س اه دشمن را يادآوري مي وتي لشکر و مخوف بودن شب به سبب استتارر  ، انب ةاباات با ، صحن     
اي در پوشش ضيعف نايروي انسيان       دند و شباخون برگ برنده شباخون مي ،مغو ن در مواردي که تعدادشان اندک بود

 . گشتند شمن چاره ميبردند و بر د شد و در ا اب موارع ا  اين  ربه بهترين استماده را مي آنها محسوب مي
نظار خيود پرداختيه و ا     عالوه بر اين جويني با انتخاب اباات پرشکوه فردوسي، به رعايت تناسب با نثر استوار و بي    

. د و عشق خود نسيبت بيه ماهينش تامايق کيرده اسيت      جانبي ديگر روح وطن پرستي و ايران دوستي فردوسي را با تعه 
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ت ا جمعا ي ام ي  ؛اگرچه تاريخ ايران تمواره تجو  اروا  باگانه را بيه يياد دارد  . راناان استاشعار فردوسي يادآور اصالت اي
اريوا   اليب را     دا ميي  ةايراني در  م  و  راست ا  فرتنگ ناب و دفاع ا  سر مان کهن تماشه ماندگارمان، راه ساطر

 .  بسته است
 تصاوير مربوط به شهرها و مردم اسير شده در آن 3-2

کنيد   مغول ارا ه ميي  ةايران پاش ا   ما ميمبا ا استخالص شهرتا در ابتدا تصويري روشن ا  آباداني و خرّ جويني در
. ثارات منمي تجو  مغيول بيه ناکيي دريافتيه شيود     أتا پد ا  شرح ورايع رفته بر شهرتا و فرجا  شو  گذشته بر مرد ، ت

شيهرتايي چيون   . يش کامل خوي  اواني خود پرداخيت مغول در جريان فت  شهرتاي بزرگ ماورالنهر و خراسان به نما
باخ و مرو چندين بار مورد تجو  ررار گرفتند و شهر ناشابور را به دلال کشته شيدن دامياد چنگايز، تغاجيار، بيا خياک       

بخارا، سمررند، خوار   و ترات وضعاتي بهتر ا  شهرتاي ذکر شيده نداشيتند و در سيو اندن و تخرييب     . يکسان کردند
تياي امين و پرنعميت، شيمار      ي استوار، سير مان  اينکه چگونه  صارتا. دريغ نور يدند بالد ا  تاچ بي ر مي کامل اين

. امري است که جويني با  بان تشباه به شرح آن پرداخته اسيت  ،فراوان افراد ساکن شهرتا رو به پستي و خاموشي نهادند
جيويني  . ايع جاد نخست تاريخ جهانگشا مراجعه کنادبراي فه  بهتر اين مطاب به مبا ا استخالص شهرتا و شرح ور

تاي طباعت و  اوانات پرورش يافته در دامين طباعيت اسيتماده کيرده      در توصاف جمعات شهرتا و ا وال آنها ا  جاوه
 . است

 هاي طبيعي  تشبيه فراواني جمعيت شهرها به جلوه 132
 . باران بهاري بهره جسته استتاي  تاي دريا و رطره جويني براي شرح اين مطاب ا  واژه

 تير ييک ا  آن بحيري اسيت     ا  تموش خاليقاي ا  آن شهري است و   شهرتا را با چندين رباع که تر رطره» 2262
 (.229: 2685جويني، )
 (.222 ،تمان)کند  مبارات مي رطار باران ناسانعدد رؤوس ايشان با » 2262

بخصيوص   ؛مغول به ايران بياش ا  شيش مااايون نمير کشيته شيدند       ةان  مادر جري ،چنانچه پاش ا  اين اشاره شد    
مغيو ن گياه،   . شهرتاي خراسان که در تر يک ا  آنها باش ا  يک ماااون انسان به تاغ مغو ن خونريز بي جيان گشيتند  

تايي مرد  پنهيان  آنها  تي به ترفند. طابادند آد  کشي مي ةبرند و گروتهاي تا ه رساده،  ص بارتا به يک شهر  ماه مي
اندکي  ،گونه بحقاقت ا  آن جمعات فراوان اين. رساندند شده در گوشه و کنار را بارون کشاده، با رساوت تما  به رتل مي

 . ان بدل گشتج اش آدماان به کويري بيباري نماند و درياي مو 
 تصاوير مربوط به وضعيت شهرها  232

امنات . تاي طباعت و  اوانات استماده کرده است مغول، ا  جاوه ةا   ما جويني در تشري  وضعات شهرتا پاش و بعد
تا را به کاوان مانند داشته و تباتي آنها را به خاک تشباه کرده  و سالمت شهرتا را به پرنده و تماي سعادت، باندي ايوان

 . اند که جايگاه امن شغال، جغد و موش ربا گشته
 «در اکنياف آن در پيروا    و طياير امين و سيالمت   آن ا  بيالد خراسيان ممتيا      ةمرجع تر کهتر و مهتر عرص» 2262
  .(222: 2685جويني، )
را آشياانه   تمياي دوليت آن  آن نهاده و  ةخوار   که مرکز رجال ر   و مجمع نساا بز  بود، ايا  سر بر آستان» 2262

 (.82 ،تمان)« شد نشامن بو  و  نگشت و  واي ابن آويأمساخته 
 (. 269 ،تمان)« به  اري تواضع پاشه گرفت خاکنمود چون  ا  راه ترفع برابري مي با کاوانتر ايوان که » 6262
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مغو ن بسااري ا  شهرتاي ايران مانند بخارا، طالقيان، بامايان، ميرو و ناشيابور را بيه طيور کاميل وييران سياختند و              
در چنان شيرايطي سيالمت و امنايت    . ا گشته بودراي  راعت مها اي که ب  به گونه ، صارتاي آن را با خاک يکسان کردند

 ييرا اجسياد    ؛تاي نابود شده جايگاه  اوانيات درنيده شيدند    اي ا  آسمان شهرتاي ايران دور گشت و آبادي  چون پرنده
 . اي رنگارنگ ا  خوراک بي پايان بود  گناه سمره مرد  بي

  امربوط به مردم اسير شده در شهرهتصاوير  662
در اين ماان جوانيان  . رساندند ف کامل شهرتا، مرد  را به صحرا آورده، تعداد بي شماري را به رتل ميمغول پد ا  تصرّ

جيويني در شيرح بالتيا و    . گرفتنيد  بردند و صا بان  رفه را براي خيدمت، در اختايار ميي    را به عنوان  شر با خود مي
او در  .پيردا د  ل آنان در  مان اسارت ميرض شده بود، به باان ا وارنجهايي که بر رو  مغاوب پد ا  چارگي دشمن عا

اي جيز    انيد و چياره   وسااه سباع، شيکار گشيته  ه جويد که تماشه ب دفاع شهرتا ا   اوانات اتاي بهره مي وصف مرد  بي
 . اند تساا  و سرنهادن نداشته

 : شواتدي ا  اين دست تصاوير
ا  شيهر   گوسيمند  ةچيون رمي  را ا  پوشندگان خمار و متقانسان به کياله و دسيتار   تمامت فجار و ابرار اترار » 2662

  .(32: 2685جويني، )« بارون راندند
منان را چون شتران مهيار ده، ده ده و باسيت باسيت در ييک رسين رطيار       ؤدر يک ساعت شهر بستدند و م» 2662
 .(222 ،تمان)« کردند مي
 (.223 ،تمان)« را بنمودند اثر گرگ در رمهد مغو ن چون روت ايشان شکستن» 6662
 (.82 ،تمان)« بي راعي مشمر گشته افتادند ةدر ماان رم گرگان گرسنهراه ا  پد و پاش گرفتند و مانند » 2662

آنيان  . گوسمند و گاه به شيتران مهيار  ده تشيباه کيرده اسيت      ةدر اين شواتد جويني مرد  را در ضعف و ناتواني به رم
آنچه خياطر  . تاي تاز دندان است ي گرفتار در چنگال شار تستند و اشتراني مطاع که افسارشان در دست گرگگوسمندان
اين گونه نويسنده به . آ ارد، درک باچارگي و ترسي است که بر مرد  آن رو گار گذشته است  ساسي را مي ةتر خوانند

مايان ايين   . ماعي دوران مورد بحا دست يافته استيعني اثر بخشي متن در جهت فه  ا وال اجت ؛ترين تدف خود مه 
اول به لحاظ تشابه موضوعي شباتت وجود دارد و جويني در آن موارد ت  مغو ن را  ةتشباهات با تشباهات دست رس  ا 

و ددمنشي رو     يرا در پي اثبات يک  قاقت يعني بي ر مي ؛به عوامل کور طباعت و  اوانات درنده مانند داشته است
 . ول بوده استمغ
 
 تصاوير مربوط به مرگ  43

او در توصاف ميرگ کيه بيار ترين    . کند جويني در باان ممهو  مرگ ا  واژگان فنا، ناستي،  الت و فرو رفتن استماده مي
تيرين   پردا د تا و شت ا  دست دادن بزرگ به آفرينش تشباهات و ابداع ترکاباتي مي ،مغول است ة اصل ا   ما ةپديد
جيويني در  . بدرستي که متياع  نيدگي، گرانبهياترين بضياعت انسيان اسيت      . يعني جان را بخوبي باان کند  ؛آدمي ةسرماي

چون اجل دست در دامين ايشيان  ده بيود و    »: گويد پناه چنان مي مرگ بر سر مرد  بي ةنزديک بودن و تمراه گشتن ساي
مغول به رس  ساورماشيي بيا فريياد و فغياني کيه      « ل الوريداقرب اليکم من حب هو»باکه با ايشان سر ا  گريبان بر کرده و 

را  ر ترسيي ميرگ آور وجيود آدميي    با اين اوصاف تصيو  . آورد سا د، دريا وار بر شهرتا تجو  مي گوش آسمان را کر مي
مغيو ن درتياچ   . وسااه شمشار مغول را بنمايده مخوف مرگ که ب ةرو شدن با چهره کند تا چه رسد به روب منقاب مي

آمد که يک سربا  مغول ساصد تيا چهارصيد نمير را بيه رتيل       کشتار سريع مهارت نداشتند و گاه پاش مي ةاري به اندا ک
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اما خوش عاربتي و مرگ آسان داشتن تمان چازي است کيه تير    ؛انسانهاست ةگرچه مرگ سرنوشت محتو  تم. برساند
توانيد بير    است کيه ميي   ترين ظامي ندند و اين بزرگآدمي، طالب آن است و مرد  عهد مغول ا  اين موتبت بي نصاب ما

 . اراده ا  خويشتن تحمال گردد بشر بي
تياي   رسد ا  شياوه  جويني براي ماموس ساختن مرگ دردناکي که با آن ممهو   ندگي و اماد بقا و بودن، به پايان مي    

ظامت  اک  بر رو گار خيود را بيه تصيوير    جويد تا تاريکي و  کار بردن الماظ در رالب تشباهات بهره ميه مختاف در ب
 . بکشد

 تشبيه مرگ به چاه  142
تيا در طيول  ااتشيان بيا      فرو ي است که تما  انسان کند که يادآور گور بي اي موارد، مرگ را به چاه تشباه مي  او در پاره

. افتيادن در چياه ميرگ را نيدارد     اي جيز   پد ا  طي کردن راه  ندگي چياره   براستي آدمي. کنند ترس فراوان ا  آن ياد مي
چاه به سااتي درون و بي با گشت بودن و اسار شدن در آن توجه دارد و ا  واژگاني مختايف   ةجويني در استعمال کام

او در ايين نيوع   . ا تمگي داراي يک معنا تستندام  ؛ظاتر با يکديگر متماوتند کند که در مانند چاه، جب و آبار استماده مي
 : ونه داد سخن مادتدتصاوير اين گ

فرمودند تا جهت مغو ن به صحرا تر کد، يک دامن  اه ببرد تا بدين عات باشتر ايشان کيه نجيات يافتيه    » 2222
 (.228: 2685جويني، )« افکندند چاه فنابودند به 

 (. 222 ،تمان)« ودکرده ب آبار بوار بندآب تقدير خود بند عمر او را خراب کرده بود و آب  اات او را در » 2222
  .(222 ،تمان)« افکندند مي جب عطنتا روي به مرو آوردند و شهريان خود را در   ربا ا  گوشه»6222
 تاي طباعي  تشباه مرگ به پديده 222

ا کشد و الماظ دريا، گرداب، آتش و سال ر اي ديگر جويني مرگ و ناستي را با مدد ا  عوامل طباعي به تصوير مي  در پاره
باعيد،   دريايي که تمواره سباح خود را مي. و ويرانگري مرگ به دست مغو ن را ترسا  سا د  ر مي گارد تا بي به کار مي

سيو اند،   ريزد و آتشي کيه جسي  را ميي    را فرو مي کند، سااي که بنااد تستي آدمي گردابي که وجود انسان را متالشي مي
جويني بار ديگردر اين نمونه ا  تصياوير ميرگ   . آن سخن رانده است ةچازي جز مرگ ناست که با ظرافتي خاص دربار

 . کند تا  قاقت رخداد اين وارعه به شکاي ماموس در يافته شود تاي طباعي مانند مي را به پديده
 شواهدي از اين دست تصاوير 

 (.229 ،تمان)شدند  بواردرياي   ريقو  خوارعزيزان  1222
 (.82 ،تمان)به آخر نرساده بود  بال طوفانو عباد در موش بود و بالد  فناي دريايچون  22 -22
 (.88 ،تمان)شدند  دمارنار   ريقو  بوار بحاردر آن شب تمامت رنقااان مردينه  ريق  6222
  دميار  تنيور و  بيوار   ميار مسرعان در مقدمه فرسيتاد  تيا دسيت ا  پياي نقيار کشياده کننيد و خيود را در          2222 

 (.225 ،تمان) نامکنند
 ا لشکري که پاش ا  آن عبره کرده بودند آتش دميار در آن خاکسياران  ترچند چون باد فنا ا  آب بگذشتند ام  5222
 (. 222 ،تمان) دند  
 تشبيه مرگ به جام شراب  3-42

گونه کيه گمتيه    تمان  يرا ؛مانند کرده است ،که شربت آن ناستي است اي ديگر، مردن را به نوشادن جامي  جويني در گونه
پرداختند که گويي تاچ ارمغياني بهتير ا  ميرگ بيراي      مغو ن با چنان سرعت و سهولتي به کشتن مرد  بي دفاع مي ،شد

 . ربودند گناه مي مراه نداشتند و برا تي نوشادن شرابي گوارا به شمشار خش  جان ا  کف انسانهاي بيت هاروا  مغاوب ب
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شيود و باعيا    داند که به  ور ا  کف صا بانشيان بيدر آورده ميي    گي را چون ريسماني مياو در تصويري ديگر  ند    
 . تنها در يک مورد  ندگي به رو  مانند شده که در تقابل شا  ساه نابودي است. گردد سقوط آنان در چاه تالکت مي

 :شواتدي ا  اين نوع
 (. 32 ،تمان)« وشاندند اير را در کوک سراي کاس فنا چشاندند و لباس بقا پ» 2622
ع تا در خرابي و ويراني با يکدگر مقابيل شيد اميرا و جنيديان و خالييق بسياار تجيّر        چون شهرتا و  صار» 2622

 (.89 ،تمان)« کووس تالکت کردند
 (.228 ،تمان)«  اات بر کشاد و شربت فنا چشاناد ةتر کد را يافتند ا  ربق» 22 -66
 گمييت تييا او را بييه خييواري تيياي سييخت مييي  اييات برکشييند، سييخن ةرا ا  ربقيي سييبب آنکييه  ودتيير او» 2622
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ر دست مغيو ن خونخيوار بيي نظاي    ه مرگ ب ةنوع کال  جويني در تمراه ساختن خواننده براي دريافت ا ساس لحظ    
نوشيادن   ةجاي انديشه او توانسته ار ش و عظمت  ندگي سرشار ا  امنات و مرگ آرا  را به آيندگان بمهماند تا ب .است

شربت شارين  ندگي، آسايش و آرامش را بچشند و ريسمان  اات را محک  در دست گارنيد  مزة  جا  مرگ و ناامادي،
 . شمشار تاچ رو   اصبي ترس در دل نداشته باشند فرمان  ق فرا رسد و ا ه که موعد اجاشان ب تا تنگامي

 

 نتيجه 
ريدرت  . گناه شيد  تا انسان بي شته شدن ماااونط مغول بر ايران در ررن تمت  و تشت  باعا نابودي اين سر مان و کتساّ

ان بيه جيز   ت بساار کوتياتي باشيتر نقياط ايير    استقامت در برابر اين گرگان انسان نما  ار ممکن بود و آنان در طول مد 

در چنان اوضياع پريشياني   . ف خويش درآوردندتاي جنوب و جنوب  ربي، فارس، کرمان و لرستان را به تصرّ سر مان

س فراوان بر جامعه سايه افکنده بود، مرد  عامه و رجال  کومت تمواره منمعل ماندند و صيا بان راي    أکه نومادي و ي

در اواييل عهيد   . رالب شعر و نثر به باان دردتا و رنجهاي مرد  پرداختنددر  ،دانستند که خود را جزيي ا  کل اجتماع مي

جان  ا رفته رفته با ظهور شعرا و نويسندگان متعهد توان اولاه به کالبد بيام  ؛مغول فترتي در جريان ادباات ايران ايجاد شد

له باعيا  أص داشيتند و ايين مسي   ا  جانبي ديگر مغو ن به ثبت ورايع دوران  کومت خود عنايتي خيا . ادباات با گشت

در ماان آثيار بارامانيده ا  ايين دوره، تياريخ جهانگشياي جيويني شياتکار محسيوب         . رونق يافتن فن تاريخ نويسي شد

فياخر و    نقل  قايق تاريخي و اجتماعي رو گار خود بسنده نکرده اسيت و بيا کالميي    ة يرا جويني به باان ساد ؛شود مي

 ةآنجا که باان صري  نويسنده در دور. تاي ادبي به خاق اثري ماندگار اتتما  ور يده است رايهآماخته با صنايع بال ي و آ

مغول در شرح ا وال اجتماعي و ورايع تاريخي آن  مان ناکار آمد اسيت، نياگزير بيه ميدد تشيباهات و       ةپر آشوب و فتن

ماعي و  قايق تاريخي  ياک  بير عهيد مغيول     توان به تصوير روشني ا  اوضاع اجت تاي ادبي مي استعارات و ديگر آرايه

کيه   ا در بررسي تشباهات و استعارات جاد نخست تاريخ جهانگشا، آنها را به چهار دسته تقسا  کردي  و درييافت . رساد

تياي ظياتري رو  و شيب، ا يوال      تصاوير  الب در شرح اوصاف لشکر مغول و جنگجويان و شي اين ريو ، ويژگيي  

کند که رنگيي ا    جويني به شکاي آگاتانه ا  واژگان و ترکاباتي استماده مي. استر ممهو  مرگ شهرتا و مرد  آن و تمسا

طباعت و  اوانات و شيي   ةاو مغو ن را به عوامل افسار گساخت. آورد سااتي، تباتي، سرخي خون و مرگ را به ياد مي

دفاع شهرتا را به  اوانيات اتايي    د و مرد  بيدان کند، آمدن رو  را بسان تهاج  جنگجويان تاغ  ن و سماک مي مانند مي



  2689 مستان  پاياز و( 5پااپي)، 2و  ، شماره س فنون ادبي، سال  /   22
 

تا و  خمهاي رفته بر مرد  رو گيار مغيول را در خياطر     گونه بتواند مصابت کند تا اين اسار در چنگال درندگان تشباه مي

ليه  دارد که در ميتن مقا  عالوه بر اين تشباهات و استعارات ذکر شده، اشاره به  قايق تاريخي مهمي. خواننده ترسا  سا د

گونه جويني به ناکي توانسته مايان ابعياد تياريخي و ادبيي اثيرش ارتبياط        به تحاال و شرح آن پرداخته شده است و اين

باانگر تعهد وا ي ايين نويسينده نسيبت بيه شيرايط پاراميون        ،تي که در نوع باان جويني نهمته استمازان درّ. برررارکند

جز آبادي ايران ندارد و تمواره خاطر نا کش ا  رنجهياي گذشيته بير     اي  او بسان يک ايراني اصال د د ه. خويش است

 . جويني با خاق تاريخ جهانگشا تما  رسالت انساني خود را در برابر وطنش ادا کرده است. ايراناان آ رده است
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