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چکیده
هجوم مغول به کشور پهناور ایران ،موجب خسارات علمی ،عقیدتی ،سیاسی ،اقتصاای و اجتمااعی
شده است که تاکنون موّرخان و اندیشمندان جهان یربارة ایا رویادای خشا و یرانساانی سا
گفته و قلمفرسایی کریهاند ،مهمتری ضربها که هجوم مغول بر پیکر تمدّن ایرانی واری کریه است
نابوی محافل علمی ،ایبی و انسانی بویه است که سالها سال آثار ت ریبی آن بااقی ماناده و یار
قابل جبران شده است ،چنگیز عامل اصلی ای حایثاه اسات کاه خاو ماجراجویاناه ،ییمنشاانه و
وحشیانة به ارث مانده از بیابان نشینی خوی را برجامعة متمدّن و بیآزار ایرانی تحمیل کاریه اسات،
گرچه ناشی گر و نایانی خوارزمشاه و یرباریانش ،محرکّ اصلی ای واقعه بوی ،امّا ش صایت خشا
چنگیز و یرّندگی مغوالن را نباید ناییده گرفت .عطاملک جوینی ،کاتب و موّرخ یربار مغوالن ب وبی
توانسته است عمق ای فاجعه را به نگارش یرآوری و اثر تاری ی خوی را ماندگار کند ،از آنجاایی کاه
قلب عطاملک یر راستا همدری با جامعة رنجور و زخم ییدة ایرانای میتییاد و میساوخت و نیاز
مجبور بوی تا یر ظاهر سلطه ،قدرت و عظمت مغوالن بد کیش را تصویر نماید ناگزیر شد تا بصاورت
کنایی ،رمز و ایهام گونه ،هم بر مغوالن بتازی و هم آنها را بال آسمانی و مأمور الهی معرّفی کناد
که نگارنده به نمونههایی از شگریها ای نویسنده اشاره کریه است.
كلمات كلیدی  :مغول  ،تاریخ جهانگشا ،عطاملک  ،ویرانی ،شگریها نویسندگی.
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مقدمه :
یکی از بزرگتری مصائب تاری ی یر اوایل قرن هفتم ،حملة مغوالن به کشور ایران است .ای حملاه
به سریار چنگیز از سال ( 616ها تا  ) 616ایامه یافت و پس از و نیز تا سال  656توّسط هالکو
نوة او ،آخری مراکز قدرت یر ایران و عراق از میان بریاشته شد و سلسلة امرا ایل انی را به وجاوی
آوری .بدون تریید ،حملة مغول ،یر تاریخ بشر بیسابقه بویه و هست ،زیرا همیشه جواما متمادّن و
ثروتمند ،رشک و آز جوام صحرانشی را برانگی ته است ،و تاریخ تمدّن بشر ،هجوم باییه نشاینان
گرسنه به شهرها ثروتمند را به یای یاری ،ولی هیچیک از ای هجومها با حملة مغول به ایران قابال
مقایسه نیست ،چون سرزمینها آبای و متمدّن با انواع مدارس ،کتاب انهها ،بیمارساتانها ،مسااجد و
عمارات عالیه پایمال سمّ ستوران گریید و « ای موجویات تنا چشام و خاری جهاهّ و ریاز نقاش
آسیا مرکز  ،بر س و گربه هم رحم نکریند و هرچه آثار تمدّن بوی از بی بریند و به تیشة قهار
کندند و به آتش خشم و حسد سوختند»(تاریخ ایران و جهان ،ص .)11
یر ای حمالت ،ب ش بزرگی از مراکز علمی و ایبی ایران ،بجز نواحی سند و قلمرو سالجقة آسایا
صغیر و فارس نابوی شد .وجوی ای پایگاهها علمی یر آسیا صغیر یر آ از قرن هفتم و پناه برین
یانشمندان ،اییبان و عارفان به ای مراکز ،فرصتی شد تا آنان بتوانند با خاارر آساویه شااگریانی
تربیت کنند و یر گسترش و احیا یانشها آنزمان کوشش نمایناد .بناابرای نقاش یانشامندان و
اییبان ایرانی عصر مغوالن و ایل انان یر حفظ میراث فرهنگی ،علمی و ایبی جامعة ایرانای را نبایاد
ناییده گرفت.
پیشینه موضوع
آثار متعدّی یر نزی چینیهاا و یر آسایا مرکاز  ،خااور نزییاک ،ارمنساتان و گرجساتان یرباارة
چگونگی پیادایش امیراراور مغاول و تهااجم آنهاا یر ممالاک گونااگون و تمجیاد از یالوریهاا
چنگیزخان بوجوی آمده است .امّا نباید برا همة ای آثار ،یک نوع ارزش تااری ی قائال شاد ،بلکاه
باید بسیار از ای آثار ،بویژه تحقیقات مؤّلفان اروپایی موری نقد و بررسی قرار گیری ،یر میاان ایا
نوشتهها میتوان به تألیفات زیر ،بعنوان مناب موثق نگاه کری:
 -1جام التّواریخ رشیدالدی فضل اللّه ،مورّخ ایرانی یر قرن هشتم هجر .
 -2تاریخ سرّ قوم مغول که یر قرن چهاریهم یر چی انتشار یافت.
 -3تاریخ اب اثیر که یر بی الّنهری نوشته شده است.
 -4ربقات ناصر  ،که جوزجانی آن را به فارسی تألیف کری.
 -5تاریخ جهانگشا جوینی که یر سال  655هجر تألیف شده است که بسایار از مطالاب ایا
کتاب بصورت یریافتها شفاهی و گزارشی از مسافرتها نویسنده به ترکستان و مغولستان است.
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 -6یاییاشتها سفر فرمانده مون هونا ) (Mong Hongو راهاب تاائوئی کیچوچنا چاوئ
) (Kieov Chang Chouenسیّاحان چینی معاصر چنگیزخان .شناخت ای آثاار و بسایار
از آثار ییگر ،یر معرّفی ش صیت تاری ی و خصوصایّات واقعای چنگیزخاان «نابغاة وحشای» و
مؤسّس امیرارور صحرا گری برا ما ارزش حیاتی یاری (چنگیزخان ،ص .)44
وضعیّت علمی ایران در دورة مغول
عطاملک جوینی مورّخ نامدار عصر مغول مینویسد « :به سابب تغییار روزگاار و تاأثیر فلاک یوّار و
گریش گریون یون و اختالف عالم بوقلمون ،مدارس یرس مندرس و معالم علم مانطمس گشاته و
ربقه رلبة آن یر یست لگدکوب حوایث ،پایمال زماناة ادّار و روزگاار مکّاار شادند و باه صانوف
صروف فت و مح گرفتار و یر معرض تفرقه و بوار ،معرّض سیوف آبدار شادند و یر حجااب تاراب
متوار ماندند»(تاریخ جهانگشا ،ج  1ص  .)3ماوراء الّنهر و خراسان که سالیان یراز ماأم و ماأوا
یانشمندان و یانش پژوهان بوی براثر حمالت پیاپی ،ویران و نابوی گریید و با ویرانی شهرها و مراکاز
علمی ،خورشید فروزان علم و یانش نیز رو به افول نهای «  ....یر حقیقات زنادگی و فرهنا باییاه
نشینی که میراث هجوم مغوالن بوی برسراسار آن ناواحی چیاره گرییاد(مقدّماة ابا خلادون  ،ص
 .)1152یر چنی وضعیّت خطرناک ،نه تنها از یانشمندان حمایتی نمیشد ،بلکه هر صنف و ربقاه-
ا از جمله اندیشمندان ،رعمة شمشیر آبدار گشتند .از قاضی وحیدالدّی فوشنجی یکی از بزرگاان
علم و یانش و از یانشمندان نامآور آن روزگار که اسیر یست تولی پسر چنگیز شاده باوی پرسایدند:
توکیستی ؟ گفت « :م آیم بیچاره از جنس یانشمندان و یعاگویان هساتم»(ربقاات ناصار  ،ص
 .)123علم و یانش یر یورة مغوالن به مفهوم واقعی خویش معنی نداشت و تنهاا یر صاورتی بادان
توّجه میشاد که بتواند مشکلی از مشکالت رزمی و تاکتیکی جنگجویاان مغاول را حال نمایاد« .یر
ب ارا مغوالن صندوقها کتاب و مصحفها قرآن کریم را آخاور اسابان خاویش سااختند»(تااریخ
بناکتی ،ص  .)366گستاخی مغوالن یر نابوی مراکز علمای و تحقیار یانشامندان اساالمی بجاایی
رسیده بوی که نگهبانی و نگهدار اسبان و حیوانات خویش را به آنها میسایریند و افساار چارپایاان
خوی را به یست آنها میدایند (تاریخ حبیب السّیر ،ص  .)361آثار زیانبار و ویرانگر کاه مغاوالن یر
نیمة اوّل قرن هفتم به مراکز علمی و تمدّن و فرهنا ایاران زمای واری کریناد ناه تنهاا برکسای
پوشیده نیست ،بلکه نتایج یهشتبار آن هنوز هم احساس میشوی.
عطاملک جوینی
عالءالدّی عطاملک جوینی پسر بهاءالدّی و برایر خواجه شامس الادّی محماد صااحب ییاوان ،از
خاندانی فاضل و یبیرانی قابل بوی که هماة خانادانش هماواره متصّاد مشاا ل بازری یولتای یر
حکومت سالجوقی ،خوارزمشااهی و مغاول بویناد و عطاملاک یر خادمت پایشااهان مغاول ،باویژه
امیرار ون به سر میبری و به همراه ای پایشاه چندی بار به مغولستان سفر کری و یر سال  654کاه
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هالکو به ایران آمد از مقرّبان او شد و هالکو پس از فات بغادای حکومات آنجاا و ناواحی آن را بادو
سیری .عطاملک عالوه برایب یوستی ،خوی از ایبا عالی مقام زباان پارسای باوی و تااریخ جهانگشاا
شاهد بروفور فضل و یاناش و قادرت ووق و قریحاة اوسات ،از ییگار تألیفاات او کتاابی باه ناام
«تسلیتُ االخوان» و یک رساله است ،جهانگشا جاوینی کتااب تااری ی – ایبای اسات کاه علال
انقراض خوارزمشاهیان و فروری ت تمدّن ییرینة ایران زمی یر برابر حایثه تاتار و علّتها پیشرفته
چنگیز و اتباع خونریز او و نیز سرگذشت فرقة اسماعیلیه را به نگارش یر آوریه است ای کتااب باه
یلیل وکر حقایق تاری ی ،منبعی مستند و بسیار با ارزش است (سبک شناسی ،ج  3ص .)669
نسبت عطاملک به « فضل ب ربی » وزیر هارون الّرشید میرسید ،والیت و یر ساال  623هجار
رو یای ،او و برایرش تحت تربیت پدر یر همان نوجوانی باه کارهاا ییاوانی سارگرم شادند و یر
یربار حاکمان آن یوره ،بویژه مغوالن مقام و منصب واالیی یافتند ،خاندان جاوینی ،باویژه عطاملاک
یر گسترش علم و یانش آن روزگار ،پیوسته کوشا بویند و اگر یاناش یوساتی و فضال پارور ایا
خاندان نبوی براثر هجوم قوم وحشی مغول و نابوی بسیار از آثار فرهنگی ای سرزمی باه یسات
آنان ،امروز ما از میراث فرهنگی و تمدّن ییرینة خوی چیز نمییافتیم ،پس از حمله هالکو به قاالع
اسماعیلّیه و فت آن ،خان مغول فرماان ساوزاندن قلعاههاا را صاایر کاری ،امّاا عطاملاک از هالکاو
یرخواست کری تا کتاب انة آنجا که منب سرشار از آثار با ارزش و نس هها خطی بوی از ناابوی
یر امان بماند ،و خوی به «میمون یز» رفت و بسیار از کتب نفیس وآالت نجومی و نوشتههاا باا
ارزش آنجا را از سوزاندن مان شد و آنها را به کتاب انة خوی منتقل نموی که بعدها همی آثار ماوری
استفایة بسیار از یانشمندان و موّرخان گریید(تاریخ ایبیات یر ایران ،ج 3ص .)1211
خدمات علمی ،اجتماعی و فرهنگی عطاملک ،عالوه بر ایران یر بغدای نیز چشمگیر و قابال تحسای
است ،و به آبایانی بغدای همّت گماشت و شهر را که بعد از واقعاة « مستعصام» آخاری خلیفاة
عبّاسی ویران شده بوی ،آبایان کری و از کارها نیک او یکی آن بوی که یر زمی نجاف نهار حفار
کری و از بابت آن صد هزار یینار ز ر سرخ صرف نموی تا آب شیری فرات را باه کوفاه آوری و وضا
زراعت را سروسامان یای»(تحریر تاریخ و صّاف ،ج  3ص .)41
مقایسه خاندان جوینی و برمکیان
خاندان جوینی با همة خوش خدمتی که نسبت به مغوالن روا یاشتند سرانجام به خشم و یرّنادگی
آنها یچار شده ،جان و مال و بسیار از عزیزان خوی را از یست یایه ،باه خااک سایاه نشساته اناد.
سرنوشت خاندان جوینی ،همچون برمکیان رقم خوریه است که پس از خادمت صاایقانه باه یرباار
بزرگتری خلیفة عباسی یعنی هارون الّرشید  ،قل و قم شدند(اخبار برامکاه ،ص  – 209برمکیاان
به روایت موّرخان عرب و ایرانی ،ص .)106
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شگردهای نویسندگی عطاملک
عطاملک ،اییب ،نویسنده ،موّرخ و یبیر حکومت مغوالن ،بویژه یر یولت منکوقا آن ،ار اون و هالکاو
بویه است ،تاریخ جهانگشا سند جاویانه تاری ی ،ایبی ،علمی و کتااب عبارت اسات ،عبارت از رناج
ستم پذیر و سرنوشت شوم ستمکار  ،که عطاملک نیز تحت تأثیر آن بویه است ،باا آنکاه و یر
یربار مغوالن چاره ا جز تسلیم و سازش با مغوالن نداشت ،و مجبور بوی که تاریخ خوی را متناساب
و مالیم رب آنان بنگاری ،امّا یر بسیار مواری بصورت کنایی ،رماز و ایهاام گوناه چهارة زشات و
خو یرّندة آن قوم را به تصویر کشیده است که نگارنده برا گواه بر مطلب ،بدان اشاره میکند ،و
یر آ از جهانگشا پس از حمد و ستایش خداوند بعنوان براعت استهالل کاه  « :یر اصال باه معنای
تقوّق و برتر  ،یا ن ستی آواز کویک و مجازاً به معنی مقدّمه و پیش یرآمد مطالاب اصالی کتااب
است»(بال ت و صافاعات ایبای ،ص  .)303میگویاد « :قّهاار کاه جاالّی عانفش تیاا آبادار تاتاار
گشت»(تاریخ جهانگشا ،ج  1ص  .)1گرچه یر ظاهر نشان میدهد که مغول و تاتار فرستایه و ماامور
خداوند بویند ،امّا بطور کنایی خو جالّی و تجاوز به عنف و آیم کشی آنها را به تصویر میکشد.
تظاهر به جبرگرائی
یر عباراتی فشریه و مسجّ  ،گر چه یر ظاهر همة بدب تیها و گرفتاریها جامعة ایرانی را به روزگاار
نسبت میدهد ،امّا یر واق روزگار و فلک یوّار استعاره از مغوالن وحشی است ،چنانکه مینویسد «باه
سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک یوّار و گریش گریون یون و اختالف عالم بوقلماون ،مادارس یرس
مندرس و معالم علم منطمس گشته و ربقة رلبة آن یر یست لگدکوب حوایث ،پایمال زمانة ادّار
و روزگار مکار شدند و بصنوف صروف فت و مح گرفتار و یر معرض تفرقه و باوار معارّض سایوف
آبدار شدند و یر حجاب تراب متوار ماندند»(همان  ،ص .)3
یر جایی ییگر به ظاهر ،همة رویدایها زندگی را به خداوند نسابت میدهاد و آن را حکمات الهای
میداند یعنی اندیشه جبر را تبلیا میکند ،امّا یر حقیقت می واهد بفهماند که مغوالن منب شارّ و
فسای و ت ریب و عنایند ،چنانکه گوید ... « :خیرو شرّ و نف و ضرّ به تقادیر حکیمای م تاار مناو
است و آنچ از ت ریب بالی و تفریق عبای از نکبات اخیاار و اساتیال اشارار ،حکمتهاا یر ضام آن
مُدرَج باشد».
هاااااایچ هاااااارزه نیافریااااااد حکاااااایم
خااااواه اومیااااد گیاااار و خااااواهی باااایم
و آناااچ هساااات ،آنچنااااان هماااایبایااااد
یر جهااااان آنااااچ رفاااات و آنااااچ آیااااد
درخشش نور در تاریکی
یر فراز ییگر بطور ضمنی و کنایی مغوالن را سرچشمه ظلمت و تیرگی و نمای از صب کااوب و
یروغ معّرفی میکند و میگوید « :و فیضان انوار شعاع خور عجب ننماید ،بلکاه هار ناور کاه بواساطه
ظلمت یرفشان شوی ،نیک بدی و ریب باشد».
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بندیااااادیم صاااااب نااااایم شااااابان
بنمااااااارییم تاااااااا ز باااااااوالعجبی
(همان )6/
یعنی پرتو شعاع خورشید اسالم شگفت انگیز نیست بلکه نور اسالم که از مغاول تیاره جاان و کاافر
فراگیر شوی عجیب و بدی است ما نمرییم تا با شگفتی مشااهده کارییم کاه صاب اساالم بوسایله
مغوالنی که همچون صب نیم شب و کاوب و کافرند رلوع کریه است .مایبینیاد کاه عطاملاک باا
شگری خوی به ظاهر از مغوالن تمجید میکند ولی بصورت رمز و کنایه آنها را کافر و بی ییا و یروغ
معّرفی مینماید .یر عبارتی ییگر مینویسد« :و به سبب یم برکات اهل ایمان یر هر ررفی مصار
جام میبینید و یر میان ظلمت ،نور سار » منظاورش از ظلمات ،کفار مغاول و از ناور ،اساالم
مّوحدان است.
ییاااو از هماااه آفااااق رمیااادن گیاااری
چاااون صاااب والء حاااق یمیااادن گیاااری
(همان)10/
منظورش از صب والء حاق ،اساالم و ماؤمنی و از ییاو ،مغاوالن شایطان صافت و کاافر هساتند.
همچنی جامعة مظلوم ایرانی را که به ناحق کشته شدند شهید خطاب میکناد و باا ایمااء و اشااره،
مغوالن را ستمگر و کافر و قاتل میداند و مینگاری« :آن جماعت که یرجة شهایت یافتهاناد از حمال
آصار و ثقل اوزار سبک بار شده » .یر جایی از کتاب به مناسبت س خوی ای حدیث را از پیاامبر
نقل میکند که  :اِنَّ اللّه لِیؤّیدَ هذَاالّدی بِقوم الخَالقَ لَهُام » .خداوناد ییا اساالم را بوسایلة قاومی
تقویت میکند که یر قیامت بهرها از خیر ندارند ،یر ای حدیث نیاز بطاور ضامنی میفهماناد کاه
مغوالن کافرند و با آنکه اسالم بوسیله آنها به مغولستان رفته ،م ولک هیچگوناه نصایبی از اساالم
ندارند و کافر وجهنّمیند ،یر حدیهی ییگر به نقل از پیامبر که فرموی « :أتُرکُواُلتّرکَ ماَتَرکُوکُم فاِنّهمُ
أصحابُ بأس شدیدِ» «ترکان (مغوالن) را تا هنگامیکه شما را ترک کاریهاناد رهاا کنیاد زیارا آناان
مریمانی بیرحم ،س تگیر و خشنند(همان  »)11/با نقل ای حدیث نیز بطور کناایی میفهماناد اگار
ملّت ایران ب واهد جان و مال و ناموسش را حفظ کند ،چارها نداری جز آنکه یر برابار قاوم مغاول
حیوان صفت خش و بی رحم سکوت اختیار نماید.
ج

فرومایگان بر مسند بزرگان
عطاملک با یرایت مینگری که چگونه مشتی اراول و اوباش ،مصدر کارها بزری شدند ،شاید یلاش
می واست فریای بزند ،امّا آن را با کنایه و ابهام یر نوشتة خویش منعکس کریه و گفتاه اسات« :هار
یک از ابناء السوّق یر ز ّ اهل فسوق امیر گشته و هر مزیور یستور و هر مازوّر وزیار و هار
مُدبر یبیر و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایب ییوانی و هر  ...و هر
شاگری پایگاهی خداوند حرمت و جاهی و هر فرّاشای صااحب یورباشای و هار خسای کسای و هار
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خسیسی رئیسی و هر ایر قایر و هر یستاربند بزرگوار یانشمند و هر جّمالی باا جماالی و
هر حّمالی با فسحت حالی».
کاای باای هنااران پشاات بااه بااالش یاینااد
پشاات هناار آن روز شکساات اساات یرساات
یرچنی زمانیکه قحط سال مروّت و فتوت باشد و روز بازار ضاللت و جهالت ،اخیار ممتح و خاوار
و اشرار ممک و یر کار ،کریم فاضل تافتة یام محنت و لچیم جاهل یافتة کام نعمت ،هار آزای بای
زای و هر رای مریوی  ،هر یاهی قری یاهیه و هر محدّثی رهی حایثه ( ».....همان  .)5/بادیهی
است با کمی تأمّل میتوان فهمید کاه منظاور نویسانده مغوالنناد .همچنای شاگفتی خاویش را از
حکومت مغول با ایماء ،اینگونه بازگو میکند که چگونه روزگار آلت یسات آن رایفاه شاد و جامعاه
جهانی از آن کفار ستمگر فرار شدند و امیران اسیر و بریگان امیار شادند «و زماناه باه چاه ناوع
یست وش آن رایفه است و جهان از آن جماعت ،جهان ،اسیر امیر و امیر اسیر شده».
وَفِاااای رِجاااالِ حُاااارّ قیاااادُ وُلّ یَشِااااینُهُ
عَلااااای رَأس عَبااااادِتاجُ عااااازٍّ یزینُاااااهُ
(همان )15/
ج

برسربنده [مغول کافر] تاج عزّت است و یر پایمری آزایة ایرانی زنجیر ولّات نهاایه شاده اسات کاه
نویسنده با آنکه یر یربار مغول است و اگر مغوالن میفهمیدند که عطاملک علیه آنهاسات فاورا او را
نابوی میکریند ،ای شگری نویسندگی او است که زیرکانه با رمز و کنایه مکنونات قلبی خاوی را بارا
اهل یر یو فهم باز تاب میدهد .نویسنده به رور ضمنی یر تحقیر مغوالن و زندگی نکباتبارگذشاته
آنان چنی مینگاری « :و یایم میان ایشان مکاوحت و م اصمت قاایم باویه و بعضای سارقه و زور و
فسق و فجور را از مریانگی میدانستهاند و پوشش از جلوی کاالب و فاارات و خاورش از لحاوم آن و
میتهها ییگر و شراب از البان بهایم ( »...همان .)15/
اظهار همدردی با ایرانیان
یر جایی ییگر نشان میدهد که چگوناه عطاملاک بار سافرة نعمات مغاوالن نشساته امّاا یلاش باا
همورنان خویش است گرچه یر ظاهرمقصّر آن رویدایند ،چنانچه با ایماء و کنایاه از ایرخاان کاه
عامل اصلی کشاندن مغول وحشااای به ای سارزمی اسات باا یلساوز و لحا مگناناه سا
میگوید ،نظیر« :مغوالن هرچه موجوی بوی از اقمشه و امتعه ارت کریند و ایر با بیسات هازار ماری
یلیر و مبارزانی مانند شیر با حصار پناهید ...و ایر را یر کوک سرا کأس فنا چشانیدند ولباس بقاا
پوشیدند»(همان  .)66/و یر ای عبارت با اشاره فهماند که ایر یر برابر مغاوالن اساتقامت کاری و
شهید و جاویانه شد .و پیوسته به کنایه یا ایهام ،احاییث و اشعار را نقل میکند که بسیار کوبنده و
بیانگر کینة یرونی و علیه مغوالن است گرچه به ظاهر از یوستان و منشیان و یرباریاان آنهاسات،
نظیر:
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جهاناااااااا شاااااااگفتی زکریارتسااااااات
ا یل جزع مک که مجازیست ای جهاان
ایضا گوید:
بااای خاااار اگااار گلااای میّسااار باااوی
ایااا کهناااه سااارا زنااادگانی ماااا را

شکساااته هااام از تاااو هااام از تاااو یرسااات
(همان)94/
ا جان می مشو که سینجست ایا سارا
(همان )66/
هااار یم باااه جهاااان لااذّت ییگااار باااوی
خااوش بااوی اگاار نااه مااری باار یر بااوی
(همان )151/

همچنی گوید:
چه بازیها برون آری همی ای پیرخوش سیما
نبینی تو به هر ساعت کزی سیمابگون خیمه
اینگونه اشعار م انگیز و مأیوسانه نشاانگر یری و رنجای اسات کاه نویسانده از حکومات مغاوالن و
وحشی گریها آنان یر یل خوی پنهان کریه است .و برا حفظ مقام و موقعیات و زنادگانی خاویش
جرأت آن را نداری تا زخم یلش را بشکافد و با صراحت آن را یر کتاب خوی بنگاری.
گاهی آنچنااان تحت تأثیر قرار میگیری که با بیانی ساوزناک و یر عای حاال ایبای مینویساد « :از
پسران بزرگتر ،تولی یر خدمت او و لشکر از اتراک ناپاک که نه پاک یانند و نه ناپاک کأس حارب را
کاسة چرب یانند نواله حسام را پیاله مدام پندارند»(هماان  .)151/یر ایا عباارت نویسانده خاوی
نوعی بی باکی نشان یایه و با کنایه و تشبیه ،بی باکی و بی اعتقای مغول و وحشیگر آناان را باه
تصویر کشیده است .نگارندة تاریخ مغول ،یر هر موری که ایرانیان مقاومت میکریناد باه تعاری و
کنایه از آنها حمایت میکری و قهرمان میساخت و مغوالن را افارای بای فرهنا  ،وحشای ،قاتال و
یرّنده تصویر مینموی چنانکه راج به « کوک خاان» حااکم سالطان محمّاد یر ب اارا مینویساد« :
کوک خان که به مری  ،گو از شایران رباویه باوی مبارزتهاا میکاری و یر هار حملاه چناد کاس
میانداخت و تنها لشکر بسیار را باز میراند ،تا عاقبت آن جماعت به نزییاک خاالق و خالیاق معاذور
شدند و خندق به مریان حشر و ب ار انباشته »(همان .)12/
خشم برمغوالن
گاهی آنچنان از بی حرمتی مغوالن به مسجد جام ب ارا خشمگی و صّاه نااک میشاوی کاه اگار
خطر از سو مغوالن او را تحدید نمیکری ،فریای اعتراض برمای آوری ،امّاا یری و رناج عطاملاک و
نفرت او را از ای قوم وحشی از نوشتهاش ب وبی میتوان یریافت که چگونه یر ظاهر ،قادرت نماایی
مغوالن را توصیف میکند ،امّا یر بار چهرة زشتی از آنها مینمایاند ،نظیر« :روز ییگر کاه صاحرا از
عکس خورشید رشتی نموی پر از خون ،ائمّه و معارف شاهر ب اارا باه نزییاک چنگیزخاان رفتناد،
چنگیز یر مسجد جام راند ،برباال منبر برآمد و پرسید سارا سلطانسات؟ گفتناد :خاناة یازیان
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است و مصاحف را یر یست و پا میانداخت و صندوقها را آخور اسابان میسااخت و کاساات نبیاذ
پیاپی کریه و مغنّیات سماع و رقص میکریند ،مغوالن آوازها برکشایده ،ائماه و مشاایخ و ساایات و
علما به محافظت ستوران قیام نمویه و اوراق قرآن یر میان قاوورات لگدکوب گشته ،چنگیز از شاهر
بیرون آمده ،به مصّال عید رفت و به منبر برآمد و گفت :م عذاب خداام ،اگر شما گناهها بزری
نکریتی خدا چون م عذاب را به سرشما نفرستای  ،و زیایت از سی هازار آیمای کشاته بویناد،
حال ب ارا از یکی پرسیدند :گفت :مغوالن آمدند ،کندند ،سوختند ،کشتند و بریناد»(هماان  .)12/و
یر فراز ییگر ،خوانندگان را به خو ییمنشانة آنان آگاه میکند و باور حقیقی خویش را اینچنای
القا مینماید « :روز ییگر که شمشیر زنان صباح ،فرق شب را بشکافتند ،خالیاق را از ماری و زن باه
صحرا راندند ،مغوالن یندان انتقام تیز کریه و یهان حرص گشایه که بار ییگر یستی بزنیم و کاامی
برانیم و خالیق را حطب تنور بال سازیم و اموال و اوالی ایشان را نیمت گیریم»(همان .)60/مغوالن
از سرزمینی یور ،گستاخانه و شجاعانه ،بدون یاشت هیچگونه پشتوانة مریمی یر کشور ایران ،ملتّی
را به بند کشیدند و سرزمی وسیعی را تصرّف کریه و یر همه جا موّفق و پیروز بویند ،امّا عطاملاک
حتّی از پیروزیها آنها نیز بطور وحشتناک و مشمچز کنناده سا میگویاد ،چاون عارق ایرانای و
هویّت ملّی ،و را برآن وا میداری تا از فرمانادهان و لشاکریان خوارزمشااه کاه پیوساته از مغاوالن
شکست می وریند ،مریانی پوالیی و رستم یستان بسازی ،نظیر« خانانی کاه وجاوه اعیاان سالطان
(محمّد خوارزمشاه) بویند که اسفندیار رویی ت اگر زخم تیر و گزاری سنان ایشان یید  ،جز عجز
و امان حیلة ییگر ندانستی و پنجاه هزار تازیاک از مف ریانای کاه هار یاک فای نفساه رساتم وقات
بویند»(همان  .)61/امّا همی نویسنده یر توصیف سیاهیان مغول مینویسد .... « :تاتار مانند گرگاان
گرسنه یر میان رمة بی راعی مشمّر گشته ،افتایند .و روز ییگار کاه تارک تیاا زن از مکما افاق
سربرزی ،تیغزنان ناپاک از فتّاک اتراک ،مراکب ،گرم کریند و رو به شهر نهایند ،فریدون ور کاه
سرور از سلطان بوی با مری پانصد از تمکّ آن رجوم بر هجوم امتناع نمویناد »(هماان  .)66/یر
ایاا نگاشته نیز ،نویسنده یر توصیف سیاه مغول ،با کلمااتی مانناد اتاراک ناپااک قتّااک اساتفایه
میکند که هریک از ای لغات بار معنایی خش  ،زشت و حیاوان صافتی را یر وها انساان تاداعی
میکند و یر عبارت « :از تمکّ آن رجوم بر هجوم امتناع نمویند» به کنایه و رمز ،مغوالن را همچون
شیطان رجیم و راندة یرگاه حق مینمایاند .و یر توصیف خو یرندگی چنگیز گار چاه یر ظااهر
بیان شجاعت او میکند ،چنی میگوید« :آنکس که به مقابلت و مقاتلت تلقّای کاری[ ...چنگیاز] او را
بکلّی با اتباع و اوالی و اشیاع و اجنای و ناواحی و باالی نیسات گریانیاد ....هرکجاا پایشااهی باوی یاا
صاحب ررفی یا امی شهر که به خالف پیش آمد او را با اهل و بطاناه و خاویش و بیگاناه نااچیز
کریند بحدّ که هر کجا صدهزار خلق بوی بی مبالغت صد کس نماند»(همان .)19/
عقلگرایی و عبرت آموزی
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نویسنده بمنظور اخطار و راهنمایی ایرانیان که بیجهت بایستان خویش خوی را به هالکت نرساانند
و اسیر مغوالن وحشی نگریند با شگری خاص بیان میکند:
« مقصوی از اثبات حکایات و تاریخ آن است تامری عاقال بای معاناات تجاارب ،مجارّب شاوی(همان
 »)61/او یر خصوص بالبیتکچی یکی از امرا مغول که علیه مسلمانان تورچه کریه بوی تا یر بایش
بالیا به هنگام نماز جمعه مسلمانان را قتل عاام کنناد و سایس تورچاه او آشکارشاد و تعادای از
مغوالن کشته شدند چنی بیان میداری ....« :و آن ناحیت را از اثر مکیدت و رجس عقیاده آن کفّاار
فجّار پاک کریند» (همان  .)31یربارة شهایت امام عالء الدی محمّد ختنی به یست یکای از امارا
مغول به نام کوچلک که به یی اسالم اهانت کریه و امام محمّاد باا او بحاث و مجایلاه کاریه باوی
نوشته است « :چون ای کلمة یرشت یرست به سم آن گبر پرکبار و کاافر فااجر و نحاس نجاس
رسید بگرفت او (امام محمّد) اشاره کری» یر ای عبارت نیز از اماام محمّاد باا عازّت و احتارام یاای
میکند و کوچلک را به گبر و کافر و نجس توصیف مینماید ،که بیانگر نفرت و کینه و از قوم مغول
است.
بیگانه ستیزی
یر فراز ییگر لشکر مغول را بیگانه و کشته شدن برخی از اوباش و رنوی را به یست مغاول شاهید
قلمدای میکند ،نظیر  « :جنوی اشناس ،رنوی و اوباش بوی ،ایشان یر جن و مقاتلت مبالغات نمویناد
از ایشان بیشتر شهید شدند» همچنی به زبان حس حاجی که پیک مغاوالن بارا ایال شادن
ایرانیان بوی نوشته است .... « :م نگذارم لشکر بیگانه بدینجا تعلّقای ساازی» کاه وجاوی مغاوالن را
لشکر اصب و بیگانه میداند .یربارة یک فرمانده ایرانی و کشته شدن او به یست مغولی مینگااری:
« و امیر آن تیمور ملک بوی که اگر رستم یر زمان او بوی جاز اشایه یار او نکاری  ....و چاون
زخم بر مقتل آمد از ای خاکدان ناپایدار به یارالقرار انتقال کری» (همان  91/و .)94
بازتاب رنج و اندوه
بکارگیر کلمات تیره و تار ،بیانگر رنج یرونی و اندوه فراوان نویسنده از وحشت و بالیی میباشد که
برسر ایران و ایرانیان آمده است ،مانند ... « :چون روزگار به لباس ختائیان مشرک ،سیاه گلایم شاد
(مغوالن) مشعلها افروختند و مشغلها برکشیدند تا تمامت باره را بااره برابار کریناد ....روز سایّم کاه
مهره باز بی مهر سیاه یل کبوی چهر آیینة س ترویی را یر رو کشید بیشتر مغاوالن باه انادرون
شهر یر آمدند ...مسجد جام و هرکس که یر حصار بوی ساوختهء آتاش ینیاا و شساتة آب عقبای
شدند ....روز ییگر که عقاب جمشید افالک را سراز پس عقاب خاک افراخته شد و پیکر آتشی خور
برربق آسمان افروخته گشت ،خالیق را که از زیر شمشایر جساته بویناد شامار کریناد »3یر ایا
عبارات نیز عطاملک از واژهها نظیر :سیاه گلیم ،بیمهر ،سیاه یل کبوی چهر ،آتاش عقااب ،عقااب
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خاک و پیکر آتشی استفایه میکند که حاکی از مصیبت و رنج و انادوه اسات .یر ایا عباارت نیاز
بصورت نمایی از روزگار س میگوید امّا یر حقیقت مغوالن را عامل بدب تی ایرانیان میشاماری و
میگوید« :صاحب نظران کجا اند تا به بصر تفکّر و اعتبار یر حرکات ای روزگاار پارزرق و شاعووه و
جفا ای گریندة گریون بیهویه نگرند تا بدانند که نسیم او با سموم نه مواز است و نف او ناه باا
ضّر محاو  ،خمر او یک ساعته و خمارا و جاویان ،رب او ری است و گنج او رنج »(هماان  .)66/باا
آنکه یر یربار مغوالن برا حفظ موقعیت خوی بسیار محتارانه عمال کاریه و میکوشاد تاا نکتاها
نگوید و ننویسد که به سرنوشت ییگران یچار شوی ،امّا یر هر فرصتی بصورت وکار واقعاه ،یریهاا
یرونش را یربارة کشتار بیرحمانه همورنانش که همچون خوره برجانش افتایه است به شرح زیر باه
تصویر میکشد( .... «:چنگیز) بفرموی تا (اهاالی بلاخ) را برشمشایر گذرانیدناد و از تار و خشاک اثار
نگذاشتند ...جماعتی از پراکندگان که یر کنجهاا و ساوراخها م تفای ماناده بویناد و بیارون آماده
تمامت ایشان را بفرموی تا بکشتند ...رالقان را قهر اً و قسراً بگشایند و از جانور یرو هیچ نگذاشتند1...
و یر موری بامیان مینویسد« :چون آن را بگشای یاسا یای هر جانور کاه باشاد تمامات را بکشاند و از
ایشان کس را اسیر نگیرند و تا بچّه یر شکم ماایر نگذارناد» (هماان صاص  104و .)105نویسانده
یربارة حمله جالل الدی به مغول ،و را همچون شیر خشمناک تشبیه کریه و مینگااری« :سالطان
برمهال شیر خشمناک جن میکری »(همان . )106/یر یایکری مراجعة چنگیز ،به زباان اساتعار و
نمایی یری و رنج ایرانیان را از شدت خشم چنی توصیف میکند« :هنگام اسحار بر ا صاان اشاجار،
بلبالن برموافقت فاختگان و قمار  ،شیون و نوحه گر آ از کریند و بر یای جوانان سحاب از ییاده-
ها اشک میبارید و میگفت باران است و نچه از یلتنگی خون یر شیشه میکاری و فارا مینماوی کاه
خنده است .گل بر تأسّف گل رخان جامه چااک میکاری و میگفات شاگفتهام  .سوسا یر کساوت
سوگواران ازرق مییوشید که آسمان رنگم .سرو آزای از تلهّف هر سرو قامتی پشت یو تا میکاری و آن
را تب تر نام نهایه بوی .خالف (یرخت بید) از پریشانی سربر خاک تیره مینهاای و از صّاة روزگاار
خاک برسر میکری ( ....همان  .)110/و یر تمامی عبارات ،یاغ یلش را بصورت نمایی با زباان بای
زبانان بازگو میکند و یر فراز ییگر بی رحمیها و ستمگریها یکی از فرزندان چنگیز را چنی بیاان
میداری:
«چنگیزخان متوجّه سلطان شد و پسر خویش الا نوی را که یر سیاست تیا آبدار و آتش فعل باوی
که بای او به هرکس که رسید خاکسار شد و یر فرو سیّت برقی که به هر کجا افتاد چاون خاکساتر
کند و اثر و نشان نگذاری نامزی کری تا ببالی خراسان روی ...به یک رکضت عالمی که از عماارت ماوج
میزند خراب شد و اکهر احیا ،اموات گشتند و عزیزان خوار و ریق ییار بوار آمدند که اگر فارغ یلای
باشد یر زمانی رویل آن را یر عقد کتابت نتواند کشید» (همان  119/و .)111

/232سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -29پائیز99

ایضا مینگاری .... « :مغوالن چون بای به خیل خانه آمدند و اثر گری یر رمه بنمویند ....تمامت خلاق
را با زنان و فرزندان ایشان بکشتند ....تمامت مر زیان را بر لشکر قسمت کریند نفار را از لشاکر
سیصدچهارصد نفس رسیده بوی که بکشتند ...شب را (از مریم سرخس) چنادان کشاته بویناد کاه
کوها پشته و صحرا از خون عزیزان آ شته گشت»(همان صص  125و .)129
شهادت در برابر جنایت
از شگریها همیشگی نویسنده ای است که هر زمان از ایرانیان س میگوید :نام آنها را یر رییف
شهدا قرار میدهد و با عزّت یای میکند ،امّا چنانکه جن بی مغوالن را به تصویر میکشاد باا شاای
راه جهنّم را برایشان باز میکند ،نظیر« :مؤمنان را چون شتران ماهار زیه یر یک رس قطار میکریند
و یر رغار خون میانداخت تا زیایت از صدهزار را شهید کریند» (همان .)131
« (مغوالن چنگیز ) شمشیرها را به خون ایشان (مغوالن ختائی ) ملّوث نکریند ،هم از پشات اساب
به نیزها ایشان را به یوزخ میفرستایند» (همان  .)153/یر تصویر باه ت ات نشسات کیاوک فرزناد
اوکتا ونوهء چنگیز با تشبیهات و استعارات مناسب با قوم مغول مینگااری « چاون پایشااه جبّاار و
شهنشاه کامگار عزیمت خروج را از خلوت جا ساخته ،با خیال عظمت و کبریا ن وت ،یربارگاه
برچهار بالش حشمت و جاه بنشست و انعام اجازت یخو خوّاص ،عامّ شد و هارکس برجاا خاوی
آرام گرفت(» ...همان .)201/
بکارگیر واژگانی از قبیل جبّار ،خیال (خوی بزری بی ) ن وت (تکبّر) انعام که تداعی کنناده انعاام
(چهارپایان) است ،یلیلی گویا و شگری آشکار بر اظهار نفرت نویسنده از مغاول بصاورت ضامنی و
تداعی گر میباشد .عطاملک پیوسته با ایما و اشاره به همگان هشدار میدهد کاه مغاوالن وحشای
همچون افعیها زهرناکند که با یم آنها نتوان باز کری«  ....و ای نصیحت را به گوش عقل بنیوشد
و یُم افعی نمالد و نفس فراغ را به سنان بد خوئی مجروح نکند» (همان  ،ج .)103/2یرباارة عجاز و
ناتوانی سلطان محمّد یر برابر مغوالن مینویسد « :تا کابوس عجز و صنف مستولی و راووس ملاک،
شکار جغدان بالگشت و شاه کاووس یر یست سیاه ییوان محنت و م مقیدّ ماناد» یر ایا عباارت
نیز بطور ضمنی سلطان محمد را همچون راووس زیبا ملک و شاه کاووس مینامد و مغااااوالن را
چاااونان جغدان بال و سیاه ییوان محنت و م معّرفی مینماید(همان  ،ج .)105/2
یر عبارت زیر نیز شیاری  ،وئاب و کفتاار را باا شاگری خااص اساتعاره از مغاوالن گرفتاه اسات:
« سالری روزگار یر یست شیاری تاتار گرفتار گشتند و لقمة وئااب و کفتاار شادند »(هماان  ،ج
 .)133/2رک الدّی یکی از پسران سلطان محمّد که یر قلعهء فیروز کوه اسیر مغوالن شد و آنهاا از
و تقاضا ایلی و چوی زین (سرخم کرین) نمویند ،امّا و موافقت نکری و کشته شاد ،عطاملاک
رنج یرونش را از ستم مغوالن چنی تسکی میدهد« :ا یوست ای کار باه یسات تادبیر نیسات،
انگشت فرا او مک که گزند یابی ،پا بر مرکز تفوی و توکلّ محکم یار که تا از پا نیفتی و قادم
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یرمنه که تا پایت نگیرند(همان  ،ج  »)210/2عبارت تا پایت نگیرند کنایه از ای است کاه مغاوالن
اگر برکسی هجوم آورند همچون س پا و را میگزند ،که بصورت ایهام ،مغوالن را به س یرّنده
تشبیه کریه است .ای عبارت نیز خالی از ایهام نیست «چون خبر اضطراب و آشوب به خدمت قاآن
رسید ضب یر نهای او چنان مشتعل شد که فرمان رسانید تا رایر بهاایر از باای ایس لشاکر آنجاا
کش د و تدارک کار قراچه کند وبقایا شمشیر را به بای فنا یهد و از ییار خراسان دّیاار نگذارناد ....
(همان  ،ج .)221/2مهلی معروف است که گری را یوخت باید آموخت او خاوی یریادن نیکویاناد».
که مرج ضمیر میتواند به قاآن ،خان مغول برگریی یا به رایر بهایر .شاید کنایه از ای باشاد قااآن
گرگی است که برا نجات مریم باید به او گزارش نیک یای نه تحریکش نموی.
نتیجه گیری:
ای مقاله به ما یایآور میکند که مغوالن وحشی ،عامل نابوی تمدّن و فرهن ایران زمی شادند
و محافل علمی ،ایبی و یینی را یکی پس از ییگر ویران کریند ،گرچه محرکّ و مقصّر ظاهر ای
ویرانگریها ،خوارزمشاهیان و برخی از امرا ناب ری یر بار و بویند ،امّا ش صیت هجاومگر ،حیاوان
صفت ،ماجراجو و قدرت رلب چنگیز را نباید ناییده گرفت که باا سا تگیر و خشاونت ،توانسات
جامعة ایرانای را باه زور شمشایر تسالیم خاوی کناد و امیراراور بزرگای را یر گساترها وسای
ساماندهی نماید ،گرچه باورها خرافی مغوالن کافر و بتپرست یر فرهن و تمدّن اساالمی هضام
شده است و عقاید خرافی آنها یر تمدّن ییرپا ایرانازمی محاو گشاته اسات امّاا ناابوی میاراث
چندی هزار سالة تمدّن ایرانی ،ضایعها بس اسفناک بویه است .که هنوز هم ب وبی تارمیم نشاده
است ،عطاملک جوینی نویسندة چیره یست و با ووق ،یر یرباار مغاوالن و یر میاان آن خون اواران
وحشی ،کتاب ماندگار را به نگارش یرآوریه است که یر گذر زمان نه تنها کهناه و خساته کنناده
نمیشوی ،بلکه روز به روز برارزش علمی و ایبی آن بعنوان یک سند اصیل تااری ی وجاویاناه افازویه
میشوی ،گرچه عطاملک یر یرباار مغاول و یر کناار خشانتری حکومتهاا جهاان نمیتوانسات باه
صراحت ،تاریخ خویش را بنگاری ،امّا یر بسیار مواری ،با شگریها نویسندگی خویش چهرة زشات
و کریه مغول را ب صورت ایماء و رمز و کنایه به تصویر کشیده است که نگارنده پس از مارور گاذرا
به وضعیّت مغول یر ایران و کنکاش یر صفحات تاریخ جهانگشا برا نمونه ،به برخی از ای شگریها
اشاره کریه است.
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 .12ترکستان نامه ،و.وبارتولد ،والییمیرویچ ،ترجمة کریم کشاورز ،انتشارات بنیاای فرهنا ایاران ،
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 .16فنون بال ت و صناعات ایبی ،همایی ،جالل ،چاپ یوّم ،جلد اوّل ،انتشارات توس تهران1361،
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