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مغول  ستیزی عطاملک جوينی در تاريخ جهانگشاي*
آرزو عرب اُف2 احمد خاتمی1 

چكیده 
اهمیت تاریخ جهانگشای جوینی، به لحاظ تاریخی، بر کسی پوشیده نیست. قطعًا اصلی ترین مأخذ تاریخی برای بیان وقایع 
حملۀ مغول به ایران، تاریخ جهانگشای است. نقل حوادث ناگوار و مصائب بی شماری که بر ایرانیان آن روزگار رفته است، 
خوانندگان این کتاب را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد که آتش آن دامن نویسندۀ کتاب را نیز می گیرد و او را متهم به 
همکاری با مغوالن می کند. این مقاله بر آن است تا اثبات کند که عطاملک با هوشیاری و تیزبینی، به خلق و ایجاد نوعی 
از گفتار دست زده است که به وسیلۀ آن، در عین فرمانبرداری از مخدومان خویش، وقایع حملۀ مغول را نیز، به دقت، ثبت 
و نگهداری کند و از سفاکی ها و خشونت های ایشان در ویرانی سرزمینش سندی معتبر بر جای گذارد. وي در ضمن نقل 
تاریخ، پرده از چهرۀ مغوالن برداشته و به شیوه های گوناگون، مغول ستیزی خود را نشان داده  است. نویسندگان این مقاله 
کوش��یده اند تا با مطالعۀ دقیق تاریخ جهانگش��اي جویني، نگراني ها و انتقادهاي عطاملک را شناسایي و استخراج کنند و با 

طبقه بندي آنها ذیل دو محور »گزارش ها« و »روش ها« به بررسي و تحلیل این اثر بپردازند. 
واژگان کلیدی: مغول، تاریخ جهانگشای، عطاملک جوینی، مغول ستیزی.

Atamalek Joveyni’s Emnity with Mongols in Jahangoshay
Ahmad Khatami3 Arezou Arabof4

Abstract
The importance of the historical side of Joveyni’s Jahangoshay, is clear to everybody. 
Definitely, the main historical reference that indicates the tragedies of Mongol’s 
invasion to Iran is Jahangoshay. Mentioning the numerous grievous and disastrous 
events which falls on those days Iranians, impresses the readership in the way that 
making the author guilty in accuse of assisting Mongols in their oppression.This article 
is trying to make clear that, the polyhedral language helps Atamalek to do what his 
masters want and taking side of them and at the same time, saves and records the 
tragic events of Mongol’s invasion by his cleverness and awarness. He disgraces the 
black veil of Mongols, meanwhile history narration, by using several tricks. The authors 
of this article are trying to identify and draw out Joveyni’s anxieties and his criticisms, by 
subtle studying and classifying under two main subjects: Reports and Methods.
Keywords: Mongol, Jahangoshay history, Atamalek Joveyni, Emnity with Mongols.
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مقدمه
عالءالدوله عطاملک جوینی )681 � 623 ق(، مصنف تاریخ جهانگش��ای، از خانواده ای دیوانس��االر 
بود که در دربارهای سلجوقیان و خوارزمشاهیان و مغوالن غالبًا دارای شغل صاحب دیوانی بودند و 

برخی از ایشان، مناصب باالتري یافتند. 
نویسندۀ تاریخ جهانگشای از خدمتگزاران پادشاهان مغول است و هدف خود را از تألیف کتاب، 
»تخلید مآثر گزیده و تأیید مفاخر پسندیدۀ پادشاه وقت« بیان می دارد تا »ناسخ آیات قیاصره و ماحی 
روایات اکاس��ره شود؛«5 بنابراین، دور از انتظار نیست که اثر وی، نشان دهندۀ سرسپردگی و حمایت 
از این حاکمان بیگانه باش��د؛ تا آنجا که گاهی، ترس و جانبداری از س��ردمداران مغول، وقایع نگار را 
بر آن داشته تا حقایق را دگرگون جلوه دهد و البته، این امری طبیعی است. نویسنده، همواره، تحت 
تأثیر شرایط زمانه و ناگزیر از برآوردن انتظارات مخاطب عصر خویش است. با این وجود، ملک الشعرا 
بهار، دربارۀ جوینی، بر این باور است که، با این که وی در صدد مدح مخدومان خود بوده است، باز 
از ذکر حقایق تاریخی خودداری نکرده و هر جا به وقایع عمده برخورده، حق مطلب را ادا کرده و از 

چاپلوسی خودداری ورزیده است.6
عالءالدول��ه عطامل��ک جوینی با تکیه بر پایگاه رفیعی که در دولت مغول دارد، دس��ت به کاری 
مي زن��د که اگرچه به ظاهر مورد توجه و خواس��ت س��ردمداران و مخدومان اوس��ت، اما در حقیقت 
گزارش��ی زیرکانه از حوادث ناگواری اس��ت که به دست قومی س��فاک و ستمگر بر مرز و بوم ایران 
رفته و امنیت و علم و دین و فرهنگ ایرانیان را مورد تعرض قرار داده است. وی در تاریِخ خود اقرار 
مي کند که هرچه در جزوه اش مسطور است حدیِث کندن و سوختن و کشتن و بردن یغماگران تاتار 
اس��ت.7 عطاملک با زیرکی خاص خود، ضمن بیان هنر ایجاز در چنین س��خن هایی، هدف اصلی از 
تألیف تاریخ جهانگشای را آشکار می سازد و چه بسا آنچه را که خود خواسته بگوید، از زبان دیگري 

نقل مي کند تا بار آن بر دوش نگیرد.
جالب آنکه، تاریخ جهانگش��ای، بر خالف بیش��تر آثار گذشتگان، به دستور هیچ پادشاهی تألیف 

5. محّمد عطاملک جویني، تاریخ جهانگشاي، تصحیح محّمد قزویني )تهران: افراسیاب، 1382(، ج 1، ص 3.
6. نک: محمدتقي بهار، سبک شناسي )تهران: امیرکبیر، 1380(، ج 3، ص 52 و 53.

7. وی در این باره چنین بیان می کند: »یکی از بخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان آمده، حال بخارا از او پرسیدند گفت 
آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجزتر از این 
سخن نتواند بود و هرچه درین جزو مسطور گشت خالصه و ذنابۀ آن، این دو سه کلمه است که این شخص تقریر کرده است.« 

عطاملک جوینی، ج 1، ص 83.
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نش��ده است و به گفتۀ نویس��ندۀ آن در دیباچۀ اثر، »جمعی از یاران وفا و اخوان صفا که وعثاء سفر 
به حضور همایونشان سهولت حضر داشت« به نگارش چنین تاریخی »اشارت راندند.«8 بدین ترتیب 
عطامل��ک تحِت فرمان و خدمت مغوالن، از خام��ه خون چکاند و در جایي که ذکر حقایق تاریخی، 
منج��ر به دش��نام و اظهار نفرت از یغماگران تاتار مي ش��د به تیغ زبان و نیزۀ قلم به جنگ ایش��ان 
تاخ��ت. چگونگی این جانبازی، که موضوع این مقاله نیز هس��ت، چه از نظ��ر تاریخی و چه از نظر 
ادبی، ارزشمند است. ارزش آن از نظر تاریخی واضح است؛ اما از نظر ادبی، با توجه به این که حملۀ 
مغوالن و دوران حکمرانی ایش��ان سراس��ر قتل و فساد و ویرانی اس��ت، ذکر وقایع آن نیازمند خلق 
و ایجاد نوعی از گفتار اس��ت که در عین جانبداری مخدوم، صادقانه و قابل اس��تناد باشد و از طرفی 
سرزنش اهل زمانه و اتهام به خیانت و مزدوری مغوالن را در پی نداشته باشد و در ضمن آیندگان را 
نیز تحت تأثیر قرار دهد و تصویری واقعی از اثرحملۀ ایشان بر این مرز و بوم ارائه کند. این حرکت، 
اگرچه در راستای خواست آن پادشاهان بود، که در آن بقای نام خویش مي جستند، اثری که بر جای 

گذاشت، نه نام نیک این حاکمان که نفرت از ایشان و افسوس بر گذشته بود.
جوینی برای بیان موضوعات مختلفی از قبیل س��فاکی و خونریزی مغوالن، ذکر ویرانی شهرها، 
ناب��ودی کتابخانه ه��ا و کتابخوان ها، تضییع دین و پایمالی ناموس و بن��ای کذب و تزویر و جهل و 
خرافات و ... از روش های مختلفی استفاده مي کند و با شیوه های گوناگون، مستقیم و غیر مستقیم، 
به تحقیر و تهکم ایش��ان مي پردازد، چه آنجا که بی پرده ایشان را »اتراک ناباک که نه پاک دانند و 
نه ناپاک«9 مي خواند و چه آنجا که، به طور مثال، در پردۀ وصف باری تعالی به خونریزی و سفاکی 

ایشان اشاره مي کند: »قهاری که جالد عنفش تیغ آبدار تاتار گشت.«10 
بخش اول این مقاله، برخي از گزارش های عطاملک از »ایلغار« مغوالن و خسارات و پیامدهای 
مادی و معنوی آن، را تحت عنوان هایی � بر اس��اس موضوع � مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. این 
نمونه ها در عین حال که بیانگر دقت و ریزبینی وقایع نگاری هوش��مند و ظریف اس��ت، ش��اید رافع 
برخی از ش��بهات در مورد او نیز باش��د؛ مثاًل این که او با مدح و س��تایش پادشاهان مغول در جهت 
خدمت به ایش��ان و خیانت به مردم گام برمي دارد، یا این که وي با ترویج تفکر تس��لیم و اعتقاد به 
قدرت و تأثیر مطلق سرنوش��ت و با دعوت مردم به پذیرفتن اندیشۀ قضا و قدر، ایشان را به سکوت 

8. عطاملک جوینی، ج1، ص 4.
9. همان، ج1، ص 76.
10. همان، ج1، ص 1.
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و تسلیم در برابر ظلم و ستم مغوالن فرامي خواند.
بخش دوم مقاله نیز به بررس��ي روش هایي پرداخته که نویسنده براي بیان گزارش هاي تاریخي 
برگزیده اس��ت. روش نقل گزارش های مستقیم و غیرمس��تقیم، از طرفی، جرأت و جسارت و همانا 
ابراز مخالفت او را با آنچه مغوالن بر ایران وارد کردند، نش��ان مي دهد و از طرف دیگر، ش��یوه ها و 
ش��گردهای بیانی در انتقال این معانی و تس��لط وي بر فن نویس��ندگی را نشان مي دهد که در عین 
حال، گویای محدودیت ها و دش��واری هایی اس��ت که در دس��تگاه مغوالن برای او و خدمتگزارانی 

همچون او وجود داشته است.

گزارش ها
الف( مغوالن و خونريزی و کشتار جمعی

آنچه از گزارش های عطاملک جوینی در باب کشتار و خونریزی متجاوزان مغول برمي آید، حاکی از 
شدت بی رحمی قومی است که زن و مرد و کودک و پیر و جوان نمي شناسد و هر جنبده و جانوری 
را هدف کش��تار قرار مي دهد. وی دربارۀ سرنوشت کس��ی که در برابر مغوالن »مقابلت و مقاتلت« 
می کرد اشاره می کند که »بر حسب یاسا و حکمی که الزم کردست، او را به کلی با اتباع و اوالد و 
اشیاع و اجناد و نواحی و بالد نیست گردانید.«11 وی به صراحت بیان می کند که خان مغول در برابر 
مقاومت کنندگان »یاسا داد که هر جانور که باشد از اصناف بنی آدم تا انواع بهائم تمامت را بکشند و 
از ایش��ان کس را اس��یر نگیرند و تا بچه در شکم مادر نگذارند.«12 وی دربارۀ سرنوشت ساکنان مرو 
گزارش مبس��وطی داد، از آن میان اش��اره می کند که »کودکان، از دختران و پس��ران، که به اسیری 
براندند تمامت خلق را با زنان و فرزندان ایشان بکشتند و بر هیچ کس از زن و مرد ابقا نکردند.«13

او همچنین ضمن توضیح دربارۀ »قس��مت کردن« س��اکنان بلخ برای کشتن آنها، به سرنوشت 
جنازۀ کشته ش��دگان هم اش��اره کرده است: »ایش��ان را بر شمش��یر گذرانیدند و از تر و خشک اثر 

نگذاشتند. از مدت ها وحوش از لحوم ایشان خوش عیشی مي راندند.«14
گذشته از بنی آدم، گزارش او دربارۀ غارت شهرها و حتی از بین بردن هر گونه جاندار در شهرها 

11. عطاملک جوینی، ج1، ص 17.
12. همان، ج1، ص 105؛ همچنین نک، ص 17.

13. همان، ج1، ص 127.

14. همان، ج1، ص 104.
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سخن گفته است: »طالقان را، قهراً و قسراً، بگشادند و از جانور درو هیچ چیز نگذاشتند.«15 ویرانی ها 
چنان گس��ترده بود که »هر ش��هری و هر دیهی را چند نوبت کش��ش و غارت کردند و س��ال ها آن 
تش��ویش برداش��ت و هنوز تا رستخیز اگر توالد و تناسل باش��د غلبۀ مردم به عشر آنچه بوده است، 
نخواهد رسید و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان شناخت که روزگار عمل خود بر ایوان ها چگونه 
نگاش��ته است.«16چنان که پیداست، عطاملک، عالوه بر ذکر واقعه، نظر و قضاوت خود را نیز نسبت 
به عمل مهاجمان ابراز کرده است که گویای شدت تأثر و نگرانی اوست از آنچه اتفاق افتاده است

نمون��ۀ دیگ��ری از گزارش های او ب��رای بیان تأثر و نفرت، در خالل ثب��ت وقایع، اما با انتخاب 
واژه های خاص قابل توجه است: »مؤمنان را چون شتران ماهار زده، ده ده و بیست بیست، در یک 
رس��ن قطار مي کردن��د و در طغار خون مي انداخت تا زیادت از صد هزار را ش��هید کردند.«17در این 
نمونه کلمات »مؤمنان« و »ش��هید« جالب توجه اس��ت؛ قداس��ت نهفته در این واژگان از یک سو و 
تصویر تحقیرآمیز ش��تران ماهارزده اي که در یک رس��ن قطار ش��ده اند تا روانۀ مذبح شوند، از سوي 
دیگر، نش��ان دهندۀ شدت اندوه و تأثر نویسنده از این گونه اقدامات مغوالن است. وي در جاي دیگر 
مغوالن را »شّري بزرگ« خوانده است: »ندانستند که بدان یک سر، سر خلقی عظیم بریدند و شّری 

بزرگ را از خواب برانگیختند.«18 
ب( مغوالن و تجاوز و غارت و ويرانی 

تصوی��ری ک��ه عطاملک از غارت و ویرانگری لش��کر مغ��ول در ایران ارائه مي کن��د، حکم »ُکن 
َفَیکون«19 اس��ت و »باره را با رِه کوی یکسان کردن.«20 ش��یوه ای که برای این کار برمي گزیند، 
بسیار هوشمندانه و در عین حال بیانگر حسرت و اندوه فراوان او از پدید آمدن حملۀ ویرانگر مغول 
است؛ بدین ترتیب که عطاملک ذیل عنوان »ذکر استخالص« شهرهای ایران، ابتدا چند سطری 
را به توصیف احوال آن شهر، پیش از تاخت و تاز مغوالن، اختصاص مي دهد؛ بدین ترتیب احساس 
دروني خود را نس��بت به زاد بومش، در قالب کالمي دلنشین و نثري آهنگین و با استفاده از اشعار 
فارس��ي و عربي بیان کرده، تصویري زیبا از رونق و آباداني ش��هرهاي ایران در روزگاران پیش��ین 

15. عطاملک جوینی، ج1، ص 105.
16. همان، ج1، ص 75.

17. همان، ج1، ص 131.
18. همان، ج1، ص 137؛ براي نمونه هاي بیشتر، نک: ج 1، ص 61، 67، 74، 83، 104، 107 و 131؛ ج 2، ص 189، 221، 269.

19. همان، ج1، ص 26.

20. همان، ج1، ص 66.
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ارائ��ه مي ده��د و اینگونه انتقاد خود را از فرهنگ غارتگرانۀ آن قوم در قالب ارائۀ تصویری آرمانی، 
با زبانی بس��یار ادبی منتقل مي کند. نمونه هایي از بیان دلنش��ین و توصیف شعرگونه عطاملک در 
غم نابودی بالد ایران به دس��ت مغوالن بیان شده که از آن میان است توضیح او دربارۀ شهرهای 
بهش��ت گونۀ بخارا و سمرقند و مزار شهیدان در قطوان که »چنگزخان به نفس خویش بدان بالد 
رسید و تّیار بال از لشکر تتار در موج بود و هنوز از انتقام سینه را تشفي نداده بود و از خون جیحون 

نرانده...«21
ج( مغوالن و ستیز با دانش و تمدن

در زمان حکمرانی صحرانوردان تاتار، دانش و تمدن نیز به سرنوش��ت ش��هرها و عمارات دچار شد. 
قومی به دور از تمدن، که پیش از آنکه کوس دولت چنگیزخان و اروغ او فروکوبند، »پوشش از جلود 
کالب و فارات و خورش از لحوم آن و میت های دیگر و شراب از البان بهایم ]داشتند[ و نُقل از بار 
درختی به ش��کل ناژ که قسوق گویند« و تنها درخت میوه دارشان بوده و از افراط سرما چیزی دیگر 
نداشتند.22 جوینی نسبت به زایل شدن علم و فضل در این دوره گالیه مند است و به وضعیت فضل و 
دانش و به مغوالن در زمانه می تازد؛23 به آنان که تنها دستاوردشان از عالم فضل و دانش فراگیری 
زبان و خط ایغوری بوده اس��ت؛ چرا که به گزارش عطاملک »اقوام تاتار را خطی نبوده اس��ت« و به 
همین دلیل چنگیزخان دستور مي دهد تا کودکان مغوالن، از ایغوران خط درآموزند24 زیرا زبان و خط 
ایغوري، نزد ایش��ان، فضل و هنر و کفایت به ش��مار مي رفته است25. طبعًا این بی هنری برای ایشان 
نتیجه ای جز پیروی خرافات و رواج آن در ممالک تحت سلطه ش��ان نداشته است: »چون مغوالن را 
علمی و معرفتی نبوده اس��ت از قدیم باز تتبع س��خن قامان مي کرده اند و اکنون پادشاه زادگان را بر 
کالم و دعاوی ایش��ان اعتمادس��ت و در وقت ابتدای کاری و مصلحتی تا با منجمان موافقت ایشان 
نیفتد امضای هیچ کار نکنند.«26 بی جهت نیس��ت که نویس��ندۀ تاریخ جهانگش��اي، در ضمن بیتی، 

21. عطاملک جوینی، ج1، ص 74. همچنین است آنچه در ذکر استخالص بخارا )ج 1، ص 75(، خوارزم )ج 1، ص 96(، بلخ )ج 
1، ص 103(، مرو )ج 1، ص 119( و نیشابور )ج 1، ص 133( نگاشته است. براي نمونه هاي بیشتر از ذکر ویراني شهرها و عمارات، 

نک: ج 1، ص 69، 61، ص 63، 75، 77، 83، 94، 96، 103، 118 و 125؛ ج 2، ص 100، 105 و 238.
22. همان، ج1، ص 15.

23. همان، ج1، ص 6 � 5.
24. همان، ج1، ص 17.

25. ر.ک: ج 1، ص 4؛ ج 2، ص 260.
26. همان، ج1، ص 43 و 44.
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اینگونه خود را مبّرا مي دارد: 
وَدد27 ِدی بِالسُّ َقاٍء تََفرُّ َو ِمش�َن ٱلشَّ ٍد   َیاُر َفُس�دُت َغیَر ُمَسوَّ َخلَِت ٱلدِّ  

عطاملک گزارش می دهد که روزگاِر این بی هنران بر این منوال مي گذشت تا این که »رایت 
دولت چنگزخان افراخته گش��ت و از مضایق ش��دت به فراخی نعمت رسیدند و از زندان به بستان 
و از بیابان درویش��ی به ایوان خوش��ی و از عذاب مقیم به جّنات نعیم و لباس از اس��تبرق و حریر 
ا َیَتَخیَُّروَن28 و اش��ربۀ مختوم29 ِخَتاُمُه  ا َیش��َتُهون َو َفاِکه�ٍَۀ ِممَّ و اطعم��ه و فواک��ه و لَحِم َطیٍر ِممَّ
ِمس��ٌک«30 و »ای بس��ا درویش که صاحب ثروت گشتند و بسیار مفلس با مال و نعمت شد و هر 
خامل ذکری بلندقدری آمد«31 چرا که »به فّر دولت روزافزون و سایۀ حشمت همایون چنگزخان 
و اروغ او کار مغول از چنان مضایق و تنگی به امثال چنین وس��عت و نیکی رس��یده است و دیگر 
طوایف را همچنین کار با نظام گش��ته و روزگار قوام گرفته و هرکس که اس��تطاعت آن نداش��ته 
که از کرباس بس��تر س��ازد، سودا با ایش��ان به یک نوبت پنجاه هزار و سی هزار بالش نقره و زر 

مي کند.«32
آنچه در گزارش هاي عطاملک از احوال گذش��ته و اکنون طایفۀ مغول جالب توجه اس��ت، نشان 
دادن پیشینۀ نه چندان آبرومند ایشان، به دور از مدنیتي سالم و پیشرفته و فرهنگي قابل توجه است 
که با زیرکي در خالل ذکر پیروزي ها و افتخارات امروزیافته ش��ان بیان مي کند و آن را وس��یله اي 
براي خوارداش��ت ایش��ان قرارمي دهد تا جایی که در وصف این تازه به دوران رسیدگان گوید: »و از 
این وجه درس��ت ش��د که دنیا، به حقیقت، بهشت این جماعت است.«33 جماعتی که »ضرط و صفع 
را از لط��ف طبع، َطَبَع ٱُهللا َعلَی ُقُلوبِِهم34، پندارند و مش��اتمت و س��فاهت را از نتایج خاطر بی خطر 

27. سرزمین ها ]از افراد شایستۀ سروري[ خالي ماند و من که اهلیت نداشتم سروري یافتم و یگانگي من در سروري، خود 
از بدبختي است / بیت از ابوالفتح بُستی است. بیت را به شاعران دیگری از جمله حارثۀ بن البدر الغدانی نیز نسبت داده اند؛ همان، 

ج1، ص7.
28. از گوشت مرغان، هرچه بخواهند و میوۀ خوش، از آنچه خود برمي گزینند؛ قرآن کریم، واقعه / آیه 19.

29. شراب هاي ُمهر زده و دست نخورده. 
30. ُمهر آن ]شراب ها از[ ُمشک است؛ قرآن کریم، مطففین / آیه 26؛ عطاملک جوینی، ج1، ص 15.

31. همان، ج1، ص 156.
32. همان، ج1، ص 16.

نیا ِسجُن الُمؤِمِن َو َجنَُّۀ الکاِفر. ترجمه: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است؛ نک، احمد  33. همان، ج1، ص 15؛ یادآور حدیث: الدُّ
خاتمي، شرح مشکالت تاریخ جهانگشای جوینی )تهران: پایا،1380(، ص 63.
34. خدا بر دل های ایشان ُمهر نهاد؛ بخشی است از آیۀ 93 سورۀ توبه.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

34 /  تاریخ ایران

شناس��ند.«35 که »کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و ش��هامت نام 
کنند«36 اینچنین است که در روزگار حکومت ایشان »که قحط سال مرّوت و فتّوت باشد و روز بازار 
ضاللت و جهالت، اخیار، ممتحن و خوار و اشرار، ممّکن و در کار]ند[،«37 در چنین روزگاری »مدارس 
درس مندرس و معالم علم منطمس گشته...«38 و در عوضچنان که بیان شد،»هریک از ابناء الّسوق 
در زّی اهل فس��وق امیری گش��ته و هر مزدوری دستوری و هر مزّوری وزیری و هر مدبری دبیری 
و هر مس��تدفي مستوفیي و هر مس��رفي  مشرفي و هر شیطاني نایب دیواني... و هر شاگرد پایگاهي 
خداوند حرمت و جاهي و هر فّراش��ي صاحب دور باش��ي و هر جافیي کافیي و هر خسي کسي و هر 

خسیسي رئیسي و هر غادري قادري... .«39 
د( مغوالن و تضییع دين 

دی��ن و مذه��ب از موضوعات دیگری اس��ت که در این کتاب برای خوارداش��ت مغوالن دس��تاویز 
عطامل��ک قرار گرفته اس��ت. عطاملک دربارۀ چنگی��ز گوید که »متقلد هیچ دی��ن و تابع هیچ ملت 
نب��ود.«40 در جای��ی دیگر ضمن بیان اعتقاد و تفکر مغوالن، ب��ا آوردن آیاتی از قرآن مجید نفرت و 

بیزاری خود را نسبت به ایشان آشکار مي کند:
پیش از اقامت مس��لمانان و ادامت تکبیر و اقامت – اقام اهللا و ادامها – بتان را با ایش��ان مکالمت بود و 
َیاِطیَن لَُیوُحوَن اِلَی اَولَِیائِِهم41 و اکنون از شومی قدم مسلمانان با ایشان خشم گرفته اند و سخن  اِنَّ الشَّ
نمي گویند َخَتَم اُهللا َعلَی اَفَواِهِهم42 و هر آینه چنین اقتضا کند َجاَء ٱلَحقُّ َو َزَهَقٱلَباِطُل اِنَّ ٱلَباِطَل َکاَن 
َزُهوًقا43 هر کجا که انوار والء حق تجلی کند ظلمات کفر و فسوق مضمحل و متالشی شود چون ضباب 

که به ارتفاع آفتاب پایدار نبود.44

35. عطاملک جوینی، ج1، ص 5.
36. همان، ج1، ص 4.
37. همان، ج1، ص 5.
38. همان، ج1، ص 3.
39. همان، ج1، ص 5.

40. همان، ج1، ص 18.
41. همانا اهریمنان، سخت به دوستان خود وسوسه کنند؛ قرآن کریم، انعام / آیۀ 12.

42. خدا بر دهانشان ُمهر نهاد.]در قرآن آمده است: َخَتَم اُهللا َعلَی ُقلوبِِهم: خدا بر دل هایشان ُمهر نهاد؛ قرآن کریم، بقره / 
آیۀ 7.

43. حق آمد و باطل نابود شد. باطل، خود، الیق محو و نابودی است؛ قرآن کریم، اسراء / آیۀ 81.
44. عطاملک جوینی، ج 1، ص 10.
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عطاملک دربارۀ اعتقادات آنان در مقایس��ه با معتقدات مس��لمانان مغوالن را بی دین و تعلیمات 
آنان را باطل دانسته اس��ت: »توین��ان قرائت کتاب خود را نوم گویند و نوم معقوالت کالم ایش��ان 
است مشتمل بر اباطیل حکایات و روایات و مواعظ نیک که موافق شرایع و ادیان هر انبیاست.«45 
گزارش تاریخ جهانگشاي از جنایات لشکر مغول و ستمی که بر مسلمانان روا داشتند، بسیار دردناک 

است:
... از آنج��ا به ختن رفت و خت��ن را بگرفت و بعد از آن اهالی این نواحی را انتقال از دین محمدی الزام 
کرد و میان دو کار مخّیر، یا تقلّد مذهب نصاری و بت پرستی یا تلّبس به لباس ختاییان، چون تحویل به 
مذهب دیگر ممکن نبود از غایت اضطرار به کسوت ختاییان مکتسی گشتند... اذان مؤذن و توحید موحد 
و مؤمن منقطع شد و مدارس در بسته و مندرس گشت و روزی در ختن ائمۀ کبار را به صحرا راند و با 
ایشان در مذاهب بحث آغاز نهاد از ایشان امام عالء الدین محمد الختنی با او سؤال و جوابی نمود بعد از 
تقدیم تکالیف بر در مدرسه او را برآویختند... و به کلی کار مسلمانی بی رونق چه بی رونق که یکبارگی 

محو شد و ظلم و فساد نامتناهی بر کاّفۀ بندگان الهی مبسوط شد.46
عطاملک نگرانی خود را از به خطر افتادن دین و عواقب ناش��ی از آن، ضمن گزارش خوابی که 
سلطان محمد خوارزمشاه در زمان حملۀ مغوالن دیده بود، بیان مي کند. واقعه چنین است: »سلطان 
شبی در خواب اشخاص نورانی را دیده بود، روی خراشیده، موی ها پریشان و کالیده، جامۀ سیاه، بر 
مثال س��وگواران پوشیده، بر سر زنان، نوحه مي کردند. از ایشان پرسید که شما کیستید، جواب دادند 
که ما اسالمیم.«47 لحن تأسف بار و اندوهگین جوینی در ضمن شرح واقعۀ استخالص بخارا نیز، از 
بي رونق شدن کار مسلماني است؛ آنجا که چنگیزخان و پسرش با اسب به درون مسجد جامع راندند 
و آنچه از خداناترسی در امکان بود به جای آوردند48 و این در حالي است که: »اوراق قرآن در میان 
ق��اذورات لگدکوب اقدام و قوایم گش��ته.«49 در فتح مرو نیز گوی��د: »فرمود تا باره را خراب کردند و 
حصار را مساوی تراب و مقصورۀ مسجد را، که به رسم اصحاب امام اعظم ابوحنیفه رحم�ۀ اهللا علیه 

است، آتش در زدند.«50

45. عطاملک جوینی، ج1، ص 44.
46. همان، ج1، ص 49.

47. همان، ج1، ص 133 و 134.
48. همان، ج1، ص 80.
49. همان، ج1، ص 81.

50. همان، ج1، ص 127.
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حاکمان مغول با وضع قوانین دش��وار براي مس��لمانان، ایش��ان را م��ورد آزار و اذیت قرار 
مي دادند و با تحمیل این گونه قوانین، به نش��ر خرافات در میان مردم پرداختند: »و یاس��اهای 
باری��ک که بر امثال مردم تازیک تکلیف ماالیطاق بودی دادی؛ مثل آن که گوش��ت بس��مل 
نکنند، و به روز در آب روان ننش��ینند، و نظراي این و یاس��ای گوسفند از مذبح شرعی ناکشتن 
به همۀ ممالک بفرس��تادند و در خراس��ان مدتی گوسفند را کسی ظاهراً نکشت و مسلمانان را 
ب��ر اکل مردار تکلی��ف مي نمودند.«51 البته کلمۀ »ظاهراً« در این گزارش عطاملک، حکایت از 
این دارد که مس��لمانان در خفا از این گونه قوانین س��رپیچي مي کردند و موازین شرع اسالم را 

به جاي مي آوردند.
جوینی، حین شرح وقایع و کشورگشایی های چنگیزخان و پادشاهان مغول به افشاگری هایی در 
باب س��ّفاکی و وحشیگری ایش��ان مي پردازد وتصویري از اجتماع و اوضاع اجتماعي آن روزگار ارائه 
مي کند؛ اما همانطور که گفته ش��د در گزارش تاریخي خود، از روش هاي مختلفي اس��تفاده مي کند 
که مي توان آنها را تحت دوعنوان کلي روش هاي »زباني )ادبي(« و»فکري« بررسي و تقسیم بندي 
ک��رد؛ بدین معني که او براي بیان اندیش��ه ها و اعتراض ها، گاهي زباِن ادبي و ش��گردهاي ادبي را 
دس��تاویز ق��رار مي دهد و گاهي با رجوع به مس��ائل فکري و اعتقادي، به ه��دف خود � یعني بیان 

غیرمستقیم واقعیت موجود � نائل مي شود.

روش ها

الف( روش هاي مبتني بر مسائل زباني و فنون ادبي
کاربرد آيات و احاديث: یکی از خصوصیات نثر این دوره اس��تفاده از آیات و احادیث اس��ت که   .1
بالطبع در نگارش تاریخ جهانگشای نیز مشاهده مي شود و به طرق مختلفی مانند پیوستن آیات 
و اخبار به رش��تۀ نثر، تطابق کامل آنها از نظر لفظ و معنا با متن و عبارت فارس��ی و اقتباس و 
نقل تمام آیه یا حدیث برای بیان یک کلمه به طریق ترکیب اضافی، صورت مي گیرد؛ اما نکتۀ 
جالب در نثر عطاملک، به کارگیری و استفاده از آنها برای محکوم کردن مغوالن و بیان ظلم و 
ستم ایشان است، که در برخي موارد به طور آشکار و در برخي دیگر، با کمی دقت و تأویل قابل 
دریافت اس��ت. در جایي، یغماگران تاتار را واس��طۀ تأیید دین الهي و در همان حال، با استناد به 

51. عطاملک جوینی، ج1، ص 227.
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ق��رآن کریم، قوم »الَخالَق لَُهم«52 مي خواند و ترکان را اصحاب بطش و بأس53 و مظهر انتقام 
خداوند از بندگان عاصي می داند54 و در این باره حدیث نقل می کند که  »حدیثي اس��ت منقول از 
ن َعَصاني55 و در آن شک و شبهت نیست که اشارت  اخبار رباني اولئَک ُهم ُفرساني بِِهم اَنَتِقُم ِممَّ

بدین جماعت فرسان چنگزخان بوده است.«56
دربارۀ نابودی علما و ضایع ش��دن دین با روی کار آمدن پادش��اهان مغول و وابسته های ایشان، 
لوَۀ َو ٱتََّبُعوا  این گونه استناد مي کند: »و جمعی که به حقیقت حکم َفَخلََف ِمن بَعِدِهم َخلٌف اََضاُعوا ٱلصَّ

َهَواِت57 دارند باقی ماندند.«58 ٱلشَّ
در ذکر ویرانی و نابودی بالد و عباد نقل مي کند: »خوارزم، که مرکز رجال رزم و مجمع نس��اء 
بزم بود، اّیام س��ر بر آس��تانۀ آن نهاده و همای دولت آن را آش��یانه س��اخته، مأوای ابن آوی گشت 
و نش��یمن بوم و زغن ش��د. دور از خوش��ی دور ش��د و قصور بر خرابی مقصور گش��ت. ِجنان چنان 
لَناُهم بَِجنََّتیِهم َجنََّتیِن59 در شأن آن منزل بود«60 ایشان را قوِم ُزلِزلَِت  پژمرده که پنداش��تي آیت َو بَدَّ
ٍق اِنَّ ِفی َذلَِک آلَیاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر  قَناُهم ُکلَّ ُمَمزَّ ٱاَلرُض ِزلَزالََه��ا61 مي خواند »َفَجَعلَناُهم اََحاِدیَث َو َمزَّ

52. اشاره به آیۀ »إِنَّ اَهللا لَُیَؤّیُد هَذا الّدیَن بَِقوٍم الَخالَق لَُهم« خداوند این دین را به مدد گروهي تأیید مي کند که [در روز قیامت 
]بي بهره اند/ این خبر به صورت قد قال النبی )ص( و إن اهللا لیؤید هذا الدین بقوم الخالق لهم و بالرجل الفاجر، در کتاب الصراط 
المستقیم، ج 3: 81 و مثل آن در خبری از امام صادق )ع( از رسول اهللا )ص( در کتاب دعائم اإلسالم، ج 1: 341 وارد شده است. مجلسی 
نیز در بحار، ج 97: 48 از دعائم نقل کرده است. مثل این خبر از انس بن مالک از رسول اهللا )ص( در کتاب های: صحیح بن حیان، ج 
10: 376 المعجم الصغیر، ج 1: 51 وارد شده است. این خبر در منابع دیگر نیز آمده است؛ به نقل از: احمد خاتمی، »بررسی منابع و مآخذ 

احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی«، فصلنامۀ زبان و ادب، دانشگاه عالمه طبابایی، س 12، ش 35 )بهار 1387(، ص 15.
53.  »اُتُرکوا التُّرَک  ما تََرُکوُکم َفاِنَُّهم اصحاُب بأس شدیٍد« ترکان را، تا هنگامي که شما را ترک کرده اند، رها کنید؛ زیرا آنان 
مردماني سخت گیر و خشنند/ این خبر در منابع گوناگون اسالمی آمده است؛ نک: خاتمی، »بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در 

تاریخ جهانگشای جوینی«، ص 11.
54. همان، ج1، ص 11.

55. ایشان سواران منند که به وسیلۀ آنها از کسي که بر من عصیان و سرکشي نماید، انتقام مي گیرم/ مأخذي براي این عبارت 
یافت نشد. این عبارت در زمرۀ احادیث شمرده نمي شود )ر.ک: احمد خاتمی، »بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای 

جوینی«، ص 15(.
56. همان، ج1، ص 17.

57. سپس جانشین اینان، کسانی شدند که نماز را ضایع نمودند و پیرو شهوات گردیدند. ]مریم )19(: 59[.
58. همان، ج1، ص 4؛ براي نمونه هاي بیشتر رجوع شود به: ج 1 )ص 10، س 9 و 10 و 11؛ ص 5، س 10(.

59. و به جای دو باغ پرنعمت، دو باغ دیگرشان دادیم. ]سباء )34(: 16[.
60. همان، ج1، ص 101.

61. همان، ج1، ص 126؛ ]آنگاه که[ زمین به سخت ترین زلزلۀ خود بلرزد. ]زلزال )99(: 1[.
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نَیا َو َعَذاِب اآلِخَرِۀ«63 به نظر او،  َشُکوٍر«62و پناه بر خدا از بالی مغول: »اَللُّهمَّ َعاِفَنا ِمن ُکلِّ باَلِء الدُّ
به استناد این آیۀ شریفه، مغوالن مظهر هالکت و عذاب الهی اند: »َو اِن ِمن َقِریَ�ٍۀ ااِلَّ نَحُن ُمهلُِکوَها 

َقبَل َیوِم ٱلِقَیامَ�ِۀ اَو ُمَعذِّ بُوَها َعَذابًا َشِدیًدا.«64
2. استفاده از اشعار فارسي و عربی: روش دیگر عطاملک برای بیان وقایع تلخ روزگار خود، استفاده 
از اش��عار فارس��ی و عربی است. برای نمونه ابیات عربی زیر از س��تم زمانه و درگذشت آزادمردان و 

عالمان و ادیبان حکایت مي کند.

لَ�و َرأَی�َن�اُه ِف�ی ٱلَم�َن�اِم َف�َزعَنا نَ�ح�ُن َو اهللاِ ِف�ی َزَم��اٍن َغ�ُش�ومٍ   
َح�قُّ َم�ن َماَت ِمنُهُم اَن یَهنَّ�ا65 اَصَب�َح ٱلنَّ�اُس ِفی�ِه ِم�ن ُسوِء َحالٍ   

***

َو اِنَّ اََساَس ٱلَمکُرَماِت َعلَی َشَف�ا دِق َقدَعَفا  َحَنانَیَک َرسُم ٱلَحقِّ َوٱلصِّ  
أَلعَقابِِهم ُمشطاً َو لِلُمشِط ِمنَشَفا66 ُمنِیَن�ا بَِأعَق�اٍب َق�د اتَّ�َخ�ُذوا َع�ًمی   

***

�ی َو ٱلَب��َراَع�ِۀ َو ٱل�َبَی�اِن َو َخطِّ  ً اَِذا اَحَس�س�َت ِف�ی لَف�ِظ�ی ُف�ُت�ورا  
َم���اِن67 ِم�ق��َداِر اِی�َق��اِع ٱل��زَّ َعلَ�ی  َفال تَ�رتَب لَِفهِم�ی اِنَّ َرقِصی   

***

62. »بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی«، ج1، ص 101؛ پس آنها را عبرت داستان ها قرار دادیم 
و آنها را به کلّی پراکندیم. هر آینه در آن نشانه هایی برای مردم پرصبر و شکور است. ]سباء )34(: 15[.

63. همانجا؛ خداوندا! ما را از بالی دنیا و عذاب آخرت مصون دار.
64. همان، ج1، ص 104؛ قریه ای نیست جز آن که ما، قبل از روز قیامت، اهل آن را هالک کنیم و یا معّذب به عذابی شدید 
نماییم. ]بنی اسرائیل )17(: 58[؛ همچنین است آنچه در )ج 1، ص104، س13( مي آورد و گزارش قتل و ترس و وحشت که با استناد 

به آیات قرآني نقل مي کند )ج1، ص213، س 23( و نقد فساد دستگاه حکومتي مغوالن )ج 2، ص 269، س 20(.
65. عطاملک جوینی، ج1، ص 125؛ قسم به خدا که ما در زماني ُپر ستم هستیم که اگر آن را در خواب مي دیدیم، بیمناک مي شدیم. 
مردمان در این زمان چنان شده اند که هرکس از آنها بمیرد شایستۀ تبریک گفتن است / ثعالبی در یتیمۀ الدهر، ج2، ص118 این دو بیت 

را ]»یصبح« به جای »أصبح«[ به ابوالحسن محمد بن محمد المشهور به ابن لنکک البصری، شاعر معروف نسبت مي دهد.
66. همان، ج1، ص 4؛ رحمت بر تو باد! بی تردید نشانۀ حق و راستی از بین رفته است و همانا اساس و بنیان خوبی ها بر لب 
پرتگاه است. ما گرفتار فرزندانی شدیم که از روی کوری ]و نادانی[ برای پاشنه های پایشان »شانه« و برای سرشان »سنگ پا« را 

برمي گزینند.
67. همان، ج1، ص 7؛ هنگامی که در کالم و خط و علم و بیان من ضعف و سستی احساس نمودی، پس به فهم من شک 

مکن! همانا من با ساز زمانه مي رقصم / این دو بیت از ابوالفتح بستی است.
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َو ِف�ی ِرج�ِل ُحرٍّ َقی��ُد ُذلٍّ َیش�یُن�ُه68 َع�لَ�ی َرأِس َعب�ٍد تَ�اُج ِع�زٍّ َیِزیُن�هُ   
***

ارائۀ شواهدی از شعر فارسی نیز سوز و گداز نویسندۀ کتاب را کاماًل نشان می دهد:

وز حسرت و غم سینه به نال�ش دادن�د آزاده دالن گوش به م�ال�ش دادن�د   
کاین بی هنران پشت به بالش دادند69 پشت هنر آن روز شکستست درست   

***
زان که ان�در دل خاک�ند همه پرهن��ران70 هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد   

***

وز فتن�ه دمی جه�ان نیاس�ود امس�ال کس لب به طرب به خنده نگشود امسال   
با وقت چنین چه وقت گل بود امسال71 در خون گل�م که چهره بنم�ود امس�ال    

استفاده از تمثیل: از روش هاي دیگر عطاملک برای بیان غیرمستقیم اوضاع پریشان اجتماعي   .3
و نگراني هاي خود، استفاده از تمثیل است؛ مثاًل در قالب ذکر رویایي که شبي بر سلطان محمد 
عارض ش��ده بود از تضییع دین و نابودي اس��الم مي گوید72 یا در ابراز ناامیدي از اصالح اوضاع 
هر.«73 نیز آنجا که با زباني تلخ و  اُر َما اَفَس��َد ٱلدَّ اجتماع��ي و فرهنگي گوید: »َو َهل ُیصلُِح ٱلَعطَّ

گزنده مي گوید: 

َو َی�خِف�ُض ُکلَّ ِذی ِش�َی�ٍم َش�ِریَف��ه ه�َر َی�رَف�ُع ُک��لَّ َوغ��دٍ  َرأی�ُت ٱل�دَّ  
ب��ا آوردن دو بیت بعدي که تمثیلي اس��ت براي گفته اعتراض آمی��ز او، ذهن خواننده را از تندي 

انتقاد و دشنام، به سرنوشت مروارید دریا و خاصیت ترازو مي کشاند:

68. عطاملک جوینی، ج1، ص 15؛ بر سر غالم و بنده، تاج عزتی است که او را زینت مي دهد و در پای آزاده زنجیر ذلتی است 
که او را خوار مي گرداند / بیت از الصاحب شرف الدین مستوفی إربل است. برای آگاهی از نمونه های بیشتر، نک: ج 1، ص 38، 3، 4، 

5، 7، 13،61، 63، 101، 104، 127، 132، 133، 140؛ ج 2، ص 99، 119 و 270.
69 . همان، ج1، ص 5.
70. همان، ج1، ص 3.

71. همان، ج1، ص 110؛ براي نمونه هاي بیشتر، نک: ج 1، ص 13؛ ج 2، ص 106،  118، 136، 139، 187 و 190.
72. همان، ج1، ص 133 و 134.

73. همان، ج 2، ص 106؛ آیا چیزي را که روزگار فاسد کرده است، عطار )پزشک( اصالح مي کند؟
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َو اَلَین�َف�کُّ تَ�طُف�و ِف�ی�ِه ِج�ی�َف�ه َکمِ�ث�ِل ٱلَب�ح�ِر ُی�غ�ِرُق ُک�لَّ ُدرٍّ   
َو َی�رَف�ُع ُکلَّ ِذی ِزنَ��ٍۀ َخِف�ی�َف�ه74 َو َکال�ِمی��َزاِن َیخ�ِف�ُض ُکلَّ َواٍف   

اس�تفاده از تش�بیه و بیان شاعرانه: یک دست نبودن نثر تاریخ جهانگشای ایرادی است که از   .4
دیدگاه ادبی بر این کتاب وارد می ش��ود؛ بهار نیز دربارۀ آن مي نویس��د: »مي توان گفت به یک 
دس��تي آن چند کتاب )کلیله و مرزبان نامه و...( نیز نیس��ت، و از این حیث به عوفي شبیه است؛ 
چه گاهي عبارات سلیس و لطیف دارد و گاه عبارات خشن و متکلفانه و آمیخته به تعّسف و تعقید 
به کار مي برد« همچنین اشاره می کند که » متن جهانگشاي بر سه قسم است، قسمتي به کلي 
مصنوع و قس��مي بالنس��به ساده و قسمي نقل شده از نوشتۀ دیگران؛ و این قسم اخیر ساده تر از 
متن خود کتاب اس��ت که خود مؤلف نوش��ته...«75 آن قسم دیگر هم که »بالنسبه« ساده نوشته 
شده، گزارش هاي تاریخي و شرح فتوح و جهانگشایي هاست. اما بخش مصنوع آن، قسمت هایي 
اس��ت که صنایع ادبي در آن فراوان به کار رفته اس��ت، انگار که نویس��ندۀ کتاب پس از ش��رح 
وقایع، دچار اندوه مي ش��ود و تأثر او در قالب زبان ش��اعرانه اظهار مي گردد، یا به بیان دیگر، به 
نظر مي رسد که او براي نگارش رخدادهاي تاریخي از نثر تحقیقي استفاده مي کند و براي بیان 
احساسات و تأثرات عاطفي خود در مورد همان رویدادها، به زبان ادبي متوسل مي شود. چنانکه 
هنگام ذکر احوال س��لطان محمد خوارزمش��اه و چگونگي وفات او چنین بیان می کند،76 یا آنجا 
که از ش��دت اندوه و س��وگواري، آمدن بهار را مرثیه ای مي سراید: »چون خبر قدوم ربیع به ربع 
مسکون و رباع عالم رسید، سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست، و هنگام اسحار بر اغصان 
اشجار، بلبالن، بر موافقت فاختگان و قماری شیون و نوحه گری آغاز کردند و بر یاد جوانانی که 
74. عطاملک جوینی، ج1، ص 5؛ روزگار را چنان دیدم که بي خردان را باال مي برد و صاحبان خوي و خصلت پسندیده را پست 
مي کند مانند دریا که مروارید را غرق مي کند و مردار را دائمًا باال مي آورد و مانند ترازو که هر چیز سنگین و کاملي را پایین مي برد و 

اشیاء سبک وزن را باال مي آورد/ ابیات از ابن  رومي است.
75. بهار، ج 3، ص 52 و 94.

76. عطاملک جوینی، ج2، ص118: »ازین حکایت مرد بینا بداند که عاقبت و فرجام دنیا این است. مکاره ایست اندر خشم، 
سیاه کاره ای سپید چشم. مواصلت او سررشتۀ مفاصلت و معاشرت او سرشته با معاسرت. گندم نمای جو فروش است. زهری عسل 

نوش. عجوزه ای در جلوۀ حسنایی، پرنیان پوش، طالبان در عقب او مدهوش، قرین صد هزار ناله و خروش:
کن�د ک�ار دی�گ��ر نم��اید دگ��ر مش�عب�د جهانیس�ت فرت�وت س�ر    
هم��ه ک�ار او ج�اودان هم�چنین بخ�واند به م�ه�ر و براند به کی�ن    
ن�دانی ک��ه ران�د کج�ا ران��دت ن�دانی که خ�وان�د کجا خ�واندت    
ن�ه آخ�ر به ک�ام تو ب�اشد ش�دن ن�ه اول ب�ه ک�ام تو ب��ود آم��دن    
به ک�ام دلی زیس�تن چ�ون توان می�ان دو ن�اک�امی ان�در ج��هان    
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هر بهار بر چهرۀ انوار و ازهار در بساتین و متنزهات مي کش و غمگسار بودندی... .«77
ع��الوه بر مواردي که به قلم فرس��ایي هاي طوالن��ي مي انجامد، گاهي این ابراز احساس��ات در 
قالب عبارات تش��بیهي کوتاه، در حین ذکر وقایع، یعني در خالل نثر تحقیقي، بیان مي ش��ود، مانند: 
»فی الجمله هرکس از لشکر او که در آب غرق نشد به تیغ او کشته شد و حرم و فرزندان او را حاضر 
کردند آنچه مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را پستان منیت در دهان حیات نهادند و دایه از ابن دایه 

ترتیب دادند یعنی به کالغان سپردند.«78 
به کارگیري ذم ش�بیه به مدح: چنان که پیش��تر نیز اشاره شد، روش زیرکانه اي که عطاملک   .5
ب��راي بیان نف��رت خود از مغوالن ب��ه کارمي برد ذم ایش��ان در خالل ذک��ر پیروزي ها و مدح 
نیکویي هاي چنگیزخان و جانشینانش است، که با کمي دقت و حساسیت قابل دریافت و گویاي 
حّدت ذهن و ذوق نویس��نده و نش��ان دهندۀ فشارها و محدودیت هایي است که او و امثال او، در 
دربار مغوالن متحمل مي شدند؛ بنابراین آنچه باعث پیچیدگي و ناهمگوني گفتار ایشان مي شد، 
خفقان و ترس و فقدان آزادي بیان بود. برخي از نمونه هاي ذم شبیه به مدح که عطاملک جویني 

به کار برده است، در اینجا ارائه می شود:
»ب��ه فّر دولت روزافزون و س��ایۀ حش��مت همایون چنگزخ��ان و اروغ او، کار مغول از آن چنان 
مضایق و تنگی به امثال چنین وس��عت و نیکی رس��یده است و دیگر طوایف را همچنین کار با نظام 
گش��ته و روزگار قوام گرفته و هرکس که اس��تطاعت آن نداش��ته که از کرباس بستر سازد، سودا با 
ایش��ان، به یک نوبت، پنجاه هزار و س��ی هزار بالش نقره و زر مي کند.«79 جوینی ضمن س��تایش 
فّر دولت روزافزون و س��ایۀ حش��مت همایون چنگیزخان و اروغ او، گذش��تۀ تاریک ایشان را پیش 
چشم مي آورد و آنگاه تصویري از وضعیت امروز این تازه به دوران رسیدگان باز مي نماید و جالب تر 
وصف هایي اس��ت که در باب ش��خصیت و خصلت هاي چنگیزخان و میزان سواد و فرهنگ او ارائه 
مي کند.80 همچنین وی ضمن مدح منکوقاآن � که در زمان نگارش کتاب، پادشاه ایران بود � و ابراز 

77. عطاملک جوینی، ج 1، ص 109.
78. همان، ج 1، ص 107. همچنین در بیان واقعه ای دیگر بیان می کند )همان، ج1، ص 128(: »و در پی این طایسی که از 
یمه نوین بازگشته بود به مرو رسید. او نیز بر سر جراحتها مرهمی نهاد و هرکس را که یافتند از ربقۀ حیات برکشیدند و شربت فنا 

چشانیدند 
لَو َرأَی�َناُه ِف�ی ٱلَم�َناِم َفَزعَن�ا نَح�ُن َو اهللاِ ِفی َزَم�اٍن َغُش�وٍم    
َحقُّ َمن َماَت ِمنُه�ُم اَن یَهنَّ�ا اَصَبَح ٱلنَّاُس ِفیِه ِمن ُسوِء َحاٍل    

79. همان، ج1، ص 16.
80. براي نمونه، نک: همان، ج 1، ص13 و 16.
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رضایت از امنیت و آسایشي که در دوران او به وجود آمده، آنچه را که بر اثر حملۀ مغول بر این مرز 
و بوم گذشته است، در ذم شبیه به مدح مورد اعتراض قرار داده است.81

ب( روش هاي مبتني بر افكار و باورهاي ديني
اس�تفاده از تفكر قضا و قدر: س��اده انگارانه و به دور از انصاف اس��ت که گفته شود، عطاملک   .1
جویني، با فضایلي که براي او برشمرده اند، معتقد به اندیشۀ جبر بوده، یا به دلیل سرسپردگي و 
دست نشاندگي خوانین مغول، قصد ترویج و تلقین آن اندیشه را داشته است؛ زیرا از نوشته هاي او 
چنین اس��تنباط مي ش��ود که در قالب این گونه استدالل هاي اعتقادی، به نقد روزگاري که حامل 
فتنۀ مغول اس��ت، مي پردازد و تفکر غالب جامعه اي را نش��ان مي دهد که ظلم و فس��اد مغول، 
راهي به جز تس��لیم و انفعال براي ایش��ان باقي نگذاشته اس��ت؛ چنانکه خود نیز در جایی شاهد 

مي آورد:
هر چه بر ماست هم زکردۀ ماست82 گل�ه از روزگ�ار بی�هده چی�ست   

نکتۀ جالب توجه، چگونگي استفادۀ عطاملک از این نوع بینش است؛ بدین معني که در این گونه 
عبارات بیش از آن که تمرکز بر تفکر قضا و قدر باشد، بر نکوهش آن چیزي است که به حکم قضا 

بر سرزمین و مردمش فرود آمده است: 
به س��بب تغییر روزگار و تأثیر فلک دّوار و گردش گردون دون و اختالف عالم بوقلمون، مدارس درس 
مندرس و معالم علم منطمس گش��ته و طبقۀ طلبۀ آن، در دس��ت لگدکوب حوادث، پایمال زمانۀ غدار و 
روزگار مّکار شدند و به صنوِف صروِف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار معرَّض سیوف آبدار 

شدند و در حجاب تراب متواری ماندند.83
این حوادث، نتیجۀ حمله و تسلط مغوالن است؛ مغوالني که به سابقۀ تقدير و حکم کن فیکون 
بر ممالک ربع مسکون مستولي گشتند.84 عطاملک تعبیرات زیبایی در این خصوص ارائه کرده است 

81. »... و آثار معدلتی که خالیق، به تازگی، به واسطۀ آن چون طفالن کأل و اشجار، به خاصّیت گریۀ ابر بهار، خنده زنان شوند، 
انتعاشی گرفتند و به وسیلت آن بار دیگر ارتیاشی یافتند، امتثال فرمان ربّانی را که ُأنُظروا اِلَی آثَاِر رحمـِةٱهللا َکیَف ُیحیِی األرَض 
بَعَد َموتِها مشاهده افتاد.« )عطاملک جوینی، ج1، ص 2(، آیۀ شریفه: دیده بازکن و آثار رحمت الهي را مشاهده نما که چگونه زمین 
را پس از مرگ دوباره زنده مي کند. قرآن کریم، روم / آیۀ 50. عبارت »گریۀ ابر بهار« و آیه اي که استفاده شده است، به خصوص، 

قابل تأمل و توجه است.
82. همان، ج1، ص 13.
83. همان، ج1، ص 3.

84. همان، ج 1، ص 26.
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که مبتنی بر افکار و باورهای دینی هستند:
... اَِذا اَقَبَل اَقَبَل َو اَِذا اَدبََر اَدبََر85 و اگر به حیلت و ش��وکت و مال و نعمت کاري میس��ر ش��دي، ملک و 
دولت از خاندان ملوک گذش��ته به دیگري انتقال نکردي و چون نوبت زوال دولت ایش��ان در رسید، نه 
حیلت و عزایم و آراء، ایشان را دستگیري توانست کرد و نه غلبۀ جنود و قوت پاي مردي نمود و از این 
دلیلی واضح تر و بّینی الیح تر هست که طایفۀ مغوالن، پیش از آن که کوس دولت چنگزخان و اروغ 
او فروکوبند، کار ایش��ان بر چه منوال بودس��ت و ایش��ان در چه معرض و اکنون که میاه اقبال در انهار 
مراد ایش��ان جاری است و سپاه محنت و غم در منازل و مراحل معارضان و معاندان، که خسروان جبار 
و ش��اهان نامدار بودند، چگونه طاری و زمانه به چه نوع دس��ت خوش آن طایفه اس��ت و جهان از آن 
جماعت جهان، اس��یر امیر و امیر اسیر شده... همای اقبال، چون آشیانۀ کسی را مأوی خواهد ساخت و 
صدای ادبار، آس��تانۀ دیگری را مالزمت نمود، اگرچه میان ایشان درجات نیک متفاوت است، آن یکی 
در اوج دول�ت و دیگ��ری در حضیض مذلت، اما مقبل را قل��ت آلت و ضعف حالت از ادراک به مقصود 

مانع نیست. 86
عطاملک به خوبی نشان داده است که مردم را چاره اي جز پذیرش ظلم ظالم نبود: »لشکر مغول 
را معّول چون بر بخت بود و مساعدت وقت هیچ کس با ایشان نقاری نتوانست کرد،«87  زیرا ساقي 

قضاست که »کاسات غموم را بر عموم« متواتر مي گرداند.88
استفادۀ عطاملک از اندیشۀ »قضا و قدر« براي بیان وضع موجود، موقعیت اجتماع و زمانه، ظلم 
و ستم طایفۀ مغول و احساس و برداشت خود از همۀ آن چه اتفاق مي افتد و از طرفي ارائۀ این بینش 
براي نویس��نده، مرکبي اس��ت تا او بتواند آن چه از دشنام و نفرین که از ستم مغوالن در دل دارد و 
جرأت بر زبان راندنشان را ندارد بر فلک دوار و گردون دون فرو ریزد و با نفرین و شکوه از کار دنیا 

دل را آرامش بخشد:
این چه بازی هاست که روزگار، دم به دم، از زیرحقۀ فلک، به چابک دستی، چنان که دستش نمي توان 
دید، بیرون مي آورد. یا خود، بی از آن که دس��ت در میان آرد، آن جام زهر مذاق را بر دس��ت مي نهد، و 
هیچ دس��ت نمي دهد کعبتین را، که دس��ت بر دست دس��تی باز زنند. ای دوست این کار به دست تدبیر 
نیست. انگشت فرا او مکن که گزند یابی. پای بر مرکز تفویض و توکل محکم دار، که تا از پای نیفتی 

85. و هرگاه ]بخت و اقبال[ روي آورد روي مي آورد و هرگاه پشت کند، پشت مي کند.
86. عطاملک جوینی، ج1، ص 14.

87. همان، ج1، ص 125.
88. ر.ک: ج 2، 111.
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و قدم در منه، که تا پایت نگیرند.89
استفاده از وعدۀ پاداش و وعید عذاب: یکي دیگر از شیوه هایي که نویسندۀ تاریخ جهانگشای   .2
براي ذکر مصیبت وارد ش��ده بر جان و مال هموطنانش برمي گزیند، این اس��ت که با تظاهر به 
تلقي حملۀ مغوالن به عنوان بالي نازل ش��ده از سوي خداوند، آن را حق جلوه دهد و از طرفي 
زیر پوش��ش این نگرش به مقاصد خود مبني بر رّد و ذّم این قوم وحش��ي، جامۀ عمل بپوش��اند. 
چن��ان که در جایي، قول مش��هورچنگیزخان را نقل مي کند: »س��بب آن که من، عذاب خدا ام. 
اگر ش��ما گناه های بزرگ نکردتی، خدای چون من عذاب را، به س��ر شما نفرستادی«90 و چنین 

استدالل مي کند:
چ��ون در ه��ر دوری و قرنی، بندگان را، بطر نعمت و نخوت ث��روت و خیالی رفاهیت، از قیام به التزام 
اوامر باری... مانع مي آمدس��ت و بر اقدام بر معاصی باعث و محّرض مي گش��ته، ... تنبیه و تعریک هر 
قومی را، فراخور طغیان ونس��بت کفران، تأدیبی تقدیم مي رفته اس��ت و اعتبار اولوا األبصار را، به حسب 
گناه و ارتکاب آن، بالئی یا مؤاخذتی مي رفته؛ چنان که در عهد نوح، علیه الّسالم، طوفان آب عام شد... 
و همچنین هر اّمتی را... و چون نوبت دولت خاتم رس��الت، علیه افضل الّصلوات الزاکیات، دررس��ید از 
حضرت عزت و جاللت استدعا کرد تا صنوف عذاب ها و بلّیات که هر اّمتی را سبب معصیت مي فرستاده 
است، از ذّمت اّمت او مرفوع شدست و این تشریف، اّمت او را طراز فضایل دیگر شده، مگر عذاب سیف 

که به عرض قبول و هدف اجابت نرسیدست91
جوینی در عین حال، به نعمت و ثروت و رفاهي که پیش از مغوالن وجود داشت، اشاره مي کند و 
این که، همین کثرت مال و فسحت آمال، سبب طغیان و اختزال مسلمانان شد؛92 چرا که به فرمان 
خدا، بر هیچ قومي ظلم و هالکت فرونمي آید، مگر این که ایش��ان گناهي مرتکب ش��ده باش��ند یا 
نافرماني کرده باشند،93 و این شامل همۀ اقوام و ملت ها است94 و به منظور تنبیه و هشیاري بندگان: 

89. عطاملک جوینی، ج 2، ص 210.
90. همان، ج 1، ص 81.
91. همان، ج1، ص 12.

92. ر.ک: همان، ج1، ص 13.
93.  وی در این باره به این آیه شریفه استناد می کند: »َو َما َکاَن َربَُّک ُمهلَِک ٱلُقَری بُِظلٍم َو اَهُلَها ُمصلُِحوَن« پروردگار تو بر آن 

نیست که ]مردم[ قریه ها را به ظلم هالک کند در حالي که ]مردم آن[ اصالح گرانند. قرآن کریم، هود / آیه 117.
بُوَها  94. نک، عطاملک جوینی، ج1، ص 104. اشاره به این آیۀ شریفه: »َو اِن ِمن َقریَ�ٍۀ ااِلَّ نَحُن ُمهلُِکوَها َقبَل َیوِم ٱلِقَیامَ�ِۀ اَو ُمَعذِّ
َعَذابًا َشِدیًدا« قریه اي نیست، جز آن که ما، قبل از روز قیامت اهل آن را هالک کنیم و یا معذب به عذابي شدید نماییم. قرآن کریم، 

بني اسرائیل / آیۀ 58.
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»خواس��ت حق تقّدست اسماؤه آن بود که آن جماعت، از خواب غفلت متیّقظ شوند. النَّاُس نَِیاٌم َفاَِذا 
َماُتوا ٱنَتَبُهوا95 و از سکرت جهالت، افاقتی یابند و بدان سبب، اعقاب و اوالد ایشان را تنبیهی باشد«96 
و حکمت ها در ضمن آن مستتر است: »آن چه از وقایع، واقع شود از تخریب بالد و تفریق عباد، از 
نکبت اخیار و اس��تیالی اش��رار، حکمت ها در ضمن آن مدرج باشد. قال اهللا تعالی: َعَسی اَن تَکَرُهوا 
َش��یئًا َو ُهَو َخیٌر لَُکم«97 و بدین ترتیب خداوند بندگان راستین خود را مي آزماید.98 خداوند، بر محک 

بال امتحانی کرد و در بوتۀ تجربۀ عنا ذوبانی داد: 
بر سنگ امتحانم چون زر برآزمایی99 در آتش بالیم چون گل فروچکانی    

نكوداش�ت روزگار گذش�ته براي نكوهش اين روزگار: گذش��ته از اندیش��ه هاي اعتقادي و   .3
مذهبي، یکي از مضامیني که در تاریخ جهانگش��ای تکرار مي ش��ود، ابراز نارضایتي و ش��کایت 
بي پرده از راه و رسم خوانین و کارگزاران مغول، از طریق وصف دوران خوش گذشته و مردمان 
نیک آن روزگاران اس��ت که در روزگار جوینی، جاي خود را به تازه به دوران رس��یدگان فاس��ق 
و جاهل داده بود و این بار نیز مدح دوران گذش��ته، براي نویس��نده، دس��تاویزي است تا با آن به 

نکوهش دوران تسلط مغوالن بر این مرز و بوم بپردازد، چنان که خود گوید: 
َم��ان100 َف�ُش�ِغ��لَن�ا بِ��َذمِّ َه�َذا ٱل�زَّ َم�اَن بِ�َم�دحٍ  َک�م اََردنَ��ا َذاَک ٱل�زَّ  

زمانه اي که در آن »بس��ا درویش که صاحب ثروت گش��تند و بسیار مفلس با مال و نعمت شد و 
هر خامل ذکری، بلندقدری آمد.«101 فاس��قان و جاهالني که اعمال واژگونه انجام مي دهند و بدون 

95. مردم در خوابند، زماني که مي میرند، متنبه و بیدار مي شوند. برای آگاهی دربارۀ منابع اسنادی این خبر، نک: خاتمی، »بررسی 
منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی،« ص 14.

96. همان، ج1، ص 13.
97. همان، ج1، ص 8؛ چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید، حال آن که برای شما خیر است. قرآن کریم، بقره / آیۀ 216.

98. وی در این باره اشاره می کند: »حق � تقّدست اسماؤه و عظمت نعماؤه � بندگان را، چون یک چندی به دالّت آن که َولََنبُلَونَُّکم 
بَِشیٍء ِمَن ٱلَخوِف َوٱلُجوِع َو نَقٍص ِمَن ٱألمَواِل َوٱألنُفِس َو ٱلثََّمَراِت« )آیۀ شریفه: هر آینه بیازماییم شما را به چیزی از ترس و گرسنگی 

و کمبود اموال و جان ها و میوه ها )فرزندان(. قرآن کریم، بقره / ص 155(.
99. همان، ج1، ص 399. در این میان تر و خشک با هم مي سوزند )جهانگشاي، ج2، ص190(: 

دور آس��ای�ش و آرام��ش نی�س��ت   م��وس�م آف�ت و دور ف�ت�ن اس�ت  
ی�ک ج�ه�ان پ�رش��روش���ورس�ت   ازآنک دولت شاه جهان ممتح�نست  

100. چه بسا که تصمیم به ستایش آن زمان گرفتیم، ولي به بدگویي این زمان مشغول شدیم. ]و این اشتغال ما را از آن مدح 
بازداشت.[ بیت از ابوالعالء معری است؛ عطاملک جوینی، ج1، ص 5.

101. همان، ج1، ص 156.
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شایستگي سروري مي یابند، چرا که شایستگان همه در خاکند: 
َو بَِقیُت ِفی َخلٍَف َکِجلِد ٱألجَرِب102 َذَه�َب الَّ�ِذیَن ُیَع�اُش ِفی اَکَن��اِفِه�م   

***

زان که اندر دل خاکند همه پرهنران هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد    

پرهنراني که در روزگارش��ان »عقد دولت فضل و مدعیان آن منتظم بود«103 روزگار ش��اد و با 
طراوتي که از حوادث دهر در آن خبري نبود: اما زمانه همیشه بر یک حال نمي ماند،104 آباداني ها را 
ویران مي کند،105 بنیاد حق و راس��تي را بر باد مي دهد و فضا را بر اهل دوران تنگ مي کند، تا آنجا 
که ایش��ان توان پرداختن به فضل و هنر را از دس��ت مي دهند و برایشان راهي جز نشستن و نظارۀ 

سقوط و کسادي بازار علم و دانش باقي نمي ماند:

وز حس�رت و غ�م سینه به نالش دادند آزاده دالن گ�وش به مال�ش دادن�د   
کاین بی هنران پشت به بالش دادند106 پشت هنر آن روز شکستست درست   

 این گونه اس��ت که جوینی براي احتمال سس��تي کالم خود عذري موجه مي آورد: 107 اما نفرت 
عطاملک از مغوالن، بیش از همه، زماني مشخص مي شود که در مقابل حادثۀ مرگ سلطان جالل 
الدین، از خود بي خود مي گردد و این فاجعه را ش��رح مي کند. عطاملک که آش��کارا دلبس��تۀ سلطان 

102. کساني که مردم در سایۀ آن ها ]به خوبي و خوشي[ زندگاني مي کردند، رفتند و من همچون پوست مبتال به بیماري گال، 
به جاي آنان باقي ماندم / بیت از لبید بن ربیعۀ العامری است؛ عطاملک جوینی، ج1، ص 5.

103. همان، ج1، ص 3.
104. همان، ج1، ص 101.
105. همان، ج1، ص 104؛

َو َک�انَ�ت َم�ألَ�ًف�ا لِ�ل�ِع�زِّ ِح�ی�َن��ا َو تَ�ب�ِکی ُدوُرُه�م اَبَ�ًدا َع�لَی�ِه�م    
�بِ�ی�َن��ا َوَق�ف�َن�ا ِع�ن�َدنَ��ا ُمَت�َع�جِّ َوَق�فَن�ا ُمع�َج�بِی��َن بَِه�ا اِلَ�ی اَن    

خانه هایشان که روزگاري محل عزت و ارجمندي ایشان بوده اند، پیوسته بر آنها مي گریند. توقف کردیم، در حالي که [از آباداني 
آنها] شگفت زده بودیم، تا اینکه ایستادیم نزد آن در حالتي که [از ویراني آنها] در تعجب بودیم/ ثعالبي در تتمۀ الیتیمۀ، این ابیات را [با 

اندکي تفاوت] به ابي بکر عبداهللا بن محمد بن جعفر اللالسکي نسبت مي دهد که در زوال دولت سامانیه گفته است.
106. همان، ج1، ص 5.
107. همان، ج1، ص 7

�ی َو ٱلبَـَراَعــَة َو ٱلبَ�َی�اِن َو َخطِّ اَِذا اَحَس�س�َت ِف�ی لَف�ِظ�ی ُفُتوراً   
َم�اِن َعلَ�ی ِم�ق��َداِر اِی�َق�اِع ٱل��زَّ َفال تَ�رتَ�ب لَِفهِم�ی اِنَّ َرق�ِص�ی    
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جالل الدین است، وی را برتر از رستم زال مي شمارد: »و به حمله های متواتر متعاقب، که اگر در آن 
حالت، پور زال بودی جز راه گریز نسپردی، مقاومت کرد«108 و ایستادگي او را در مقابل سپاه مغول 
س��تایش مي کند. دربارۀ پدرش � س��لطان محمد خوارزمشاه � آنجا که با رأي پسر، مبني بر جنگ و 
ایس��تادگي در برابر مغوالن مخالفت مي کند، گوید: »چنان که رسم بی دولتان باشد، رای پیرانۀ پسر 
را بازیچۀ کودکانه مي شمرد و بدان التفات نمي نمود؛ به علت آن که هنوز کوکب اقبال در برج هبوط 

و وبالست...«109
حادثۀ مرگ سلطان جالل الدین، نویسندۀ تاریخ جهانگشاي را سخت تکان مي دهد و این امر در لحن 

اندوهگین وي به خوبي نمایان است:
رفت�ي و بس�ي شکست در دین افت�اد اي ش�اه ت�و را زچشم بد این افت�اد   
تن�گ�ي قب��اي ملکت از چی�ن افت�اد اي بر ُکل�ه سلطنتت گردون تَ�رگ   

از این واقعه ]مرگ سلطان جالل الدین[، اسالم دلشکسته و دست بسته شد و از این حادثه که از دیدۀ سنگ 
خاره خون مي چکانید، دل های مؤمنان پریشان و خسته

وز ک�وه ناله خواه و مپن�دار کان صداست از سنگ گریه بین و مگو کان ترشح است   
در هر کلبه اي، گریه اي و در هر کنجي از این حالت بر دل خلقان رنجي. نوحه کنان و موي کنان به زفیر 

و عویل و ناله مي گفتند و مي سرایید: 
اَی�َن بُ�رَه�اُن اَِمی��ِر ٱل�ُم��ؤِمنِی��َن�ا اَی�َن ُسل�َط�اُن بِ�الِد ٱلُمس�لِِمی�َن�ا   
م�ِح لِی�َن��ا اَی�َن َم�ن َکاَن َکَق�دِّ ٱل�رُّ ی�ِف بَأًسا  اَی�َن مَ�ن َکاَن َک�َحدِّ ٱلسَّ  
َغ�َم�َراٍت َم�ا نُ��َراَه�ا َین�َج�لِی�َن�ا110 اِّنَ َذاَک ٱل�َخ�ط�َب َق���د اَوَرَدن�َ�ا   

 

نتیجه  گیري
هنر نویس��ندگی عالءالدوله عطاملک جوینی در کنار دقت و امانت داری وی در ذکر حوادث تاریخی 
کتاب تاریخ جهانگش��ای او را در زمرۀ برگزیده ترین متون ادبی و از معتبرترین اس��ناد تاریخی قرار 
داده است. او با استفاده از روش های زبانی و فکری از قبیل کاربرد آیات و احادیث، استفاده از اشعار 

108. عطاملک جوینی، ج 2، ص 132؛ همچنین مقایسه شود با: ج2 ، ص163 ، س11  و ج 2، ص173 ، س 21.
109. همان، ج1، ص 108.

110. سلطان سرزمین هاي مسلمین کجاست؟ امیرالمؤمنین »برهان« کجاست؟ آن که از نظر سختي و برندگي چون تیغۀ شمشیر 
بود و از نظر نرمي چون پوست نرم غالف نیزه، کجاست؟ همانا این امر خطیر ]= غم فراق او[ دشواري هایي بر ما وارد کرد که نمي بینیم 

و گمان نمي کنیم از ما برطرف گردد؛ همان، ج2، ص118 � 117.
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فارس��ي و عربي، کاربرد فنون ادبي از قبیل تش��بیه و تمثیل، همچنین اندیش��ه های دیني و مذهبي 
چون تأثیر قضا و قدر، اعتقاد به جبر و تسلیم بودن در برابر پاداش ها و عذاب های الهی و ... به هدف 
خود، افش��اگری فجایع وارد ش��ده از تجاوز مغوالن، دس��ت مي یابد و بدین ترتیب مقصود خود را به 
آیندگان منتقل مي سازد و دین خود را به تاریخ ادا مي کند. این مقاله کوشیده است تا چهرۀ عطاملک 
را با توجه به مباحثی که مطرح کرده است، چهرۀ مردی هوشیار و زیرک نشان دهد که با درایت و 
کفایت و پرهیز از عافیت طلبی موفق به ثبت و ضبط حوادث فجیع حملۀ مغول گردیده اس��ت و اگر 

او اقدام به چنین کار بزرگی نمي کرد، بخش عظیمی از تاریخ مغوالن پوشیده مي ماند.
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