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  افکار و اندیشه هاي عطا ملک جوینی ،سیري در زندگی

  
 Rdehghani1397@gmail.com*رویا دهقانی

  شگاه آزاد واحد دهاقاندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دان

  

  چکیده 

     خاندان جوینی مشاغل آبـاء و اجـدادي خـود را بـه کفایـت بـر عهـده                    بر اساس منابع تاریخی،   
هـار  چشکیل می شوند کـه بـراي سـه تـا     می گرفتند این خاندان از سلسله مردان برجسته اي ت 

و  ران قرار داشتندبه عنوان شخصیت هایی شناخته شده در خدمت سازمان هاي دیوانی ای       نسل  
و همانطور که نگارنده در ایـن        نیز غیر ایرانی بودند     اي حکومتگران که غالباً   به دور از دغدغه ه    

  .مقاله اشاره کرده است مسوولیت خود را انجام می دادند

کـه چنانچـه    خاندان جوینی به حقیقت نمونه اي از قشر اجتماعی  خاص دیوانی ایران هـستند       
 .ماندگار از خـود برجـاي نهـاده انـد    بینیم در عرصه روزگار و تاریخ ایران نامی   در این مقاله می     

تحقیق درباره خاندانی که نقش پراهمیتـی در حیـات دیـوانی ایـران آن هـم در بحرانـی تـرین         
و همچنـین نحـوه   مـسأله اي بـسیار مهـم و اساسـی اسـت       روزگاران حیات اجتماعی داشـتند،   
ندان در برابـر زورگـویی هـا و خـشونت هـاي قـوم جاهـل و            پایداري و استقامت مستمر این خا     

  .مغوالن نکته مهمی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته استویرانگري نظیر 

 8/5/1397 :       تاریخ پذیرش مقاله                             23/4/1397:تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

 .ه هاي جانگزا و ویرانگر جهان بشریت یعنی فتنه مغول بـود فتنقرن هفتم هجري شاهد یکی از     
 چنگیـز بـه   602در سـال   .ه چنگیز مؤسس دولت مغول ظهـور کـرد        در اوایل همین قرن بود ک     

در این هنگـام حادثـه ي قتـل بازرگانـان     ؛ ی رسید و با سلطان محمد خوارزمشاه مجاور شد     خان
وي به قصد انتقـام بـه خـوارزم لـشکر        نگیز داد    و این امر بهانه اي به دست چ        مغول اتفاق افتاد  

عـراق را بـه دسـت آورد و     و   خراسـان  و در عرض چند سال قـسمت بزرگـی از خـوارزم،            کشید
  . بسیاري از مردم بیگناه را کشتمردمان آن بالد را قتل عام کرد و

لطان فرسـتاد و از او  چون خبر کشته شدن بازرگانان مغول به چنگیز رسید، سـفیري پـیش سـ            
خوارزمشاه مغرور به    .خواست غایرخان را که مرتکب چنین رفتار نابهنجاري شده به وي بسپارد           

جاي آنکه غایرخان را به چنگیز خان بسپارد و از فتنـه ي مغـول جلـوگیري کنـد فرسـتاده ي                    
 ؛ خود گناهی نابخشودنی در تاریخ ایران مرتکب شدچنگیز را نیز کشت و با  این رفتار بیخردانه         

  )21: 1384قدیانی ،( م سیل آساي مغول به ایران بودآن هجو

و سایر کشورهاي آسیا زیـان هـاي مـادي و معنـوي             بر اثر حمله چنگیز و جانشینانش به ایران         
مندان و شـاعران  دانـش . فرهنگ پربار ایران صدمات سختی خورد .بسیاري به این کشورها رسید  

  .از عرصه ي دانش و هنر بازماندند

طبع کنجکاو انسان ها و عالقه به کسب خبر و آگاهی از جریـان وقـایع باعـث          ،لر مغو در روزگا 
  .رشد بیشتري یابد شد که فن تاریخ نگاري

که در .در عصر مغول مورخان بزرگ با آثاري مهم در زمینه ي تاریخ پا به عرصه وجود گذاشتند             
 در بـاب مغـول تنهـا    و این میان جهانگشاي جوینی که پیش تر از آن ها تألیف شده تقدم دارد            

  .مأخذ معتبر به شمار می آید

 دیوانیان یکی از قدیمی ترین و مشهورترین خانواده هـاي نجیـب ایـران کـه در            خانواده صاحب 
 و  همواره مصدر خدمات عمده و مشاغل عالیـه بودنـد         دولت سلجوقیه و خوارزمشاهیان و مغول       

ودن امور مالیه و عایدات مملکت و تقریبـاً   عبارت بود از اداره نم    که  (غالباً وظیفه صاحب دیوانی     
غالـب افـراد   . که محول به ایشان بوده است        وظیفه ي مستوفی الممالک در ایران     معادل بوده با    
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این خانواده معروف اند به صاحب دیوان هر چند شغل بعضی از ایشان فعالً منحصر بـه صـاحب              
  )13: 1384شعار،( اودیوانی نبوده است مانند شمس الدین محمد جوینی برادر 

ثار آبادانی از خود برجـا گذاشـتند و عطـا ملـک جـوینی بـه       خاندان جوینی یاد و نامی نیک و آ  
فرهنـگ و ادب ایـران   خواجه شمس الدین نام خود را تارك قلـه رفیـع        همراه برادر خردمندش    

  .ن به گونه اي جاودانی ثبت نمودندزمی

  زندگی نامه ي جوینی

بهاء الدین محمد جوینی از خاندان بزرگ جـوینی بـود مردانـی از ایـن     عالء الدین عطاملک بن     
ایلخانان در دستگاه امـرا  خاندان خاصه عطاملک و برادرش شمس الدین در زمان امراي مغول و      

شـماري از علمـا و     ؛  و پادشاهان به خدمت دیوانی مشغول بوده و مقام هاي مهمـی داشـته انـد               
ـ  ،ه عطاملک و شمس الدین توجه داشـته وینی به ویژ به خاندان ج  فضال و شعرا و بزرگان       نـام  ه ب

  .جمله آن ها خواجه نصیرالدین طوسی استاز  تألیفاتی پرداخته اند، به ایشان

 . در جوین زاده شد و از اوایل جوانی به کار و دیوان اشـتغال داشـت        ق.ه 623عطاملک به  سال     
در شـهرهاي ایـران و گرجـستان و     سال دبیر خاص امیر ارغون آقا حـاکم مغـول            15نزدیک به   

 مغول سفر کرد عطاملـک  آسیاي صغیر و جز آن بود و در خدمت همین امیر به قراقورم پایتخت 
 و پـسرانش  وکهوال به ایران از دبیران خاص وي گردید و سپس از جانب       وکهوالبه هنگام آمدن    

 در اواخر عمر گرفتـار  و عراق عرب شد حاکم بغداد و سراسر      سال 24اباقا و احمد تکودار حدود      
اما خود مجدالملک    . یزدي گردید و زیان هاي مالی و جانی بسیار بر او رسید            توطئه مجدالملک 

  .شته شدو سرانجام کنیز مورد غضب ایلخان قرار گرفت 

 ارغون بن اباق از خراسان به سمت بغـداد  681می نویسند که در سال       شدر باب چگونگی مرگ   
بـوده،  گفت بقایایی که بر عالء الدین اسـت و در زمـان پـدرم      ؛  د رسید چون به بغدا   ،ه شد متوج 

نجم الـدین اصـغر را    متعلّقان عالءالدین را گرفت و مؤاخذه و مطالبه می نمود و          . طلب می دارم  
فرمـان داد تـا از خـاك        ،اد بود و به تازگی وفات کرده بـود        که نایب و پیشکار عالءالدین در بغد      

ر و تـألم     ،بینداختند چـون آن خبـر بـه عالءالـدین رسـید      بیرون آوردند و در راه       ت تغیـاز شـد
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ــت و در چهــارم   ــســردردي ســخت گرف ان در. ه681ه ي ذي الحجــا ار ــان ی  گذشــتق در مغ
  )15: 1384شعار،(

و پـس از وفـات   و در حکومـت بغـداد برقـرار بـوده      کعطا ملک جوینی در تمام یعنی مدت هوال       
 رمضان از سنه ي مذکور آبقـا  3 و جلوس پسرش آبقا در 663 ربیع االخر سته ي     19هوالگو در   

به شمس الدین محمد قزوینـی ارزانـی داشـت و ممالـک            وزارت را هم چنان بر قاعده ي سابق         
و عالءِ الدین عطـا ملـک را در بغـداد بـه        بغداد و فارس را به سونجاق از امراي بزرگ مغول داد            

  )27 :1387، قزوینی( .آقا نصب فرمودنیابت امیر سونجاق 

بـر عـراق   عطاملک حاکمی عادل و امیري دانشمند و با فرهنگ بود و در دوران حکومـت خـود             
تجدید خرابی ها و ویرانی هـاي بیگانگـان پرداخـت و بـه کمـک بـرادرش               عرب و خوزستان به     

مردم محنـت زده عهـد خـود مـرهم          شمس الدین بر بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی          
  .نهاد

ـ   این خانواده نجیب مبتال به بلّیۀ سعایت مجـدالملک   سلطنت آبقا  در اواخر  ه یـزدي گـشتند و ب
 عرصۀ تیغ مغـول گردیدنـد و       حاکمان ایشان جمیعاً در سر آن کار تباه شد و اکثر ایشان           زودي  

  )31 :1387قزوینی،( .مجدالمک خود نیز در این کار سر بداد

  تفکر و اندیشه در جهانگشا

صاحب دیوان و دولت مـرد اسـت و      پرورش یافته در مهد فرهنگ اسالمی،      ، ادیب جوینی مورخ، 
    مایـه هـاي اصـلی کتـاب او را     فکري خاص خود را دارد و همـین عناصـر طبعـاً            از اینرو عناصر    

وي رویدادهاي تاریخی را با دقّت و بررسی کامـل مـی نویـسد و کوشـش مـی کنـد          .می سازند 
فرهنـگ و   الف حقیقت نگوید و این امر ناشـی از ایمـان و  ی بر خسخن و دچیزي را فروگذار نکن  

را از به سرزمین نیاکان خود به ویژه خراسان سـخت عالقمنـد اسـت و ایـن عالقـه              .دین اوست 
انـسان دوسـت و فرزانـه     . است می تـوان دریافـت    ؛شیوه ي بیان حوادثی که بر آن دیار گذشته        

  .است

ایع مغول که از دلی دردمند برخاسته، از ایـن معنـی   سخنان رقّت انگیز و تآثرآور او درباره ي وق 
،که خشم چنگیـز را برافروخـت   زرگانان مغول به دست حاکم اُترار    حکایت دارد، کشته شدگان با    
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ورد که با نهایـت تـأثر     آ آن چنان  به درد    دل عطاملک را     ،و سبب کشتار و ویرانی عظیم گردید      
ل و جان کرد بلکه جهـانی را  بی ما) بازرگانان را(غایرخان بر امتثال اشارت ایشان را       : می نویسد 

به هـر قطـره اي از خـون ایـشان جیحـونی        و خلقی را بی خان و مان  ویران و عالمی را پریشان    
ن گشت و بدل هر یک دینار    به سر هرکویی گردا   روان شد و قصاص هر تار مویی صدهزاران سر          

  )18: 1384شعار، ( . پرداخته شدطارهزار قن

  حـوادث را بـا معیارهـاي دینـی ارزشـیابی       .نی همه جا بر قلم جوینی حکم فرماست     فرهنگ دی 
دیـن  در بیان حوادثِ دوران مغول که محور آن ها چنگیز و حاکمان مغول بود همواره            .می کند 

  .اسالم و مشیت الهی را در کار می بیند

  .جوینی دست کم می کوشد اعمال این فرمانروایان را انسانی جلوه دهد

می دانـد و ادعـا مـی کنـد کـه      ..)زویت لی االرض( را مصداق حدیث پیامبر  وینی ظهور مغول  ج
روخته و شـمع دیـن افروختـه تـر          لواي اسالم اف  خروج لشکر بیگانه ي مغول سبب می شود که          

بانگ تکبیـر و اذان جـاي راز و       آفتاب اسالم به دیار چین و ترکستان سایه افکند چنانکه           . گردد
ل مـی شـود بـه مـضمون             ، از سوي دیگر به      را بگیرد ز با بتان    نیا حدیثی در بـاب ترکـان متوسـ
و )ترکان را به حال خود گذارید مادام با شما کاري ندارند، زیرا آنان سـخت نیرومنـد و دلیرنـد           (

ی می شمرد کـه بـه دسـت چنگیـز          بالد اسالم را تنبیه اله    حتی کشتار مردم مسلمان و ویرانی       
  .انجام گرفته است

 و قرنی بندگان خدا به سبب نعمت و رفاه         چون در هر دوره   : یه جوینی چنین است    توج مضمون
 ، می کرده شانه  ، خداوند تأدیب و مؤاخذ    سر به طغیان می پرداشتند و دامن به گناه می آلودند          

ت       ، صیحه عذاب کرد را با طوفان آب و ثمود را با        جنانکه قوم نوح   ا اینگونـه عـذاب هـا از امـ امـ
  )19:همان.))( برداشته شده)ص(محمد 

 اسـالم  صبر در برابر  مصائب امري است کـه       .گاهی فرهنگ دینی جوینی رنگ عرفان می گیرد       
  .اما تحمل هرگونه مصیبت و خواري ریشه ي عرفانی دارد برآن تأکید دارد،

  ،آمدنـد : (در حمله ي چنگیز به بخارا که جوینی آن را از زبان یک خراسانی چنین نقل می کند   
آنگـاه کـه اوراق قـرآن مجیـد در میـان قـاذورات       .) کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند    
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به امام رکن الدین امـامزاده  مقتداي سادات ماوراءالنهر امیر امام جالل الدین     .لگدکوب می شود  
 اینکه می بینم به بیداري است یـا رب یـا بـه             موالنا چه حالت است؟    :علماي آن عصر می گوید    

سـامان   ، باد بی نیازي خداوند است کـه مـی وزد،      موالنا امامزاده می گوید خاموش باش      واب؟خ
  )19: 1384موسویان،( .سخن گفتن نیست

بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه این بود که وقتی به او خبر دادنـد چنگیـز در حـال         
 با آن وسعتی که داشـت  دستور داد تا اطراف سمرقند     ،سلطان است لشکرکشی به طرف ممالک     

ایـن پـول در     .و به جهت تهیه هزینه این دیوار مالیات یکساله را جمع آوري کنند             دیوار بکشند 
  )48: 1381اشرفی،( .مدت زمان کمی جمع آوري شد

  تحلیل اجتماعی و سیاسی جهانگشا

ـ    ، بلکه مؤلف گاهی به اوضـاع اجتمـاعی          جهانگشا تاریخ محض نیست      ان دوره ي مغـول و ایلخان
 خوارزمـشاهیان و انقـراض مـدنیت ایرانیـان در برابـر             می پردازند نظیر آنچه که باعث شکست        

خونخـوارش  دیگر که سبب پیشرفت کـار چنگیـز و اتبـاع     تاتار و نیز علّت هاي واقعی      ي حادثه
  . آورده است،گردیده

، آداب و رسـوم،  حکومتطرز :روحیات مغوالن را از البه الي نوشته هاي جوینی می توان فهمید        
شیوه هاي جنگ وگریز و حتّی نحـوه شـکار کـردن آن     ، روابط اجتماعی مردم،قوانین و مقرّرات  

  .در جهانگشا مندرج شده استها 

 کسی به سلطنت می نشست توانستند القاب و عناوین متعددي داشته باشند و اگر         مغوالن نمی 
ن را بـه همـان نـام مـی خواندنـد کـه از           و شاهزادگا  زودبر اسم خود لقب خآن یا خان را می اف         

 در مـدت زمـستان کـه       یاساي چنگیزي شکار در    .کودکی داشتند چه در حضور و چه در غیاب        
  .و شرایط خاصی همراه شده بودامري جدي محسوب می گردید و با قوانین  ،وقت جنگ نبود

زن و مرکـب و  از سالح هاي گوناگون تا درفـش و سـو  لشکریان مغول همه وسایل کار خویش را  
و نبایر یاسا بـسیار  تصرف در اموال مردگان در نظر مغوالن  .خود تهیه می کردند ساز و برگ آن     
مجـازات   .زیرا به فـال نیـک گرفتـه نمـی شـد         ،وا نبود آن را به خزانه راه دهند       زشت و مطلقاً ر   

بعـت از خـشم و   متا  زن از شوهر و شراب خوارگی و،فرزند از پدر  نافرمانی   .سرقت و زنا قتل بود    
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داشت مرتکب جاسوسـی و دروغ  افراد مغول با یکدیگر تنبیهی سخت و نزاع و زد و خورد  غضب  
 و مغوالن موظف بودند که هم نژادان خـود را یـاري دهنـد             .و سحر و جادو محکوم به مرگ بود       

غل هیچ مغولی را نمی توانستند به خدمت و غالمی برگزینند و این ش          .دیگران را قتل عام کنند    
 غالمی نمی توانست صاحب خود را ترك کند و اگر کسی بـه   مغلوب بود و هیچ   از آن ملت هاي     

شـعار،  ( .او پناه و غذا می داد و یا اگر او را می دید و نزد صاحبش نمی برد مستوجب قتل بـود                  
1384 :22(  

  ن خـود  نکته بسیار مهم درباره ي قبایل مغول و تاتار اهمیتی است که آنـان بـه تربیـت فرزنـدا            
می دادند تا ایشان را براي زندگی سخت بیابان و جنگ و ستیز و ایلغار و هجوم آمـاده کننـد و              

تیراندازي و شکار و سـواري  از سنین کم و آغاز کودکی به در این راه پسران حتّی اولّاد خانان را    
  .عادت می دادند که بر موقعیت هاي بعدي آنان مؤثر می بود

بـه خرافـات و شـیاطین و     . و تماشاي آنان مورد عالقه ي مغـول بـود  کشتی گیري و مشت زنی   
     از رعـد و بـرق سـخت      .امور عالم و سـحر و جـادو اعتقـاد داشـتند           ارواح خبیث و اثر آن ها در        

می ترسیدند و هنگام بروز آن ها از ترس ساکت می ایستادند و اگر کسی را برق می زد، کـسان     
در آب سرو تن و دست و رو نمی شـستند و بـا        تابستان ها   .راندندآن را تا سه سال از قبیله می         

ظروف زرین و سیمین آب برنمی داشتند و جامه ي شسته در صحرا نمی افکندند تا مبادا رعـد        
 . دسـتور هــایی در یاسـاي چنگیـزي مـذکور بــود     بـرق بـسیار حـادث شــود و در ایـن بابهـا      و
  )21 :1384شعار،(

  نخاندان جوینی در دربار مغوال

انگرد می زیستند که اقتصاد شبانی و زمین هاي مشترك براي چراگاه و      بیدر مغولستان افرادي    
چنگیـز بـه آن   یکی از آنها قبیلۀ قیات بود که ؛ و به قبایل متعدد تقسیم می شدند  کوچ داشتند 

تعلق داشت پدر چنگیز از دیگر طایفه هاي ایل خود جدا شد و خود را رهبر طایفـه اي سـاخت          
شمار بسیاري از مغوالن را گرد خود آورد او با هدف تسلّط و رهبـري یـافتن بـر جامعـۀ ایلـی       و  

 بـا  .سران دیگر طایفه ها و قبیله ها به جنگ پرداخت و یک یک بر آنان پیروز ي یافـت   مغول با   
 و از گان صحرا نشین که می دیدند در اردوهـاي خـود نیـاز بـه نظـم دارنـد          بزر ،برآمدن چنگیز 

ران زندگیـشان بـود   ذتحـصیل غنیمـت کـه از راههـاي گـ     به جنگ با بیگانگان براي    سویی هم   
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احساس کردند که رهبر حقیقی خود را یافته اند و به ایجاد امپراتوري عظیم             ؛  اهمیت می دادند  
  )10: 1382رجب پور،( .خود در مغولستان و توسعه آن پرداخت

 دیگر فرزنـدان   برجسته و عانت دوستان   افراد برجسته و مشهور خاندان جوینی با همکاري و است         
مـور  ، کلیـه ي ا    توانستند حـدود نـیم قـرن در دوره ي اسـتیال ي مغـول               ،الیق این آب و خاك    

آنان .مذهبی را در دست بگیرندفرهنگی و   ، اقتصادي ،مملکتی و اداري اعم از سیاسی، اجتماعی      
ي اوضاع و احیاي تمـدن  بر مسند وزارت و صدارت حکومت تکیه زده در پیشرفت ایران و بهبود      

  .و فرهنگ این سرزمین تالش فراوانی نمودند

 دیوان کـه از قـدیمی تـرین و مـشهورترین خـانواده      به لقب صاحبعلت اشتهار خاندان جوینی  
هاي نجیب ایرانی هستند، اشتغال برخی از بزرگان و افراد برجـسته ي ایـن خانـدان بـه شـغل                 

  ،این افراد در دولت سلجوقیان و خوارزمشاهیان   . است صاحب دیوانی در دوره هاي قبل از مغول       
د جـوینی از شـعرا،        سشـم داراي مشاغل مهـم و مـصدر خـدمات عمـده بودنـد،               الـدین محمـ 

و نثر و علم و عمـران و آبـادي خـدمات شـایان     بسط  نویسندگان و وزراء بنام ایران است که در         
 قزوینـی قاضـی نخجـوان       عمـاد الـدین   ،علوم ادبی را نزد      وي در ابتداي عمر    .تحسین انجام داد  

  .ها وارد خدمات دولتی شدخواند و بعد

 بـرادر  هوالگـو  جوینی پس از سرنگون شـدن خالفـت عباسـی بـه دسـت           عالء الدین عطا ملک   
احمـد  و تـا  گوزیر اعظم نخستین ایلخانان ایران از هالبزرگتر شمس الدین محمد صاحب دیوان      

 دانشمند در تاریخ سیاست و ملک داري و ادب ایـران زمـین       هر دو برادر مدیر و    ودار بود این    گت
  .ممتاز بودند

پـدر عطاملـک    .فضل بن ربیع حاجب خلفاي عباسی مـی دانـستند         جوینیان خود را از نوادگان      
مغول کـه در فاصـله میـان فتوحـات چنگیـز و             شهنگان  بهاءالدین محمد در خدمت حاکمان و       

  )8: 1386:رجب زاده( . بودند،ا معین می شدندبه ایران به حکومت غرب آسیآمدن هالگو 

  فراز و نشیب هاي زندگی عالءالدین عطاملک

در نوجوانی به دیوان راه یافت و از دبیران خـاص امیـر ارغـون     عطاملک چنانکه خود گفته است   
  .شد
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 سال و تا آمدن هالگو به ایران از سوي خان مغـول حـاکم همـه ي سـرزمین     پانزده  امیر ارغون   
    بـه اردوي قـاآن    بـراي گـزارش    مغـول کـه  حکمران  عطاملک چند بار    ؛رب جیحون بود  هاي غ 

پس از آمدن هالگو به ایران عطاملک از دبیـران خـاص   .چین و مغولستان سفر کرد    می رفت به    
اسماعیلیان را بررسد و بـه   از هالگو اجازه یافت تا کتابخانه ي نفیس و پس از فتح الموت   او شد 

رجب زاده ( .فت و ابزار نجومی و کتاب هاي ارزنده ي آنجا را جدا و نگهداري کرد        خزانه ایشان ر  
،1386: 11(  

بلنـدي کـه عطاملـک در دسـتگاه حکومـت داشـت دشـمنان و                به رسم دیرین و پایدار با مقام        
  . شمس الدین را آسوده نمی گذاشتندبدخواهان او و برادرش 

د   که هرچند .ک یزدي بودسرسخت ترین بدخواه پرکینه ي این دو مجدالمل    شمس الـدین محمـ
نتوانـست بـه وي    پـس از مـدتی چـون    ؛او را ترقی داده بود به بدگویی و دشمنی وي برخاسـت  

گوناگون و انگیختن قوي دسـتان   ياملک پرداخت او بارها با تهمت ها آسیبی برساند به آزار عط    
 اینان هر بار با توسل به حامیـان  و کوشید تا این دو برادر را از چشم ایلخان بیاندازد      حامی خود   

  .راندند و خاتونان مغول فتنه را از سر گذخود از شاهزادگان

در کار صاحب دیوان اثر نمی کند بـه آزار      چینی هاي او    ب  مجدالملک چون دید که مکر و اسبا      
 تا آنجا که آباقـا فرمـان داد تـا عالءالـدین را گرفتنـد و بـه اتهـام                    برادرش عالءالدین برخاست،  

سیـصد تومـان زر بدهـد آن را     متقبل شد که    به محاکمه آوردند عالءالدین     برداشتن مال دیوان    
، آزار می دادنـد  و او را زندانی ساختند و به انواع ضرب و شکنجه    گرفتند و بیشتر مطالبه کردند    

پریـشان احـوال شـد و    تا هرچه داشت واگذاشت و اموال فرزندان را نیز فروخت و داد و سـخت              
  )161: 1383نجیب زاده،( . مجدالملک باالتر رفتمرتبۀ

تـسلیت  عطاملک شرح مصیبت هاي سال هاي آخر عمر را در دو دفتر جداگانه نوشته، که اولی            
 االخوان نام دارد و دومی متمم آن اسـت و کـسانی بـا حمایـت شـمس الـدین صـاحب دیـوان،         

 مدعی سلطنت بود متهم سـاختند  انی با ارغون کهبیز تن لملک را به برداشتن مال دیوان و    مجدا
از آن  که مغـوالن    ) جادوگرانه(و سلطان احمد تگودار امر به محاکمه ي او داد چون نوشته هاي              

وضـع   و گروهـی از عـوام او را بـه    نـد ایلخـان امـر بـه قتـل او داد          .د او یافتنـد   نز ،وحشت دارند 
  )12:همان ( .قتل رساندند، به  بغدادیاران او را هم در اطراف مخصوصاً در .دلخراشی کشتند
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  شعراي هم عصر ويعطاملک و فضال و 

همـه اهـل فـضل و ادب و     ، عصر عباسیانهمچون آل برمک در   خاندان جوینی در دولت مغول،    
  .صاحب جود و کرم و هنرپرور و علم دوست بودند

ق بـه نکـاح شـیخ صـدرالدین ابوالمجـامع نـواده ي              . ه 671کی از دختران عطا ملک در سال        ی 
این شیخ صدرالدین حمویـه همـان کـسی اسـت کـه              .جوینی شافعی در آمد   بن حمویه    حمدم

 .و در دولـت ایلخـان بـسیار محتـرم بـود            ق بدسـت او اسـالم آورد      . ه 694غازان خان در سـال      
  )11 : 1384موسویان،(

ي شاعران پر آوازه ي معاصر برادران جوینی که در مدح ایشان سروده است یکی همام تبریـز              از  
این خاندان گفته و دیگر سعدي شـیرازي کـه در      است که مدیحه و مرثیه هاي بسیار درباره ي          

  .مدح ایشان قصاید زیبا و استوار سروده است

  :مشهور در مدح عالءالدین عطا ملک با مطلع است و از آن میان قصیده ي 

  کسی بهشت نگوید به بوستان ماند      ماندم باغ به دیدار دوستان کال

  که خط صاحب دیوان ایلخان ماند     کژ نیارم گفتو شیرین که  مسلسل خطی

  تاریخ نگاري جوینی

 که با کار حساس و پر گرفتاري به تألیف و تحریـر  الدین عطا ملک  ءمردان همچون عطا  از دولت   
بررسـیدن و  و بـه دقّـت و صـرف وقـت و گـردآوردن منـابع              ، که فراهم آوردن آن      اثري تاریخی 

پرداخته است نمی توان متوقع بـود کـه بـه همـه ي دقـایق       ،یات نیاز دارد   روا اقوال و سنجیدن  
تـصرف خراسـان بـه دسـت       چنانکه در سـخن از ،او خود به این دشواري آگاه بوده .احوال برسد 

کشتار و ویرانـسازي مغـول نمـوده کـه خراسـان را      ی که از صفپس از و ،چنگیزلشکر تولی پسر    
بلخ را خود چنگیز خان نیـست کـرد و احـوال سـه      رات و نیشابور؛بلخ و مرو و ه     :چهار شهر بود  

اکثر احیـا   .کرد قامت را مستخلص  باقی نواحی را لشکر بفرستاد و        .شهر دیگر نیز یاد خواهد شد     
  .اموات گشتند
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  :تاریخ جهانگشاي اشاره کرده و گفته استبه سختی کار خود در تألیف 

ت او بـر ضـبط احـوال             تحـصیل   اگر فارغ دلی باشد که روزگار بر تعلیق و           مـصروف کنـد و همـ
عقـد  و آن را در     )رهـایی نیابـد   (در زمان طویل این شرح یک ناصیت تفصی نکند         .مشغول باشد 

 محرّر این کلمات را با آنکـه طرفـۀ العینـی    کتابت نتواند کشید تا بدانچه رسد که از روي هوس         
     ت نـزول اخنالسـی   فرصـ ی در در اسـفار بعیـد یـک سـاعت        چه مگر    زمان تحصیل میسر نیست،   

 و اما سواي مقـام علمـی و دانـش وسـیع تـاریخی             .د و آن حکایات را سوادي می نویسد       می کن 
این حقیقت که بسیاري از  ، قوي که عالء الدین در فن انشاء و علم و هنر و دبیري داشته            دستی

اي شـاهد  حاصل مـشاهده ي اوسـت کـه در جـ    وصف و شرح هاي آمده است تاریخ جهانگشاي    
ارزشـی   ، از رویداد ها به وصـف آن پرداختـه  عینی حاضر در صحنه ي وقایع و دولت مردي آگاه  

  )14 :1386رجب زاده ،( .سنگ و کم نظیر به اثر تاریخی او داده است گران

  خدمات عطا ملک جوینی 

و  حوزه ي حکـومتی خـود روبـر   از جانب یکی از کارگزاران مغول در     ی  فتملک هرگاه با مخال   عطا
ز آن پـس  وي دیوان انشاء را به نحوي بازسازي کـرد کـه ا   .بی محابا او را عزل می کرد   ،می شد 

عطـا ملـک در    .بلکه اغلب به فارسی و گاه به مغولی نوشـته مـی شـد          ،نامه ها دیگر نه به عربی     
  .اعتبار بخشیدن به پایگاه هاي اسالمی، کوشش فراوانی بکار برد

احـداث کردنـد کـه    دستور داد نهري منـشعب از فـرات          .جف بود عمده ترین این پایگاه ها در ن      
ق . ه666در سـال  .ق به نجـف رسـید    . ه 672آب این نهر سال      .و نجف را مشروب می کرد     کوفه  

ـ بنا کرد ) ع(کاروانسرایی در نجف نزدیک آرامگاه امام علی       او در  .رین در آن سـاکن شـوند  تا زائ
 وي براي رونق بازرگانی و تجارت، امر به ضـرب  .نکردآبادانی بغداد نیز از هیچ کوششی فروگذار     

در خوزستان دسـتور   .ي مسی داد و توانست با این اقدام کار داد و ستد را آسان تر گرداند    سکه  
اقـدام   ،س از ایجاد حکومت مغولی در ایـران       همچنین براي اولین بار پ     .داد دارالشفایی ساختند  

اي حاصل از طغیان و سیل فرات را ترمیم کرد و بـه  خرابی ه .حج کردمراسم  مجدد  به برقراري   
  .بازسازي سد ناحیه ي قمریه در بغداد فرمان داد
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اجـازه یافـت کـه بـراي مالحظـه ي کتابخانـه ي          وکـ هوال، جـوینی از     در قلعه هاي اسـماعیلیه    
از کتـابی در  اطالعات خود را دربـاره ي وقـایع حـسن صـباح       رود و    ))میمون دژ ((صباحیان به   

شش سال از حکمرانی جـوینی در بغـداد در   .. و الیق نگهداري باشد فراهم آورد   تابخانه  همین ک 
سـلطنت احمـد    و هفده سال آن مقارن ایام حکومت اباقا و یک سال هم در زمـان              وکهوالزمان  

  .تکودار بود

 سایر ایرانیانی که خالصانه به خدمت مغوالن در آمدند،        همانند   ،عطاملک و سایر خاندان جوینی    
 در زمان ارغون شاه مورد خـشم       جوینیخواجه شمس الدین محمد      .رنوشت دردناکی داشتند  س

  .و پس از ضبط کلیه ي اموال به وضع فجیعی به قتل رسیدخان قرار گرفت 

ه شـدت در بـاب آن هـا انتقـاد     در تاریخ جهانگشاي خود ب   که جوینی    ییکی از گروه هاي بزرگ    
 پیـروي سـلطان محمـد از اندیـشه هـاي       رزمشاهی است که  عمال و فرماندهان لشکر خوا     ،کرده

ناثواب سرداران خود که به تفرقه ي سپاه و جنگ هاي تـدافعی عقیـده داشـتند باعـث قتـل و                 
یـاد  از این رو جوینی از اعمال آنان با زبان طنز و تحقیر         .نددبی گناه ش  کشتار بسیاري از مردم     

و مـسخره  ء هزانـسبت مـی دهـد خـالی از اسـت     پس اگر صفاتی را هم براي این افـراد          .می کند 
  )8 : 1369صفا،( .نیست

شـهرت فـوق   و  جوینی کارخانجات بغداد به واسطۀ تشویق او اعتبـار          ملکدر عهد حکومت عطا   
و در عراق داراي دستگاه سلطنتی بود و ملک که مردي کریم و بخشنده       العاده بهم رساند و عطا    

می فرستاد و یک قسمت عمده از آن هـا    بار ایلخان   مبالغی هنگفت تقدیمی و هدیۀ در     هر سال   
اقبـال آشـتیانی    ( .کارخانجات سعی بـسیار داشـت     پارچه هاي قیمتی بود در اصالح و رونق آن          

،1364 :558(  

بواسـطۀ نایـاب شـدن سـیم و زر     خواجه صدرالدین خالـدي زنجـانی   در اهل ایلخانی و صدارت     
از جملـه   این خواجه در موقع رایج سـاختن چـاو       و لطمۀ بزرگی به پارچه هاي گرانبها وارد آمد       

به ایلخانـان و شـاهزادگان   احکامی که داد یکی نیز آن بود که نسج پارچه هاي زربفت جز آنچه           
  . موقوف شد،تعلق داشت
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که بار دیگر خزانه مملکت به تدبیر خواجه رشید الدین فضل اله معمور گردیـد و              در عهد غازان    
 ؛ رو بـه فراوانـی گذاشـت   و مقدار ایـن دو فلـز در ممالـک ایلخـانی     شدمعاملۀ به زر و سیم آزاد  

  )559:همان( .رواج یافتمجدداً بافت پازچه هاي قیمتی 

  نتیجه گیري

 عالوه بر دارا بودن  مالحظه می شود که تاریخ جهانگشاي جوینی     ، آنچه که ذکر شد    هبا نگاهی ب  
ده ي آن بـا مهـارتی      دارد و نویـسن   نیز موقعیـت برجـسته اي       در زمینه ي ادبی      ،ارزش تاریخی 

معایب اري در دربار مغوالن بر بسیاري از      د خدمتگز خاص و منحصر به فرد توانسته است با وجو        
طري که به ایران و اسالم داشته بسیاري   و معضالت جامعه انگشت بگذارد و نویسنده با تعلق خا         

  .داده استاز اعمال و رفتار هاي این قوم ویرانگر را مورد انتقاد قرار 

آنچه منابع تاریخی بدست می دهند آن است که عطـا ملـک جـوینی بـا پـشتکار فـراوان و بـا                         
در جهت دستیابی به اهـداف  ایلخانی گام هاي بلندي استفاده از حضور معنوي خویش در دربار    

امـروزه   کـه و آرمان هاي فرهنگی برداشته و البته در این مسیر چنان موفـق طـی طریـق کـرد           
 هم پایه و برابـر بـا      ،فرهنگن و جستجوگران وادي تاریخ نقش او را در تجدید حیات            پژوهشگرا

  .قلمداد می کنند ...همچون خواجه نصیرالدین طوسی و بزرگان و اندیشمندانی 

بیش از همـه    آنچه    جوینی،  خدمات و اقدامات ارزشمند    آشکار است، در کنار تمام    به هر ترتیب    
مند و بسیار مـشهور    کتاب ارزش  نگارش   ،را فراهم آورده  اش  نگی  اشتهار و موجبات جاودا   اسباب  

  . استتاریخ جهانگشا
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