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چکیده
جاللالدین خوارزمشاه ،نماد مقاومت مسلمانان در سالهای نخست حمله مغول ،از چهرههای شاخص

تاریخ اسالم و ایران به شمار میرود .گزارشهای مورخان مسلمان از سرنوشت او نيز بسيار پرسشبرانگيز
ُ
َ
است .روایت كشته شدن وی به دست اكراد ،در سيرت جاللالدين ِمنك ِبرنى (تأليف منشی او ،ن َسوی) كه
شماری از پژوهشگران آن را ،بی رعایت جوانب نقد تاریخی ،بهطور قطع پذیرفتهاند ،نيازمند بررسی بيشتر
است .پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسشها است كه این روایت و روایتهای متأثر از آن چه اندازه
به لحاظ نقد تاریخی معتبر است؟ و آیا روایات محتمل دیگری در این زمينه وجود دارد؟ به نظر میرسد كه
َ
نه تنها منبع خبر ن َسوی ،بلکه با توجه به اوضاع آن روزگار روایات محتمل و بدیل آن نيز از چشم
پژوهشگران دور مانده باشد.
َ َ
َ
جاللالدین خوارزمشاه ،ن َسوی خ َرندزی ،نقد تاریخی ،تواریخ عصر مغول.

کلیدواژهها:

 .1تاریخ دریافت ،1931/7/21 :تاریخ پذیرش1931/12/21 :
 .2رایانامهy_farrokhi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
سلطان جاللالدین خوارزمشاه به عنوان نماد استقامت در برابر مغولها ،از موقعيتی ویژه در
تاریخ ایران و اسالم برخوردار بوده است .از هنگامی كه سلطان محمد خوارزمشاه در حال
گریز از برابر فرماندهان چنگيزخان در سال  696قمری در گذشت ،جاللالدین تنها كانون
قدرتمند در برابر تهاجم و سلطه مغولها در سالهای نخستين به شمار میآمد .وی در
برخی نبردها از جمله در َپروان لشکر مغول را شکست داد و آوازه بسيار به دست آورد.
همين جایگاه سبب شد تا در آن برهه از تاریخ ایران اسالمی در ميان مسلمانان به لقب
«ناجی ملک» شهرت یابد.
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با پيش چشم داشتن اینكه حيات جاللالدین برای مسلمانان دارای اهميت زیادی
بوده و تنها اميد آنها در برابر مغولها به شمار میآمده ،سرانجام كار او با ابهام و روایتهای
گوناگون آميخته است و مورخان روزگار مغول و پس از آن ،روایتهای مختلفی مطرح
ساختهاند؛ با این حال شماری از پژوهشگران ،با «قطعيت» و «حتميت» نوشتهاند كه
جاللالدین «در نيمه شوال  626به دست اكراد به قتل رسيد».
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بنابراین ،بر پایه منابع روزگار مغول و پس از آن میتوان گفت دیدگاه پژوهشگران اخير،
نيازمند بازنگری و ضروری است تا روایتهای مختلفی كه در دوره مغول و پس از آن درباره
جاللالدین از سوی مورخان مطرح شده ،با توجه به سرچشمه آنها و پيش چشم داشتن
شرایط سياسی و وثاقت مورخان بررسی شود .افزون بر این ،با امعان نظر به اینكه برخی از
مورخان دوره مغول یک روایت را با قطعيت در مورد وی نقل كردهاند و گروهی ضمن ذكر
دو روایت مختلف به عدم یقين و عدم قطعيت روایت خود اذعان نمودهاند ،الزم است تا
 .9بيانی ،دين و دولت در عهد مغول122 /1 ،؛ از سوی دیگر مورخان مسلمانی ،مانند ابن كثير(م 774ﻫ) كه در
غرب سرزمينهای اسالمی میزیستند ،در مورد نقش و جایگاه سلطان جاللالدین و مقابله او با مغولها ،از وی با
ّ
عنوان «سد حائلی» ميان مسلمانان و قوم «یأجوج و مأجوج» یاد میكنند (.)192/19
 .4اقبال آشتيانی ،تاريخ ايران پس از اسالم409 ،؛ همو ،تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری.193-195 ،
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ماهيت روایی و انگيزهها و اعتبار راویان آن با توجه به اوضاع و احوال آن روزگار مورد تحقيق
قرار گيرد.
این پژوهش به شيوه استنادی معمول در تحقيقات تاریخی و با رویکردی توصيفی-
ً
تحليلی عمدتا درصدد پاسخگویی به این پرسشها است :روایتهای پذیرفته شده
پژوهشگران در خصوص سرانجام جاللالدین از جهت نقد تاریخی چه اندازه دارای اعتبار
است؟ آیا با توجه به اینكه جاللالدین بزرگترین دشمن مغول در ایران محسوب میشد و
همواره درصدد كشتن وی بودند و با در نظر گرفتن وضعيت سياسی آن روزگار ،آیا میتوان
احتمال كشته شدن جاللالدین بهدست مغولها را مطرح ساخت؟
بنياد روایتی كه توسط پژوهشگران در خصوص كشته شدن
چنين به نظر میرسد كه ِ

جاللالدین پذیرفته شده ،از جهت سرچشمه روایی و وثاقت آن نيازمند بررسی و بازنگری
باشد؛ همچنين به نظر میرسد روایت كشته شدن جاللالدین به دست مغولها نيز بهعنوان
یکی از روایتهای محتمل در این زمينه قابل طرح و توجه باشد.
پیشینه تحقیق
اظهار نظر پژوهشگران درباره سرنوشت سلطان جاللالدین را میتوان به دو دسته تقسيم
ُ
كرد :دسته نخست كشته شدن جاللالدین به دست كردها را به عنوان گزارهای قطعی روایت
میكنند .در ميان پژوهشگران غربی ،سر جان مالکوم (د9643م9256 /ق) با قطعيت

ُ
جاللالدین در كوههای «كردستان» به دست كسی كه او «بربر» 1میخواند و به

میگوید:

انتقام كشته شدن برادرش به دست جاللالدین ،به قتل رسيده است 6.پس از او ِسر پرسی
ُ
7
سایکس به صراحت بيشتر مینویسد« :او سرانجام به دست كردی راهزن كشته شد».

5. Barbarian
6. Malcolm, 1/230.
7. Sykes, 60.
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ادوارد براون نيز همين مضمون را تکرار میكند 5.این روایت پس از آن بهعنوان روایت غالب
توسط پژوهشگران غربی مورد تأیيد قرار گرفته است.
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همچنين شمار قابل توجهی از پژوهشگران ایرانی هم كشته شدن جاللالدین به دست
یکی از كردها را به طور قطع پذیرفتهاند؛ از جمله ایشان اقبال آشتيانی است كه در یکی از
جاللالدین ...در كوههای اطراف این شهر به در نيمه شوال به دست
آثار خود مینویسد « :
اكراد  626به قتل رسيد» 16و این دیدگاه از سوی پژوهشگران پذیرفته شده است.
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دستهای از پژوهشگران معاصر ایرانی نيز در این ميان نوعی بی طرفی برگزیده و ميان

ُ
روایت كشته شدن جاللالدین به دست كردها و زنده ماندن وی پس از سال 626ه نظری
8. Browne, 2/446-447.
 .3از جمله میتوان به جان اندرو بویل اشاره كرد ( .)Boyle,2/392-393وی در مجموعه كمبریج در گزارش
ُ
كشته شدن جاللالدین به دست كردها تردید ندارد؛ اما گزارش را به دو موضوع انتقام خواهی و طمع در البسه او
مربوط میكند ()Boyle, “Dynastic and political history of the Il-khans”, 5/335.؛
اشپولر نيز همين دیدگاه را دارد ( Spuler, Die Mongolen in Iran, 34; Spuler, History of
 ،)the Mongols, 3وی در هر دو اثر خود یک روایت قطعی از كشته شدن جاللالدین ذكر میكند .در اثر
ُ
نخست به صراحت از «كردی راهزن» سخن میگوید و در اثر اخير تنها از كشته شدن وی توسط یک دزد یا راهزن
سخن به ميان می آورد كه در هر دو بر اساس روایت نسوی استوار شده است .این نگاه اشپولر در اثر دیگر وی كه به
فارسی ترجمه شده ،توسط مترجم فارسی نيز پذیرفته شده است (اشپولر ،مغوالن در تاريخ .)44-43 ،افزون بر اینها
در ميان مورخان غربی باید به ساندرز ( ،)Sanders, 78گروسه ( ،)421پيتر جکسن ( )Jackson, 45,51و
ً
اخيرا پژوهشگرانی چون كریستوفر اتوود ( )Atwood, 106,417و كليفورد ادموند باسورث ( Bosworth,
 ،)8/404-405اشاره نمود.
 .16اقبال آشتيانی ،تاريخ ايران پس از اسالم409 ،؛ همو ،تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری.193-195 ،
ُ
جاللالدین «به كوههای ميافارقين پناه برد و در آن كوهها به دست كردان در شوال

 .11صفا در این مورد مینویسد:
سال  626كشته شد» ( .)93-92/3همچنين باید از غالمحسين مصاحب2674/2 ،؛ مشکور222 ،؛ بيات273 ،؛
بيانی ،دين و دولت در عهد مغول923-991 ،؛ همو ،مغوالن و حكومت ايلخانى در ايران51 ،؛ كاتوزیان،995 ،
حسن زاده ،تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان307 ،؛ همو ،خوارزمشاهيان363/1 ،؛ بهرامی نيا 945 ،و شمار
بسياری از پژوهشگران دیگر نيز كه این روایت را به عنوان تنها گزاره تاریخی معتبر و قطعی ذكر كردهاند ،نام برد.
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ابراز نکرده و هيچ روایت را بر دیگری ترجيح نداده و یا هيچ یک از آنها مردود ندانستهاند.
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به عبارت دیگر ،در تحقيقات انجام گرفته ،به نقد روایت و ارزیابی محتوای روایت مورخان
روزگار مغول و پس از آن توجه نشده است.
ُ
منشأ روایت کشته شدن جاللالدین به دست کردها
از بررسی منابع تحقيقات اخير استنباط میشود كه سرچشمه روایت كشته شدن جاللالدین
به دست «اكراد» و نيز نخستين منبعی كه این خبر را با قطعيت نقل كرده ،كتاب سيرت
َ َ
جاللالدين ِمن ِك ُبرنى نوشته شهابالدین نسوی خ َرندزی است.

نسوی منشی سلطان جاللالدین خوارزمشاه و رئيس دیوان رسائل او بوده كه پس از
رویدادهای سال 626ه در مناطق مختلف و نزد حکام مختلف روزگار گذرانده است .وی
برای مدتی در دربار ملک مظفر ایوبی در َم ّيافارقين اقامت نموده و كتاب نفثة المصدور را
ُ
در سال 632ه و بخشی از سيرت جاللالدين ِمنك ِبرنى را در آنجا نگاشته است .وی فصول
پایانی اثر اخير را تا سال 631ه به پایان برده و عمد ًة هدف او فراهم آوردن كتابی درباره

احواالت سلطان جاللالدین بوده است 19.این اثر در اصل به زبان عربی نوشته شده و

مترجمی گم نام آن را در همان سده هفتم هجری به فارسی ترجمه كرده است.
ُ
مطالب كتاب سيرت جاللالدين ِمنك ِبرنى با ذكر احوال «تاتار» یا مغولها آغاز و با
بيان روایت كشته شدن جاللالدین به پایان میرسد .نسوی ،به تصریح خود وی ،پس از
مغولها به اردوی سلطان جاللالدین در َم ّيافارقين و فرار سلطان ،از او جدا
آخرین حمله 
شده و برای مدتی از او بی اطالع بوده است؛ چنانكه در این مورد تصریح میكند كه
دستكم «دو ماه» در شهر ِآمد «از خروج ممنوع بود» و نيز برای چندی هم در آذربایجان
سرگردان شده و سرانجام به َم ّيافارقين باز گشته است .وی در اینجا چنين عنوان میكند كه به
 .12آرین نيا306/96 ،؛ دستغيب453-452 ،؛ شرفی506/1،؛ رجب زاده.509-500/1 ،
 .19نسوی ،مقدمه مصحح ،ما.
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یقين رسيده است كه خبر زنده بودن سلطان «دروغ» بوده و مینویسد« :حقيقت شد كه

[سلطان جاللالدین] هالک شده است»؛ 14سپس به ذكر روایتی میپردازد كه مشخص
نمیشود چگونه در مورد درستی آن به یقين دست یافته است .وی در احوال سلطان

جاللالدین پس از ناكامی مغولها در اسير كردن او چنين نوشته:
ُ
«...آنگه سلطان بر كوه رفت و كردان راهها را بسته بودند ،و او را گرفتند و غارت
كردند .و چون خواستند كه بکشند با بزرگ ایشان گفت :من سلطانم ،در كار من شتاب
ّ
ّ
مکن ،بعد از آن تو ّ
مخيری ،خواهی مرا پيش ملک مظفر شهابالدین غازی بر ،او خود ترا
به جایزه غنی كند ،و اگر خواهی مرا به بعضی از شهرهای من برسان تا ملکی شوی .آن مرد
در رسانيدن او به بعضی از بالد رغبت كرد ،و او را پيش قوم و قبيله خود برد ،و پيش زن خود
گذاشت و رفت كه اسپان خود را از كوه بياورد؛ و در اثنای غيبت او كردی دون بيامد،
حربهای در دست ،به زن گفت :این خوارزمی كيست؟ چرا او را نمیكشيد؟ گفت :شوی من
ُ
او را امان داده است و دانسته كه سلطان است .كرد گفت :چگونه باور داشتيد كه او سلطان
َ
است؟ مرا به اخالط برادری كشته شد كه به از وی بود .پس حربه بر وی زد و به یک ضربه
روح او را به فردوس رسانيد».
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بر اساس روایت نسوی ملک مظفر ایوبی عدهای را به آن منطقه فرستاد تا به جستجوی
َ
سلطان بپردازند« :بعد از مدتی ملک مظفرالدین بدان كوه فرستاد و َسلب [/جامۀ] سلطان و
اسپی كه داشت ،با زین و شمشير ،و تعویذی كه آن را در ميانه موی سر بسته بود همه را به
ّ
خواص حاضر بود و در آن ایام مالزمت او كرده ،چون
دست آورد .چون آوردند هر كه از
اوتر خان ،و طلسب امير آخر ،و جماعت دیگر ،گواهی دادند كه سلب اوست .و فرستاد تا
استخوانهای او را آوردند و دفن كردند».
 .14نسوی ،سيرت جاللالدين منكبرنى.275 ،
 .11همان.256-273 ،
 .16همان.260 ،
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بررسی منابع و مآخذ تاریخ این روزگار نشان میدهد كه سرچشمه همه منابع تاریخی
ُ
در خصوص كشته شدن جاللالدین به دست كردها ،همين روایت بوده 17و از این رو
بررسی جزئيات آن در تحليل موضوع تحقيق حاضر از اهميت بسيار برخوردار است.
پيش از تحليل این روایت باید توجه شود محققی چون مينوی كه سالها صرف
تصحيح كتاب سيرت جاللالدين نموده ،معتقد است نسوی بر خالف ادعای دقت در
تاریخنگاری اصول تاریخنگاری را رعایت نکرده و بهویژه در منشأ برخی اخبار او تردیدهایی
وجود دارد؛ برای نمونه «مطالبی در باب منشأ تاتار و تاریخ چنگيز گفته است كه نه خود
دیده و نه از كسی كه دیده بوده است شنيده و با تواریخ معتبر موافق نيست ،نه تواریخ چينی

و مغولی ،و نه تواریخ فارسی و عربی» 15.از این رو الزم است درباره دیگر مطالب او تأمل

بيشتری كرد و به ویژه ضروری است روایتهایی را كه تنها منشأ آنها نسوی است با رعایت
احتياط و ِاعمال بررسیهای دقيق پذیرفت.

در ميان منابع نزدیک به این رویداد ،الكامل فى تاريخ ابن اثير (630- 555ه) از

جهات مختلف مبنا و محک مناسبی برای سنجش روایت نسوی است .وی كه برخالف نظر
برخی از پژوهشگران ،اثر خود را ،نه در 626ه كه در 621ه به پایان رسانده 13،از نظر
زمانی در محدوده بسيار نزدیک به رویداد قرار داشته است؛ همچنين از نظر مکانی نيز با
توجه به اینكه در موصل زندگی میكرده ،یعنی در فاصله كمی از آخرین محلی كه از
 .17كتاب نسوی در همان ایام تأليف طرفداران بسياری پيدا كرده بود و مورخان زیادی از روایات وی بهره برده و از
ً
وی نقل كردهاند كه ظاهرا نخستين آنها ابوشامه عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم مقدسی (665-511ﻫ) است
(.)Jackson, “Al-Nasawi”, 7/974
 .15نسوی ،سيرت جالل الدين منكبرنى ،مقدمه مصحح ،مب.
 .13ابن اثير504 /92 ،؛ برخی پژوهشگران به چند سطر پایانی كتاب ابن اثير توجه نکرده و پایان رویدادهای كتاب را
تا سال 626ه پنداشتهاند ()Richards, 8/671؛ و حال آنكه در ارتباط با موضوع این مقاله واجد اهميت
میكند.
تاریخی است ،زیرا ابن اثير تا صفر سال 621ه اطالعات مهمی درباره سلطان جاللالدین عرضه 
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جاللالدین نشانی دیده شده بوده ،حضور داشته است؛ و مهمتر اینكه وی به سرنوشت

جاللالدین بسيار توجه داشته و حساسيت نشان میدهد و پيوسته گزارشهایی از

فعاليتهای او در آذربایجان ،جبال و اخالط به دست میدهد؛ از جمله در ذكر حوادث
سال 626ه مینویسد« :این سال به پایان رسيد و ما خبری از جاللالدین به دست نياوردیم
و ندانستيم كه آیا كشته شده یا پنهان گشته؟ از بيم مغوالن خود را آشکار نمیسازد یا از این

شهرها به جای دیگری رفته است؟» 26چنانكه مالحظه میشود گذشته از وجود تردید
ُ
درباره زنده بودن و یا مرگ جاللالدین ،نه تنها سخنی از كشته شدن وی به دست كردها در
ميان نبوده ،بلکه احتمال كشته شدن وی بهدست مغولها نيز مطرح بوده است .ابن اثير
جاللالدین اظهار بی اطالعی میكند و میگوید:

سپس چند بار دیگر هم از وضع

«هيچكس خبری از جاللالدین خوارزمشاه ندارد و نمیداند چه بر سرش آمده است» 21و
سرانجام در صفحات پایانی این اثر مفصل مینویسد« :از جاللالدین تا پایان سال 625
خبری به دست نيامد .همچنين تا آخر ماه صفر سال  623نيز از حال او آگاهی نيافتيم».
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از روایت ابن اثير چنين بر میآید كه تا ماه صفر 621ه ،نه تنها خبر كشته شدن وی به
ُ
دست كردها در ميان نيست ،بلکه حتی در خصوص وی ،اطالع و حتی شایعهای كه ابن اثير
با تردید و احتمال اندک آن را ذكر كند ،در دست نبوده است .پس با استناد بر این منبع معتبر

و معاصر با رویداد كه نسوی نيز به تصریح آن را تحسين و تمجيد میكند 29،خبر كشته
ُ
شدن جاللالدین به دست كردها تأیيد نمیشود.

 .26ابن اثير.957/33،
 .21همان.951 ،
 .22همان.962 ،
 .29نسوی ،سيرت جاللالدين منكبرنى.3 ،

سرانجام سلطان جاللالدین خوارزمشاه 61/

روایت ابن اثير از سوی برخی منابع سده هفتم نيز پذیرفته و نقل شده است؛ از جمله
حکيم زجاجی از شاعران سده هفتم هجری در تاریخ منظوم خود درباره جاللالدین چنين
سروده است:
َ
ز گردان كسی گرد او درنيافت

نشان ،هيچ تن ز آن دالور نيافت

24

همچنين ابن كثير ( 700تا 774ه) روایت ابناثير را پذیرفته است .وی مینویسد كه

«درباره جاللالدین خبری به دست نيامد» و «كسی ندانست كه به كجا رفت» 21در

سدههای بعد قاضی غفاری مورخ روزگار صفوی نيز عبارت «مفقود الخبر» شدن

جاللالدین را پذیرفته است 26.از آثار متأخرتر كه تعبير «مفقود الخبر» را درباب جاللالدین

به كار برده است ،جهانگير ميرزا قاجار است .وی در ترجمه فارسی خود از آثار البالد و
الواقعة
اخبار العباد زكریای قزوینی (662-605ه) امانت را فرونهاده و جمله « َو فی ِتلک
ِ
ُ َ
ق ِتل جاللالدین خوارزمشاه» 27را چنين ترجمه كرده است« :و سلطان در ميان مفقود الخبر
25
شد».
با عنایت به گزارش ابناثير و گزارشهای مورخان پس از او ،و با توجه به اینكه نسوی
ً
شخصا از صحنه رویداد به دور بوده و حتی مدتی متواری به سر میبرده ،نمیتوان در این
رویداد بدو بهعنوان منبع و راوی موثقی استناد و اعتماد كرد؛ اگرچه شيوۀ گزارش وی چنان
است كه گویی خود شاهد آن رویداد بوده و تردیدی در آن ندارد.
افزون بر اینها باید در نظر داشت كه نسوی احتماال به منظور تجليل از ولی نعمت
جدیدش ،یعنی ملک مظفر ایوبی ،او را در این روایت وارد ساخته و گفته كه او جامه و اسب
 .24حکيم زجاجی.9243 ،
 .21ابن كثير.123 /19 ،
 .26غفاری قزوینی.922 ،
 .27قزوینی ،آثار البالد ،متن عربی.432 ،
 .25قزوینی ،همان ،ترجمه فارسی.163 ،
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جاللالدین را یافته و به خاک سپرده و آرامگاهی آبرومند برای

استخوانهای»

و  23 ...و نيز «
او ساخته است .ابن واصل ،در دهههای بعد ،در ضمن ارائه روایتی مشابه با نسوی در
خصوص مرگ جاللالدین ،به توجيه و تمجيد از ملک مظفر حاكم ایوبی میپردازد و چنين
عنوان میكند كه حاكم ایوبی در صورت زنده ماندن جاللالدین «بی گمان» به او «كمک
میكرد».


96

هههای
این تردیدها در خصوص روایت نسوی زمانی قوت بيشتری میگيرد كه در د 

بعد ،مورخانی چون عطاملک جوینی 91،رشيدالدین فضل الله همدانی 92،ابن عبری،

99

91
شبانکارهای 96،بناكتی 97،شرفالدین

نظامالدین قاضی بيضاوی 94،وصاف الحضره،
ُ
جاللالدین به دست كردها ،نه تنها روایت نسوی را بهطور قطع نقل

یزدی 95،در مورد قتل

جاللالدین خود به دیگران داده بوده باشد تا

 .23محتمل است لباس و تجهيزاتی كه از جاللالدین پيدا شده بوده،
بتواند فارغ از ّ
شر مغولها به زندگی ادامه دهد؛ زیرا به تعبير سمرقندی «از سلطنت و اشغال دنياوی دلسرد شد و در
لباس فقرا و صوفيه در آمد و متواری شد» (سمرقندی.)216 ،
 .96ابن واصل345-344 ،ه؛ با مقایسه وضعيت نسوی و ابن واصل مشخص میشود كه هر دو در خدمت حاكمان
ً
ایوبی بودهاند و ضرورتا میبایست نقش مثبت و سازنده حاكم ایوبی در دفاع از تنها كانون قدرتمند مقاومت در برابر
مغولها را برجسته سازند.

 .91جوینی.597/2 ،
 .92همدانی.616/1 ،
 .99ابن عبری.949،
 .94بيضاوی939 ،؛ البته تنها بيضاوی در ميان مورخان اخير با تردید در خصوص روایت كشته شدن وی به دست
ُ
نمیكند.
كردها مینویسد «كماهی حال او معلوم نشد»؛ اما به زنده بودن وی هم اشاره 
 .91وصاف.567 ،
 .96شبانکاره ای.946 ،
 .97بناكتی.364 ،
 .95یزدی.974 ،
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نمیكنند ،بلکه در آن تردیدهایی نيز روا میدارند و حتی در كنار آن روایتی از مخفيانه

میآورند كه از نظر ایشان به اندازه روایت نسوی محتمل بوده است.
زیستن وی 
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روایت دوم ،یعنی زنده ماندن جاللالدین و زندگی در لباس صوفيان و به صورت
مخفيانه ،به تفصيل در ميان اهل تصوف رواج یافته است؛ چنانكه دولتشاه سمرقندی در
تذکرة الشعرا حکایتی در خصوص حيات او پس از سال 625ه ذكر میكند .مطابق این
روایت جاللالدین با عرفای بزرگ و صوفيانی نظير ركنالدین عالء الدوله سمنانی نشست و
برخاست داشته و دارای احترام بسيار بوده است 46.مورخی دیگر از روزگار صفویه كه این

روایت را پذیرفته ،آن را چنين نقل میكند« :سلطان در اواخر حال از ميان مردمان كناره
جسته ،ترک سلطنت نمود و در ایام عزلت به اشاره ُم ِلهمان غيب و ُمنهيان الریب در سلک
41
رجال الغيب منخرط گشت».
بنابراین چنانكه مالحظه میشود پذیرش اصل روایت نسوی به صورتی كه از سوی
برخی از پژوهشگران تاریخ پذیرفته شده ،دارای اشکاالت اساسی است؛ و از این روی،
مغایرت روایت نسوی با روایات مورخان نزدیک به رویداد ،مانند ابن اثيرّ ،
زجاجی و
زكریای قزوینی تردید مورخان پس از نسوی را در پی داشته است.

ُ
 .93در ميان منابع دوره مغول تنها حمدالله مستوفی است كه در تاريخ گزيده تنها به كشته شدن وی به دست كردها
اكتفا نموده است (مستوفی ،تاريخ گز يده .)166 ،این گزارش در ظفرنامه یا تاریخ منظوم حمدالله مستوفی هم تکرار
زبان خارج از قلمرو ایلخانان
خر عرب ِ
شده است (مستوفی ،ظفرنامه .)217-216 ،همچنين در ميان مورخان متأ ِ

میتوان به شمسالدین ذهبی (745-679ه) ،ابی الفدا (متوفی 792ه) و مقریزی (متوفی 541ه) نيز اشاره كرد
(ذهبی254 ،؛ ابی الفدا959 /9 ،؛ مقریزی .)969 /1 ،این اثر به صراحت و به طور قطع از روایت نسوی در
ُ
خصوص كشته شدن جاللالدین به دست كردها پيروی میكنند.
 .46سمرقندی .217-216 ،
 .41حسينی.265 ،
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روایتی دیگر از سرانجام جاللالدین
اما در این ميان ،روایتی دیگر در خصوص سرنوشت جاللالدین وجود دارد كه مورد توجه و
مالحظه پژوهشگران قرار نگرفته است .این روایت كشته شدن جاللالدین را به مغول
منسوب میدارد؛ به عبارتی دیگر كشته شدن جاللالدین به دست كسانی روی داده است كه
همواره زنده بودن او را مزاحم و مانعی بزرگ برای گسترش و تثبيت سلطه خود در ممالک
مفتوحه میدانستند و پس از سال 625ه تا چند دهه همواره از خبر زنده بودن او نگران
بودند.

42

نخستين كس كه از كشته شدن جاللالدین در درگيری با مغوالن خبر داده ،زكریای
قزوینی است؛ چنانكه پيش از این هم اشاره شد ،وی مینویسد :در سال 627ه سلطان از
پيش لشکر تاتار به ِآمد گریخت  .مغوالن او را تعقيب و در پای باروی شهر درميانش گرفتند
ُ
َ
ُ َ
49
الواقعة ق ِتل جالل الدین خوارزمشاه .»...
«و فی ِتلك
ِ
ِ
عبدالرحمن بن خلدون (565 - 792ه) نيز این روایت را پذیرفته است .وی اثر
تاریخی خود را به صورت پيش نویس در سال 773ه و نسخه نهایی آن را در سال 733ه،
در فاصلهای بسيار دور از محل این رویداد ،به پایان رسانده و بدین سان در نسبت با این
رویداد مورخی متأخر محسوب میشود 44.بنابراین روایت او در مقایسه با مورخانی چون
نسوی ،جوینی و دیگر مورخان مذكور ،از اعتبار تاریخی كمتری برخوردار است؛ اما اثر
مسلمان سلف
مورخان
تاریخی او ،یعنی العبر ،جایگاه متمایز و متفاوتی در مقایسه با دیگر
ِ
ِ

خود دارد و علیرغم تأخر او نسبت به رویداد ،میتوان به روایتهای او _از جمله در

اللالدین مردم هنوز در پنداشتی بودند و بدان
 .42جوینی در ذكر احوال چين تمور مینویسد« :با آوازه سلطان ج 
سبب امور آن طرف [یعنی خراسان] قرار نمیپذیرفت» (.)226-213/2
 .49آثار البالد ،متن عربی.432 ،
 .44رحيم لو412-419/9 ،؛ با این حساب وی حدود  116تا  176سال از خبر كشته شدن سلطان جاللالددین در
سال 625ه فاصله زمانی دارد.

سرانجام سلطان جاللالدین خوارزمشاه 63/

خصوص سرانجام جاللالدین_ اعتنای بيشتری نمود 41.وی در روایتی موجز از سرنوشت
جاللالدین مینویسد« :مغولها به آذربایجان لشکر كشيدند و بر جاللالدین پيروز شدند و

او را در سال 625ه به قتل رساندند» 46،اما منبع استنادی او چيست؟

گفته میشود كه ابن خلدون روایتهای خود را در خصوص رویدادهای سلسله

خوارزمشاهيان و بهویژه جاللالدین و حمله مغول از ابن اثير 47،شهابالدین نسوی و

شهابالدین ابن فضلالله عمری (وفات 741ه) گرفته است؛ 45اما با بررسی محتوای

روایات مورخان اخير چنين حاصل میشود كه ابن خلدون در خصوص سرانجام

جاللالدین از مورخان اخير سخنی اقتباس و نقل نکرده است .روایتهای ابن اثير و نسوی

پيشتر بررسی شد و تفاوت آنها با روایت اخير روشن است؛ اما روایت عمری در خصوص
جاللالدین نيز كه در مسالک االبصار فى ممالک االمصار ذكر شده ،همان مضمون روایت

ُ
نسوی و كشته شدن جاللالدین به دست كردها است 43.پس چگونه ابن خلدون به این
نتيجه رسيده كه جاللالدین بایست به دست مغولها كشته شده باشد؟ از مراجعه به منابع
تاریخی در دسترس او نمیتوان سرچشمه روایی او را به دست آورد؛ از این رو ،میتوان
حدس زد وی برخالف مورخان پيشين از «وقایعنگاری» فاصله گرفته و وصول به این نظر،
حاصل تحقيق ،تفحص ،مقابله و تأمل وی در روایتهای موجود و نيز تعمق در جریان این
رویداد بوده است.

16

 .41در خصوص جایگاه ممتاز و مورد توجه ابن خلدون به عنوان مورخ ،متفکر و نظریهپرداز ،آثار متعددی منتشر
شده؛ برای نمونه بنگرید.Talebi, 3/828-831 :
 .46ابن خلدون499/5 ،؛ قس :روایت زكریای قزوینی( 412 ،همين مقاله).
 .47برخی حتی مدعی تأثيرپذیری ابن خلدون در بخشهای نظری مقدمه از ابن اثير است (ساالری شادی-12 ،
.)76
 .45فيشل.954 ،
 .43عمری.261-266/27 ،
 .16نک .فيشل.363 ،
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به سخنی دیگر ،روایت ابن خلدون درباره سرانجام جاللالدین بر پایه خوانش انتقادی
وی از رویدادهای منتهی به سال 626ه بوده است و از نظر وی كشته شدن او به دست
روایتهای

مغوالن كه در جریان تعقيب و گریز وی بودند ،قطعيت دارد و این گزینه را بر
نسوی ،العمری و ابن اثير كه پيشروی داشته ترجيح داده است؛ زیرا از نگاه تحليلی او بر
تاریخ ،با انگيزه مغولها در كشتن جاللالدین به منظور خالص یافتن از او ،همسویی دارد.
اما محل تأمل است كه چرا محققان به روایت و تفسير ابن خلدون به عنوان خبری محتمل
اعتنا نکرده و دستكم به بررسی آن نپرداختهاند.
نتیجه
بررسی درستی یا نادرستی گزارش «كشته شدن سلطان جاللالدین خوارزمشاه بهدست
َ َ
َ
كردان» موضوع این پژوهش است .شهابالدین محمد ن َسوی خ َزندزی ،منشی و رئيس
دیوان انشای جاللالدین خوارزمشاه ،نخستين كس است كه در كتاب سيرة السلطان
ُ
جاللالدين ِمنك ِبرنى متعرض این خبر شده و به نظر میرسد ،با اعتماد به جایگاه و منصب
او نزد جاللالدین ،تنی چند از مورخان پس از او ،چون حمدالله مستوفی ،شمسالدین
ذهبی ،ابوال فدا و مقریزی ،این روایت را از او اخذ و نقل كرده باشند؛ بسياری از مورخان و
ً
محققان متأخر نيز ظاهرا بیآنکه درصدد مراجعه و مقایسه این خبر با منابع اصيل و معتبر
مقارن با این رویداد برآیند آن را پذیرفتهاند ،چندان كه شهرت یافته است؛ و حال آنكه در
آثار كسانی چون ابن اثير و َز ّجاجی كه در همان ایام میزیستهاند ،این خبر گزارش نشده
است و تنها با تعابيری نظير «مفقود الخبر» و «كس ندانست به كجا رفت» از او و سرانجام
او یاد كردهاند .آنچه درستی خبر نسوی را دستخوش تردید میسازد ،عدم تأیيد آن از سوی
مورخانی چون جوینی ،رشيدالدین فضلالله ،ابن عبری و  ...در چند دهه بعد است و نقل
روایات محتمل و بدیل دیگری ،مانند كشته شدن او بهدست تاتار یا زنده ماندن و پيوستن
وی به زمره عارفان.
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