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  :درآمد

شك گوهر زبان پيوندي استوار با انديشه دارد و با آن يكي است چنانكه آن دو بي
توان جدا كرد، البته تبلور انديشه و حقيقت در زبان ادبي و هنـري بهتـر  از   را از هم نمي
شـود، از همـين رو بـه طـور خودآگـاه يـا ناخودآگـاه        يهاي زبـاني ممكـن مـ   ديگر گونه

آفرينندگان آثار ادبي و هنري از زبان به مثابة كوششي براي رسيدن بـه خويشـتن بهـره    
پـذيرد و در همـين زبـان    گيرند، كوششي كه به دليل در راه بودن، هرگز پايـان نمـي  مي

يابد و دانايي و ي ميشود و هستي و وجود انسان معنانسان آشكار مي است كه هستي بر
توان مدعي شد به دليـل مشـي ابـداعي زبـان،     گردد، تا آن جا كه ميناداني او پديدار مي

  1.معناستكنش ناب و رها از زبان ناممكن و بي

آيـد،  اي سـيال بـه حسـاب مـي    خانة هستي انسـان اسـت و مقولـه    البته زبان كه
  . كندردهاي مختلفي پيدا ميها و عوامل و شرايط متفاوت كاركمتناسب با موقعيت

گوينـده  : از همين رو رومن ياكوبسن كه براي هر ارتباط زباني، حضور شش عنصر
، رمز، مجراي ارتباط، پيـام و موضـوع را   )خواننده و گيرنده(شنونده ) نويسنده، فرستنده(

گيري پيام به سوي هـر يـك از ايـن    داند معتقد است زبان با عنايت به جهتضروري مي
  :كنداي پيدا ميصر، كاركرد و نقش ويژهعنا
  .گيري پيام به سوي گوينده استجهت: نقش عاطفي -1
 .گيري پيام به سوي فرستنده استجهت: نقش ترغيبي -2
ــه ســوي موضــوع پيــام اســت و در چنــين  جهــت: نقــش ارجــاعي -3   گيــري پيــام ب

 هايي كه نقش ارجاعي در آنها مسـلط ها و گفتهاي صدق و كذب نوشتهگيريجهت
 .پذير استاست، امكان

 .گيري پيام به سوي كد يا رمز استجهت: نقش فرازباني -4
 .گيري پيام متوجه مجراي ارتباطي استجهت: نقش همدلي -5
 2.گيري پيام به سوي پيام  استجهت: نقش ادبي - 6

هاي شش گانة ياكوبسوني را با توجه بـه  گرا، اين نقشاما هاليدي زبانشناس نقش
شود، به سـه  رتباط با گوينده ـ شنونده، زمينه و موضوع آن بررسي مي اين كه هر اثر در ا

  :دهدنقش يا عملكرد در زبان تقليل مي
عملكرد انديشگاني كه ضمن آن شخص تجربه و احساس خود را از عالم بيـان  «  -1

  .كندمي
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كند تا بـا ديگـران   اي استفاده ميعملكرد تعاملي كه گوينده يا نويسنده از قضيه -2

 .رقرار كندارتباط ب
  عملكرد متني كه ضمن آن گوينـده يـا نويسـنده پيـامي را بـه ديگـران منتقـل         -3

 3.»كندمي
هر يك از ايـن عملكردهـا بـه صـور مختلفـي ادا      «: افزايداو همچنين در ادامه مي

ميـزان   .ملي ارائة ميـزان قطعيـت در كـالم اسـت    اهاي عملكرد تعيكي از جنبه. شوندمي
. ش گوينده يا نويسنده نسبت به ميـزان  توفيـق انجـام عمـل    قطعيت عبارت است از نگر

نفي و اثبات در دو قطب . توان با قطعيت  تمام با نفي يا اثبات جواب داديك سؤال را مي
حالـت مختلـف   . توان ناتقارن ناميـد متقارن قرار دارند و لذا اين حالت نفي يا اثبات را مي

ن گوينده با استفاده از افعال و تعبيرات خاص تقارن خواند كه ضمن آتوان بيديگر را مي
و غيـره مطلـب را بـا درجـات     » شايد«، »احتماالً» «ممكن است«، »احتمال دارد«مانند 

  4.كندمتفاوتي از قاطعيت بيان مي

هاي فردي و تحت عطاملك جويني به طور آگاهانه يا ناآگاهانه، از رهگذر خالقيت
يـدي،  لاز كاركردهاي زباني سه گانة مـورد نظـر ها   تأثير تعينات اجتماعي، ضمن استفاده

هاي متعـددي  كند و تحت تأثير انگيزهرا تجربه مي جهان گشايتاريخ فرايند توليد متن 
  هـا و  ايـن نشـانه  . نمايـد ن را خلـق مـي  تهاي صوري مختلفي ايـن مـ  ها و ويژگيبا نشانه
  متنـوع و متكثـر و   هـا و جوامـع زبـاني    هاي زبـاني كـه محصـول تالقـي گفتمـان     ويژگي
اي سـاخته كـه   متن درهـم تافتـه   جهان گشايتاريخ هاي مختلفي است، از بنديصورت
. ان از هم متمايز كردوتهاي مختلف را به سادگي در آن نميهاي مربوط به گفتماننشانه

هاي متعدد و متكثر، هم زبان ادبـي اثـر خـويش را    جويني با استفادة استادانه از گفتمان
آورانه جهاني را آشكار كرده كـه انگـار   اي زبانشيده و گسترده كرده و هم به گونهغنا بخ

  .پيشتر پنهان و خاموش بوده است
بايسـت فقـط از عملكـرد    آيـد، مـي  اگرچه اين اثر، كه اثري تاريخي به شمار مـي 

ا هاي نفي يا اثباتي بـه خواننـده يـ   جسته و  تاريخ را از طريق گزارهتعاملي زبان بهره مي
نموده است، يا دست كم عملكرد غالـب در كتـاب ايـن نـوع     مخاطب خويش گزارش مي

  چنـين نيسـت و    امـا رسـيد؛  هـاي ديگـر بـه حـداقل مـي     بود و كاركرد نقشها ميگزاره
هاي زبـاني در سـه دسـته    را با توجه به نقش جهان گشايتاريخ هاي متن توان گزارهمي

  :بندي كردتقسيم
 د انديشگاني يا به تعبير ياكوبسن با نقش عاطفيهايي با عملكرگزاره -1
 هايي با عملكرد تعاملي يا نقش ارجاعيگزاره -2
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 هايي با عملكرد متني يا نقش ادبيگزاره -3

هاي دسـتة نخسـت كـه بيـانگر حـاالت و انفعـاالت روحـي        اما از آن رو كه گزاره
ي و عـدم صـدق و   هاي ديگر اندك است و از لحاظ بياننويسنده  است، در قياس با گزاره

  .توان از آنها در ضمن دستة سوم بحث كرداست، مي ككذب نيز با دستة سوم مشتر
اگرچه با توجه به موضوع اثر كه يك روايت تاريخي اسـت بايسـتي همـة روايـت     

بود و نويسنده كه درصدد گزارش تاريخي دورة خاصي بوده از زبـان  كتاب از نوع دوم مي
بـرد، ولـي او از ايـن امـر بـه      انتقال آنها به خواننده بهره ميجهت بيان قضايا و حوادث و 

توان گفـت  مثابة بستري مناسب براي ابداع فرمي خاص بهره جسته است، تا آنجا كه مي
گزيـد  ترين راه را برمياگر جويني تنها درصدد ارائة گزارش تاريخي صرف بود، بايد كوتاه

سـازي و  ناعات بيـاني كـه باعـث غريبـه    گيري از شـگردها و صـ  و از حاشيه رفتن و بهره
اندازها و بـه  پوشيد، حال آن كه وي با ترسيم چشمنامتعارف كردن زبان است، چشم مي

برد تا از تماشـاي  ر هنري زيبا، خواننده را از جادة زبان به حاشيه ميظتصويركشيدن منا
  .هايي كه آفريده لذت ببردهاي او و زيباييخالقيت

نويسنده بين گزارش تاريخ و خلق اثر ادبي موجب شـده اسـت   البته همين هروله 
تر انگارند و برخي بر بعد ادبي آن اصرار ورزند و گروهـي  كه برخي بعد تاريخي آن را مهم

از همين رو است كه اين اثـر هـم از حيـث    . هم هر دو بعد آن را با اهميت به شمار آرند
اي دريافت اين مطلـب، از منظـر زبـان    بر. تاريخي اثري ارزشمند است و هم از نظر ادبي

شناختي نقش گرا دو عملكرد برجستة زباني كتاب تحت عنـوان كاركردهـاي تـاريخي و    
  :گيردادبي آن مورد بررسي قرار مي

، از عملكـرد تعـاملي زبـان يـا بـه      جهان گشـاي تاريخ جويني در هر سه مجلد 
ضية يورش و ايلغار وحشيانة در جلد نخست از ق. بردتعبيري از نقش ارجاعي آن بهره مي

و در » اي درآويـزي براي تماشاي باغ وحش چنگيزي آن بايد به گردن زرافـه «مغول كه 
جلد دوم از جريان حوادث صـعود و هبـوط سـلطنت خوارزمشـاهيان و نيـز از فتوحـات       

هـاي غربـي بـالد اسـالم و در جلـد سـوم از مسـألة شـگرف و شـگفت          مغوالن در بخش
جويد تا با ديگران در اطراف و اكناف عـالم و ادوار مختلـف تعامـل و    ياسماعيليان بهره م

هرچند اسلوب تـاريخ نگـاري او در   . ارتباط برقرار كند و مورخ بودن خويش را اثبات كند
گزارش اين سه جلد در آن مقطع كوتاه تاريخي كه حدود يكصدو پنجـاه سـال انجاميـد،    

ز اين وقايع بدون اشارت به ديگـري ناتمـام   چنان با هم گره خورده كه گزارش هر كدام ا
رسد حـداقل دو نفـر ايـن كتـاب     نمايد، كامالً متفاوت است، تا آنجا كه گاه به نظر ميمي

  .اندسه جلدي را تأليف كرده
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اسلوب تاريخ نگاري او در جلد نخست بيشتر يا بر مشاهدات او مبتني است يا بـر  

رسـد بخشـي از ايـن    ميبه نظر  5.دانسته استمسموعات وي از افرادي كه آنها را ثقه مي
هـاي مربـوط بـه كوركـوز و اميـر ارغـون و حـوادث و        هاي وي، به ويـژه گـزارش  شنيده

هـا در دربـار آنهـا سـمت     ماجراهاي آنها با دربار مغول را از پدرش شنيده است كه مدت
در بـاب  ي كـه  بو بخشي از حوادث اين مجلد را نيز بـه ويـژه مطـال    6ديواني داشته است

چگونگي قدرت يافتن چنگيز و قبيله و اصـل و نسـب وي اسـت، احتمـاالً از روي منـابع      
   7.نوشته است تاريخ سري مغوالنمغولي همچون 

روش گزارش تاريخي او در اين جلد بيشتر بيان غيرمستقيم، همـراه بـا اسـتفادة    
مراعات النظيـر و  جهت ايجاد  هاي مختلفگيري از گفتمانبسيار از صناعات ادبي و بهره

هاست و از گـزارش مسـتقيم حـوادث، تـا حـد      فراواني صنايع لفظي به ويژه انواع جناس
تـاريخ بـراي او    ،تـوان گفـت در ايـن جلـد    به طوري كه مـي . اجتناب نموده است يزياد

اما به عبـارت  . هاي  ادبي و زباني خود را به نمايش بگذاردبستري است كه بتواند مهارت
هـاي تـاريخي را بـه    گيرد تا گزارهها و امكانات زباني و ادبي بهره ميين مهارتبهتر او از ا

صورت غيرشفاف و در پس پرده ارائه كند؛ چرا كه او خـود از كـارگزاران بـزرگ دسـتگاه     
حكومتي مغوالن بوده و در بيان مسائل بايد به خوش آيندهاي آنان نيـز گوشـة چشـمي    

ث ويرانـي كشـور ايـران و شـهرهاي آن از جملـه      داشت، از سويي هجوم مغوالن باعـ مي
ايـن وقـايع دل نسـوزاند و از آنهـا متـألم       توانسته برده نمينزادگاه خود او شده كه نويس

به . پس در گيرودار اين دو حالت متضاد، زباني هنري و غيرصريح را برگزيده است. نشود
  8.جم كل اثر استهاي تاريخي آن كتاب كمتر از يك سوم حاي كه حجم گزارهگونه

اسلوب تاريخ نگاري وي در جلد دوم كـه گـزارش تـاريخ خوارزمشـاهيان و تتمـة      
هاي غربي خالفت اسالمي است، با جلد نخست كامالً متفاوت ايلغار مغول و فتح سرزمين

توان به دو بخش اين جلد را از نظر گزارش تاريخي مي. است و گويي بيشتر از لوني ديگر
قسيم كرد؛ بخش اول كه تاريخ اوان دولت خوارزمشاهي است، طبعاً بايـد  كامالً متفاوت ت

از سـويي  . توانسته شاهد حوادث آن ايـام باشـد  منقول از اثري ديگر باشد، زيرا خود نمي
اما منـابع  . ده باشدياي نيست به اين كه حوادث را بواسطه از كسي شننيز در كتاب اشاره

البته جويني در آغاز كتاب خود از دو اثر نـام  . او هم در اين بخش چندان مشخص نيست
از  9ابن فندق بيهقـي  مشارب التجاربامام فخر رازي و ديگري  جامع العلومبرد، يكي مي

اي پيدا نشده است امـا ايـن اثـر    سفانه تاكنون نسخهأمتمشارب التجارب كتاب ارزشمند 
و ابن اثيـر  معجم االدباء  چندان با اهميت بوده  كه مؤلفاني چون ياقوت حموي در تأليف

اما . اند، در گزارش تاريخ خوارزمشاهيان از آن استفاده كردهالكامل في التاريخدر تصنيف 



 

 نامة فرهنگ و ادبپژوهش 206 ����

 
شـمرده اسـت و معلـوم     ممتجارب االجويني در باب اين كتاب به خطا رفته و آن را ذيل 

ار هسـت وي دچـ   تجارب االممو  مشارب التجاربنيست آيا به دليل كلمة تجارب كه در 
  اين اشتباه شده است و يا اصالً خود او از اين كتاب بهره برده است يا خير؟

نيز كه او از آن ياد كرده است اثري است از امام فخـر رازي در   جامع العلومكتاب 
باب تنظيم كرده است و به همـين سـبب    60هاي زمانه كه آن را در تقسيم بندي دانش

از آن در بـاب  ) يـك صـفحه  (ها يك بخـش انـدك   نام بردار شده است و تن» ستيني«به 
  10.تاريخ خوارزمشاهيان است

به هر روي در بخش اول كتاب گزارش حوادث بسيار كوتـاه و سـريع و مسـتقيم    
هـاي  نمايد و از صنايع و آرايـه هاي تاريخي بسنده مياست و نويسنده تنها به بيان گزاره

كـه حـوادث دوران اخيـر حكومـت     امـا بخـش دوم   . گيـرد ادبي و زباني كمتر بهـره مـي  
خوارزمشــاهيان و زمــان نزديــك بــه روزگــار اوســت ـ يعنــي حكومــت ســلطان محمــد   
خوارزمشاه و سلطان جالل الـدين منكبرنـي ـ ذكـر وقـايع همـراه بـا جزئيـات بيشـتر و          

سـال   100تر است و زيبايي زباني و ادبي آن نيز بيشـتر بـه طـوري كـه حـوادث      مفصل
صفحه به شـرح   170سال اخير آن در  50صفحه و ماجراهاي  47 آغازين اين خاندان در

كتاب نيز شرح حاكمان مغولي ايـران يعنـي جنتمـور و كوركـوز و      ةبقي. گفته آمده است
آخرين بخش كتـاب كـه جـويني در آن    . اميرارغون است كه با شرح جزئيات همراه است

الـدين  كـر احـوال شـرف   انصاف و عدالت تاريخ نگاري را به يك باره رهـا كـرده اسـت، ذ   
نمايانـد كـه احتمـاالً    خوارزمي است، كه در هجو او از هيچ چيز فروگذار نكرده و اين مي

كه او اين چنـين در هجـو و    استاي بوده بين شرف الدين و پدر جويني دشمني و كينه
  .هتاكي قلم را رها كرده است

تـرين   وان كامل، اين بخش به عنجهان گشايتاريخ پس از تأليف جلد دوم كتاب 
خاندان خوارزمشاهيان شناخته شده و همـه آثـار تـاريخي كـه بعـد از       ةاثر تاريخي دربار

خوارزمشـاهيان از روي ايـن كتـاب نقـل      ةهاي خود را دربـار اند گفتهجويني تأليف شده
ها و عبارات او را در كتـاب خـود   موارد حتي عين جمله ياند به طوري كه در بسياركرده
  :شودزير نقل مي ةبراي مثال دو نمون. اندآورده

  نخست ةنمون: الف

رسـيد و خواسـت كـه ناشـناخت او را     ) طغرل(قتلغ اينانج در آن حالت بدو « -1
مقصـود  : چون قتلغ اينانج او را بيافت گفت. ضربتي زند، تعريف را نقاب از روي برانداخت

يك ضربت نخـوت جبـروت و   به . از تكاپوي خويش و بيگانه دتويي در اين ميانه و مقصو
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او را بر شـتري افكندنـد و بـه نزديـك سـلطان      ...  سطوت رهبوت از دماغ پر كبر او ببرد

چون دشمن را بدان حالت ديد تقديم شكر ايزد را از اسـب پيـاده شـد و    . آوردند) تكش(
ه يكدلي نداشت ب روي در زمين ماليد و سر او را كه با اميرالمؤمنين الناصر الدين اهللا سر

كمـال الـدين شـاعر را كـه از نـدما و      . او را در بازار ري بر دار كردند ةبغداد فرستاد و جث
وزير با او گفـت  . او را به خدمت وزير نظام الملك مسعود بردند. مداح او بود گرفته بودند

كه  اين همه آوازه قوت و شكوت طغرلك آن بود كه مقدمه يزك لشكر پادشاه  اسـالم را  
  :كمال الدين در حال گفت. نداشت يك حمله پاي

  11»هنر عيب گردد چو برگشت هور            زبيژن فزون بود هومان به زور

در آن حالت قتلغ اينانج بر سر او رسيده و خواست تا بـه ناشـناخت زخمـي    « -2
مطلـوب تـويي در   : اينانج گفـت . سلطان جهت تعريف دامن خود را از روي برداشت. زند

او را بر شتري بار كرده پيش سـلطان تكـش    ةبت او را كشت و جثاين ميانه و به يك ضر
تكش سجده شكر گزارد و سر او را كه با ناصر خليفه سر خالفت داشت به بغـداد  . آوردند

يكي از ندماي سلطان طغـرل را پـيش نظـام    . فرستاد و تن او را در بازار ري بردار كردند
وازه طغرلك همين بود كه طاقت مقدمـه  آن همه آ: او را گفت. الملك مسعود وزير بردند

  :آن نديم بر فور گفت. يزك لشكر پادشاه اسالم را نداشت
  12»هنر عيب گردد چو برگشت هور            زبيژن فزون بود هومان به زور

  نمونه دوم: ب

در شهر رفـت و موكـل بـر    ... چون منكل بك به خدمت تكش رسيد سلطان« -1
گرفته بود بـه حـق بـازداد و بـه قصـاص برهـان       سر منكل بك گماشت تا هر چه بناحق 

بر موجب فتاوي ائمه او را به امام فخرالدين عبدالعزيز كوفي دادند تا بـه قصـاص   ... الدين
زمام مصلحت آن ملـك در كـف   ... پسر كه النفس بالنفس والجروح قصاص او را بكشت و 

يمـت مراجعـت بـا    كفايت پسر بزرگتر ناصرالدين ملكشاه نهاد و در رجب سال مذكور عز
  13».خوارزم به امضا رسانيد

تكش موكالن بر سر منكلي بيك گماشت تا هرچه بناحق از مردم ستده بود « -2
از وي گرفته به صاحبان مال رسانيدند و چون منكلي بيك آنچه به تحت تصـرف داشـت   

آن  .فرود آورد، او را به فخرالدين عبدالعزيز كوفي دادند تا به قصاص پسر خويش بكشـت 
گاه تكش خان پسر بزرگتر خود ناصرالدين ملكشاه را والي نيشابور گردانيده بـه خـوارزم   

  14.رفت
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ـ   ه در دوران هالكـو بـه درون    ژجلد سوم كتاب شامل ادامة حمالت مغوالن بـه وي

ايران و فتح قالع اسماعيليه، بخصوص قلعة الموت، است كه جويني در آنجا بـه گنجينـة   
سرگذشـت  يابد و از روي يكي از اين آثار معتبـر، يعنـي   دست ميهاي اسماعيليان كتاب
  .كندليه را تحرير مييتاريخ وقايع اسماع سيدنا

شيوة نگارش او در اين جلد نيز چون از روي مأخذ ديگـري نوشـته شـده اسـت،     
همانند اوايل جلد دوم است و از صـنايع لفظـي و ادبـي ماننـد مراعـات النظيـر و بـويژه        

ت، سـ ها و كنايات بسيار كمتر بهره برده ايات فارسي و عربي و ضرب المثلاستشهاد به اب
رسد بيشتر تحت تأثير مأخـذ  اما از نظر سبكي با جلد دوم نيز متفاوت است و به نظر مي

  .بوده است سرگذشت سيدناخود يعني 
شود به راحتـي  هاي مختلف مجلدهاي سه گانه نقل ميهايي كه از بخشدر نمونه

  .هاي نگارشي وي را مالحظه كردتفاوت اسلوبتوان مي
مكـث و درنـگ بسـيار    ده بـي نكند كه خوانالبته اين واقعيت زماين بهتر جلوه مي

گـرا  را از آغاز تا انجـام بخوانـد و از منظـر زبـان شناسـي نقـش       جهان گشايمتن تاريخ 
شـك در  بـي كاركردهاي زباني آن را در بعد تاريخي و ادبي با هم مقايسـه كنـد، آن گـاه    

خواهد يافت كه اسلوب نگارش كتاب يكدست نيست و تا حدودي در كل كتاب اضطراب 
از همين رو وقتي نويسـنده در صـدد گـزارش تـاريخي صـرف باشـد،       . سبكي وجود دارد

گـردد،  بيشتر مـي  ها كوتاه و رسانگي آنهاشود و به تبع آن جملهكاركرد زبان تعاملي مي
   غفلـت ه به عمد يا بـه طـور ناخودآگـاه از ايـن نقـش زبـان       هايي كه نويسنداما در بخش

شود تا هنرهـاي زبـاني و ادبـي خـويش را متبلـور      كند متن تاريخ براي او بستري ميمي
بـه دليـل همـين پـر رنگـي و      . نمايد و فرم و شكل ادبـي خـاص خـويش را خلـق كنـد     

اسـت كـه اگـر    اطالع رساني و گزارش حوادث  ةبرجستگي صبغة ادبي و غلبة آن بر جنب
هاي ادبي و هنري جدا كنيم ها و پيرايههاي كتاب را از آرايههاي تاريخي اين بخشگزاره

و متن كتاب فقط بيان رويدادهاي تاريخي باشد، حجم آن به مراتب كمتر از آنچه هست 
چنان كه در مقدمة جلد نخست گزارش تاريخي كـاملي از كـل مـتن آن تهيـه     . دوشمي
  .يباً يك سوم حجم اصل اثر شده استايم كه تقركرده

يل از صـ سخن رانده و به تف جهان گشاياز آنجا كه در جايي ديگر از ادبيت تاريخ 
در اينجا بـراي اجتنـاب از اطنـاب و     15ايمشگردهاي مختلف زباني و بياني آن بحث كرده

اهيان و ل، خوارزمشهر سه مجلد در موضوعات تاريخ مغوهايي از تكرار فقط به نقل نمونه
در بـاب   ،هاي سـه گانـه  اين قسمت ةكنيم و در پايان ضمن مقايساسماعيليان بسنده مي

  :ارزش ادبي آنها سخن گفته خواهد شد
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  جلد نخست -1

بندگان را چون يك چندي بـه دالـت    –تقدست اسماءه و عظمت نعماءه  –حق «
ـ      ٍآنكه ولَنَبُلونَّكم بِشَيء نَقـصٍ م الجـوعِ و و نَ االَمـوالِ و االَنُفـسِ و الثَّ  مـنَ الَخـوف  ـراتم

  .وباني دادذبر محك بال امتحاني كرد و در بوتة تجربت عنا  ]155/2[
  بر سنگ امتحانم چون زر برآزمايي          در آتش باليم چون گل فروچكاني

و بر حسب خبث فعال، هر يك عقال نكال آن كشيدند و به نسبت سـوء اعمـال و   
و چـون مقـرر   . ماالمال چشـيد  ]42/40[لسيئه سيئه مثلها رجس خصال شربت و جزاء ا

  ...است كه هر كاري را غايتي است و هر مبدأي را نهايتي
  اذا تم امر دنا نقصه
شـد كـه   لن يغلب عسر يسرين، از راه عقل و نقـل واجـب مـي   : و قال عليه السالم

ش بنـدگان  باز گشاده شود و اسباب رفاهيت و آساي –جل جالله  –خزاين مرحمت باري 
حسابش بر انـواع تكـاليف عـذابش بـر موجـب نـص       او باز آماده و صنوف بر و رحمت بي

  .سبقت رحمتي غضبي راند و سابق گردد و اوليات آن به اخريات الحق
  تن را كشش بار عاليق برسد            چون مدت عمر ناموفق برسد
  16»يك ذره به جملة خاليق برسد          نوميد نيم كه رحمت صانع پاك

  )بخش اول(جلد دوم  -2

لشكري در مقدمه به مرو روان كردند و محمد خرنك را آنجا بنشاندند و ايشـان  «
طوس رسيدند و نهـب  با لشكري انبوه و نود سر فيل هر يك مانند كوه بيامدند و ابتدا به 

ند و از آنجا به شـادياخ رفتنـد، در رجـب سـنة سـبع و تسـعين، و در       درو غارت بسيار ك
ادر سلطان محمد عليشاه بود كه از عراق بازگشته بود و اركـان ديگـر، بـرادران    شادياخ بر

كردند و در پيش شـهر بايسـتادند خاليـق    سالطين بر رسم نظاره بر مدار باره طوفي مي
بسيار به مطالعة لشكر بر برجي كه در مقابل ايشان بود بايسـتادند بـرج بيفتـاد آن را بـه     

هـاي  ا بگرفتند و غارت آغاز نهادند و شحنگان بـه سـراي  فال داشتند و هم در روز شهر ر
زهاد  و عباد فرستادند تا كسي بدانجا زحمتي نرساند و تا نيم روز به نهب مشغول بودنـد  

   17.»بعد از آن منادي كردند تا لشكر دست از غارت باز كشيد
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  )بخش دوم(جلد دوم  -3

طـات كـؤوس محامـات    في الجمله اركان و سروران بـر موافقـت سـلطان در معا   «
نوايي كار به نوي راه نوا را آهنگ كشيدند، و در استعداد آلت و با بي. نفوس مهمل ماندند

مرهفـات عتـاق برگزيـد، از     جنگ چنگ در دف و چنـگ زدنـد، و مبطنـات دقـاق را بـر     
آمد بم و زبر از رگ چنگ نالة زار مي. صراحي خون صراح جوشيد و ايشان راح پنداشتند

از نمد زين بستر و از جوشن قبـا  . د، همان شاه بود كه از زين تخت ساخته بودخواندنمي
و از خود افسر كرده آبكار و عون حرب و قتال را عوض ابكار و عون ربات الحجال گرفتـه  

مدام كرده، نيش دشمن  اكنون بر خالف معهود بزم بر رزم برگزيده، زخم ايام را مرهم از
اموش كرده، طرب اوتار بر طلب اوتار ترجيح نهاده، كميـت  كامي را از نوش دوستكامي فر

   18.»عتيق بر كميت عتيق اختيار كرده

  جلد سوم -4

اوايل سنه اربع و خمسين و خمسمائه از فرنگ لشكري انبوه بـه ديـار مصـر     در« 
آمد و به قتل و نهب مشغول گشتند، شابور كه وزير عاضد بود و حل و عقد مملكت مصر 

ن لشكر فرنگ به محاصرة قاهره مشغول گشتند و خليفه و وزير و تمامـت  در دست او چو
اهالي مصر و قاهره نوميد شدند شابور با سرور ايشان به هزارهزار دينار مصـري مصـالحه   
كرد بعضي مؤجل و بعضي نقد تا ايشان از محاصرة قاهره برخاستند و هم در ديـار مصـر   

كردنـد، و در آن وقـت نورالـدين محمـود بـن       بر انتظار استيفاي تتمة مال مواضعه مقام
زنگي بن اقسنقر صاحب شام بـود عاضـد و وزيـر و اهـل مصـر بـدو از اسـتيالي فرنـگ         

   19».استغاثت كردند و به مدد و معاضدت او استعانت جستند

  فرجام سخن

را بررسي كنـيم در   جهان گشايمتن تاريخ  20گراشناسي نقشوقتي از منظر زبان
ه عوامل مختلفي همچون بافت تاريخي، روابط قدرت و سـلطه، نهادهـاي   خواهيم يافت ك

اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيكي روزگار عطاملك در به وجود آمدن اين متن و صـورت  
در بخـش   جهان گشـاي زباني و معاني جديد آن مؤثر بوده است، از همين رو زبان تاريخ 

هـاي نويسـنده اسـت،    ها و شنيدهيدههايي كه محصول دهاي قسمتتاريخ مغول به ويژه
مانـد  مـاتي مـي   ةچندان شفاف نيست كه حقايق را به راحتي بنماياند، بلكه چونان شيش
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هـاي  كند و راز اين تحريف يا تعميه را بايد در ارادة قـدرت كه ظاهر حقايق را تحريف مي

  .آشكار و پنهان آن روزگار جست كه جويني در خدمت آنهاست
يدات زبـاني كـه ظـاهراً زيبـا و     همگيري از برخي شگردها و تبهره باالبته جويني 

دارد تا پيـام او را  قابل تأمل هستند، تا حدودي خوانندة جدي و مسئول را به درنگ وامي
ها و در نهايت متن زباني نهفته است دريابد و حقـايق آن  ها و جملهدر وراي اين واژه هك

خاطرنشان كند كه بخش اعظم حقـايق تـاريخي در    را براي ديگران آشكار سازد و بدانها
بـه همـين دليـل    . اين كتاب نهفته است و تنها بخش انـدكي از واقعيتهـا نمـودار اسـت    

هـاي  ، بويژه بخش مربوط بـه مغـول، از بـازي   جهان گشاينويسنده در توليد متن تاريخ 
  واري، موسـيقي، هاي شـادخ زباني يا به تعبير ديگر از جوامع زباني مختلفي مانند گفتمان

جويد و آيات، احاديث، امثال و حكم فارسي و ها، طبيعت و اصطالحات نحو بهره ميبازي
كند، تا بتواند بسياري از ي را در آن به وفور استخدام ميسهاي عربي و فارعربي و سروده

 گفتنـي . تواند بيان كند، در مطاوي آنها پنهان نمايدحقايق تاريخي را كه به صراحت نمي
چرا كـه  . كندهاي زباني در اين يافت مفهوم جديدي پيدا مياست هر كدام از اين جامعه

  21.هر زباني، داراي انگيزة كالمي است
هـايي از تـاريخ خوارزمشـاهيان و اسـماعيليان كـه چنـدان        حال آن كه در بخش

د، زبـان  كنـ ارتباطي با تاريخ مغول ندارد و به ظاهر از آثار تاريخي پيش از خود نقل مـي 
گـردد و از شـگردهاي زبـاني و    شود و حقايق به تصريح بيان ميآن تا حدودي شفاف مي

  .دهد، چندان خبري نيستاي كه رسانگي زبان را تحت الشعاع قرار ميبياني
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