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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،پارسي ادب نامة كهن
  14 -  1 صص ،1391 زمستان و پاييز ،دوم شمارة ،سوم سال

  آن تراژيك هاي جنبه بررسي و جويني يجهانگشا تاريخ
  ادبي شناسي نوع رهيافت با

  *زاده ايران اهللا نعمت
  ***دسپ علي سيد ،**حكيم عبداهللا

  چكيده
 باعث و دارد مخاطب ذهن در تري بيش تأثيرگذاري ،ادبي انواع ميان در ،تراژدي

 را خود گاه و دريابد و كند احساس تر  زنده و تر عيني را حوادث مخاطب شود مي
 مورد تر كم ادبي نوع اين فارسي ادب تاريخ در .كند مقايسه تراژدي قهرمان با

 جويني جهانگشاي تاريخ در .است گرفته قرار نويسندگان و شاعران توجه
 سرانجامِ و خوارزمشاه محمد سلطان شخصيت ويژگي و حوادث روايي ساختار

 آن درتوان  مي را تراژدي ادبي نوع هاي نشانه از بسياري كه است اي گونه به او كار
 كوشش تحليليـ  توصيفي روش با حاضر پژوهش در .كرد بررسي و سنجيد

 بررسي اول جلد بر تأكيد با جهانگشا تاريخ هاي داستان تراژيك ساختار شود مي
 را تاريخ اگرچه جويني كه دهد مي نشان پژوهش هاي يافته .شود تحليل و

 داستاني و نمايشي جنبة كه ،تراژدي با هرچند تاريخي نوشتة و كند مي گزارش
 صرفاً توان نمي را جهانگشا تاريخ است، متفاوت غايت و روش منظر از ،دارد
 تراژدي با كه است هايي نشانه جهانگشا تاريخ در .كرد قلمداد تاريخي اثري

 از ها داستان نگارش كيفيت ازجمله( ساختار حيث از تطابق اين .دارد مطابقت
 شخصيتي هاي ويژگي تراژيك، تأثيرگذاري ،)روايت انجام و آغاز لحاظ
 قهرمان خصوصيات كامالً جويني، روايت بنياد بر كه( خوارزمشاه محمد سلطان

                                                                                                 

  iranzad_n@yahoo.com فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي يار زبان و ادبيات استاد *
  hakimatu@gmail.com ياسوجزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  دكتريدانشجوي  **

  ali_dasp@yahoo.com )نويسندة مسئول( دانشگاه پيام نور واحد دوگنبدان زبان و ادبيات فارسي،استاديار  ***
 6/8/1391: ، تاريخ پذيرش13/7/1391: تاريخ دريافت
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

 قابليت اثر اين در زبان، فخامت و كالم آرايش چنين هم و ،)داراست را تراژدي
 اثري و برجسته متني مثابة به ،را جهانگشا تاريخ رويكردي چنين با .دارد بررسي
  .كرد گزارش و تأويل و خواند توان مي ،تراژيك

 نمــايش، عناصــر جــويني، عطاملــك ،جهانگشــا تــاريخ تــراژدي، :هــا كليــدواژه
  .ادبي شناسي گونه

  
  مقدمه .1

 تاكنون .است فارسي زبان به مغول عصر تاريخ منابع ترين مهم از يكي جهانگشا تاريخ
 قلم به كتاب اين دربارة ادبي صنايع و زباني و تاريخيهاي  جنبه از توجهي قابل مطالب
 كه است، شده نوشته تاريخي آثار الي هالب در يا مقاله صورت به ايراني غير و ايراني محققان

 تاريخ بر همقدمقزويني،  ←( است كتاب اين بر قزويني عالمه ةمحققان ةمقدم ها آن رأس در
 شده اشاره دوره اين نويسي تاريخ شيوة به منابع اين ةهم در ).1386، جويني جهانگشاي

 روش .است معنوي و لفظي صنايع با كتاب آراستن آن ويژگي ترين مهم كه است
 و ساده نثري با و فارسي زبان به طبري تاريخ بازگردان با خراساني سبك در نويسي تاريخ
 جلوة نخستين ،مسعودي تاريخ در بيهقي ابوالفضل مند توان خامة با و شود مي آغاز شيوا

 و رسد مي خود اوج به هفتم و ششم نوقر دركه  شود مي ديده ادبي ةشيو به تاريخ آراستن
 منشي خان  مهدي ميرزا ةنادر ةدر( فارسي نثر متون ترين متكلف از يكيبا  هادام در

 دوران، آن منشيانة شيوة به آثار اين تاريخي و ادبي خصوصيات .يابد پايان مي )استرآبادي
 استفادة و كالم حد از بيش آراستن آثار، اين از بعضي در گاه كه است آميخته درهم چنان
بين  در تاريخي مطالب شدن گم باعث عربي، تعبيرات و لغات از اندازه از بيش

 دارد تري بيش نمود اثر تاريخي جنبة ي همگاه البته ؛شده است عربي لغات و پردازي صنعت
 تعادل به جهانگشا تاريخ در ويژگي اين .)79 :1366 خطيبي، ؛99 -  51 /3 :1373 بهار،(

 از گذشته كند، مي متمايز متون اين از را اين كتاب كه اي ويژگي اما است؛ رسيده نسبي
 تا است كرده انتخاب تاريخبيان  در جويني كه است روايتي ةشيو اثر، تاريخي اهميت
  .كند تر بيش هست چه آن از را حادثه گيرايي

 قابـل  اسـت  داشـته  رواج باستان يونان در كه صورت آن به جهانگشا تاريخ در تراژدي
 دراماتيـك،  اي شـيوه  بـه  ،تـاريخي  وقايع روايت در جويني استفادة نوع ولي ،نيست بررسي
  .دارد را بررسي نوع اين ظرفيت جهانگشا تاريخ كه مدعاست اين بر شاهدي
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 3   زاده و ديگران ايراناهللا  نعمت

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

 و صـناعات  انـواع  بـه  كـه  اسـت  يعظيمـ  و جدي عملي محاكات و آفريني باز تراژدي
ـ  نمايش روايت در داستاني عمل و است آراسته لفظي هاي آرايش  كـه  دارد كيفيتـي  ة آنگون
 و پـااليش  سبب عامل دو اين انگيزش و دانانگيز ميبربيننده  و خواننده در را تقّر و عاطفه
 است نمايشي هنرهاي از يكي تراژدي ).تراژدي ذيل :1371 داد،( شود مي انسان روان ةتزكي
 و مقـام  عـالي  هـاي  انسـان  ةالعاد فوق هاي كشمكش و گيرد مي سرچشمه باستان يونان ازكه 

 چنـد  يا يك مرگ با معموالً و كشد مي تصوير به را تقدير برابر در انسان ناتواني و درباريان
  .است انسان در ترحم حس و هراس برانگيختن  آن هدف و است همراه نفر

 يافـت  متفـاوت  هـاي  شـيوه  و روايـت  با هايي تراژدي نيز گوناگون ملل و ها فرهنگ در
 ،»سـهراب  و رسـتم « در و فردوسـي  ةشـاهنام  در شيوه اين اوج فارسي ادبيات در .شود مي

 ذكـر « داسـتان  و بيهقـي  تاريخ در آن از پس .است »سياوش داستان« و ،»اسفنديار و رستم«
 دارآويختن به پايان در و شود مي آغاز وزير حسنك ابهت و شكوه با كه »حسنك كردن دار بر

  .انگيزاند برمي انسان در را ترحم و شفقت حس ،بيهقي ةهنرمندان بيان و روايت با حسنك
 در فصلي شامل ،آن طوالني ةديباچ از بعد ،اول جلد .است مجلد سه در جهانگشا تاريخ

 پس و »چنگيز ياساي« به معروف خان،  چنگيز قوانين در فصلي و قديم مغول رسوم و آداب
 ةدربـار  شـرحي و  اويغـور،  سـرزمين  در فتوحاتش و وي خروج و خان  چنگيز تاريخ آن از

 به خان  چنگيز فتوحات و لشكركشي سپس .ستها آن رسوم و آداب و عقايد و اويغور اقوام
 حكومـت  كـردن  سـاقط  و هـا  سرزمين آن تخريب و نابودي و عام  قتل و ايران و النهراءماور

 اوكتـاي  سلطنت تاريخ و )ق 624 -  615( خان  چنگيز وفات تا وقايع ساير و خوارزمشاهيان
 ةدور چنـين  هـم  .ذكر شده است او به مربوط حكايات و )ق 639 -  626( خان  چنگيز بن قاآن

 ســلطنت  و ،)ق 643 -  639( خــان  گيــوك  مــادر ،خــاتون توراكينــا  ســلطنت نيابــت
 جغتاي، و جوجي تاريخ در مختصري شرح با را )ق  644 -  643( آن قا اوكتاي بن خان  گيوك
  ).67 :1386 جويني،( دهد مي خاتمه اول جلددر  خان،  چنگيز پسران

 حاصـل  او اطالعـات  تـرين  بـيش  اما ،جسته سود منابعي از اول جلد نوشتن در جويني
 ايـن  بر عالوه .است داشته ،قراقورم مغوالن، پايتخت به ارغون امير همراه كه است سفرهايي

 اسـت  بوده مغوالن سري تاريخ خود كتاب اول جلد تأليف در عالءالدين مهم منابع از يكي
  ).132 :1384 صفر، پور(

 و خانـدان  ايـن  بـه  مربوط وقايع و خوارزمشاهيان دولت تاريخ مقدمه، بدون دوم، جلد
 به معروف ،ترك ملوك ةدربار مفيدي اطالعات آن ضمن در و كند مي ذكر را ها آن سالطين
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 در ق  607 تـا  512 هـاي  سـال  حـدود  از سـال  95 بـه  نزديـك  كه ،گورخانيان يا قراختائيان
 .دهـد  مي دست به ،كردند حكومت كاشغر حدود تا جيحون از شرقي تركستان و ماوراءالنهر

 ايـام  وقايع و )ق  649( منگوقاآن جلوس و گذاري تاج وقايع چون مطالبي شامل ،سوم جلد
 تـاريخ  اسـماعيليان،  وقمـع  قلـع  و )ق  653( ايـران  بـه  هوالكـو  حركـت  تفصيل او، سلطنت
 اسـت  ظهور آغاز از ايشان احوال سرگذشت و طايفه اين مذهب شرح و الموت ةاسماعيلي

  ).67 :1386 جويني،(
 عربي اشعار و ،معنوي و لفظي هاي آرايه ،امثال ،احاديث ،آيات از مشحون كتاب نثر

 مسـعود  ،فردوسي از كتاب اين فارسي اشعار تر بيش .است موضوع با متناسب فارسي و
 بهار،(است  عباسي و جاهلي مشهور شاعران از آن عربي اشعار و فاريابي ظهير و ،سعد

1373: 3/ 68 - 70.(  
 خان  چنگيز ةحمل و كتاب اول جلد در خصوصاً ها داستان تراژيك جنبة جهانگشا تاريخ در

بـا صـنايع    داسـتان  هر آغاز در كالم آراستن با جويني .است آشكار كامالً ايران و ماوراءالنهر به
ـ  در فردوسـي  ةشـاهنام  بـه  شـعري  استشـهادات  و احاديـث  و آيـات  به استناد وادبي   الي هالب
 و نفـس  تزكيـة  موجبپند و نصيحت  باها  نآ دادن به پايان و ،مقام و حال با متناسب ،ها داستان
   .شود ها مي و تحت تأثير قراردادن آن خواننده در روان

 تحليلـي  ـ توصيفي روش باجويني  تاريخ جهانگشايهاي تراژيك  جنبه حاضر پژوهش در
 جــويني نگــاري تــاريخ روش و جهانگشــا تــاريخ تاادبيــ دربــارة اگرچــه .دشــو مــي بررســي
 بـه بـا رويكـرد ادبيـات نمايشـي      كه نظر اين از حاضر پژوهش است، شده انجام يهاي پژوهش
  .است نو و بديع كامالً پرداخته جهانگشا تاريخ
  

  كليات و تعاريف .2
 تا گيرند مي كار به آثارشان برد پيش براي سازان فيلم و نويسندگان كه هايي ساختار از يكي
 تراژدي .است تراژدي كنند، تر بيش ادبي فرم با را و بينندگان خوانندگان الفت و انس
 انساني سقوط كه است نمايش در كهن قالبي اصطالح، در و است يوناني اي واژه

 تعريف ترين قديم .دهد مي نشان بختي نگون و ذلت به بزرگي و شوكت از را مند سعادت
 انواع بر مقدم را تراژدي كتاب اين در ارسطو .است آمده ارسطو شعر فن كتاب در تراژدي
 اي اندازه و درازي داراي تمام، و شگرف كردار و كار از تقليدي را آن و است آورده شعر
 حسب رب يك هر ها زينت آنكه داند  مي آراسته ها زينت انواع به  ميكال وسيلة به معين
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 كه اين نه ،شود مي تمام اشخاص كردار وسيلة به تقليد اين و اند مختلف اجزا، اختالف
 انسان نفس تزكية سبب تا برانگيزد را هراس و شفقت و پذيرد انجام روايت و نقل واسطة به
  ).121 :1353 ارسطو،( دشو انفعاالت و عواطف اين از

 تـراژدي  زيـرا  باشد؛ مند بهره موضوع و ،مكان ،زمان ةگان سه هاي وحدت از بايد تراژدي
 گزيـري  و گريـزي  آن از كه محتوم سرنوشتي سوي به است رشدكرده هاي قهرمان حركت«

 ناشـي  سرنوشـت  اختيـار  از كـه  قصـه  خـالف  بر ،شود مي ناشي سرنوشت جبر از و نيست
  ).71 -  70 :1368 براهني،( »شود مي

 خـود  خودبـه  كـه  است معين عرض و طول داراي و جدي عمل يك از تقليدي تراژدي«
  ).60 :1370 ديچز،( »رود كار به اثر مختلف اجزاي در تناسب به آن در ها آرايش و باشد كامل

 هول باعث هم كه است ناگوار وقايع شرح تراژدي كه است اين مذكور تعاريف خالصة
 و جسـماني  عـذاب  و رنج جز حاصلي و شفقت و رحمت باعث هم و شود مي وحشت و

  .باشد مشخصي مكان و زمان داراي بايد و ندارد روحاني
 داليـل  تـرين  مهم .نگرفت شكل ،داشت رواج يونان در كه شيوه آن به ايران در تراژدي

 غيرقابـل  شـرقي  خدايان :نمايش و نيايش مورد در شرقي بينش .1 :از است عبارت امر اين
 يامعن به كه شرقي استبداد .2 كنند؛ مي زندگي المپ كوه باالي غربي خدايان ، امااند دسترس

 بودن ذمومم .3 و است؛ سرسپاري همان كه است )پدرساالري( پدرانه تربيت و تمركزگرايي
  ).25 :1379 ياري،( نمايش

  :بود داده تشخيص عامل شش تراژدي در ارسطو
 اشخاص و قهرمان .2 است؛ حوادث منطقي و منظم ترتيب كه )plot( داستاني هستة .1
 بيان .4 است؛ آنان اعمال نتايج يا قهرمانان هاي حرف كه ها انديشه .3 اند؛ نمايش بازيكنان كه
 مـوزون  و سـنگين  بايـد  بيان طرز .است تراژدي در كلمات تأثير و كاربرد نحوة كه گفتار يا

 وضـع  .6و  خوانند؛ مي تراژدي در سرايان هم هاي دسته كه است آوازهايي كر آواز .5 باشد؛
 ؛153 :1383 شميسا،( است سازي صحنه و آرايي صحنه به مربوط كه نمايش منظر يا صحنه
 ؛115 :1371 مكي، ← اشخاص و صحنه هاي ويژگي و دراماتيك اعمال دربارة مطالعه براي

  ).56 :1389 دانشور،
 بـا  آن تفـاوت  و ايـران  حكـومتي  نظام خاص ساختار و يادشده هاي ويژگي به توجه با
 تـراژدي  بـا انطبـاق   قابل و عيني صورت به ادبي )genre( ژانر و ساختار چنين باستان، يونان

 ژانـر  ايـن  از هايي نشانهفارسي  ادبي آثار از برخي رو د است نداشته وجود ايران در يوناني،
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

 كه ،»صحنه« و »سرايان هم گروه« ويژگي جز به جويني جهانگشاي تاريخ .شود مي ديده ادبي
 اسـت  تـراژدي  هـاي  ويژگـي  تـرين  مهـم  از و اسـت  توجهمورد  يوناني هاي نامه نمايش در
 تــأثير و ،حـوادث  پـردازي،  شخصـيت  موضـوع،  نظـر  از ،)102 :1369 ،كرمـاني  ةنـاظرزاد (

 كه  اي گونه به ؛دارد تراژيك ماية بن و است باستان يونان هاي تراژدي همانند بسيار سرنوشت
  .كرد تبديل كامل تراژدي يك به صحنه عوامل افزودن با را آن توان مي

  
  جهانگشا تاريخ تراژيك هاي جنبه تحليل .3

 و آراسـته  هـا  زينـت  انـواع  بـه  كالمـي  تـراژدي  ارسـطو  نظر ، بهشد يادآوري كه گونه همان
 جاكه آن از چنين هم و )121 :1353 ارسطو،( است گانه سه هاي وحدت و ايجاز از برخوردار

 سـاختار  در ،)56 :1389 دانشـور، ( اجزاست تناسب و هماهنگي اصل ترين مهم تراژدي در
 از پرهيـز  و بـرده  كار به تاريخ نوشتن در كه ايجازي بانويسنده  ،جهانگشا تاريخ هاي داستان
و  افزايد مي ها داستان روايي فضاي و زمان و موضوع وحدت بر مورد، بي هاي پردازي حاشيه
  :كند مي بيان گونه اين كه بوده واقف شيوه اين بر خود گويا

 تـا  كنـد  مـي  اقتصـار  و ايجـاز  التزام شيوه آن در و رود مي ابتدا قاآن جلوس از احوال شرح
 نسبت مكثاري به را حكايات اين مؤلف كنند مكرم مبارك ةمطالع به كتاب اين كه جماعتي
  ).423 :1386 جويني،( ندهند

 و ديـن  ةفايـد  كـه  ،را مقصود دو كتاب اين نوشتن از كه است آورده ديباچه در مصنف
 كـه  نمانـد  مسطور كسي خاطر بر كه است آن ديني ةفايد و :است شامل است، حاصل دنيا
 بـه  و اسـت  منـوط  مختـار  حكيمي تقدير به پيوندد مي ظهور به فساد و كون عالم در چه هر

 شـوكت  و قـوت  امثـال  كس هر كه است آن دنياوي ةفايد و ... مربوط گار كام قادري ارادت
 الـي  بايـديكم  التلقـوا  و« كه را رباني فرمان كند ... معلوم قدر و قضا موافقت با مغول لشكر
 و ثـروت  نخـوت  و نعمـت  بطر را بندگان دوري هر در چون .سازد مقتدا و امام را »التهلكه
 آمـده  مـي  مـانع  ـــ  كلمته علت و قدرته جلت ــ باري اوامر التزام به قيام از رفاهيت خيالي
  ).119 -  115 :همان( گشته مي محرض و باعث معاصي بر اقدام بر است،
 و شـود  مـي  شـفقت  و تحسـين  مايـة  تـراژدي گويند  مي محققان كه است دليل اين به

 آسـايش  به كسي تا دهد مي نشان را زرنگار هاي كاخ فناپذيري و سستي و جهان ناپايداري
 تـرين  مهـم  حـال   درعـين  و انسان ضعف ترين مهم كه ،غرور دام به و نبندد دل جهاني اين

 غريـو  است؛ اعتراض نوعي تراژدي ،ديگر تعبيري به .نشود دچار ،است تراژدي ساز زمينه
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 7   زاده و ديگران ايراناهللا  نعمت

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

 مسـبب  كـه  است چيزي آن هر يا كس آن هر برابر در دلهره يا خشم يا شكايت يا هراس
 قهرمـان  كه است تراژيكي موقعيت برابر در فغان و است مرگ و ،رنج سخت، عذاب اين
 تـاريخ  در كـه  مهـم  اي نكتـه  ).ذيـل تـراژدي  : 1380 كـادن، ( اسـت  گرفتـه  قرار آن در اثر

 ،عطاملـك  كـه  اسـت  ايـن  نمايد، مي توجه شايان اثر اين تراژيك گونة نظرگاه از جهانگشا
 جهانگشـا  تـاريخ  در .اسـت  نگريسته تاريخ به فلسفي ديدگاهي با ،كتاب ةمقدم در ويژه به
 خـون  اباحـت  بـه  تفكـر  بـي « كـه  است خوارزمشاه محمد سلطان به اعتراض اين روي هم

 حـرام  زنـدگاني  كـه  ندانسـت  و پنداشـت  حالل ايشان مال و داد مثال ]اترار تجار[ ايشان
 در مـاجرا  ايـن  بـه  ).168 :1386جـويني،  ( »بـال  و پر بي اقبال مرغ و وبال بلك شد خواهد
  :است شده اشاره گونه اين ادبيات تاريخ

 جهت  همين به و نداشت را ايران بالد به حمله قصد مطلقاً امر آغاز در خان  چنگيز
 محمد سلطان به ،گشتند مي باز خان  چنگيز خدمت از خوارزمشاه فرستادگان كه ميهنگا
 آفتاب پادشاه تو و برآمدم آفتاب پادشاه من كه بگوييد خوارزمشاه محمد به كه داد پيغام

 بيايند ها كاروان و تجار طرفين از و است مستحكم صلح و مودت عهد ما ميان فرورفتي،
 و دارد را حكم همين تو بالد آنِ و آرند تو بر ،باشد من واليت در كه ،طرايف و بروند و
 آن، جاي به و نكرد استقبالي چنگيز فرستادگان از و پيشنهاد اين از محمد سلطان اما ...

 حمله ايران به تا واداشت را چنگيز مسيحيان، تحريك ةعالو به بهانه اين و كشت را همه
  ).8 -  7 :1368 خراساني، اميري( ... كند

 در را تـاريخ  جويني زيرا نيست؛ اندازه يك به تراژدي ةجنب اين ها حكايتهمة  در البته
 ايران بالد به خان  چنگيز ةحمل ذكر و اول جلد در رو اين از .است نوشته متعددي هاي نوبت

  .رسد مي اوج به )catastroph( فاجعه خوارزمو  سمرقند، بخارا، شهرهاي ازجمله و
 تراژدي گيري شكل به كه ها، شخصيت هاي ضعف نقطه و خطاها ترين مهم بخش اين در
  :شود مي ذكر جهانگشا تاريخ از يشواهد با ،شود مي منجر

  
  افراط به گرايش و ،هشدارها گرفتن ناديده ،غرور 1.3

 قلمـرو  از ،هشداري هرگونه رغم به ،تراژدي قهرمان و هاست افراط و ها اوج نمايش تراژدي
  ).25 :1371 رحيمي،( است گريزان اعتدال

 بودن راضي ازخود .است غرور يوناني هاي تراژدي در ضعف نقطه انواع ترين رايج از يكي
 ميـ عال و اخطارهـا  و نـداها  بـه  تـراژدي  قهرمان شود مي باعث حد از  بيش نفس به اعتماد و
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

 بـر  عـالوه  ضـعف  نقطـه  ايـن  .شـود  منحـرف  اخالقـي  قـوانين  از يـا  و نكند توجه آسماني
 هـم  اسـفنديار  و رسـتم  ماننـد  آن ايراني اي اسطوره هاي نمونه در ،خوارزمشاه محمد سلطان

 هـم  برابـر  در انسـان  دو آن در كه است ايراني هاي تراژدي ويژگي اين و خورد مي چشم به
 انعكـاس  جـز  پديدآورنـده،  و دارند انساني هاي قدرت و ها ضعف دو هر كه گيرند مي قرار

  .كند مين قضاوتي هيچ ،ادبي متني قالب در آن هنرمندانة
 قتـل  بـه  دسـتور  محمد سلطان كه است زماني تراژدي آغاز و مقدمه جهانگشا تاريخ در
 در تنهـا  نه كار اين در محمد سلطان ،جوينينظر   به البته .دهد مي اترار شهر در مغولي تاجران
 براي را راه گويي هم دشمنانش ديگر كشتن در بلكه ،مغوالن جانب از شده راهي تجارِ مرگ

 گـويي  ،كـرد  مـي  پاك سهمناك اعادي از جهان كه مدت اين در سلطان« .كرد مي باز مغوالن
 در تـراژدي  آغـاز  ).161 :1386 جويني،( »برداشت پيش از را تمامت كه بود او لشكر يزك

  :فردوسي بيت اين به استناد با جويني كه است مغولي تجار خون ريختن به سلطان دستور
 بنگـــرد هـــا كـــار ةمايـــســـر  خردروانشداردكهكسآنهر

  )323: 1386فردوسي، (
 و ويـران  را جهاني بلكه كرد؛ جان و مال بي را ايشان اشارت امتثال بر خان  غاير كه گويد مي
 جيحوني ايشان خون از اي قطره هر به سروران؛ و مان و خان بي را خلقي و پريشان را  ميعال

 و گشـت  گـردان  گـويي  كويي هر سر بر سر هزاران صد مويي تار هر قصاص و شد روان
  ).168 :1386جويني، ( شد پرداخته قنطار هزار دينار هر بدل

  
  سرنوشت جبر و محتوم تقدير 2.3
 را او كه اي فاجعه از جلوگيري به قادر داستان قهرمان كه دارد وجود ناگزيري عامل تراژدي در
  ).4 :1389 ديگران، و محقق( دارد نام تقدير ناگزير عامل آن ؛نيست كشاند مي اضمحالل به

 شـكل  را جهانگشـا  تاريخ تراژيك هاي داستان تقديرگونة ساختار كه عواملي ترين مهم
 ريخـتن  درهـم  بازشناسـي،  هـاي  راه رفـتن  ازميان استهالل، براعت از ستا  عبارت دهد، مي

 هـا  آن به تاريخ در جويني كه خواهي كين و ،هشدارها گرفتن ناديده مراتب، سلسله و قوانين
  .است پرداخته

 گـويي  كـه  اسـت  آمـده  تـاريخ  اين جاي جاي در مردم جانب از مغول قوم برانگيختنِ
 واقعـة  به توان مي موارد اين نمونة از .برد مي پيش مرگ سوي به را همه سرنوشت و تقدير

  .كرد اشاره نيشابور
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 9   زاده و ديگران ايراناهللا  نعمت

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سوم، سال نامة ادب پارسي كهن

 افتاده تراخي در مغول هاي لشكر مرور از چندي يك چون هم، نيشابور استخالص ذكر در
 بايد مي ايلي كه فرستاد پيغام شادياخ به بودند، گذاشته مغوالن كه ،طوس شحنة بارها ... بود
 در و دادند مي سخت هاي جواب نيشابور از ولي نشوند؛ فريفته پراكنده سخن به و كرد
 دور فرسنگ هزار او از عقل كه ــ لقبي الدين سراج ــ طوس حشريان سرخيل آن اثناي
 سر، يك بدان كه ندانستند و فرستادند نيشابور به را او سرِ و بكشتند را خويش ةشحن بود،
  ).239 :1386 جويني،( برانگيختند خواب از را بزرگ شري و بريدند عظيم خلقي سر

 كه است »حدود آن استخالص و جند به ايدي الش توجه ذكر« داستان در ديگر نمونة
 مـردم  بـه  شـدن  ايـل  بـر  مبنـي  را شاه فرمان تا فرستاد را حاجي حسن خان  چنگيز ابتدادر 

  .برساند 1سقناق
تكبيرگويان او را كشتند و غزايي بـزرگ   اما شريران و اوباش و رنود غوغايي برآوردند و

 ... 2»اذا جاء اجل البعير حـام حـول البيـر   «ادامه جويني با استناد به مثل كه  در... پنداشتند 
 جماعـت  آن تمـام  حتـف  و قوم آن وريد فصد قصد اوباش، و رنود آن توسط را كار اين
  ).175 :همان( داند مي

 ضد بر هم سرنوشت و تقدير بلكه مردم، و محمد سلطان تنها نه غارت و قتل اين در
 او ازمردي كه از واقعة بخارا گريخته بود و  را مغوالن كشتار و كشت همه اين .بود آنان

 و كشـتند  و سـوختند  و كندند و آمدند«: گويد مي پاسخيك جمله،  در پرسند، مي سؤال
 تـاريخ  ذنابـة  و خالصـه  را كلمـه  چنـد  ايـن  جـويني  كـه  ).191 :همان( »رفتند و بردند

 دنيـاوي  و ديني ةفايد دو همان دهد مي كه تفصيلي و بسط اين گويا و داند مي جهانگشا
  .شد اشاره بدان تر پيش و است كرده ذكر كتاب ةديباچ دراو  كه است
  
 شفقت و ترس 3.3
 و هول باعث هم كه است ناگوار وقايع شرح كه شد يادآوربايد  تراژدي تعريف در

 عذاب و رنج و درد جز حاصلي و شفقت، و رحمت موجب هم و شود مي وحشت
 حوادث از كه ترسي يكي :دارد جنبه دو تراژدي در ترس لذا .ندارد روحاني و جسماني
 ترس كه است ترسي يديگر و دهد مي دست ها داستان خوانندگان به تراژدي ناگوار
 به ،فرجامبد و شوم سرنوشت از گريز برايبايد  ديگري فرد هر و پادشاهكه  است مثبت
 باشد اضطراب و ترس در بد وقايع از و باشد محتاط كارها در و بينديشد كارها پايان

  .نشود گرفتار ها بال اين به تا
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  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، نامة ادب پارسي كهن

 از و شـويم  مغـرور  خـود  به كه است اين تراژدي در ضعف ترين بزرگ ،ارسطو نظر  به
 هـم  هـا  آدم ترين شجاع كه است معتقد و دارد مين پسنديده را نترسيدن لذا نترسيم؛ حوادث
  .بترسند گاهي دارند وظيفه

 و هاسـت  آن از بـودن  بيمنـاك  مـا،  وظيفة ترين شريف كه دارد وجود شرور بعضي واقع در
 بـدنامي  و تحقيـر  از كـه  كسـي  تحقيـرِ  از ترس مثل است؛ آور شرم ،ها آن از نداشتن ترس
 اسـت  قبـيح  و حيـا  بي ندارد ترسي آن از كه كسي و است محتاط و نيك  ميآد ترسد، مي

  ).83 :1356 ارسطو،(

 كـار  عواقب به محمد سلطان مثالً ؛دارد وجود ترس اين جنبة دو هر جهانگشا تاريخ در
 كه اند بيني عاقبت افراد گاه ديگر هاي حكايت در و شده شوم عواقب اين باعث و نينديشيده

 خـان   ارسـالن  اترار، استخالص در مثالً .اند داده نجات را شهري ،مغوالن مقابل در بندگي با
 تـوقي  مـال  و نفـس  اهانـت  و تضرع به مغوالن سياست و بأس از و كرد اطاعت قيقاليغ در

  ).171 :1386 جويني،( نمود
 و قتـل  همـه  آن باعـث  و داد دسـتور  اترار تجار قتل به كه خوارزمشاه سلطان عكس بر
 جنـد  واقعـة  و )235 :همان( نيشابور واقعة ذكر در چنين هم ).168 -  161 :همان( شد كشتار

 از نترسـيدن  و كـردن  كار ةانديش بدون كه شود مي مشاهده باكي بي هاي نمونه ،)175 :همان(
  .درپي داشت مردم براي را  ميشو عواقب چه كارها، نتيجة

  
  دادن قرار تأثير  تحت براي حكمت بر تأكيد 4.3

 هـا  حكايـت سراسـر   در حكيمانـه  خصلت اين .است دوست نوع حكيمي جويني عطاملك
 كـه  اسـت  اي شـيوه  بـه  ايشـان  غارت و نهب و مغوالن دربارة شتوصيفات .شود مي مشاهده
 و بصيرت ديدة با جويني .شود مي راست اندامش بر موي ها حكايت اين خواندن با هركس
 و سـختي  در را خـود  انديشـه  بـي  و اقتحـام  سر از كه كند مي اندرز و پند را مخاطبان تفكر
 ،آورنـد  مـي  دسـت  بـه  كه مقامي و مال اندك به و بگيرند درس حوادث از و دازندنني مهلكه
  .شوند مي دچار خوارزمشاه سلطان سرنوشت به وگرنه نشوند مغرور

 و شعوذه و پرزرق روزگار اين حركات در اعتبار و تفكر بصر به تا كجايند نظران صاحب
 و است موازي نه سموم با او نسيم كه بدانند تا نگرند بيهوده، گردون ةگردند اين جفاي
 گنج و است ريح او ربح جاودان، او خمار و ساعته يك او خمر محاذي، نه ضرر با او نفع
  ).202 :همان( است رنج او
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 به كه است تنبيهي و درس تراژدي پايان هاي ويژگي ترين مهم از يكي جاكه آن از
 حادثه در را خود و شوند فريب و غرور دچار نيز آنان مبادا كه دهد مي خوانندگان
 خواندن با مخاطب كه است اي گونه به نيز جهانگشا تاريخ در حكايات بندي پايان بيندازند،

عبارت ديگر،  به .بگيرد عبرت و پند وقايع اين از و كند پنداري ذات هم احساس آن
 ادبي نوع نظرگاه از .است همراه مخاطبان اندرز و پند با جويني حكاياتهمة  بندي پايان

  .بگيرند عبرت آن از پايان در مخاطبان كه باشد اي گونه به بايد نيز تراژدي ساختار ،تراژدي
  
  فاجعه 5.3

 .اسـت  بـار  مصـيبت  حادثـة  آخرين تراژدي در و بالست و مصيبت معني به لغت در فاجعه
 عمـل  و شـود  مـي  قربـاني  نحوي به تراژدي قهرمان آن موجب به كه است اي مرحله فاجعه
  ).223 :1371 داد،( رسد مي سامان به نمايش
 از استفاده با و ادبي هايي توصيف با تاريخي وقايع گزارش جهانگشا تاريخ در
 جز اي نتيجه كه ،ها داستان پايان در .شود مي آغاز زيبا هاي جناس و پذير دل هاي سجع
 اين انداخته، بال دام اين در را آنان تقدير ناخواسته كه گناهي بي مردم شمار بي كشتار

 درجة ترين عالي به تا گيرد مي اوج آغاز در كه  ميكال يعني .كند مي فروكش توصيفات
 وجود در را اندوه و غم و رسد مي درجه ترين پايين به پايان در رسد، مي وصف

  :نشاند مي خوانندگان
 اي شيشه در كه بادي يا شد پنهان درحال هم و درخشيد كه ستا برقي جهان كار الجمله في

  :نبود هيچ ،برداشتند دهن چون و دميدند
  ).551 :1386 جويني،( كار است همين و راه است همين هزار صد گر و بماني صد اگر

  :آمده ديگر جاي در و
 هر و نگشت مند بهره ثمرتش اجتناي به كاشت خشك بيخ هركس كه مخمرست و مقرر و
 از را سـعيد  سـلطان  .برداشـت  حسـرت  و ندامت آن ميوة اتفاق به نشاند خالف نهال كه آن

 عقاب مرارت را اعقاب عاقبت و آمد حاصل وخامت وخيم عادت درشتي و خوي فظاظت
  :كشيد خالف مرارت را اخالف و چشيد بايست آن

 نه چشم زمانه به خـواب اندرسـت    اگر بـد كنـي هـم تـو كيفـر بـري
ــوان ــر اي ــوزب ــه  هــا نقــش بيــژن هن ــت ب ــياب اندرس ــدان افراس  زن

  )170 :همان(
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 پايـان  در مؤلـف  اسـت،  داده رخ شـهر  آن در كـه  اي واقعـه  و شهر هر توصيف از بعد
 ،را بار مصيبت حادثة و فاجعه نسنجيده، كارهاي عاقبت و دنيا ناپايداري بر تأكيد با حكايات،

  .كند مي وصف ،نددگذران تيغ دم از را همه مغوالنكه 
  
  كالم فخامت 6.3

 هـاي  آرايـش  با و آراسته صنايع انواع به كه است جدي عملي محاكات و آفريني باز تراژدي
  .باشد شده داده زينت لفظي

 يـك  بـه  را او چـه  آن بشـر،  زندگي هاي فرازونشيب و انگيز حزن سرنوشت تراژدي در
 آن، نظـاير  و هـا  موضـوع  ايـن  تمـام  در و شـود  مـي  مـنعكس  كشاند، مي بار اندوه مرگ
 متناسـب  و مربـوط  اجـزا،  كليـة  بـا  متناسب جمالت و عبارات انتخاب و اجزا هنگياهم

  ).56 :1389 دانشور،( است

 شيوه اين در گفت توان مي كهنمايانده شده  پذير دل چنان جهانگشا تاريخ در ويژگي اين
 صـنايع  انـواع  بـه  كالم آرايش در چه و كتاب هاي پردازي عبارت در چه ؛است سرآمدان از

 بـا  جـويني  كه هايي آفريني زيبايي و توصيفات از انتخاب .است آراسته شده معنوي و لفظي
  :كنيم مي اكتفا موارداين  از بند يك به زير در و است دشوار كرده الفاظ

 از مغمومان دل چون سبزه رسيد، مي عالم رباع و مسكون ربع به ربيع قدوم خبر چون
 قماري، و فاختگان موافقت بر بلبالن اشجار، اغصان بر اسحار هنگام برخاست؛ جاي
 در ازهار و انوار ةچهر بر بهار هر كه جواناني ياد به و كردند آغاز گري نوحه و شيون
 و باريد مي اشك ها ديده از سحاب بودندي، گسار غم و كش مي متنزهات و بساتين

 فرا و كرد مي شيشه در خون تنگي دل از غنجان حسرت در غنچه و است؛ باران گفت مي
 و كرد مي چاك جامه عذار، بنفشه رخانِ گل تأسف بر گل، است؛ خنده كه نمود مي 

 كه داد مي اغلوطه و پوشيد مي ازرق ن،اسوگوار كسوت در سوسن، ام؛ شكفته گفت مي
 صباح كه سردي آه مدد به رفتار، خوش سروقامتي هر تلهف از آزاد، سرو رنگم؛ آسمان

 او، وفاق بر و بود نهاده نام تبختري را آن و كرد مي دوتا پشت كشيد، ميبر سحرگاه هر
 كه كرد مي سر بر خاك روزگار، ةغص از و نهاد مي تيره خاك بر سر پريشاني از خالف،
  ).215 :1386 جويني،( ... چمنم فراش

 از يكـي  آفرينـي،  زيبـايي  بـر  عالوه صناعات، انواع به آن آراستن و كالم كاربرد نوع اين
 تـاريخ سرتاسـر   در كـه  اسـت  ،كالم فخامت و آراستن يعني ،تراژدي هاي ويژگي ترين مهم

  .است بررسي درخور جهانگشا
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  گيري نتيجه. 4
 وجود هرگز رفته، سخن آن از باستان يونان در كه ادبي نوع آن معناي به ايران در تراژدي
 بين در كه دارد مشخص ساختاري كه است نمايش نوعي ادبي نوع اين زيرا است؛ نداشته
 در ساختاري چنين .گرفت مي انجام سرايان هم گروه سرودخواني آن،گوناگون  هاي بخش
 حيث از ،ها ويژگي وها  جنبه برخي از اما نيست؛ انطباق قابل جويني جهانگشاي تاريخ

 اين از توان مي كه دارد يوناني بزرگ هاي تراژدي با فراواني هاي شباهت ،محتوا و مضمون
 تاريخ تراژيك هاي جنبه بررسي در چه آن .كرد اطالق تراژيك اثري نام آن بهلحاظ 

 وقايع پرداخت در جويني عطاملك دستي چيره است اهميت حائز جويني جهانگشاي
 اثر اين در جويني .است كرده متمايز صرف تاريخ يك از را اثر كه اي گونه به ؛است تاريخي

 رنج و مرگ باعث ،كارها پايان به نديانديشبدون  كه كند مي بيان را هايي انسان سرگذشت
  بيش باكي بي و اقتحام دنيوي، هاي فريب از ناشي غرور .شوند مي ديگر انسان هزاران و خود
 شخصيت در ويژگي اين .كشاند مي مذلت خاك به عزت اوج از را انسان كه است حد از

 بست بن به را او محتوم تقدير كه  اي گونه به شود؛ مي مشاهده خوارزمشاه محمد سلطان
 و سقوط زمينة گونه بدين و شود مي مرتكب خطايي مغولي تجار با برخورد در و كشاند مي

 براي مناسب بستري داستان، قهرمان جانب از خطا اين .كند مي فراهم را خود بختي نگون
 را گناه بي هاي انسان از بسياري و محمد سلطان درنهايت و است داستان در كشمكشبروز 

 در تناسب به جويني كه هايي حكمت بر تأكيد و حوادث پايان .دهد مي سوق مرگ سوي به
 طريق اين از تا است داستان با مخاطب كردن همراه براي زمينه بهترين شود، مي يادآور تاريخ
 نوع اين .شود او در نفس تزكية نوعيموجب  و بگذارد تأثير مخاطب رواندر 

 فاجعه و ،كشمكش تراژيك، خطاي خوارزمشاه، زندگي در محتوم تقدير پردازي، شخصيت
 .اند شده كاويده جستار اين در كه است اثر تراژيك هاي جنبه ترين مهم جهانگشا تاريخ در
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