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 مقدمه
در اين نوشته سعى شده تا شرحى هرچند كوتاه از زندگى علمى و 
سياسى يكى از مورخان و اديبان ايران زمين ارئه شود و به اختصار 
ــى اجتماعى عصر مؤلف  ــب، اوضاع سياس در رابطه به اصل و نس
جهانگشا و تاريخ نگارى همان عصر و نثر تاريخ جهانگشا پرداخته 

شود. 
مرحوم عالمه محمد قزوينى در طى دو مأموريت به لندن و پس از 
آشنايى با پرفسور ادوارد براون ـ كه عالقه خاصى به ادبيات ايران 
داشته استـ  دست به تصحيح و انتشار جهانگشاى جوينى مى زند. 
ــخه ى خطى اين كتاب در كتاب خانه ى  ازآن جاكه كامل ترين نس
ــال 1324ه.ق. به پاريس مى رود و از اين  ــى پاريس بود، در س مل
ــخه ى  ــاى جوينى را آغاز مى كند. نس تاريخ كار تصحيح جهانگش

خطى  مرجع او، تاريخ كتابت سال 689 ه.ق. را داراست.

اصل و نسب 
ــهورترين  خانواده جوينى (صاحب ديوان) يكى از قديم ترين و مش
خانواده هاى اصيل ايران در حكومت سلجوقيان، خوارزمشاهيان و 
ــاغل مهم بوده اند  نيز مغوالن، همواره مصدر خدمات عمده و مش
ــارت بوده از اداره ى امور  ــًا وظيفه ى صاحب ديوانى (كه عب و غالب
ماليه و عايدات مملكت و تقريبًا معادل بوده است با وزارت دارائى 
حاليه) محول بديشان بوده است و به همين جهت است كه غالب 

افراد اين خانواده به صاحب ديوان معروف  هستند1.
نسب اين خانواده به فضل بن ربيع معروف، حاجب و وزير خلفاى 
ــد و از ميان اين خاندان، بزرگانى چند برخاستند  ــى مى رس عباس
ــاندند. شايد بتوان ادعا  ــايانى به اين مرز و بوم رس كه خدمات ش
ــه دوره ى مغول برمى گردد.  ــترين خدمت اين خاندان ب كرد، بيش
زمانى كه ايرانيان به لحاظ سياسى مغلوب قوم مهاجم شده بودند، 
عطاملك و شمس الدين محمد، در تغيير آداب و رسوم قوم مهاجم 
ــه بيانى مغلوب  ــگ و تمدن ايرانى و ب ــن كردن فرهن و جايگزي
ــاختن مغوالن به لحاظ فكرى و فرهنگى، نقشى بسيار مؤثر و  س

كارساز داشتند.
ــت، عزلت اختيار  ــال ها خدم ــدر مصنف، پس از س ــن، پ بهاءالدي
نمود، اما پيش از آن، دو پسرش شمس الدين محمد و عالءالدين 
عطاملك را به دستگاه ديوانى وارد كرد. هوش و استعداد ذاتى دو 
برادر عاملى شد تا آنان نيز هم چون پدر در شمار زبده ترين ديوانيان 
عصر خود درآيند و بالغ بر بيست سال سياست و ملك دارى قلمرو 

ــت گيرند. «اگرچه فعاليت اصلى  ــيع ايلخانان مغول را در دس وس
ــد و معرفى آنان به هالكو توسط امير  آن ها از عهد هالكو آغاز ش
ــفورقان از توابع بلخ، زمانى صورت گرفت كه هالكو  ارغون در ش

عازم فتح مناطقى از ايران بود2.»
عالءالدين عطاملك جوينى مصنف كتاب در سال 623 ه.ق متولد 
ــد و آن گونه كه در ديباچه ى كتاب خود بيان مى كند، از اوايل  ش
ــن بيست سالگى برسد، به كارهاى  جوانى و قبل از اين كه به س
ــود و ازجمله كاتبان ويژه امير  ــغول مى ش ديوانى و مكاتبات مش

ارغون به شمار مى آيد.
ــر هالكو ـ  وزير اعظم و  ــمس الدين محمد در عهد آباقا ـ پس ش
ــك در عهد هالكو،  ــت بود و برادرش عطامل ــخص اول مملك ش
حاكم كل عراق شد. نياى شمس الدين محمد و عطاملك جوينى، 
ــتوفى ديوان سلطان محمد و سلطان  ــاهى، مس در عهد خوارزمش

جالل الدين بود3.
ــه مقام  ــدا ب ــو، ابت ــاله هالك ــت ده س ــمس الدين در حكوم  ش
ــه عنوان وزير كل قلمرو ايلخانان منصوب  صاحب ديوانى و بعد ب
شد و دانشوران و انديشمندان را حول محور خود گرد آورد و امور 
ــپرد و با اين روش هم به تجديد  ــاس مملكتى را به آنان س حس
ــرد را از انزوا بيرون  ــرد و هم صاحبان خ ــالم كمك ك حيات اس
آورد...4 . وى در كنار سامان دادن به وضع ديوان، در تقويت دين 
مبين اسالم و تمشيت مهام علماى شريعت، سيد المرسلين سعى 

و تالش نمود5.
 اين خانواده در حكومت مغول مانند آل برمك بودند در عصر خلفا، 
اهل فضل، ادب و هنرپرورى و بذل و بخشش آن ها شهره ى عام 
ــت. «گروهى خاندان جوينى را شيعه دانسته اند.  و خاص بوده اس
ــه خود را به عطاملك  ــرح نهج البالغ ابن ميثم بحرانى نه تنها ش
اهدا نمود، بلكه شرح كبير را با نام متوسط و صغير، به نام فرزندان 

او، ابونصر محمد و مظفرالدين ابوالعباس، دو بار خالصه كرد6.»
ــده هفتم نيز از سال  ــين اربلى، از شيعيان مشهور س على بن حس
ــاء  ــل به بغداد آمد و به عنوان رئيس ديوان انش (660 ه.ق) از ارب
ــال ها در خدمت خاندان جوينى بود. از اين رو، مى توان ادعا  ، س
ــن خود خدمات  ــه دين و هم به ميه ــدان جوينى هم ب ــرد خان ك

شايانى نمودند7.
در سايه حمايت او و برادرش عطاملك، علم و دانش رونق گرفت 
ــعدى از جمله بزرگانى بود كه  و عالمان فرصت جوالن يافتند. س
ــود. در ميان دولت مردان  ــمس الدين و عطاملك ب مورد عنايت ش

سياستمدار مورخ
عطاملك جوينى

● ابوذر خسروى



1
3

8
7

ن 
آبا

101

سياستمدار مورخ، عطاملك جوينى

ــيع در عهد مغول  ــه از احياگران تش ــى، ك نيز خواجه نصير توس
ــود را به نام  ــراف» خ ــى «االوصاف و االش ــاله ى فارس بود، رس
ــى ترجمه بطلميوس را به نام  ــمس الدين محمد و كتاب فارس ش

پسر وى بهاءالدين نوشته است.
مجموع اين خدمات فرهنگى و اقتصادى بود كه از سويى به غلبه 
و نفوذ عنصر ايرانى و از سوى ديگر به طرد و حتى حذف مغوالن 
ــى در مركزى ترين بخش  ــيحيان از صحنه ى قدرت سياس و مس
ــالم انجاميد. عطاملك بغداد را ملجأ و مأواى فاضالن  جهان اس
ــاخت. ياقوت مسـتعصمى خطاط معروف،  و اديبان و هنرمندان س
عبدالمؤمن ارموى صوفى مشهور و ميثم بحرانى شارح نهج البالغه 
ــت و توجهات عطاملك  ــانى بودند كه در ظل عناي ــه كس از جمل

باليدند8.
عالوه بر كتاب تاريخ جهانگشا دو رساله ى ديگر از تأليفات عطاملك 
امروزه موجود است. يكى از آن دو رساله «تسليةاالخوان» است 
ــت. اين  ــخه ى آن در كتاب خانه ى ملى پاريس موجود اس كه نس
ــكالتى كه در  ــت بر ذكر گرفتارى ها و مش ــتمل اس ــاله مش رس
ــطه توطئه چينى مجدالملك يزدى بر  حدود سال 680ه.ق. بواس
مصنف كتاب وارد شد. نام رساله ى دوم او دقيقًا مشخص نيست. 
مصنف آن را بالفاصله بعد از تسليةاالخوان» تأليف كرده است و 
محتويات آن مكمل تسليةاالخوان» و دنباله همان سلسله وقايع 

است تا جلوس سلطان احمد و قتل مجدالملك يزدى9.

تاريخ نويسى در دوره ى مؤلف
دوره ى تسلط مغول بر آسياى شرقى و ممالك اسالمى تا مرزهاى 
ــكيل و تأسيس حكومت ايلخانى را بدون  اروپا و به دنبال آن تش
ترديد مى توان يكى از شگفت آورترين ادوار تاريخ جهان و ايران و 
نقطه عطف اساسى در تاريخ ايران دوره ى اسالمى دانست10. قرن 
هفتم و هشتم ه.ق. با همه اخبار رعب انگيزى كه به ما رسيده، باز 

هم دوره جوالن روح و عهد فعاليت انديشه هاست11.
ــرع، اخالق  ــد و معايب، دروغ و تزوير، مخالفت با ش ترويج مفاس
ــى، عالمان،  ــزل ارزش هاى اجتماع ــوع تن ــانيت و در مجم و انس
ــمندان و خردمندان را بيش از هر دوره اى به تالش واداشت  دانش
ــا فرهنگ خود را از لطمات قوم مغول محفوظ دارند و از جهتى  ت
ــى مغوالن را  ــد از طريق نصيحت و اندرز خوى وحش ــم بتوانن ه

تعديل كنند.
ــگارى، در عهد مغول رواج  ــاخه اى از ادبيات، يعنى فن تاريخ ن ش

فراوان يافت. در هيچ دوره اى از ادوار ادبى ايران، فن تاريخ نويسى 
تا اين حد پيشرفت نكرده، و آثارى به عظمت و اهميت كتاب هاى 
ــت، ولى با اين وجود نمى توان  ــان به وجود نيامده اس دوره ايلخان

گفت تاريخ نويسى از امتيازات ويژه ى اين روزگار است12.
تاريخ نويسى در دوره ى مغول به چند دليل گسترش يافته است:

ــتيالى مغول بر جهان  ــوع حادثه ى بزرگى مانند حمله و اس - وق
اسالم و فالت ايران و شكل گيرى امپراطورى مغول كه ارتباطات 
ــكل بخشيد و هم چنين برافتادن حكومت  فرهنگى ـ تمدنى را ش
خوارزمشاهيان، اسماعيليان و خالفت عباسيان كه داعيه دار جهان 
ــين به حق پيامبر اسالم مى دانستند  ــالم بودند، و خود را جانش اس
ــوژه هاى مطلوبى براى  ــوادث كه هر يك س ــاى اين ح و پيامده

تاريخ نويسى اين عهد بودند.
ــه وافرى به زنده  ــب ايلخانان مغول كه عالق ــويق و ترغي - تش
ــتن آداب، رسوم، اخبار و آثار آباء و اجدادى خود داشتند  نگاه داش
ــيس  و تجديد حيات فرهنگى ـ اجتماعى كه از دوره غازان با تأس

رصدخانه مراغه و ربع رشيدى شروع شده بود.

اوضاع سياسى عصر مؤلف
ــال و پنج ماه در اردوى منگوقاآن در    عطاملك در حدود يك س
قراقروم توقف نمود و چنان كه در ديباچه كتاب خود بيان مى كند؛ 
ــاآن بود كه جمعى از  ــن مدت توقف وى در دربار منگوق در همي
ــاره كردند كه اخبار و اطالعات قوم  ــتان و نزديكان وى اش دوس
ــد. وى به مالحظه اين كه  مغول را در قالب كتابى تاريخى بنويس
براى كمتر كسى چنين شرايط، امكانات و مقدمات كسب اطالع از 
تاريخ و سرگذشت قوم مغول فراهم است، در حدود سال 651ه.ق 

اثر خود را آغاز و در سال 658 ه.ق آن را به پايان رساند.
 عطاملك بعد ازمراجعت از سفر خود به قراقروم در سال651 ه.ق 
ــلك كاتبان ويژه امير ارغون بود  ــته در س هم چنان به روال گذش
ــو به ايران آمد و امير ارغون  ــال 654ه.ق كه هالك تا در اوايل س
ــى هالكو به محاصره  ــت. وقت مجدداً به اردوى منگوقاآن بازگش
ميمون دژ كه يكى از محكم ترين قالع الموت و مسكن شخصى 
امامان اسماعيليه بود، اشتغال داشت، از جانب هالكو به عطاملك 
ــرايط صلح و تسليم   ــد تا يرليغى را كه متضمن ش فرمان داده ش
ــتادند.  ــاه فرس ــل قلعه بود به داخل قلعه نزد ركن الدين خورش اه
عطاملك به مالحظه آن كه مبادا كتاب خانه الموت عرصه تلف و 
غارت گردد و آثار موجود در آن از ميان برود، از هالكو درخواست 

دوره ى تسلط مغول بر آسياى شرقى و ممالك اسالمى تا مرزهاى 
اروپا و به دنبال آن تشكيل و تأسيس حكومت ايلخانى را بدون ترديد 

مى توان يكى از شگفت آورترين ادوار تاريخ جهان و ايران و نقطه 
عطف اساسى در تاريخ ايران دوره ى اسالمى دانست
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كرد آثار كتاب خانه الموت را مصون نگه دارد.
ــلطنت آباقا (663-683 ه.ق) كه حدود 17 سال   در تمام مدت س
ــود، عالءالدين رسمًا حاكم مستقل بغداد و همه عراق عجم  مى ش
گرديد و در مدت حكومت،  تمام تالش خود را صرف آبادى بالد 
ــايش مردم نمود. روى هم رفته مدت حكمرانى عالءالدين  و آس
ــت كه در آن عهد  ــال بوده اس ــت و چهار س در بغداد حدود بيس
ــمى بين حكمرانان ايلخانى و سالطين مصر  كينه توزى و هم چش
ــتن روابط با  ــده بود تا داش ــام معروف به مماليك موجب ش و ش
ــن، «باالترين  ــود، بنابراي ــوب ش مماليك بزرگ ترين جرم محس
ــالطين مصر  ــت در ايران عبارت بود از اتهام به مكاتبه با س تهم
ــام و در عهد عطاملك، وى و خاندانش در نهايت به سعايت  و ش
ــب روابط با ملوك مصر و شام را خوردند  مجدالملك يزدى برچس

و اكثر ايشان عرصه تيغ مغول گرديدند13.»

تاريخ جهانگشا
ــت كه جلد نخست آن درباره  ــا داراى سه جلد اس تاريخ جهانگش
ــتين اردوكشى هاى چنگيزخان تا  تاريخ امپراتورى مغول از نخس
ــاهيان،  ــت. جلد دوم تاريخ دولت خوارزمش مرگ گيوك خان اس
ــا  ــران ت ــز در اي ــينان چنگي ــماعيليان و جانش ــان، اس اويغوري
ــوم تاريخ لشكركشى  ــامل مى شود. جلد س ــال(657ه.ق) را ش س
هوالكوخان است به ايران در سال هاى (656-654ه.ق). او وقايع 
را به انقراض اسماعيليه خاتمه داده و از فتح بغداد كه خود حضور 
ــته گزارشى عرضه نكرده است در حالى كه وى حدود بيست  داش

و هفت سال ديگر در قيد حيات بوده است.  
ــاهيان  ــت خوارزمش ــى در اين كتاب به علل حقيقى شكس جوين
ــول و علل واقعى  ــان در برابر حمله مغ ــراض مدنيت ايراني و انق
ــاع خون ريز او مى پردازد و از اين حيث  ــرفت كار چنگيز و اتب پيش
ــا  آن كه درصدد مدح خوانين  ــت. مؤلف كتاب ب منحصربه فرد اس
ــول بوده، باز از ذكر حقايق تاريخى خوددارى نكرده و هر كجا  مغ
ــل مطلب را به نگارش  ــت ، اص به وقايع عمده برخورد كرده اس

درآورده و از تملق و چاپلوسى پرهيز كرده است14.

نثر تاريخ جهانگشا
ــده هفتم خالى  ــر كتاب تاريخى عطاملك از ويژگى هاى نثر س نث
ــا پر از لطايف و بدايع  ــت. نثرى فنى،  پرتكلف و مصنوع، ام نيس
ــن كتاب از ارزش  ــالوه بر ارزش تاريخى محض، اي ــى. لذا ع ادب
ــر مزاياى كتاب  ــت. از ديگ ــز برخودار اس ــاده ى ادبى ني فوق الع
ــت در خصوص روابط هيئت حاكمه با مردم، پايگاه  اطالعاتى اس
ــراى رهايى  ــه، مبارزات مردم ب ــى طبقات مختلف جامع اجتماع
ــتگاه دولتى و  ــيوه ى نظام حكومت و دس از چنگال بيگانگان، ش
ــائل فرهنگى جامعه نظير حقوق  ماليات هاى گوناگون و حتى مس
ــان، ازدواج و آيين هاى مربوطه. به  ــان در قبيله هاى مختلف آن زن
گفته اشپولر، اطالعات فرهنگى و ادارى كه او عرضه مى كند مهم 
ــخاص و اماكن  ــد. اما اين اعتماد در مورد نام اش ــل اعتمادن و قاب

مذكور در كتاب جوينى وجود ندارد15.

در بسيارى از نثر هاى تاريخى دوره مغول كه چيزى كمتر از يك 
قرن بوده، اطناب به كار رفته است. چنانكه گاه مورخ آرايش كالم 
را بيش از معنى در نظر داشته و هر كجا اقتضا مى كرده، تسلسل 
ــت از ياد برده  تاريخى را كه در نثر هاى تاريخى هدف اصلى اس
ــته كالم را با معانى شعرى پيوند داده است و نمونه هاى آن  و رش

در  تاريخ جهانگشا فراوان است16.
ــت نيست، گاهى عبارات  ــيوه نثر جهانگشا يك دس در مجموع ش
ــخت و در عين حال سليس و لطيف دارد. يكى از عاطفى ترين  س
ــر دوره مغول و ذكر  ــى را نث ــى ترين نثرهاى زبان فارس و احساس
ــى نيز غرق در  ــت. اين اثر گاه ــوادث مربوط به مغوالن دانس ح
ــتعارات، تلميحات و مراعات النظير و اشتقاق است.  تكلفات و اس
ــد كه جوينى مدت زمان طوالنى از  در واقع چنين به نظر مى رس

عمر خود را صرف نوشتن اين كتاب كرده است.
ــى را خصوصًا در نثر،  ــول و تيمورى، زبان فارس اوضاع عصر مغ
ــاده و شيرين قديم تا مدتى  ــيوه س مصنوع و غيرطبيعى كرد و ش
ــمارى از نويسندگان به لفاظى پرداختند و مطالب  متروك شد. ش
ــان كردند و  ــول و تفصيل بي ــاز و كنايه و ط ــتعاره، مج ــا اس را ب
ــو و  ــتعمال حش عبارت پردازى و درج كلمات ناهنجار عربى و اس
ــبيهات ناروا و  زوايد و به كار بردن الفاظ و عبارات بى معنى و تش
مبالغه هاى بى جا مرسوم گرديد. حتى اداى مطالب تاريخ تابع اين 

اصول لفاظى شد17.
ــلطنت ايلخانان مغول از لحاظ ادبى بسيار  ــاله س عصر هشتاد س
ــان  ــت؛ چرا كه در اين برهه از زمان تاريخ نويس قابل مالحظه اس
ــى نيز ازجمله  ــاى جوين ــور كرده اند. تاريخ جهانگش ــى ظه بزرگ
ــع تاريخى دوره  ى  ــى و ازجمله مهم ترين مناب ــار تاريخىـ  ادب آث
ــت. عطاملك تاريخ نگار طرفدار مغوالن است و يكى  ايلخانان اس
از مهره هاى حلقه تاريخى ـ ادبى دوره ى ايلخانان، بين سال هاى 
(650تا 740 ه.ق.) بوده است. در اين اثر به اختصار مسائل مربوط 
ــكوه و شكايات طبقات  به رفاه يا بدبختى مردم، نحوه زندگى، ش
متوسط و پائين ذكر شده و به ندرت در خصوص شرايط اقتصادى 
ــود و در آن خبرى از  ــى مردم ايران مطلبى يافت مى ش و اجتماع

زندگى، دردها و رنج هاى مردم كوچه و بازار نيست.
ــول و تاتار، و درهم  ــتم ه.ق بر اثر غلبه مغ ــرن هفتم و هش در ق

جوينى در اين كتاب به علل حقيقى 
شكست خوارزمشاهيان و انقراض 

مدنيت ايرانيان در برابر حمله مغول 
و علل واقعى پيشرفت كار چنگيز و 
اتباع خون ريز او مى پردازد و از اين 

حيث منحصربه فرد است
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ريختن تشكيالت مملكتى به دست آنان و حكومت متمادى قوم 
ــاى  ــتن ياس ــور و به كار داش ــكونت آن ها در اين كش مغول و س
ــت با اصالحات خاص مغولى و نظاير اين  چنگيزى و اداره مملك
علل و اسباب، زبان تركى و خصوصًا تركى مغولى خيلى بيشتر از 
ــم ديده شده است، در ايران متداول شد و حتى  آنچه در قرن شش
ــى از آن ها چنان در متون تاريخى ـ ادبى راه يافت كه هنوز  بعض
به صورت كلمات متداول در ايران به كار مى رود. اما با اين وجود 
استفاده از امثال و حكم فارسى و همچنين آيات قرانى و استفاده 

از حدود 60 حديث در اين اثر، به اهميت كتاب افزوده است.
ــه اختصاصات صرفى،  ــر پرداختن ب ــعراء بهار عالوه ب ملك الش
ــك را به دليل ذكر  ــا، عطامل نحوى و جمله بندى تاريخ جهانگش
مسائل فلسفى و اصول صحيح اجتماعى در علل حقيقى شكست 
ــان در برابر حمله تاتار و  ــاهيان و انقراض مدنيت ايراني خوارزمش
خوددارى از تملق و مداهنه، هم طراز ابن خلدون دانسته است18.

ــته با مسائل  سياسى در  ــت، پيوس جوينى بنا بر حرفه اى كه داش
ــى زمان  ــود و به صورت يكى از مدققان درحيات سياس تماس ب
ــال و پنج ماه به دربار مغولستان  خويش درآمد. وى حدود يك س
ــخ قوم مغول  ــتندى در تاري ــه  مطالعات پردامنه و مس ــت و ب رف
پرداخت كه حاصل كار خود را در تاريخ جهانگشا گرد آورده است. 
از آن جايى كه دبيران و مورخان غالبًا پيوندى تنگاتنگ و نزديك 
ــدون ترديد در آثار آن ها مى توان  ــته اند، ب با حاكمان و دربار داش
نشانه ها و بازتاب هاى تحوالت و دگرگونى هاى سياسى و نظامى 

را جست وجو كرد.
ــى  ــى و نظامى را در پوشش مورخ وقايع، حوادث و تحوالت سياس
ــجع فارسى، عربى و حتى مغولى به يادگار گذاشته،  از عبارات مس
ــت كه بيس از ساير آثار  به گونه اى كه اين اثر يكى از آثارى اس
هم عصر خود از لغات بيگانه مشحون است. به عنوان مثال جمله 

ذيل:   
ــته و خان ختاى از ايشان مى خواسته است و مى گرفته  «و خواس
ــش از جلود كالب فارات و خورش از لحوم آن و ميت هاى  و پوش
ــراب از البان بهايم و نقل از بار درختى به شكل ناژ كه  ديگر و ش

قسوق گويند19.»
به ط.وركلى، نثر اين دوره، در ادبيات و تاربخ نگارى، هردو، مصنوع 

و متكلف بود. به عنوان مثال:
«ذباب و ذئاب را از صدور صدور جشن ساختند و عقاب بر عقاب 

از لحوم غيد عيد كردند، نسور از نحور حور ترتيب دادند....20»
ــه قوم مغول  ــر توجه ويژه اى كه ب ــن اثر به خاط ــوع، اي در مجم
ــاهيان  ــد) و تاريخ خوارزمش ــاخه اى كه وارد ايران ش (خصوصًا ش
ــت و يك منبع مستند مورد  ــماعيليه داشته، حائز اهميت اس و اس

استفاده مورخان بعدى است و جايگاه خاصى دارد.
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شاخه اى از ادبيات، يعنى فن تاريخ نگارى، 
در عهد مغول رواج فراوان يافت. در 
هيچ دوره اى از ادوار ادبى ايران، فن 

تاريخ نويسى تا اين حد پيشرفت نكرده، و 
آثارى به عظمت و اهميت كتاب هاى دوره 

ايلخانان به وجود نيامده است




