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  چكيده
نثور زبان فارسي در سـبك فنّـي و مصـنوع    تاريخ جهانگشاي جويني يكي از برترين آثار م

جاي كتاب كوشيده است كه هم تاريخي مستند ارائه دهد و   است. نويسندة كتاب در جاي
ها آگاه كند. زباني   هم خوانندگان كتاب را از اوضاع و احوال مغوالن در دربار و فجايع آن

، ناگزير زباني شـاعرانه  است، به تناسب سبك دوره كه جويني براي بيان خود به كار گرفته
است. زبان  است كه در اين ميان از شگردهاي بالغي و عناصر تصويرساز بهرة بسياري گرفته

است كه از معاني ثانويه و اداي معاني چنـد وجهـي در    شاعرانه اين امكان را به جويني داده
است،  كرده كتاب خود بهره ببرد.  يكي از مواردي كه جويني در آن بسيار هوشمندانه عمل

الخط فارسي از گذشته تـا امـروز تغييـرات بسـياري بـه خـود         انتخاب نام كتاب است. رسم
را بـه شـكل همـان    » پ، چ، ژ، گ«الخـط پيشـين حـروف      است؛ براي نمونه در رسم ديده

نوشتند و خواننده در سياق عبارت اصل   مي» ب، ج، ز، ك«حروف نزديك به آنان؛ يعني 
اي   توصـيفي و برپايـة منـابع كتابخانـه    - د. در اين مقاله كه به روش تحليلـي يابي  واژه را درمي

است كه هدف و خواستة جويني در برگزيدن نام كتاب و همچنين هنـر   است، تالش شده
نويسنده در انتخاب اين نام شاعرانه مشـخص شـود. صـفات شـاعرانه و هنرهـاي بالغـي و       

است كه ايـن انتخـاب بـراي مغـوالن      ي بودهزيباشناسي همواره مورد توجه و دلخواه جوين
  عنواني مدحي است اما براي ايرانيان ذمي و سرشار از نكوهش است.
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Abstract 

Tarikh-e Jahangushay-e Juwaynī (The History of the World 
Conqueror) is one of the most invaluable rhetorical prose works 
in Persian literature. The author, Ata Malik Juwaynī, has 
attempted to present a valid historical account throughout the 
book to give his readers some information about the state of 
Mongols in the royal court and their tyranny. In alignment with 
the existing style in that period, the author has deployed a 
figurative language as well as rhetorical intricacies and 
illustrative elements to convey his message. The poetic and 
figurative language has given Juwaynī the opportunity to use 
idiomatic and multidimensional meanings in his book. A 
thoughtful choice has been made by Juwaynī in selecting the 
book tittle.  Furthermore, Persian writing has witnessed enormous 
change since the past, for instance, the alphabetical letters 
representing the sounds “P, Ch, Zh, and G” were written by the 
similar letters representing the sounds “B, J, Z, and K” back then 
so the reader had to understand actual terms in context. Using 
descriptive analysis and library resources, this study attempted to 
determine the artistic purpose behind choosing the book title by 
Juwaynī. Figurative qualities, rhetorical art, and aesthetics have 
always been favored by Juwaynī and his book title is seen as a 
praising entitle by Mongols while Iranians regard it disapproving 
and full of reproach. 

Keywords: Tarikh-e Jahangusha, Juwaynī , Figurative feature, Rhetorical 
Intricacy 
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 ٢٦١  جهانگشا خياعرانه در تارش يو صفت افتهينو يا  نكته

    مقدمه. ١

اجتماعي، فرهنگي و سياسـي ـ   هاي گوناگون    اي، عالوه بر جلوه  ادبيات در هر دوره   

سـازد ـ، در     هـاي جامعـه را در خـود مـنعكس مـي       اي اسـت كـه واقعيـت     كـه بـه مثابـة آيينـه    

بينـي و نگـرش     شود. در واقع، نويسنده جهـان   رويكردهاي هنري و زيباشناسي نيز بررسي مي

كند كه در ايـن ميـان نـاگزير از      هايش براي مردم بيان مي  ها و نوشته  خود را در قالب داستان

ي متـون ادبـي   گـذارد. بررسـ    استفاده از زبان است و اين بيان، تأثير مستقيم بر خوانندة اثر مي

سـازد و ايـن اثـر هنـري       براي اين كه چه عواملي پيام كالمي را بـه اثـري هنـري تبـديل مـي     

اي برخوردار است.   چگونه براي ابالغ پيام و پيوند آن با مخاطب مؤثر است، از اهميت ويژه

 سـازد، شـيوة بيـان و كـاربرد ويـژة زبـان و        آنچه يك اثر ادبي را از آثـار ديگـر متمـايز مـي    

توانـد صـرفاً معنـاي      تمهيدات و شگردهاي زبـاني اسـت. در همـه جـا منظـور از شـاعر نمـي       

اصطالحي آن باشد، بلكه هر سخنوري كه در قالب زبان، تصوير را در ذهن مخاطب بسـازد  

افتد. همـين مسـأله     رو گاهي شعر در نثر نيز اتفاق مي و آن را انتقال دهد، شاعر است و از اين

وارد قلمرو شعر شود و به ميزاني از توانش ادبي برسد كه بتـوان از آن تلقّـي    كه نثري بتواند

شعري داشت، بيانگر اين است كه آن از حيطة زبان ارتباطي و ابزاري خارج شده و قـدم در  

كـردن سـخن، آوردن     هـاي زيباسـازي و شـاعرانه     است. يكـي از راه  ساحت بيانگري گذاشته

اي خاص به اين   يي است كه هر سخنور سحرآفريني به شيوهكلمات و صفات شاعرانه و زيبا

  افزايد.   زند و بر جذابيت و تأثير كالم خود مي  كار دست مي

  بيان مسأله. ١-١
است كه تحت عنوان مبحث  نثر فارسي در طول تاريخ ادبيات تغييراتي به خود ديده   

هـم و برجسـته ـ هـم در بخـش      رود. يكي از موضوعات م  از آن سخن مي» شناسي نثر  سبك«

اي از نثر كه نويسندگان به سمت آفـرينش هنـري     زبان و هم ادبيات ـ بالغت است. در دوره 

گيري از عناصر زيباشناسي سخن بويژه بيان و بديع پيش رفتند، نثر بـه    و زيبايي سخن با بهره

، نثـري شـعرگونه   شود؛ تا جايي كه در قرن ششم و هفتم نثر فنّـي و مصـنوع    شعر نزديك مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٦٢

شـود و    شود. عنصر اصـلي نثـر مصـنوع، سـجع اسـت كـه در جمـالت پيـاپي آورده مـي           مي

وسيله نثر از صورت طبيعي و سادة خود بيرون آمده و به شعر و كـالم مـوزون نزديـك      بدين

شاعر و نويسندة زبردسـت تنهـا بـه    «گويد:   ). فرشيدورد مي٥٣: ١٣٩٢يزدي،   شود (ركني  مي

كند، بلكه او از نقش ديگر آن كه آفـرينش زيبـايي در     شناسي و منطقي اكتفا نمي  ننقش زبا

برنـد، شـاعرانه     هايي كـه شـاعران بـه كـار مـي       گيرد. البتّه همة صفت  كالم است نيز، بهره مي

كننـد. موضـوع     ها همان نقش عادي و فروتر از عادي را بازي مي  نيستند، بلكه بسياري از آن

). صـفت شـاعرانه   ٨٥٢: ١٣٨٧(فرشـيدورد،  » هاي شاعرانة صفات اسـت   تر جنبه بحث ما بيش

كنــد و بــه ســوي   در واقــع آن صــفتي اســت كــه فراتــر از حــوزة ســاختاري زبــان عمــل مــي

رود. زبان فارسي با تكيه بـر ويژگـي پيونـدي و تركيبـي بـودن خـود در         شاعرانگي پيش مي

توانـد در    اين صـفات شـاعرانه هـم مـي     آفريند.  ميها، براي مفاهيم نو، واژة تازه   ساخت واژه

تـرين اثـر     كتـاب تـاريخ جهانگشـا مهـم    «نويسـد:    خدمت مـدح باشـد و هـم ذم. شميسـا مـي     

عطاملك جويني است. وي بعد از حملة مغوالن به دنيا آمد و تمام عمر را در دستگاه ايشـان  

خ جهانگشا تاريخ معتبري است ها حكومت بغداد داشت... تاري  بود و هم از سوي ايشان سال

توان نخستين كتابي دانست كـه لغـات     است. اين كتاب را مي كه با نثر فنّي زيبايي نوشته شده

). به تناسب سـبك  ١٤٣: ١٣٨٧(شميسا، » است مغولي را دوشادوش لغات فارسي به كار برده

اسـت. همـان    بـرده  دوره نيز نويسنده تقريباً در سراسر كتاب از شگردهاي بالغي بهرة بسـيار 

رغـم   گردانـد. علـي    انگيـز مـي    كنـد و مـتن را خيـال     شگردهايي كه نثر را به شعر نزديك مي

تازد  بيند بر مغوالن مي  حضور جويني در دربار مغوالن، وي در كتاب خود هرجا مناسب مي

گـري    اي از گـزارش وحشـي    نمايد. نمونه اي را بر آنان وارد مي  و انتقادهاي سخت و كوبنده

چون خبر «نويسد:   تازي عطاملك بر آنان است كه مي  مغوالن در زبان رثا، شاهدي براي قلم

مقدم ربيع به ربع مسكون و رباع عالم رسيد، سبزه چـون دل مغمومـان از جـاي برخاسـت و     

گـري    هنگام اسحار بر اغصان اشجار بلبالن بـر موافقـت فاختگـان و قمـاري، شـيون و نوحـه      

بر ياد جواناني كه هر بهار، بر چهرة انوار و ازهـار در بسـاتين و تنزهـات، مـي      آغاز كردند و

گفت باران اسـت و غنچـه     باريد و مي  ها اشك مي  كش و غمگسار بودندي، سحاب از ديده

رنگـم. سـرو     داد كـه آسـمان    پوشيد و اغلوطه مي  در سوسن در كسوت سوگواران، ازرق مي

كشـيد،    رفتار، به مدد آه سردي صـباح هـر سـحرگاه مـي      خوشآزاد از تلهف هر سروقامتي 



 ٢٦٣  جهانگشا خيشاعرانه در تار يو صفت افتهينو يا  نكته

كرد و آن را تبختري نام نهاده بود و بر وفـاق او، خـالف از پريشـاني سـر بـر        پشت دو تا مي

(جـويني،  » كـرد كـه فـرّاش چمـنم...      نهاد و از غصة روزگار خاك بر سر مـي   خاك تيره مي

بر تاختن بر مغوالن و نقد كوبنده بر آنان،  ). همانگونه كه پيداست جويني عالوه٢١٥: ١٣٨٨

گيري از شگردهاي گونـاگون شـاعري همچـون تشـخيص،       در قالب زباني شاعرانه و با بهره

گـري مغـوالن تـوان و عالقـة خـود را در        تشبيه، كنايه و استعاره، عالوه بر گـزارش وحشـي  

  ست.ا شاعرانگي با استفاده از شگردهاي بالغي به خواننده نشان داده

  پيشينة پژوهش. ٢-١
ارشـد بـه صـورت     هـاي كارشناسـي    نامـه   هاي بسياري در قالب مقاله و پايان  تاكنون پژوهش

هـا از    اسـت كـه هـر كـدام از آن      مجزا و تطبيقي بر روي كتاب تاريخ تاريخ جهانگشا انجام گرفته

هـاي    ررسـي جلـوه  ) به ب١٣٧٦اند. در پژوهشي كه ميرشجاعي ( منظري اين كتاب را بررسي كرده

اسـت، عناصـر بيـاني و بـديعي در تـاريخ جهانگشـا         ادبي در تـاريخ جهانگشـاي جـويني پرداختـه    

هـاي    ) بـه ويژگـي  ١٣٨٠است. عباسـي (   استخراج و شيوة استفادة برخي از اين عناصر بررسي شده

ني را ) صـور بيـاني در جهانگشـاي جـوي    ١٣٨٠نسـب (   است. آريايي  ادبي تاريخ جهانگشا پرداخته

هاي ادبـي در تـاريخ جهانگشـاي جـويني       ) به بررسي آرايه١٣٨٨است و سورتيجي (  بررسي كرده

است كه هر سه اثر اخير جنبة توصيفي دارد و نتيجة آن اسـتخراج عناصـر بيـاني و بـديعي       پرداخته

يي هـاي لفظـي جـويني بـا اَعـالم جغرافيـا        ) به بازي١٣٩٤در كتاب تاريخ جهانگشاست. سالميان (

دانـد.اما   هاي سبك شخصي جويني در تاريخ جهانگشـا مـي    است و آن را يكي از ويژگي  پرداخته

 است. گذاري كتاب، هيچ پژوهشي صورت نگرفته تاكنون در بارة صفات شاعرانه و نيز علّت نام

  اهميت موضوع. ٣-١
ملـك  سـتيزي عطا   مغـول «اي بـا عنـوان     ) در مقالـه ٢٩-٤٨: ١٣٨٩اف (  خـاتمي و عـرب  

ها معتقدند كه جويني   اند. آن  اين كتاب تاريخي را بررسي كرده» جويني در تاريخ جهانگشا

  است:   به دو روش عمده به ستيز با مغوالن پرداخته

هايي كه بـراي بيـان     هاي دقيق از وقايع و فجايع مغول و ديگري روش  يكي با گزارش

هـاي خـود از مسـائل      ني در گـزارش جـوي  اسـت.  ها با هوشمندي انتخـاب كـرده    اين گزارش



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٦٤

ريـزي و كشـتار جمعـي. جـويني كشـتارها و        . خـون ١اسـت؛ از جملـه:    بسياري پرده برداشته

هايي كه در شهرهاي مختلف به وسيلة سربازان مغولي شكل گرفته را به صـورت    ريزي  خون

خـود را بـه   هـايش، نظـر و قضـاوت      است. او در ميان نوشـته  كامالً دقيق و مبسوط ثبت كرده

ذكر «. تجاوز، غارت و ويراني. جويني تحت عنوان ٢است.  صورت اشاره و كنايه بيان كرده

هـا، تجـاوز و     شهرهاي مختلـف ايـران، تصـوير واضـح و روشـني از ويرانگـري      » استخالص

اسـت. نحـوة توصـيف جـويني ايـن گونـه اسـت كـه ابتـدا از           گري مغوالن ارائه كرده  غارت

كند تـا عمـق     راند و سپس ويراني شهرها را با توصيفي دقيق بيان مي  ميآباداني شهرها سخن 

. سـتيز بـا دانـش و تمـدن. بـا حملـة       ٣باشـد.   فاجعة حملة مغوالن را ثبت كند و نمـايش داده 

هـا دچـار شـد. مغـوالن تمـام        ها، دانش و تمدن نيز به سرنوشـت شـهرها و سـاكنان آن     مغول

از دم تيغ گذراندند. مـدارس و مسـاجد بـه آغـل حيوانـات       دانشمندان، شاعران و بزرگان را

تبديل شد و به طور كُّلي، اثري از دانش و تمدن باقي نگذاشتند. جويني با توصيف گذشته، 

است و هم نسبت به نابودي دانـش   ها را تحقير كرده  دانشي مغوالن هم آن  نحوة زندگي و بي

ييع دين. دين و مـذهب از موضـوعاتي اسـت    . تض٤و تمدن ايران زمين تأسف خورده است. 

است. او با آوردن آيات و احاديث و  كه جويني براي خوارداشت مغوالن دستاويز قرار داده

  كند.  ها را خوار و تحقير مي  ديني مغوالن آن  اشاره به بي

گيري مغوالن و ارائه   دوم، جويني براي شرح وقايع، افشاي سفاكي و وحشي   در روش

و » زبـاني (ادبـي)  «از اجتمـاع و اوضـاع اجتمـاعي آن روزگـار، از دو روش كلّـي       تصويري

هاي مبتني بر مسائل زباني و فنون ادبي استفاده شده   است: الف) روش استفاده كرده» فكري«

. كاربرد آيـات و احاديـث.   ١بندي كرد:   توان در ذيل عناوين زير تقسيم  توسط جويني را مي

. استفاده از تشـبيه و بيـان شـاعرانه.    ٤. استفاده از تمثيل. ٣فارسي و عربي.  . استفاده از اشعار٢

هاي مبتنـي بـر افكـار و      . به كارگيري ذم شبيه به مدح. عالوه بر اين موارد جويني از روش٥

اسـت. ايـن افكـار و باورهـاي دينـي       باورهاي ديني نيز در ثبت وقايع كتاب خود بهـره بـرده  

. ٣. اسـتفاده از وعـدة پـاداش و وعيـد عـذاب.      ٢ه از تفكر قضـا و قـدر.   . استفاد١عبارتند از: 

داري و دقـت،    نكوداشت گذشته براي نكوهش اين روزگار. به طور كلّي، جويني بـا امانـت  
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وضـع خـاص   «نويسـد:    ندوشـن مـي   اسـالمي اسـت.   وقايع تاريخي كتاب خود را ثبـت كـرده  

ر، نه از طريـق نثـر كـه سـرد و صـريح و      اجتماعي و حكومتي ايران، موجب شد تا بيان ضمي

» اي و پوشــيده دارد، صــورت گيــرد  مســتقيم اســت، بلكــه از طريــق شــعر كــه لحنــي كنايــه 

: چهارده). از اين رو نويسندگان هم براي بيـان مقاصـد خـود ناچـار     ١٣٩٦ندوشن،   (اسالمي

  به استفاده از زبان شاعرانه هستند.

اي ضـروري در آمـوزش و پـژوهش      قـق تجربـه  هاي ادبي از جهتي براي خود مح  پژوهش

رو داراي اهميـت   ؛ از ايـن شود  و از طرف ديگر توسط ساير محقّقان و مشتاقان مطالعه مي باشد  مي

عمـالً تنهـا   «نويسـد:    بااليي است. در جايي برتولد اشپولر ـ مورخ غربي تاريخ مغول در ايران ـ مي  

طرفانـه و برپايـة واقعيـت      دهد و اين تواريخ بي  رش ميمنبع، تواريخي است كه از وقايع زمان گزا

  ).  ٦: ١٣٦٨(اشپولر، » تدوين نيافته، بلكه گاه به رنگ تعمد و غرض نويسنده آلوده است

  متن اصلي. ٢
اي مهم و اساسي در انتخاب نام يكي از كتب مرجع، هـم در    بيانگر نظريه اين پژوهش

. با رمزگشايي از نام كتاب تـاريخ جهانگشـا، گـرد    تاريخ ايران و هم در ادبيات فارسي است

بسياري از ابهامات در مطالب اين كتاب زدوده خواهد شـد و بـه حـس مسـئوليت پـذيري و      

داري جويني در جاي يك مورخ  در ابالغ پيامي تاريخي به خوانندگان ايـن تـاريخ و     امانت

گيـري از بيـاني     مغـوالن بـا بهـره   دوستي او در بيان بسياري از جنايات و فجايع  همچنين وطن

رو پـژوهش در ايـن موضـوعات در قالـب      شاعرانه و غيرمستقيم پي برده خواهد شد؛ از ايـن 

هـاي دانشـجويي بـا اهميـت اسـت. عـالوه بـر مـوارد بـاال، جـويني از             نامـه   مقاله و حتّي پايان

اسـت. ايـن    بهره بردههاي مبتني بر افكار و باورهاي ديني نيز در ثبت وقايع كتاب خود   روش

. استفاده از وعدة پـاداش  ٢. استفاده از تفكر قضا و قدر. ١افكار و باورهاي ديني عبارتند از: 

. نكوداشت گذشته براي نكوهش اين روزگـار. بـه طـور كُلّـي، جـويني بـا       ٣و وعيد عذاب. 

مختلـف،   هـاي   است. او به روش داري و دقّت، وقايع تاريخي كتاب خود را ثبت كرده  امانت

است؛ امـا آنچـه    داده نشان   گري و جنايات مغول  ستيزي خود را نسبت به وحشي  تنفر و مغول
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ست. در اين مقالـه، نگارنـدگان   »گشا  تاريخ جهان«در اين مقاله بررسي نشده نام كتاب يعني 

 ستيزي جويني در انتخاب نام كتابش و تعريض و ايهامي كه در ايـن اسـم    در پي اثبات مغول

اسـت، زبـاني    ابزاري كه جويني براي تاختن بـر مغـوالن بـه كـار گرفتـه      وجود دارد، هستند.

شناسـي نثـر فارسـي، مقبـول آن دوره       شاعرانه و تصويرساز است كه با توجه به جريان سبك

اسـت كـه خـود عيـاري بـراي      » ايهـام «است. يكي از صنايع بديع معنوي در بالغت،  نيز بوده

با بكارگيري واژه يا تركيبي در دو معناي متفاوت، ذهـن مخاطـب را    شاعرانگي است. شاعر

آورد. لطـف ايهـام در     سازد و مجالي براي لذّت كشف پديد مـي   در كشف معنا شريك مي

كند؛ به اين معنـي كـه ذهـن را بـه عمـد متوجـه         اين است كه شاعر با ذهن خواننده بازي مي

تــر اســت،   تــر و شـاعرانه   تـر و هنــري   ظريــف كنــد و معنــي ديگـر را كــه   يكـي از معــاني مـي  

كنـد. در ايـن     هـاي عـادي دور مـي     دهـد و از دسـترس ذهـن     الشعاع معني اول قرار مـي   تحت

). ١٣١-١٣٢: ١٣٨١رسد (شميسا،   صورت هرگاه خواننده متوجه آن شود به لذّت كشف مي

ه قوطي كبريتي بسازد كه هم كرد ك  پيكاسو آرزو مي«نويسد:   ژان پل سارتر دربارة ايهام مي

). ايهام هنر پايه و اساسـي  ٢١: ١٣٤٨(سارتر، » خفّاش باشد و هم در عين حال قوطي كبريت

آرايد. ايهام انـواع مختلفـي دارد كـه      شعر است و سخن را به لطف دو وجهي كردن معنا مي

  اند.   در كتب بالغي و بديعي گذشته و معاصر انواع مختلف آن را برشمرده

اسـت كـه خـود انـواع گونـاگوني      » كنايه«ز ديگر شگردهاي بالغي در تصويرسازي ا

الشـيئي بـه     دارد. يكي از انواع كنايه تعريض است. تعريض در لغـت عـرب از ريشـة عرضـي    

يابـد و بـه دو مفهـوم      معني آشكار كردن است؛ اما در باب تفعيل، معنـاي ضـد ريشـه را مـي    

). نوعي از تعريض چنـين  ١٠٠: ١٣٨٠تن است (محبتي، پنهان كردن و پوشيدن و آشكار نگف

است كه عكس اعمال يا صفات كسي را ذكـر كنـيم و در ايـن صـورت تعـريض بـه طنـز و        

شود؛ مثالً دربـارة كـودكي كـه در درس تنبـل اسـت، بگـوييم او هميشـه          سخره نزديك مي

اسـت و در  زدن   ). بـه عبـارت اخـري تعـريض گوشـه     ٢٨٤: ١٣٨٥شاگرد اول است.(شميسا، 

اصطالح كالمي است كه بدان اشاره شـود بـه معنـي ديگـري كـه از سـياق عبـارت و قرينـه         

پـس  ). ٢٠٩: ١٣٩٢گردد و وجه اطالق تعريض بر كنايـه واضـح اسـت (رجـايي،       مفهوم مي
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بگـوييم و معنـاي   » عاقـل «افتد. مثالً به كسي   گاهي تعريض در يك واژه يا تركيب اتفاق مي

  نيم:عكس آن را اراده ك

  ؟ناصحم گفت كه: جز غم چه هنر دارد عشـق «

  

»برو اي خواجة عاقـل هنـري بهتـر از ايـن؟!        

).١٤٤: ١٣٨٦(حافظ،   

هايي ـ اعم از كتاب و مقاله ـ كه     نكتة گفتني در اينجا اين است كه با توجه به پژوهش

ه همـة  است، تا كنون انتخـاب عنـوان كتـاب از نظرگـا     دربارة تاريخ جهانگشا صورت گرفته

هـاي بررسـي نثـر فارسـي از جملــه       اسـت. بـا اينكـه برخــي از كتـاب     پژوهنـدگان دور مانـده  

شناسـي نثـر سـيروس      سـبك «و » فنّ نثر حسـين خطيبـي  «، »الشعراي بهار   شناسي ملك  سبك«

گيري از شگردهاي بالغـي و عناصـر تصويرسـاز شـاعرانه     از منظر زيباشناسي و بهره» شميسا

ها و نه در هـيچ پژوهشـي بـه ايـن نكتـة مهـم         اند، نه در اين كتاب ي كردهاين كتاب را بررس

اسـت. بـراي توضـيح و تبيـين ايـن نكتـه ابتـدا         است و از چشم همگان دور مانـده  توجه نشده

  الخط فارسي در قرون گذشته ضروري است.توضيحي دربارة رسم

  الخط فارسي  . رسم١-٢
هاي مختلفي وجود دارد. برخي آن را بـه دو    گاهالخط فارسي ديد  دربارة تحول رسم   

اند. برخي نيز بـراي آن قائـل بـه سـه دوره هسـتند: دورة        تقسيم كرده» جديد«و » قديم«دورة 

اول از قرون ابتدايي شروع و تا قرن پنجم طول كشيده است. دورة دوم از قرن ششم تا دهـم  

گيرد. جالل متينـي بـا     م تاكنون را در برميشود و دوره آخر تقريباً از قرن يازده  را شامل مي

هـاي    ها انجام داده، ويژگي  هاي موجود از هر دوره و مطالعاتي كه بر روي آن توجه به نسخه

  گانه برشمرده است.   هاي سه  زير را براي دوره

كـه در آن كاتبـان   . دوره اول مربوط به قرن پنجم است ـ بر اسـاس اسـناد موجـود ـ      ١

 ارسي را هم به شكل:  چهار حرف ف

كـه  «، و كلمات »ب، ج، ز، ك«و هم به صورت  

را مراعـات  » ذال فارسـي «اند (قاعـدة    نوشته» كي، كه، چي، چه، چ«هاي   را به صورت» و چه

انـد و در    را در بسـياري از مـوارد بـه كلمـة بعـد متّصـل نوشـته       » كه«اند). كاتبان حرف   كرده
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اند. اين شيوه به ندرت تـا    را در برخي از موارد رعايت نموده» فاء اعجمي«ها   بعضي از نسخه

  است. قرن دهم نيز تقليد شده

شود و تقريباً در قرن دهم خاتمـه    . دورة دوم كه از ابتداي قرن ششم هجري شروع مي٢ 

اندــ يـك دسـت نبـودن       الخط اين دوره ـ برخالف آنچـه گفتـه     يابد. از مختصات بارز رسم  مي

اسـت. آنچـه قـبالً    » پ، چ، ژ، گ«ن بخصوص در طرز نوشتن چهار حروف فارسي شيوة كاتبا

اسـت،   الخط قديمي فارسي بوسيلة مستشرقان و دانشمندان ايراني گفته شـده   دربارة اصول رسم

). بـراي  ١٣٦: ١٣٤٧(متيني، هاي مكتوب در اين دوره صادق است   تنها در مورد بعضي از نسخه

هـاي فارسـي از     ن دوره دو مشكل وجود دارد: يكـي فراوانـي نسـخه   هاي خطّي اي  مطالعه نسخه

  هاي سراسر جهان.    ها در كتابخانه  قرن ششم به بعد، و ديگر پراكندگي اين نسخه

گردد و از نظر اصـول كلّـي تـا      . دورة سوم كه تقريباً از قرن يازدهم هجري آغاز مي٣

  ).  ١٣٦(همان: يم دورة ما نيز ادامه دارد و به شيوة آن آشنايي دار

اسـت.   هجري قمري تأليف كـرده  ٦٥٨تا  ٦٥١هاي   جويني كتاب جهانگشا را بين سال

تـرين،    شـود؛ امـا قـديم     الخط فارسـي محسـوب مـي     هايي كه جزو دورة دوم تحول رسم  سال

الحجـة    ترين نسخة موجود تاريخ جهانگشا، با تاريخ كتابـت چهـارم ذي    ترين و صحيح  كامل

هجري قمري ـ يعني دقيقاً هشت سال پس از فوت عطاملك جويني ـ در كتابخانـة     ٦٨٩سال 

شود. اين نسخه، نسخة اسـاس محمـد قزوينـي بـراي       نگهداري مي ٢٠٥ملي پاريس با شمارة 

بـه  «گويـد:    الخط اين نسخه مي  هاي رسم  است. قزويني دربارة ويژگي تصحيح جهانگشا بوده

نويسد و در كتابت مـا بـين     سي را مانند ب، ج، ز، ك عربي ميطور كّلي پ، چ، ژ، گ فار

)، چشمه، پر، ژرف، پر، پريد، پـري (ص  ٣٠٠گذارد، استثنا: پاك (ص   ها هيچ فرقي نمي  آن

)، دژم (ص ٤٨٧)، اوچــه (ص ٤٨٦)، قباچــه (ص ٢٣٤)، قراچــه (ص ١٩٨)، پــران (ص ٢٢٩

ــك (ص ٤٦٣ ــابر٧٤: ١٣٨٨(جــويني، )» ٧٨) و نحــو ذال ــه واج ). بن » پ، چ، ژ«اين، فقــط س

اي بـراي گـاف فارسـي در ايـن       اند ولي هيچ نمونـه   ها نوشته شده  گاهي به شكل امروزي آن

انـد. در ايـن نسـخه، واژة      ها را به صورت كاف عربـي نوشـته    نسخه نيامده است و همة گاف

  است. فتهبكار ر» كشا  جهان«جهانگشا هم در صفحه اول كتاب و هم درون متن به صورت 
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  كتابخانه ملي پاريس ٢٠٥گشا از نسخه   جهان ٢صفحه 

  
  كتابخانه ملي پاريس ٢٠٥گشا از نسخه   جهان ٤صفحه 

يك از دو واژه مصـوتي بـراي خوانـدن درسـت نـام كتـاب         با توجه به اين كه در هيچ

  كنيم.  ذكر ميرسد،   به نظر مي» كشا«و » جهان«نيامده است، معاني مختلفي را كه از دو واژة 

جِهان صفت فاعلي است كه از ديدگاه دستوري با تركيب بن مضارع به عالوة الف و 

هايي است كه بـراي سـاخت     جهان. اين روش، يكي از راه  شود؛ جه + ان   نون ساخته مي

هاي چون: دوان، روان، خندان،   است و صفت  صفت فاعلي در زبان فارسي، بكار گرفته شده

گوينـد، زيـرا     ها را صفت حاليه مـي   اند. اينگونه صفت  ...، با همين روش ساخته شدهشتابان و

). گريـان يعنـي در حـال    ١٤٦:  ١٣٩٠گيـوي،  رسـانند (انـوري و احمـدي     حالت فاعلي را مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٧٠

گريه؛ خندان يعني در حال خنده. بنابراين جهان، يعنـي در حـال جسـتن، هـر موجـودي كـه       

ز اهل جهـان (مـردم) و جِهـان بـه معنـاي جهنـده و در حـال        حركت كند. لفظ جهان مجاز ا

اسـت. بـراي نمونـه در جـايي      حركت، چنـد بـار بوسـيله جـويني در مـتن كتـاب بكـار رفتـه        

اكنون كه مياه اقبال در انهار مـراد ايشـان جـاري اسـت و سـپاه محنـت و غـم در        «گويد:   مي

ان نامدار بودند چگونـه طـاري،   منازل و مراحل معارضان و معاندان كه خسروان جبار و شاه

، اسير اميـر و اميـر   جهان از آن جماعت جهان و زمانه به چه نوع دستخوش آن طايفه است و

). در ايـن مـتن جهـان اول بـه     ١٢٣: ١٣٨٨(جـويني،  » اسير شده، و كان ذالك علي اهللا يسـيرا 

ار رفتـه  معناي اهل جهان يعني مردم و جهان دوم در معنـاي جهنـده و در حـال حركـت بكـ     

ذكر حاتم طييء در «است. بار ديگر نيز، جويني اين دو واژه را در كنار هم بكار برده است: 

 جهـانِ جهـان  روزگار او طي شد، و حلم احنف به نسبت حلم او الشيء، در عهـد دولـت او   

). جهـان در متـون گذشـته در سـه     ٢٦٩(همان: » آرام گرفت و صعاب فلك ناساگار رام شد

  بسيار بكار رفته است.» موجودات در حال حركت«و » اهل دنيا«، مجاز »گيتي«معني: 

  .  جهان: در معني اهل جهان:١-١-٢
  جهـان همـه دشـمن شـود ز دامـن تـو       اگر  

  

  اي اسـت   رسـته جهـان   از جهاناگـر در  «

  

»به تيغ مرگ شود دست من رها اي دوست    

).٥٠٦: ١٣٨٩(سعدي،   

ــته    ــتن بس ــر خويش ــق ب ــت  در از خل »اي اس  

).١٦٧: ١٣٨٧همان، (  

  .  جهان: جهنده، موجود در حال حركت:  ٢-١-٢
ــر    « ــز ببـ ــي تيـ ــد يكـ ــد آمـ ــيش انـ ــه پـ   بـ

  

بيامــــد بــــه تخــــت كيــــان برنشســــت «  

  

ــد    « ــي بريـ ــت نيكـ ــر دسـ ــر بسـ ــه سـ   همـ

  

»چون درخـش و خروشـان چـو ابـر     ِجهان    

).٧٦: ١٣٥٤(اسدي،   

ــن جهــان   ــت اي ــان گرف ــت جه »را بدس  

).٧٣٤: ١٣٨٦(فردوسي،   

»را ببـــــد مســـــپريد جهـــــان جهـــــان  

). ٥٧٠(همان:  



 ٢٧١  جهانگشا خيشاعرانه در تار يو صفت افتهينو يا  نكته

  گويد:  فرخي در وصف شمشير محمود غزنوي مي

ــاد  « ــش اوفت ــر آت ــو ب ــغ ت   روزي درخــش تي

ــو در ســنگ شــد نهــا  ــيم تيــغ ت   نآتــش ز ب

  

ــان  « ــن جه ــه از اي ــان را ك ــانج ــود جِه   ب

  

ــي      ــنگ برزن ــر س ــي ز ب ــو آهن ــون چ  و اكن

»ِجهـان آسيمه گردد و شـود انـدر جهـان       

).٧٤: ١٣٧٣سيستاني،   (فرخي  

»كـــــرديش دوبـــــاره ايـــــن جهـــــاني     

).١٣٨٦: ١٣٧٤(مولوي،   

هيچ تُبـع را تبـع   جِهان كسري نگذاشته و جهان   كسري را بي   پرور، هيچ  گردون دون«

  ).٤٩: ١٣٨٩(زيدري نسوي،   »نگشته است

  ُكشا:. ٣-١-٢
 كُشا صفت فاعلي از كُشتن است و معني فاعليت دارد، يعني بـر انجـام دهنـدة كـار يـا     

كند. از ديدگاه دستوري اين صفت از بن مضارع بعـالوة    دارنده و پذيرندة حالت داللت مي

هايي كه با ايـن روش در زبـان فارسـي      كُشا. بسامد صفت است: كُش+ ا  شده  الف ساخته 

هـا را    اند، بسيار باالست؛ مثل: زيبـا، گويـا، بينـا، دانـا، رسـا و ... . اينگونـه صـفت         ساخته شده

رســانند (انــوري و   گوينــد، زيــرا ثبــوت و دوام فعــل را در فاعــل مــي  مشــبهه نيــز مــيصـفت  

، يعنـي آنكـه همـه چيـز يـا      »دانـا ). «٨٢: ١٣٩٠؛ وحيديان كاميار،١٤٦: ١٣٩٠گيوي،  احمدي

نيز يعني آنكه هميشـه  » كُشا«بيند؛ بنابراين   ، آنكه هميشه مي»بينا«داند و   خيلي چيز هميشه مي

  كُشد.   مي

  ، بــــد كنشــــا، ظــــالمي!كُشــــايــــره خ«

  نيســــت شــــفيعيت كــــه گويــــد مكــــش

  

ــن     ــد مكـ ــش و بـ ــان مكـ ــه نيكـ ــن همـ  ايـ

»نيســــت حريفيــــت كــــه گويــــد مكــــن  

).٩١٥: ١٣١٦(خاقاني،   

، الف ندا باشد؛ اما در »كشا«جا با توجه به سياق بيت، الف در   نمايد كه در اين  البتّه مي

گشـا،    گشا در تركيب تاريخ جهـان   ه كه جهانگون  معناي بسيار كشنده هم وجهي دارد. همان

صفت جانشين موصوف است. يعني اين كتاب، شرح وقـايع و اتفاقـات حملـه چنگيـز خـان      
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كُشا (به فتحه/كسره جيم) عالوه بر معنـاي ظـاهري     گشايندة جهان است. عنوان تاريخ جهان

  ي كشنده يافت نشد.در معنا» كُشا«آن به دو صورت ديگر هم موجه است. نمونة ديگري از 

نخست اينكه جهان را مجاز از اهل جهان (مردم) به عالقة حال و محل، يعني ذكر محل و 

كُشا يعني   ارادة حال بگيريم و كُشا را به معناي كشنده، كه در اين صورت تاريخ جهان

هاي   است. براي اين توجيه نمونه تاريخي كه در آن كشته شدن اهل جهان (مردم) ثبت شده

ها پس از تسخير هر شهر تعداد   توان استخراج كرد، زيرا مغول  زيادي از متن كتاب مي

گذراندند. بعد از گرفتن سمرقند جويني   زيادي از مردم آن شهر را دسته دسته از دم تيغ مي

از خلق مرد و زن هر كس كه بود به صحرا راندند و بر لشكر به نسبت شمار بر «گويد:   مي

(جويني، » سمت كردند و تمامت را بكشتند و بر هيچ كس ابقا نكردندعادت معهود ق

تمامت خلق را با زنان و «نويسد:   ها نيز مي  ). بعد از تسخير مرو توسط مغول٢٠٧: ١٣٨٨

فرزندان ايشان بكشتند و بر هيچ كس از زن و مرد ابقا نكردند. تمامت مرغزيان را بر لشكر 

گويند نفري را از لشكري سيصد چهارصد نَفس   ميو حشريان قسمت كردند. آنچ مجمل 

). مورد ديگر در سبزوار اتفاق افتاده، زماني كه نوركاي ٢٣٠(همان: » رسيده بود كه بكشتند

بعد از سه «گويد:   اندازد و جويني مي  نوين پس از گرفتن سبزوار كشتار جمعي به راه مي

د چنانكه هفتاد هزار خلق در شمار شبانه روز سبزوار را به جنگ بگرفت و كششي عام كر

اي   ) كه آوردن كشش در همان معناي كشتن، قرينه٢٤٠(همان: » آمده بود كه دفن كردند

  تواند بود.  در تأييد كشا مي

كُشـا، يعنـي تـاريخ چنگيزخـان، كشـندة هـر موجـود در حـال             تاريخ جِهان دوم اينكه

هايي آمـده كـه     راي توجيه اين نظر داستاناي. در متن كتاب نيز ب  حركتي؛ كشندة هر جهنده

اي رحم نكننـد. نمونـه آن داسـتان      اند كه سربازهايشان به هيچ موجود زنده  ها ياسا داده  مغول

اي تـرحم نكردنـد؛     و جهنـده    تسخير شهر باميان است كه بعد از تصرف شهر به هيچ جنبنـده 

بـه باميـان رسـيدند    «نويسـد:    . جـويني مـي  حتّي حيوانات و پرندگان را نيز از دم تيغ گذرانند

آمدنـد و از هـر دو طـرف دسـت بـه تيـر و         ارباب آن از باب مخاصـمت و مقاومـت در مـي   

منجنيق يازيدند. ناگاه از شست قضا كه فناي كلّي آن قوم بود، تير چرخي كه مهلت نداد از 



 ٢٧٣  جهانگشا خيشاعرانه در تار يو صفت افتهينو يا  نكته

خـان بـود. در   تـرين احفـاد چنگيز    شهر بيرون آمد و به يك پسر جغتـاي رسـيد كـه محبـوب    

اخالص آن استعجال بيشتر نمودند و چون آن را بگشاد، ياسا داد كه هر جانور كـه باشـد از   

آدم تا انواع بهائم تمامت را بكشند و از ايشان كس را اسير نگيرنـد و تـا بچـه در      اصناف بني

آن را شكم مادر نگذارند و بعد از اين هيچ آفريده در آنجا ساكن نگردد و عمارت نكنند و 

باليغ نام نهاد فارسـي آن ديـه بـد باشـد و تـا ايـن غايـت هـيچ آفريـده در آنجـا سـاكن              ماوو

شـود، زمـاني كـه      ). اين اتفاق در شهر نيشابور هـم تكـرار مـي   ٢١١-٢١٢(همان: » است نشده

تغاجار داماد چنگيز خـان در جريـان محاصـره نيشـابور بـر اثـر برخـورد تيـر چرخـي كشـته           

تمامـت  «نويسـد:    ها هم رحم نكنند. عطاملك مـي   دهند كه به گربه  ا ياسا ميه  شود، مغول  مي

خلق را كه مانده بودند از زن و مرد به صحرا راندند و به كينة تغاجار فرمان شده بود تا شـهر  

را از خرابي چنان كنند كه در آنجا زراعت توان كرد و تـا سـگ و گربـه آن را بـه قصـاص      

گيز خان كه خاتون تغاجار بود با خيل خويش در شـهر آمـد و هـر    زنده نگذارند و دختر چن

). در  ذكـر اسـتخالص طالقـان نيـز     ٢٤٢(همـان:  » كس كه باقي مانده بود تمامت را بكشـتند 

ذكـر بـه كـرّات    ». طالقان را قهراً و قسراً بگشادند و از  جانور درو هيچ نگذاشتند«نويسد:   مي

هـايي    توانـد نشـانه    در اين كتاب مـي » جهنده«و » جِهان«، »كش«، »كشش«هايي از قبيل:   واژه

براي پي بردن به مراد و مقصود جـويني در راسـتاي آگـاهي بخشـي بـه خواننـدگان كتـاب        

را در سيزده موضع گوناگون و در معناي قتل عام فجيـع بـه كـار    » كُشش«است؛ براي نمونه 

  است:  برده

 »     بـه يـك نوبـت بسـنده كـرد     چون بخارا و سـمرقند بگرفـت از كُشـش و غـارت «

 ).١٨٢(همان: 

 »١٨٢(همان: » هر شهري و هر ديهي را چند نوبت كُشش و غرات كردند.( 

 »  ـذوآن را به يك دو روز به خوارزم ملحق كردند و در كوشش و كُشش با آن ح

 ).٢٠٨(همان: » النّعلِ بِالنَّعل

 »...٢١١(همان: » چون كار از كُشش بلخ فارغ شد.( 
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 »ام و كوارث روزگار نافرجام بودگويي آن كوشش و كُشش سررشتة حوادث اي «

 ).٢١٨(همان: 

 »٢١٩(همان: » و چون به خبوشان رسيد سبب عدم التفات كُشش بسيار كردند.( 

 »٢٢٠(همان: » و مراغه و نخجوان را و آن واليات تمام كُشش كرد.( 

 »  هـب و تـاراج   و از جانب هرات تا حدود سجستان برسيدند و كُشـش و غـارت و ن

 ).٢٢٢(همان: » كردند

 »        و بعد از سه شبانروز سبزوار را بـه جنـگ بگرفـت و كُششـي عـام كـرد؛ چنانـك

 ).٢٤٠(همان:» هفتاد هزار خلق در شمار آمده بود كه دفن كردند

 »جيش او بود به جانب خوارزم فرستاد تا رساتيق آن را نهـب و    اربوز را كه صاحب

 ).٤٣٩مان: (ه» تاراج كرد و كُشش بسيار

 »  ســه شــبانروز كُشــش كردنــد و چهــل و هفــت هــزار از معتبــران نــامور در شــمار

 ).٤٤٢(همان: » كشتگان آمد

 »٤٦٩(همان: » سلطان فرمود تا كُششي عام كردند.( 

 »٧٢٦(همان: » اصحاب او بسوختند و غارت و كُشش و تاراج بسيار .( 

صرفاً دربارة مغوالن به كـار  را » كُشش«محلّ تأمل است كه جويني جز در يك مورد 

تـرين كـاربرد ايـن      چنين جلد نخست كتاب گزارش فجايع مغوالن اسـت و بـيش    برد؛ هم  مي

هـاي محكـم بـراي اثبـات ايـن مـدعا         واژه در همان جلد نخست است. يكي ديگـر از نشـانه  

بـه   است. جويني در يازده مورد اين صفت را» جهانگير«و » جهانگشا«كاربرد صفت تركيبي 

كار برده است كه موصوف همة آن چنگيزخان و هوالكو است. جويني ايـن صـفت را تنهـا    

را در » گشـا «و » جهـان «برد و خود بيانگر اين نكته است كه جـويني    براي مغوالن به كار مي

  است.   معاني ثانوي به كار برده

 » شـاه  و بدين سبب نواحي كاشغر و ختن تا موضعي كه تحت فرمان سلطان بـود پاد

 ). ١٥٨(همان: » جهانگشاي، چنگزخان را مسلّم شد



 ٢٧٥  جهانگشا خيشاعرانه در تار يو صفت افتهينو يا  نكته

 » حسن حاجي را كه به اسم بازرگاني از قديم باز به خدمت شاه جهانگشاي پيوسته

 ).١٧٤(همان: » بود

 »   ،ــود و ســبب آنــك وصــول پادشــاه جهانگشــاي ــور مختلــف ب و اهــواي اهــالي ن

 ).١٨٦(همان: » كردند  چنگزخان را به نفس خويش، تصديق نمي

 »١٩٨(همان: » و با حشم پادشاه جهانگير در مقابله بايستادند.( 

 »٣٠٠(همان: » از نسل و تبار پادشاه جهانگير، چنگزخان از مرد و زن حاضر بودند.( 

 »...ت او چون به پادشاه جهانگشاي، چنگزخان رسيد٤٨٣(همان: » خبر جمعي.( 

 »  د اسـالم آمـد...  واضح بود كه چون لشكر پادشاه جهانگشاي، چنگزخـان در بـال «

 ).٧٦٤(همان: 

 »  زادة جهانگشـاي بـه فيـروزي از فيروزكـوه گـذر        سـراي پادشـاه    چون چتـر فلـك

 ).٦٩٧(همان: » كرد...

 » سـراي پادشـاه جهانگشـاي، هوالكـو سـاية همـايون بـرين ديـار           هماي چتر فلـك

 ). ٧٠١(همان: » انداخته است

مذكور دربارة چنگيزخان است  جز دو مورد اخير كه دربارة هوالكوست، ساير موارد

و مؤيد اين مطلب كه جويني اين صـفت را آگاهانـه تنهـا بـراي چنگيـز و هوالكـو بـه كـار         

است. اين در حـالي اسـت كـه جـويني ايـن كتـاب را در روزگـار مغـوالن و بـا هـدف            برده

است؛ پس الجرم براي ارائة تاريخ مسـتند و گـزارش و    ها نوشته  خوشامد و ذكر فتوحات آن

گـذاري    گيري از شگردهاي بالغي، صفتي شاعرانه را براي نـام   انتقاد از مغوالن ناچار با بهره

است و هم گزارشـي   كتاب برگزيده است كه در عين حال هم خاطر مغوالن را خوش داشته

اسـت. بـا ايـن وصـف در نـام       ميهنان خود در طـول تـاريخ داده    مروتان به هم  از فجايع آن بي

  امي شاعرانه و هم تعريضي ظريف در قالب صفتي شاعرانه بكار رفته است.كتاب هم ايه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٧٦

    نتيجه
اسـت   كتاب تاريخ جهانگشاي جويني با نثري مصنوع و با زباني شـاعرانه نوشـته شـده    

نويسي، كوشيده است كـه بـه خواننـدگان كتـاب       كه با توجه به رسالت جويني در امر تاريخ

هاي تاريخي خود خوانندگان كتـاب را    الي گزارش در البه هم تاريخ مستند ارائه دهد و هم

هاي ادبيـات در مواقـع مختلـف      از فجايع و جنايات مغوالن آگاه سازد و اين خود از رسالت

انـدازه اسـت؛ امـا چنـدين       توانايي ادبيات بي): «j.semprunاست كه به تعبير  ژرژ سمپرون (

را ببندد و بگشايد، جهان را هم آشكارا سـازد و هـم در   ها   تواند چشم  جنبة متفاوت دارد. مي

). جويني براي اين كار ناگزير زبـان شـاعرانه و از   ١٠: ١٣٦٣(گريس، » مفاهيم قالبي بپوشاند

اسـت.   آن ميان عناصر تصويرساز شعر مانند: تشبيه، ايهام، استعاره و كنايـه را بـه كـار گرفتـه    

اسـت، نـام كتـاب     سيار هوشـمندانه عمـل كـرده   يكي از مواردي كه جويني در انتخاب آن ب

است كه هم خـاطر مغـوالن    خود است. جويني با چند وجهي قرار دادن نام كتاب برآن بوده

ممدوح را خوش دارد و هم جنايـات آنـان را گـزارش كنـد؛ بـدين شـرح كـه بـا توجـه بـه           

نهـاده  » كشـا  تاريخ جهان«الخط فارسي در آن دورة تاريخي، جويني نام كتاب خود را   رسم

باشـد و هـم مـراد از آن،    » مردم جهـان «تواند مجاز به عالقة حال و محل   است. جهان هم مي

باشد. پس تاريخ جهانگشا يعني جهان كُشا، صفتي شـاعرانه اسـت كـه بـه     » جهنده و جنبنده«

كشـد و هـم هـر      رحمـي هـم مردمـان جهـان را مـي       معناي تاريخ شخصي كه با سفاكي و بي

گذراند. گرچه اين وصف شاعرانه براي پاس خـاطر مخـدوم،     ده را از دم تيغ ميجاندار جهن

نمايد ولي در واقع صفتي مذموم و نكوهيـده از گونـة ذم شـبيه بـه مـدح و        صفتي مدحي مي

حّتي استدراك است. اين صفت شاعرانة مذموم خود دو وجه دارد كه براي هر دو مورد نيز 

د است كـه شـاهد ايـن مدعاسـت؛ مـثالً در چنـدين مـورد از        هايي موجو  در اين كتاب قرينه

كنـد و از    در معنـاي كشـتن يـاد مـي    » كشـش «هـايي از قبيـل     جمعـي بـا واژه    هاي دسته  كشتن

  دارد.  هاي چنگيز مبني بر كشتن هر جهندة و جاندار پرده برمي  فرمان
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