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 74-57، ص 9316ستان تابو  بهارم، پنجره بيست و دهم، شماسيزسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم

 
  1الدین خوارزمشاهسلطان جالل سرانجام

 

 2یزدان فرخی
 ، تهران، ایراندانشگاه پيام نور ،استادیار گروه تاریخ

 
 چکیده

 شاخصهای  های نخست حمله مغول، از چهره مقاومت مسلمانان در سال ، نمادالدین خوارزمشاهجالل
برانگيز  از سرنوشت او نيز بسيار پرسش مورخان مسلمانهای  رود. گزارش تاریخ اسالم و ایران به شمار می

كه   (تأليف منشی او، َنَسوی) الدين ِمنُكِبرنى سيرت جالل. روایت كشته شدن وی به دست اكراد، در است
اند، نيازمند بررسی بيشتر  طور قطع پذیرفته به ،رعایت جوانب نقد تاریخی را، بی آنشماری از پژوهشگران 

ثر از آن چه اندازه أهای مت روایت و روایتاین ها است كه  به این پرسشاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخ 
 كهرسد  و آیا روایات محتمل دیگری در این زمينه وجود دارد؟ به نظر می ؟است معتبرنقد تاریخی  لحاظبه 

از چشم نيز  و بدیل آنت محتمل ا، بلکه با توجه به اوضاع آن روزگار روایمنبع خبر َنَسوینه تنها 
 .باشدهشگران دور مانده پژو
 

 .تواریخ عصر مغول، نقد تاریخی، َخَرنَدزی ویَس الدین خوارزمشاه، نَ جالل: ها واژهکلید
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 مقدمه
ها، از موقعيتی ویژه در الدین خوارزمشاه به عنوان نماد استقامت در برابر مغولسلطان جالل

حال سلطان محمد خوارزمشاه در تاریخ ایران و اسالم برخوردار بوده است. از هنگامی كه 
الدین تنها كانون قمری در گذشت، جالل 696فرماندهان چنگيزخان در سال  برابرگریز از 

آمد. وی در  های نخستين به شمار می ها در سالقدرتمند در برابر تهاجم و سلطه مغول
ست آورد. برخی نبردها از جمله در َپروان لشکر مغول را شکست داد و آوازه بسيار به د

همين جایگاه سبب شد تا در آن برهه از تاریخ ایران اسالمی در ميان مسلمانان به لقب 
 9شهرت یابد.« ناجی ملک»

الدین برای مسلمانان دارای اهميت زیادی  كه حيات جالل با پيش چشم داشتن این
های  ابهام و روایت باآمده، سرانجام كار او  ها به شمار می بوده و تنها اميد آنها در برابر مغول

های مختلفی مطرح  است و مورخان روزگار مغول و پس از آن، روایت آميختهگوناگون 
ند كه ا نوشته« حتميت»و « قطعيت» اشماری از پژوهشگران، ب ؛ با این حالاند ساخته
  4«.دست اكراد به قتل رسيد به 626 در نيمه شوال»الدین جالل

توان گفت دیدگاه پژوهشگران اخير،  ر مغول و پس از آن میبر پایه منابع روزگا ،بنابراین
های مختلفی كه در دوره مغول و پس از آن درباره  نيازمند بازنگری و ضروری است تا روایت

با توجه به سرچشمه آنها و پيش چشم داشتن  ،الدین از سوی مورخان مطرح شده جالل
كه برخی از  با امعان نظر به این ،ایند. افزون بر شوشرایط سياسی و وثاقت مورخان بررسی 

اند و گروهی ضمن ذكر  مورخان دوره مغول یک روایت را با قطعيت در مورد وی نقل كرده
اند، الزم است تا  روایت خود اذعان نموده قطعيتبه عدم یقين و عدم  مختلفدو روایت 

                                                 
كه در  (ه774مانند ابن كثير)م  ،مورخان مسلمانیاز سوی دیگر  ؛122 /1، دين و دولت در عهد مغولبيانی،  .9

 با ، از ویها الدین و مقابله او با مغول زیستند، در مورد نقش و جایگاه سلطان جالل های اسالمی می غرب سرزمين
 (. 19/192)كنند  یاد می« جوجأجوج و مأی»ميان مسلمانان و قوم « سّد حائلی» عنوان

 .193-195، وايل ايام تيموریتاريخ مغول و ا ،همو ؛409 ،تاريخ ايران پس از اسالم اقبال آشتيانی، .4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  13/ الدین خوارزمشاهسلطان جالل سرانجام
 

وال آن روزگار مورد تحقيق ها و اعتبار راویان آن با توجه به اوضاع و اح ماهيت روایی و انگيزه
 قرار گيرد.

-این پژوهش به شيوه استنادی معمول در تحقيقات تاریخی و با رویکردی توصيفی
های پذیرفته شده  ها است: روایت گویی به این پرسش تحليلی عمدتًا درصدد پاسخ

 الدین از جهت نقد تاریخی چه اندازه دارای اعتبار پژوهشگران در خصوص سرانجام جالل
شد و  ترین دشمن مغول در ایران محسوب می الدین بزرگ كه جالل است؟ آیا با توجه به این

توان  همواره درصدد كشتن وی بودند و با در نظر گرفتن وضعيت سياسی آن روزگار، آیا می
 ها را مطرح ساخت؟ دست مغول الدین به احتمال كشته شدن جالل

توسط پژوهشگران در خصوص كشته شدن  رسد كه بنياِد روایتی كه چنين به نظر می
الدین پذیرفته شده، از جهت سرچشمه روایی و وثاقت آن نيازمند بررسی و بازنگری  جالل
عنوان  ها نيز به الدین به دست مغول رسد روایت كشته شدن جالل چنين به نظر می هم باشد؛

 .باشدهای محتمل در این زمينه قابل طرح و توجه  یکی از روایت
 

 ینه تحقیقپیش
توان به دو دسته تقسيم الدین را میاظهار نظر پژوهشگران درباره سرنوشت سلطان جالل

ای قطعی روایت الدین به دست ُكردها را به عنوان گزارهدسته نخست كشته شدن جالل :دكر
ق( با قطعيت 9256م/ 9643د) سر جان مالکوم ،كنند. در ميان پژوهشگران غربیمی
خواند و به  می 1«بربر»به دست كسی كه او « ُكردستان»های الدین در كوهجالل :گوید می

ِسر پرسی  اوپس از  6الدین، به قتل رسيده است.به دست جالل شانتقام كشته شدن برادر
 7«.به دست ُكردی راهزن كشته شدسرانجام او »نویسد:  به صراحت بيشتر می سایکس

                                                 
5. Barbarian 

6. Malcolm, 1/230. 

7. Sykes, 60. 
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عنوان روایت غالب  این روایت پس از آن به 5كند. می تکرارادوارد براون نيز همين مضمون را 
   3یيد قرار گرفته است.أتوسط پژوهشگران غربی مورد ت

الدین به دست چنين شمار قابل توجهی از پژوهشگران ایرانی هم كشته شدن جالل هم
ز از جمله ایشان اقبال آشتيانی است كه در یکی ا ؛اند یکی از كردها را به طور قطع پذیرفته

دست به های اطراف این شهر به در نيمه شوال  در كوه الدین...جالل»نویسد:  آثار خود می
 11این دیدگاه از سوی پژوهشگران پذیرفته شده است. و 16«به قتل رسيد 626اكراد 

ای از پژوهشگران معاصر ایرانی نيز در این ميان نوعی بی طرفی برگزیده و ميان دسته
نظری  ه626دین به دست ُكردها و زنده ماندن وی پس از سال الروایت كشته شدن جالل

                                                 
8. Browne, 2/446-447. 

وی در مجموعه كمبریج در گزارش  (.Boyle,2/392-393) توان به جان اندرو بویل اشاره كرد از جمله می .3
موضوع انتقام خواهی و طمع در البسه او اما گزارش را به دو  ؛الدین به دست ُكردها تردید نداردكشته شدن جالل

 ؛(.Boyle, “Dynastic and political history of the Il-khans”, 5/335) كندمربوط می
 Spuler, Die Mongolen in Iran, 34; Spuler, History of) اشپولر نيز همين دیدگاه را دارد

the Mongols, 3)، كشته شدن جالل وی در هر دو اثر خود یک روایت قطعی ازكند. در اثر  الدین ذكر می
گوید و در اثر اخير تنها از كشته شدن وی توسط یک دزد یا راهزن  سخن می« ُكردی راهزن» نخست به صراحت از

آورد كه در هر دو بر اساس روایت نسوی استوار شده است. این نگاه اشپولر در اثر دیگر وی كه به  سخن به ميان می
(. افزون بر اینها 44-43، مغوالن در تاريخ)اشپولر،  پذیرفته شده استنيز ه، توسط مترجم فارسی فارسی ترجمه شد

و  (Jackson, 45,51) (، پيتر جکسن421) (، گروسهSanders, 78) در ميان مورخان غربی باید به ساندرز
 ,Bosworthرث )و( و كليفورد ادموند باسAtwood, 106,417) اخيرًا پژوهشگرانی چون كریستوفر اتوود

 (، اشاره نمود.8/404-405
 .193-195، تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری ،؛ همو409 ،تاريخ ايران پس از اسالم اقبال آشتيانی، . 16
ها به دست ُكردان در شوال  های ميافارقين پناه برد و در آن كوه به كوه»الدین جالل :نویسد می صفا در این مورد .11

 ؛273 ،بيات ؛222 ،مشکور ؛2/2674، غالمحسين مصاحب ازچنين باید  (. هم93-3/92) «دكشته ش 626سال 
، 995 ،كاتوزیان ؛51، مغوالن و حكومت ايلخانى در ايران، همو ؛923-991، دين و دولت در عهد مغول ،بيانی

و شمار  945يا، بهرامی ن؛ 1/363 ،خوارزمشاهيان، همو ؛307 ،تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان ،حسن زاده
 .، نام برداندتنها گزاره تاریخی معتبر و قطعی ذكر كرده عنوانرا به  كه این روایتبسياری از پژوهشگران دیگر نيز 
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 12.اند مردود ندانستهيح نداده و یا هيچ یک از آنها ترج یرا بر دیگرروایت ابراز نکرده و هيچ 
در تحقيقات انجام گرفته، به نقد روایت و ارزیابی محتوای روایت مورخان  عبارت دیگر،به 

 است. روزگار مغول و پس از آن توجه نشده
 

 الدین به دست ُکردهاروایت کشته شدن جالل أمنش
الدین كشته شدن جالل روایتشود كه سرچشمه اخير استنباط می تقايحقتبررسی منابع  از

سيرت كرده، كتاب نقل را با قطعيت و نيز نخستين منبعی كه این خبر « اكراد»به دست 
 زی است. نَد َر الدین نسوی َخ نوشته شهاب رنىبُ ِك ن  الدين مِ جالل

پس از  كهالدین خوارزمشاه و رئيس دیوان رسائل او بوده نسوی منشی سلطان جالل
در مناطق مختلف و نزد حکام مختلف روزگار گذرانده است. وی  ه626رویدادهای سال 

را  المصدور ةنفثافارقين اقامت نموده و كتاب يّ برای مدتی در دربار ملک مظفر ایوبی در مَ 
را در آنجا نگاشته است. وی فصول  ِمنُكِبرنى الدينسيرت جاللو بخشی از  ه632در سال 

هدف او فراهم آوردن كتابی درباره  ةً به پایان برده و عمد ه631پایانی اثر اخير را تا سال 
 واین اثر در اصل به زبان عربی نوشته شده  19الدین بوده است.احواالت سلطان جالل

 ن سده هفتم هجری به فارسی ترجمه كرده است.آن را در هما ممترجمی گم نا
ها آغاز و با یا مغول« تاتار»با ذكر احوال  ِمنُكِبرنى الدينسيرت جاللمطالب كتاب 

به تصریح خود وی، پس از  ،رسد. نسویالدین به پایان میبيان روایت كشته شدن جالل
ين و فرار سلطان، از او جدا افارقيّ الدین در مَ ها به اردوی سلطان جاللمغول آخرین حمله

كند كه  كه در این مورد تصریح می شده و برای مدتی از او بی اطالع بوده است؛ چنان
و نيز برای چندی هم در آذربایجان « از خروج ممنوع بود»د در شهر آمِ « دو ماه»كم  دست

كند كه به ن میافارقين باز گشته است. وی در اینجا چنين عنوايّ سرگردان شده و سرانجام به مَ 
                                                 

 .509-1/500 رجب زاده، ؛1/506شرفی، ؛453-452 دستغيب، ؛96/306 آرین نيا، .12
 .نسوی، مقدمه مصحح، ما .19
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حقيقت شد كه » :نویسد بوده و می« دروغ»یقين رسيده است كه خبر زنده بودن سلطان 
پردازد كه مشخص  سپس به ذكر روایتی می 14؛«الدین[ هالک شده است]سلطان جالل

احوال سلطان  وی درشود چگونه در مورد درستی آن به یقين دست یافته است. نمی
 :چنين نوشتهكردن او  ها در اسير می مغولالدین پس از ناكا جالل

ها را بسته بودند، و او را گرفتند و غارت  آنگه سلطان بر كوه رفت و ُكردان راه»...
كردند. و چون خواستند كه بکشند با بزرگ ایشان گفت: من سلطانم، در كار من شتاب 

ازی بر، او خود ترا الّدین غ مظّفر شهاب کن تو مخّيری، خواهی مرا پيش ملآمکن، بعد از 
بعضی از شهرهای من برسان تا ملکی شوی. آن مرد ه جایزه غنی كند، و اگر خواهی مرا به ب

بعضی از بالد رغبت كرد، و او را پيش قوم و قبيله خود برد، و پيش زن خود ه در رسانيدن او ب
 ،بيامد و در اثنای غيبت او كردی دون ؛گذاشت و رفت كه اسپان خود را از كوه بياورد

كشيد؟ گفت: شوی من  زن گفت: این خوارزمی كيست؟ چرا او را نمیه ای در دست، ب حربه
 ست. ُكرد گفت: چگونه باور داشتيد كه او سلطانا او را امان داده است و دانسته كه سلطان

ضربه  کیه خالط برادری كشته شد كه به از وی بود. پس حربه بر وی زد و به اَ ست؟ مرا با
 11.«فردوس رسانيده را بروح او 

ای را به آن منطقه فرستاد تا به جستجوی بر اساس روایت نسوی ملک مظفر ایوبی عده
سلطان و  ]/جامۀ[ بلَ ین بدان كوه فرستاد و َس الدرک مظفتی ملبعد از مد» سلطان بپردازند:

ه ه را باسپی كه داشت، با زین و شمشير، و تعویذی كه آن را در ميانه موی سر بسته بود هم
ام مالزمت او كرده، چون كه از خواّص حاضر بود و در آن ایدست آورد. چون آوردند هر 

اوتر خان، و طلسب امير آخر، و جماعت دیگر، گواهی دادند كه سلب اوست. و فرستاد تا 
 16«.دفن كردندهای او را آوردند و  استخوان

                                                 
 .275 ،الدين منكبرنىسيرت جالل نسوی،. 14
 .256-273، همان. 11
 .260، همان. 16
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رچشمه همه منابع تاریخی دهد كه س خذ تاریخ این روزگار نشان میآبررسی منابع و م
و از این رو  17الدین به دست ُكردها، همين روایت بودهدر خصوص كشته شدن جالل

 بررسی جزئيات آن در تحليل موضوع تحقيق حاضر از اهميت بسيار برخوردار است.
ها صرف  توجه شود محققی چون مينوی كه سال بایدروایت این پيش از تحليل 

نموده، معتقد است نسوی بر خالف ادعای دقت در  دينال سيرت جاللتصحيح كتاب 
اخبار او تردیدهایی  أ برخیمنش ویژه در و به را رعایت نکردهنگاری  اصول تاریخ نگاری تاریخ

مطالبی در باب منشأ تاتار و تاریخ چنگيز گفته است كه نه خود »برای نمونه  ؛وجود دارد
با تواریخ معتبر موافق نيست، نه تواریخ چينی دیده و نه از كسی كه دیده بوده است شنيده و 

مل أاز این رو الزم است درباره دیگر مطالب او ت 15«. و نه تواریخ فارسی و عربی ،و مغولی
با رعایت است نسوی  هاكه تنها منشأ آنرا هایی  بيشتری كرد و به ویژه ضروری است روایت

 های دقيق پذیرفت. عمال بررسیاحتياط و اِ 
( از ه630- 555) ابن اثير الكامل فى تاريخابع نزدیک به این رویداد، در ميان من

وی كه برخالف نظر ت مختلف مبنا و محک مناسبی برای سنجش روایت نسوی است. اجه
از نظر  13به پایان رسانده، ه621كه در  ه626برخی از پژوهشگران، اثر خود را، نه در 

چنين از نظر مکانی نيز با  هم ؛ر داشته استزمانی در محدوده بسيار نزدیک به رویداد قرا
در فاصله كمی از آخرین محلی كه از یعنی ، هكردكه در موصل زندگی می توجه به این

                                                 
ز ارخان زیادی از روایات وی بهره برده و وو م بود ليف طرفداران بسياری پيدا كردهأكتاب نسوی در همان ایام ت .17
 ( استه665-511ن اسماعيل بن ابراهيم مقدسی )عبدالرحمن باند كه ظاهرًا نخستين آنها ابوشامه  كرده نقل وی

(Jackson, “Al-Nasawi”, 7/974.) 
 .، مقدمه مصحح، مبسيرت جالل الدين منكبرنىنسوی،  .15
برخی پژوهشگران به چند سطر پایانی كتاب ابن اثير توجه نکرده و پایان رویدادهای كتاب را ؛ 504 /92ابن اثير، . 13

جد اهميت موضوع این مقاله وا ارتباط بادر  كه آن حال و ؛(Richards, 8/671) اند پنداشته ه626تا سال 
 كند.می الدین عرضه درباره سلطان جاللمهمی  اطالعات ه621تا صفر سال ابن اثير  ، زیراتاریخی است
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سرنوشت  بهكه وی  تر این و مهم ؛، حضور داشته استهالدین نشانی دیده شده بودجالل
از هایی  رشگزاو پيوسته  دهد میو حساسيت نشان داشته الدین بسيار توجه جالل

در ذكر حوادث  از جمله ؛دهد در آذربایجان، جبال و اخالط به دست می اوهای  فعاليت
الدین به دست نياوردیم  این سال به پایان رسيد و ما خبری از جالل»نویسد:  می ه626سال 

ن سازد یا از ای ؟ از بيم مغوالن خود را آشکار نمیگشتهو ندانستيم كه آیا كشته شده یا پنهان 
شود گذشته از وجود تردید كه مالحظه می چنان 26«شهرها به جای دیگری رفته است؟

كشته شدن وی به دست ُكردها در  نه تنها سخنی ازالدین، درباره زنده بودن و یا مرگ جالل
مطرح بوده است. ابن اثير نيز ها  دست مغول كشته شدن وی به ، بلکه احتمالنبودهميان 
 گوید: و می كندالدین اظهار بی اطالعی میجالل از وضعم چند بار دیگر ه سپس

و  21«چه بر سرش آمده است ددان و نمی نداردالدین خوارزمشاه  كس خبری از جالل هيچ»
 625الدین تا پایان سال  از جالل»نویسد:  سرانجام در صفحات پایانی این اثر مفصل می

گاهی نيافتيم 623 چنين تا آخر ماه صفر سال خبری به دست نيامد. هم   22.«نيز از حال او آ
، نه تنها خبر كشته شدن وی به ه621آید كه تا ماه صفر از روایت ابن اثير چنين بر می

ای كه ابن اثير دست ُكردها در ميان نيست، بلکه حتی در خصوص وی، اطالع و حتی شایعه
 این منبع معتبربا استناد بر پس د، در دست نبوده است. كنبا تردید و احتمال اندک آن را ذكر 

خبر كشته  29،كندكه نسوی نيز به تصریح آن را تحسين و تمجيد می و معاصر با رویداد
 .شود تأیيد نمیالدین به دست ُكردها شدن جالل

                                                 
 .33/957ابن اثير، .26
 .951همان،  .21
 .962 همان،. 22
 .3 ،الدين منكبرنى سيرت جاللنسوی، . 29
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از جمله  ؛است و نقل شده فتهپذیرنيز روایت ابن اثير از سوی برخی منابع سده هفتم 
الدین چنين هجری در تاریخ منظوم خود درباره جالل حکيم زجاجی از شاعران سده هفتم

 :سروده است
 24نشان، هيچ تن ز آن دالور نيافت          رد او درنيافتز گردان كسی گَ 

نویسد كه  است. وی می اثير را پذیرفته( روایت ابنه774تا  700چنين ابن كثير ) هم
در  21«كه به كجا رفت كسی ندانست» و «الدین خبری به دست نيامددرباره جالل»

شدن « مفقود الخبر»بعد قاضی غفاری مورخ روزگار صفوی نيز عبارت  های سده
الدین  را درباب جالل« مفقود الخبر»از آثار متأخرتر كه تعبير  26الدین را پذیرفته است.جالل

آثار البالد و به كار برده است، جهانگير ميرزا قاجار است. وی در ترجمه فارسی خود از 
الواقعِة  کَو فی ِتل»( امانت را فرونهاده و جمله ه662-605زكریای قزوینی ) اخبار العباد

و سلطان در ميان مفقود الخبر »را چنين ترجمه كرده است:  27«ین خوارزمشاهالد ُقِتَل جالل
 25«. شد

كه نسوی  با توجه به این های مورخان پس از او، و اثير و گزارش با عنایت به گزارش ابن
توان در این  نمی، برده به سر می متواریخصًا از صحنه رویداد به دور بوده و حتی مدتی ش

 وی چنانگزارش  استناد و اعتماد كرد؛ اگرچه شيوۀمنبع و راوی موثقی  عنوان رویداد بدو به
 . در آن ندارداست كه گویی خود شاهد آن رویداد بوده و تردیدی 

ولی نعمت  احتماال به منظور تجليل ازنسوی كه داشت باید در نظر  افزون بر اینها
وارد ساخته و گفته كه او جامه و اسب در این روایت  ، او رایعنی ملک مظفر ایوبی ،جدیدش

                                                 
 .9243حکيم زجاجی، . 24
 .123 /19ابن كثير،  .21
 .922 غفاری قزوینی، .26
 . 432، متن عربی، ار البالدآث. قزوینی، 27
 .163. قزوینی، همان، ترجمه فارسی، 25
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و آرامگاهی آبرومند برای و به خاک سپرده  یافتهالدین را جالل« هایاستخوان» و نيز 23 و ...
من ارائه روایتی مشابه با نسوی در ، در ضهای بعد، در دههابن واصل. او ساخته است

پردازد و چنين  الدین، به توجيه و تمجيد از ملک مظفر حاكم ایوبی میخصوص مرگ جالل
كمک »به او « بی گمان»الدین كند كه حاكم ایوبی در صورت زنده ماندن جالل عنوان می

 96«.كردمی
های كه در دههگيرد  این تردیدها در خصوص روایت نسوی زمانی قوت بيشتری می

 99،ابن عبری 92،رشيدالدین فضل الله همدانی 91،مورخانی چون عطاملک جوینی بعد،
الدین  شرف 97،بناكتی 96،ایشبانکاره 91،وصاف الحضره 94،بيضاویالدین قاضی  نظام

 نقلقطع  طور نه تنها روایت نسوی را بهبه دست ُكردها، الدین جالل قتلدر مورد  95،یزدی

                                                 
تا  ه باشدبه دیگران داده بود خودالدین جالل ه،الدین پيدا شده بودلباس و تجهيزاتی كه از جالل محتمل است .23

اوی دلسرد شد و در از سلطنت و اشغال دني»به تعبير سمرقندی  ؛ زیراها به زندگی ادامه دهدبتواند فارغ از شّر مغول
 (.216)سمرقندی،  «لباس فقرا و صوفيه در آمد و متواری شد

كه هر دو در خدمت حاكمان  شود میبا مقایسه وضعيت نسوی و ابن واصل مشخص  ؛ه345-344بن واصل، ا .96
مقاومت در برابر بایست نقش مثبت و سازنده حاكم ایوبی در دفاع از تنها كانون قدرتمند  ند و ضرورتًا میا هایوبی بود

 .برجسته سازند را هامغول
 .2/597 جوینی،. 91
 .1/616 همدانی،. 92
 .949ابن عبری،. 99
تردید در خصوص روایت كشته شدن وی به دست  اببيضاوی در ميان مورخان اخير تنها البته ؛ 939بيضاوی، . 94

 كند.نمی ارهاشزنده بودن وی هم به اما  ؛«كماهی حال او معلوم نشد»نویسد  ُكردها می
 .567 وصاف،. 91
 .946 شبانکاره ای،. 96
 .364 بناكتی،. 97
 .974 یزدی،. 95
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در كنار آن روایتی از مخفيانه  و حتی دارند روا مینيز ر آن تردیدهایی د ، بلکهكنندنمی
 93آورند كه از نظر ایشان به اندازه روایت نسوی محتمل بوده است.میزیستن وی 

و به صورت  صوفيانلباس  زندگی درالدین و روایت دوم، یعنی زنده ماندن جالل
كه دولتشاه سمرقندی در  است؛ چنان ل در ميان اهل تصوف رواج یافتهيفصتبه مخفيانه، 

كند. مطابق این ذكر می ه625حکایتی در خصوص حيات او پس از سال  اة الشعرتذکر
الدین عالء الدوله سمنانی نشست و  الدین با عرفای بزرگ و صوفيانی نظير ركنروایت جالل

 كه اینفویه مورخی دیگر از روزگار ص 46برخاست داشته و دارای احترام بسيار بوده است.
سلطان در اواخر حال از ميان مردمان كناره » :كند می نقلآن را چنين  ،روایت را پذیرفته

 کنهيان الریب در سلهمان غيب و مُ لِ سلطنت نمود و در ایام عزلت به اشاره مُ  کتر ،جسته
  41.«گشترجال الغيب منخرط 

 ورتی كه از سویشود پذیرش اصل روایت نسوی به ص كه مالحظه می بنابراین چنان
و از این روی،  ؛اساسی است اشکاالت، دارای پژوهشگران تاریخ پذیرفته شده برخی از
و زّجاجی  مانند ابن اثير، ،مورخان نزدیک به رویداد با روایاتروایت نسوی مغایرت 

 است. را در پی داشتهتردید مورخان پس از نسوی  زكریای قزوینی
 
 

                                                 
كشته شدن وی به دست ُكردها به تنها  تاريخ گزيدهحمدالله مستوفی است كه در تنها در ميان منابع دوره مغول  .93

منظوم حمدالله مستوفی هم تکرار یا تاریخ  ظفرنامه(. این گزارش در 166، تاريخ گزيده)مستوفی،  اكتفا نموده است
خِر عرب زباِن خارج از قلمرو ایلخانان أچنين در ميان مورخان مت (. هم217-216، ظفرنامه)مستوفی،  شده است

 اشاره كرد نيز (ه541( و مقریزی )متوفی ه792(، ابی الفدا )متوفی ه745-679) الدین ذهبی توان به شمس می
(. این اثر به صراحت و به طور قطع از روایت نسوی در 969 /1یزی، مقر ؛959 /9ابی الفدا،  ؛254 )ذهبی،

 كنند.  دست ُكردها پيروی میالدین به خصوص كشته شدن جالل
 .217-216سمرقندی ،  .46
 .265 حسينی،. 41
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 الدینروایتی دیگر از سرانجام جالل
الدین وجود دارد كه مورد توجه و روایتی دیگر در خصوص سرنوشت جالل ،اما در این ميان

الدین را به مغول  مالحظه پژوهشگران قرار نگرفته است. این روایت كشته شدن جالل
الدین به دست كسانی روی داده است كه  به عبارتی دیگر كشته شدن جالل ؛دارد منسوب می

و تثبيت سلطه خود در ممالک  گسترشاو را مزاحم و مانعی بزرگ برای  همواره زنده بودن
 نگرانتا چند دهه همواره از خبر زنده بودن او  ه625پس از سال  دانستند و میمفتوحه 

  42.بودند
الدین در درگيری با مغوالن خبر داده، زكریای  نخستين كس كه از كشته شدن جالل

سلطان از  ه627نویسد: در سال  م اشاره شد، وی میكه پيش از این ه قزوینی است؛ چنان
. مغوالن او را تعقيب و در پای باروی شهر درميانش گرفتند پيش لشکر تاتار به آِمد گریخت

 49«.و فی ِتلَك الواقعِة ُقِتَل جالُل الدیِن خوارزمشاه ...»
است. وی اثر را پذیرفته این روایت  نيز( ه565 - 792عبدالرحمن بن خلدون )

، ه733در سال آن را و نسخه نهایی  ه773تاریخی خود را به صورت پيش نویس در سال 
به پایان رسانده و بدین سان در نسبت با این  ای بسيار دور از محل این رویداد، در فاصله

ی چون در مقایسه با مورخان روایت اوبنابراین  44شود. خر محسوب میأرویداد مورخی مت
اما اثر كمتری برخوردار است؛ اعتبار تاریخی  مذكور، از رخاننسوی، جوینی و دیگر مو

جایگاه متمایز و متفاوتی در مقایسه با دیگر مورخاِن مسلماِن سلف  ،العبریعنی  ،تاریخی او
از جمله در _ های او توان به روایت رغم تأخر او نسبت به رویداد، می خود دارد و علی

                                                 
الدین مردم هنوز در پنداشتی بودند و بدان با آوازه سلطان جالل»نویسد:  جوینی در ذكر احوال چين تمور می .42

 (.226-2/213) «پذیرفت بب امور آن طرف ]یعنی خراسان[ قرار نمیس
  .432، متن عربی، آثار البالد. 49

الددین در  سال از خبر كشته شدن سلطان جالل 176تا  116؛ با این حساب وی حدود 412-9/419 رحيم لو، .44
 صله زمانی دارد.فاه 625سال 
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وی در روایتی موجز از سرنوشت  41تری نمود.اعتنای بيش _الدین خصوص سرانجام جالل
الدین پيروز شدند و  ها به آذربایجان لشکر كشيدند و بر جالل مغول» :نویسد میالدین جالل

 اما منبع استنادی او چيست؟ 46،«به قتل رساندند ه625او را در سال 
های خود را در خصوص رویدادهای سلسله  شود كه ابن خلدون روایت گفته می

الدین نسوی و  شهاب 47،الدین و حمله مغول از ابن اثيرویژه جالل مشاهيان و بهخوارز
اما با بررسی محتوای  45؛( گرفته استه741)وفات  الله عمریالدین ابن فضلشهاب

شود كه ابن خلدون در خصوص سرانجام  روایات مورخان اخير چنين حاصل می
های ابن اثير و نسوی  اقتباس و نقل نکرده است. روایتسخنی الدین از مورخان اخير جالل
اما روایت عمری در خصوص  ؛و تفاوت آنها با روایت اخير روشن است شدتر بررسی  پيش

ذكر شده، همان مضمون روایت  مسالک االبصار فى ممالک االمصارالدین نيز كه در جالل
این ونه ابن خلدون به چگپس  43الدین به دست ُكردها است.نسوی و كشته شدن جالل

به منابع از مراجعه ؟ باشد ها كشته شدهبه دست مغول ستالدین بایكه جالل رسيدهنتيجه 
توان  ؛ از این رو، میتوان سرچشمه روایی او را به دست آورد نمی اوتاریخی در دسترس 

ر، فاصله گرفته و وصول به این نظ« نگاری وقایع»پيشين از  حدس زد وی برخالف مورخان
 این های موجود و نيز تعمق در جریان در روایتوی مل أتحقيق، تفحص، مقابله و ت حاصل

 16رویداد بوده است.

                                                 
آثار متعددی منتشر  ،پرداز ن به عنوان مورخ، متفکر و نظریهدر خصوص جایگاه ممتاز و مورد توجه ابن خلدو .41

 .Talebi, 3/828-831برای نمونه بنگرید:  ؛شده
 .)همين مقاله( 412؛ قس: روایت زكریای قزوینی، 5/499 ابن خلدون، .46
-12شادی،  )ساالری از ابن اثير است مقدمههای نظری  ثيرپذیری ابن خلدون در بخشأبرخی حتی مدعی ت. 47
76.) 
 .954فيشل، . 45
 .261-27/266 عمری، .43
 .363 فيشل،. کن .16
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الدین بر پایه خوانش انتقادی ابن خلدون درباره سرانجام جالل ، روایتبه سخنی دیگر
به دست  اوبوده است و از نظر وی كشته شدن  ه626وی از رویدادهای منتهی به سال 

های روایت این گزینه را بر كه در جریان تعقيب و گریز وی بودند، قطعيت دارد و نمغوال
ترجيح داده است؛ زیرا از نگاه تحليلی او بر داشته  روی كه پيشنسوی، العمری و ابن اثير 

او، همسویی دارد. الدین به منظور خالص یافتن از كشتن جالل درها انگيزه مغول تاریخ، با
 محتمل خبریروایت و تفسير ابن خلدون به عنوان  بهمحققان  رااست كه چمل أمحل ت اما

 . اند كم به بررسی آن نپرداخته اعتنا نکرده و دست
 

 نتیجه
دست  الدین خوارزمشاه به كشته شدن سلطان جالل»بررسی درستی یا نادرستی گزارش 

نشی و رئيس الدین محمد َنَسوی َخَزنَدزی، م موضوع این پژوهش است. شهاب« كردان
سيرة السلطان الدین خوارزمشاه، نخستين كس است كه در كتاب  دیوان انشای جالل

رسد، با اعتماد به جایگاه و منصب  متعرض این خبر شده و به نظر می نىالدين ِمن ُكِبر جالل
الدین  الدین، تنی چند از مورخان پس از او، چون حمدالله مستوفی، شمس او نزد جالل

فدا و مقریزی، این روایت را از او اخذ و نقل كرده باشند؛ بسياری از مورخان و ذهبی، ابوال
آنکه درصدد مراجعه و مقایسه این خبر با منابع اصيل و معتبر  محققان متأخر نيز ظاهرًا بی

كه در  است؛ و حال آن  اند، چندان كه شهرت یافته مقارن با این رویداد برآیند آن را پذیرفته
اند، این خبر گزارش نشده  زیسته و َزّجاجی كه در همان ایام می چون ابن اثيرآثار كسانی 

از او و سرانجام « كس ندانست به كجا رفت»و « مفقود الخبر»است و تنها با تعابيری نظير 
سازد، عدم تأیيد آن از سوی  خوش تردید می چه درستی خبر نسوی را دست آن .اند او یاد كرده

ری و ... در چند دهه بعد است و نقل بالله، ابن ع رشيدالدین فضل چون جوینی، یمورخان
دست تاتار یا زنده ماندن و پيوستن  روایات محتمل و بدیل دیگری، مانند كشته شدن او به

 وی به زمره عارفان.
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 کتابشناسی
دی، ، زیر نظر كاظم بجنورالمعارف بزرگ اسالمى ةداير، «الدین خوارزمشاهجالل»آرین نيا، احمد، 

 .ش9361المعارف بزرگ اسالمی،  ة، تهران، بنياد دایر96ج
 .م9165، بيروت، دارصادر، 92، ج الكامل فى تاريخابن اثير، عزالدین، 

، تهران، علمی، 33، ج ، ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خليلی کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، همو
 .ش9379

و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن ديوان المبتدا ابن خلدون، عبدالرحمن، 
ه9406، بيروت، دار الفکر، 5، ج ة، تحقيق خليل شحاداالکبر. 

 .ش1977، به تصحيح عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی فرهنگی، تاريخ مختصرالدولابن عبری، 
يح انيس طباع و عبدالفتاح محمد ، به تصحفى التاريخ ةو النهاي ةالبدايابن كثير، اسماعيل بن عمر، 

 .ه1411المعارف،  ة، بيروت، مکتب19الحلو، ج
، به تصحيح حسنين محمد ربيع، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، سازمان ايوبيان تاريخابن واصل، 

 .ش9361انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
 .ه9325، ةالمصری ةنيي، الحسةهر، قا9، جالمختصر فى اخبار البشرابی الفدا، عمادالدین اسماعيل، 

 .ش9361، ترجمه عبدالرسول خيراندیش، تهران، آباد بوم، مغوالن در تاريخاشپولر، برتولد، 
 .ش1976، تهران، نامک، تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری اقبال آشتيانی، عباس،

 .ش1956، تهران، نامک، تاريخ ايران پس از اسالم، همو
، به تصحيح جعفر شعار، التواريخ و االنساب ةاولى االلباب فى معرف ةروض، بناكتی، داود بن محمد

 .ش1975تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
 .ش1956، تهران، احسان، ق656تا  444تاريخ کردان منطقه جزيره از بهرامی نيا، اميد، 
 .ش9361، ، تهران، اميركبيرجهان یايران با کشورها ىتاريخ تطبيقبيات، عزیزالله، 

 .ش1967، تهران، نشر دانشگاهی، 1، جدين و دولت در عهد مغولبيانی، شيرین، 
 .ش9371، تهران، سمت، مغوالن و حكومت ايلخانى در ايران، همو

 .ش1952، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، موقوفات افشار، نظام التواريخبيضاوی، نظام الدین، 
 .ش1951، تهران، دنيای كتاب، 2تصحيح محمد قزوینی، ججوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشا، به 

 .ش9312تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهيان، تهران، كتاب پارسه، زاده، اسماعيل،  حسن
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المعارف  ةدایر بنياد ، زیر نظر كاظم بجنوردی، تهران،3، جتاريخ جامع ايران، «خوارزمشاهيان»، همو
 ش.1934بزرگ اسالمی، 

، تهران، بنياد موقوفات  ، به تصحيح ایرج افشار و فرشته صرافان ىوس خانرياض الفردميرک،  حسينی،
 .ش9365دكتر محمود افشار، 

تهران، نشر  ،2، به تصحيح علی پيرنيا، جهمايون نامه يا تاريخ منظوم حكيم زجاجى زجاجی،حکيم 
 .ش1959 ،آثار

 .ش1967تهران، علم،  ،هجوم اردوی مغول به ايراندستغيب، عبدالعلی، 
وط و صالح مهدی ؤ، به تصحيح بشار عواد معروف، شيخ شعيب االرنتاريخ اسالمالدین،  ذهبی، شمس

 .ه1465، ةالرسال ة، بيروت، موسس27عباس، ج 
 ة، تهران، بنياد دایر1، زیر نظر كاظم بجنوردی، جتاريخ جامع ايران ،«چنگيزیان»رجب زاده، هاشم، 

 ش.9361المعارف بزرگ اسالمی، 
، تهران، 3زیر نظر كاظم بجنوردی، ج ،المعارف بزرگ اسالمى ةداير ،«ابن خلدون»وسف، رحيم لو، ی

 ش.9374المعارف بزرگ اسالمی،  ةبنياد دایر
، به تصحيح فاطمه عالقه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات الشعرا ةتذکرسمرقندی، دولتشاه، 

 .ش1951فرهنگی، 
 ، بهار11، س اول، شاريخ فرهنگىمطالعات ت، «ثير ابن خلدون از ابن اثيرأت»ساالری شادی، علی، 

1931. 
 .ش1976، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، اميركبير، مجمع االنسابای، محمد بن علی،  شبانکاره

، 16، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، جدانشنامه جهان اسالم، «الدین خوارزمشاهجالل»شرفی، محبوبه، 
 ش.1939تهران، دانشنامه جهان اسالم، 

 .ش1963،تهران، فردوس،  9، جتاريخ ادبيات در ايرانبيح الله، صفا، ذ
، به تصحيح مصطفی مسلم و األمصار کممال ىاألبصار ف کمسال ،، شهاب الدین ابن فضل الله عمری

 .ه9424،  ی، ابوظبی، المجمع الثقاف27دیگران، ج
كتابفروشی حافظ،  ، به تصحيح حسن نراقی، تهران،تاريخ جهان آراغفاری قزوینی، قاضی احمد، 

 .ش9343
، آينه ميراث، ترجمه محسن جعفری مذهب، «منابع ابن خلدون برای تاریخ  مغول و تاتار»فيشل، والتر، 

 .1956، بهار و تابستان 2و1، ش1س
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 م.9116 ، بيروت، دارصادر،آثار البالد و اخبار العبادقزوینی، زكریا بن محمد، 
تهران،  جمه جهانگير ميرزا قاجار، به تصحيح ميرهاشم محدث،، ترآثار البالد و اخبار العباد، همو

 .ش1979اميركبير، 
، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، لب التواريخقزوینی، عبداللطيف، 

 .ش1956
 .ش1931مركز،  ، ترجمه حسين شهيدی، تهران،ايرانيان، دوران باستان تا دوره باستانكاتوزیان، همایون، 

 .ش1973، ترجمه عبدالحسين ميکده، تهران، علمی فرهنگی، امپراتوری صحرانوردانگروسه، رنه، 
 .ش1964، به تصحيح عبدالحسين نوایی، تهران، اميركبير، تاريخ گزيدهمستوفی، حمدالله، 

 .ش1955 ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی،6، به تصحيح پروانه نيک طبع، جظفرنامه، همو
 .ش9375، تهران، اشراقی، تاريخ ايران زمين از روزگار باستان تا انقراض قاجاريهمحمد جواد،  مشکور،

 .ش1951، تهران، شركت سهامی كتابهای جيبی، المعارف فارسى ةدايرمصاحب، غالمحسين، 
، بيروت، دارالکتب 1، محمد عبدالقادر عطا، جدول الملوک ةالسلوک لمعرفمقریزی، احمد بن علی، 

 .ه1415، ةيالعلم
، به تصحيح محمد ناصح، تهران، انجمن ادبی  سيره جالل الدين يا تاريخ جاللىنسوی، شهاب الدین، 

 .ش9324ایران، 
 .ش1954، به تصحيح مجتبی مينوی، تهران، علمی فرهنگی، الدين منكبرنىسيرت جالل، همو

حيح محمد مهدی اصفهانی، ، به تصاالعصار ةاالمصار و تزجي ةتجزيوصاف، عبدالله بن فضل الله، 
 .ه1995تهران، ابن سينا، 

، به تصحيح محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، جامع التواريخهمدانی، رشيدالدین فضل الله، 
 .ش1979البرز، 
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