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یابی علمی ونقش جوینی  ق( 601-122آموزشی در عصر ایلخانان  ) ها در باز
 

 5/ حامد قرائتی1هادی شمس آبادی
(62-21) 

 چکیده
ستند که نقش موثری در توسعه و رونق تمدن اسالمی در قرن های ایرانی هخاندان جوینی از جمله خاندان

ها و معضالتی ق( با وجود چالش 378-820) یلخانیاند. این خاندان در عصر اششم و هفتم هجری داشته
ای از اقدامات و تدابیر موفقی را با هدف که در پی حمله مغوالن جهان اسالم را ملتهب نموده بود، مجموعه

-بر منابع تاریخی و با روش توصیفیتکیهموزی اتخاذ نمودند. این تحقیق باعلم و دانش آتوسعه و تعالی 
های تحلیلی در پی پاسخ به این مسئله است که خاندان جوینی چه نقشی را در بازیابی تمدن اسالمی در حوزه

های اسالمی، ل به سرزمیناند. چه اینکه با وجود آثار و پیامدهای ناگوار هجمه مغوعلم و آموزش برعهده گرفته
در مناسبات علمی، لیفات علمی، پرهیز از تعصبات مذهبی أخاندان جوینی با حمایت از دانشمندان و ت

اجتماعی در متون و میراث علمی، صیانت از ذخائر علمی و بازسازی  یهاها و ضرورتجانمایی اولویت
جمه تمدن سوزانه مغوالن، تحوالت بنیادینی را های هبر تعدیل خسارتمدارس و اصالح نظام آموزشی عالوه
 در حوزه علم و آموزش موجب شدند.
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 مقدمه
ق( با بیش از پنج قرن استمرار و پس از تجربه فراز و  828-272) یحاکمیت خلفای عباس

عدد در حوزه دانش و آموزش به یکباره با حمله مغوالن به پایان رسیده و فرهنگ و های متنشیب
ای که در آن حکمرانان مغول بر های جدیدی نمود. دورهتمدن جهان اسالم را دستخوش چالش

رفت تا میراث سترگ تمدنی جهان اریکه قدرت تکیه زده و اگر نبود تالش نخبگان جهان اسالم می
بر منابع تاریخی دست اول و البته بهره تکیهرده شود. این تحقیق تالش دارد باشی سپاسالم به فرامو

تحلیلی عملکرد یکی -بر روش توصیفیهای معاصر و مبتنیهای پژوهشفتهها و یامندی از تحلیل
های ایرانی را در عرصه بازیابی علمی و آموزشی در قلمروی زمانی و جغرافیای از خاندان

 ق( مورد کاوش قرار دهد. 378-820) یلخانیطین احکمرانی سال
های فراگیری چون تهاجمات نظامی، اشغال و های گذشته در مواجهه با چالشبررسی تجربه

های فراگیر، خواهد توانست میراث های اقتصادی و حتی شیوع بیماریاستعمار و یا بحران
های موفق و پرهیز از گرفتن از سیاستارزشمندی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده تا با الگو 

های تلخ گذشته، فرایند رونق و شکوفایی علمی و آموزشی را تسریع بخشند. این تحقیق تجربه
های شاخص خاندان جوینی را در بازیابی تالش دارد مواضع، رویکردها و اقدامات چهره

می در دوره حکمرانی های مختلف علمی و آموزشی جامعه اسال)صیانت، اصالح و ترمیم( عرصه
ها و دولتمردان ایلخانی را مورد بررسی قرار داده تا نتایج این بررسی در ضمن بیان فرصت

 تهدیدهای رخ داده، تجربه تاریخی ارزشمندی را در دسترس خوانندگان قرار دهد.
جمند هشگران ارهای خاندان جوینی پیش از این نیز مورد توجه پژونقد و بررسی زندگانی و تالش

که آثار منتشر شده در موضوع زندگانی، آثار و اقدامات خاندان جوینی را طوریقرار گرفته است به
 توان در سه گروه کلی چنین دسته بندی نمود:می

سیری در زندگی، »اند. مانند: مقاله الف( آثاری که به زندگی نامه و اندیشه خاندان جوینی پرداخته
خاندان جوینی در »(، مقاله 89-67: 2793)دهقانی، « جوینی های عطاملکافکار و اندیشه

هاشم رجب  یفتأل« جوینی خاندان»(، مدخل 22-26)اصفهانیان، بی تا: « دستگاه ایلخانی
حسین  یفتأل« جوینی عبدالملک بن عبدالله بن یوسف بن محمدبن حیویه»زاده، مدخل 

 سعیدی.فریده  یفتأل« جوینی عبدالله بن یوسف»هوشنگی و مدخل 
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مروری انتقادی »اند. مانند: مقاله به جامانده از ایشان پرداخته هاینوشتهثاری که به معرفی آب( 
کاظمی موسوی، «)بر کتاب غیاث االمم فی التیاث الظلم نوشته امام الحرمین ابوالمعالی جوینی

)خاتمی « وینیهای ایرانی در تاریخ جهانگشای جها و اسطورهافسانه»(، مقاله 202-272: 2789
« نمودهای برجسته هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی»(، مقاله 27-86و قریشی، بی تا: 

بررسی و تحلیل نمودهای فرهنگ پایداری »(، مقاله 27-86: 2792)علیخانی و بزرگ بیگدلی، 
 (02-39: 2792)بزرگ بیگدلی و آقانوری، « در تاریخ جهانگشای جوینی

اقدامات خاندان جوینی در »اند. مانند: مقاله دامات خاندان جوینی پرداختهج( آثاری که به اق
نقش خاندان جوینی در مواجهه با »( و مقاله 232-226: 2793)شعبانی و امیری، « زمان مغول

 (72-22: 2798)بهنام فر، « مغوالن
اند. ان تمرکز یافتهاز میان آثار پیش گفته دو گروه نخست بر زندگی نامه یا نقد و بررسی آثار ایش

اص مورد بررسی قرار داده ای خگروه سوم نیز اقدامات خاندان جوینی را بدون تمرکز بر عرصه
رو مقاله حاضر با تمرکز بر نقش خاندان جوینی در بازیابی علمی و آموزشی، متفاوت است. ازاین

م بر گفتمان رویکرد حاک عنوانهب« بازیابی». مضافًا به اینکه در این مقاله بر استاز آثار پیش گفته 
ویژه در قرون اخیر و در مواجهه چه اینکه تمدن اسالمی بهکید شده است. أنظری و عملی ایشان ت

های اجتماعی و تمدنی به تقلید یا ابداعات بیگانه از اصول و میراث تمدنی خود دست با چالش
نموده است. این تحقیق تالش دارد با یازیده و در موارد متعددی افول و انحطاط تمدنی را تجربه 

های تعالی بخش اسالمی، ذیل آموزه« آموزش»و « علم»، «فرهنگ»کنارهم قرار گرفتن سه گانه 
های خاندان جوینی در بازیابی فرهنگ و تمدن اسالمی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. مراد تالش

ه از ات و رویکردهای هدفمندی است کها، اقدامای از تالشاز بازیابی در این تحقیق مجموعه
نهایت پویایی و شکوفایی  ها و درمجدد، رفع موانع و کاستی یسوی شخص یا گروهی برای احیا

 گرفته شود.کارای خاص، بهدر حوزه
 

 خاندان جوینی
این خاندان برخواسته از جوین از شهرهای مهم خراسان در قرن چهارم بوده که خود را از اعقاب 

های شخصیت ینتردانستند. برخی از مهمربیع بن یونس از کارگزاران خلفای عباسی می فضل بن
 ینیق(، سعدالدین ابوعبدالله محمد بن حمویه جو 222)م  یهاز: احمد بن حمواندجوین عبارت
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ق( عارف شهیر، ابوالحسن علی بن محمد  809)م  یق( جد چهارم سعدالدین حمو 272)م 
اواسط قرن ششم قمری( از اصحاب و شاگردان ابوحامد غزالی طوسی، )م  ینیصوفی حموی جو

ق( متوطن در شام، سعدالدین  233)م  ینیابوالفتح عماد الدین عمر بن علی حمویه جو
)م  ینی(، صدرالدین ابوالحسن محمد حموی جونامعلوم )م ینیابوالمفاخر محمد حموی جو

لدین ابوالفتح عمر اشعری جوینی که مدرس ق( از مشایخ صوفیه و مدفون در موصل، عمادا 823
ق( که به دست  803)م  یمدرسه شافعی مصر بوده است، فخرالدین ابوالفضل یوسف حمو

ق( که در شام و مصر  273)م  یصلیبیان در نبرد منصوره کشته شده است، عبدالله جوینی صوف
ن هفتم، سعدالدین ق( از زهاد مشهور قر 826)م  ینیاست، عیسی بن احمد جوسکونت داشته

در عرفان، صدرالدین ابراهیم بن « محبوب»ق( صاحب کتابی با عنوان  822ابوالسعادات )م 
سعدالدین جوینی که غازان خان مغول به دست وی اسالم آورد، معین الدین جوینی که 

 ق نگاشت، موید الدین منتجب الدین بدیع 372نگارستانش را به تقلید از گلستان سعدی در سال 
، شمس «عتبه الکتبه»اتابک جوینی از منشیان سلطان سنجر سلجوقی و دارای اثری موسوم به 

ق(، ملقب به صاحب دیوان و وزیر هالکو خان مغول و عالء الدین  867)م  ینیالدین محمد جو
ق( که بیش از دو دهه حکومت عراق و بغداد را بر عهده داشته و مؤلف  862)م  ینیعطاملک جو

بر به یادگار گذاشتن آثار علمی . این گروه از نخبگان جوین عالوهخ جهانگشا بوده استکتاب تاری
ویژه دولت ایلخانی صاحب مختلف به یهااز ایرانیانی بودند که توانستند در دولت ،و ادبی

 مناصب سیاسی مهمی گردند.
ن چهار گروه ند. ایازیستهی مییها در طول اعصار مختلف در چهار شاخه و منطقه جغرافیاجوینی

 از:اندبه اختصار عبارت
ق( است.  827)م  یابومحمد عبدالله بن عمر حمو ینشانهای سرخس که مشهورترالف( جوینی

فی »و « سیاحتنامه»های ( و دارای دو کتاب به نام723: 2، ج 2963او محدث )ابن مستوفی، 
در کتاب خود بارها از وی  امی( ابن عد83: 2، ج 2763باشد. )قدیانی، می« سیاست الملوک

 (7369-7222: 3؛ ج 2299، 2636، 2967: 8، بی تا، ج امینقل گزارش کرده است. )ابن عد
چون  ییهاعلمی و سیاسی در دولت هاییتدار مسئولهای شام و مصر که عهدهب( جوینی

والفتح حمویه توان ابهای شام و مصر را میاند. از جمله جوینیق( بوده 806-283) یوبیانا
ق( دانست. صدر الدین عبدالله بن عمر مشهور به شیخ الشیوخ نیز از مدرسان  233)م  ینیجو
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: 2، ج ق2026( و احیا کنندگان موقوفات مدارس شام )سیوطی، 236: 27، ج ق2033)ابن کثیر، 
 ( بوده است.222: 2، ج ق2023( و مؤسس خانقاهی در دمشق )نعیمی، 222

ق(  922ها هستند. محمد السعدی )الیزدی( )م دسته دیگری از جوینی های یزدج( جوینی
ق در یزد متولد شده و دو  603که در سال « سالک الدین»ملقب به  (20: 23)کحاله، بی تا، ج 

حجله »( و 3303: 3؛ ج 2209: 7ش، ج  2762)منزوی، « کنز السالکین»کتاب از وی با عنوان 
 به یادگار مانده است.« هرسائل طبی»نام دیگرش « العرایس

این گروه  یناند. از مشهورترهای خراسان که ساکن در موطن اصلی خود جوین بودهد( جوینی
 .هستندجوینی و اعقاب منسوب به این دو  شمس الدین محمد و عالءالدین عطاملک

ین گروه افرادی از ا هاییاستکه به دلیل قلمروی زمانی تحقیق تنها به اقدامات و س گفتنی است
 اند.زیستهشود که پس از حمله مغول تا سقوط دولت ایلخانان میپرداخته می

 
 فرهنگ و تمدن اسالمی ۀنقش علم و آموزش در توسع

روح حاکم بر جامعه، نقش موثری بر انحطاط یا تعالی یک جامعه بر عهده دارد. با  عنوانبهفرهنگ 
مادی و معنوی شد.  یهاخسارت ترینیشب حمله مغوالن به جهان اسالم، عنصر فرهنگ متحمل

نموده و یا  توانست جامعه و میراث تمدنی جهان اسالم را به شدت تهدیدآسیب و تهدیدی که می
رسد برخی از نخبگان مسلمان اعم از شیعه و سنی تالش حال به نظر میاینحتی منقلب نماید. با

ها را تعدیل نموده و یا در غوالن، این خسارتاند با ابزارهای مختلف حتی حضور در دربار مداشته
 پی جبرانش برآیند.

ها و ط اجتماعی در اواخر عصر عباسی به دالیل مختلفی دچار تنشیاین درحالی بود که شرا
عباسی بر اکثر بالد  یچه اینکه حاکمیت طوالنی مدت خلفاهای متعددی گشته بود. چالش

فرهنگی و تمدنی بر قلمروی ایشان حاکم گشته و به جز اسالمی باعث شده بود تا نوعی استبداد 
ی و های اجتماعی تحت فشارهای مختلف اجتماعی، سیاسمقاطع محدودی، سایر فرق و جریان

طی که اتحاد و انسجام اجتماعی در جهان اسالم را به شدت تهدید یمذهبی قرار داشته باشند. شرا
قلمروی خالفت عباسی، نوعی مدارا و تسامح نمود. اما با سلطه مغوالن غیر مسلمان بر می

های فکری مقهور های مذهبی یا جریانمذهبی حاکم گشت. فضایی که فرصتی مغتنم برای اقلیت
ها ترمیم نمایند. به خلفای عباسی بود تا مناسبات اجتماعی و تمدنی خود را با سایر طبقات و گروه
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ای در جهان ای جدید از گفتمان فرقههرسد حاکمیت سالطین مغول تجربهر روی به نظر می
ط، اهمیتی یهای مسلمان با این شراو خاندان اسالم را ایجاد نمود که تحلیل نوع مواجهه نخبگان

دو چندان دارد. با توجه به مطالب پیش گفته شاید بتوان مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذ شده 
 توسط ایشان را در محورهای زیر چنین برشمرد:

 
 گاه و خاستگاه علمی خاندان جوینیجای

ق دولتمردان، دانشمندان و بزرگان علمی، ادبی و عرفانی  820پس از حمله هالکوخان در سال 
های متعددی ویران ها، مساجد و کتابخانهبسیاری از دم تیغ مغوالن گذشته، مدارس، دارالعلم

ق( و عطاملک جوینی  832 )م یگشت. اما در این بین نخبگانی چون خواجه نصیر الدین طوس
که خواجه طوریتمدن سوزانه را تعدیل نمایند. بهتالش نمودند تا حد مقدور خسارات این حمله 

نصیر الدین با تصدی اوقاف در عصر ایلخانی تالش نمود تا با کمک منابع مالی اوقاف و حمایت 
( 60: 2739وده )مدرسی، مراکز علمی، بخشی از خسارات وارده را جبران نم یساز عالمان و تأس

های و یا عطاملک در ماجرای سقوط قالع الموت از هالکو خواست که قبل از آتش زدن کتابخانه
، 2762ارزشمند این کتابخانه را حفظ نماید. )جوینی،  یهااسماعیلیه، اجازه یابد برخی از کتاب

 (272: 2ج 
م و مراکز آموزشی حضوری مؤثر داشتند. ها پیش از این نیز در عرصه علوالبته خاندان جوینی سال

ق( از دانشمندان بزرگ قرن  036)م  یوسفاز جمله ایشان ضیاء الدین ابوالمعالی عبدالله بن 
-شتافتند. بهل علوم به سوی او میپنجم بوده که علم پژوهان بسیاری از عراق و حجاز برای تحصی

( 283: 2، ج 2737اند. )صفا، مردهکه برخی، شاگردان وی را بالغ بر چهارصد تن برشطوری
ق(، جّد عطاملک جوینی نیز در حضور عالء الدین  292)م  یهمچنین بهاءالدین محمد بن عل

-ق( به مناظره علمی می 266ق( با بهاءالدین محمد بن موید بغدادی ) 298-286خوارزمشاه )

ق(  273)م  یحرآباد( و یا ابوعبدالله محمد بن حمویه جوینی ب236: 2763پرداخته )حلمی، 
( ابوالمعالی 020: 2732ق( داشته است. )جامی،  232)م  یمذاکراتی علمی با احمد غزال

ق( مشهور به امام الحرمین از مشهورترین دانشمندان این  036)م  ینیعبدالملک بن عبدالله جو
مندی ق( مدرسه نظامیه نیشابور را برای بهره 062خاندان است که خواجه نظام الملک )م 

سال به  73( امام الحرمین به مدت 273: 2996های وی بنا نمود. )قزوینی، محصالن از دانش
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تدریس در این مدرسه اهتمام ورزیده و هر روز در حدود سیصد دانشمند از محفل علمی او بهره 
ایر مورد توجه دانشمندان س اشیه( در این دوره نیشابور و نظام272: 2، ج 2737)صفا،  .بردندمی

ق( از مدرسان برجسته نظامیه  038)م  یرازیبالد قرار گرفته و برخی همچون شیخ ابواسحاق ش
 (223-222: 0ج  بی تا، سبکی،شتافتند. )بغداد به مالقات امام الحرمین در نیشابور می

افراد این خاندان مانند شمس الدین محمد که صاحب دیوان  ترینیاسیجالب توجه اینکه حتی س 
نیز دارای آثار علمی و ادبی متعددی بوده و برخی از منشآت، غزلیات،  بود ر هالکوخانو وزی

بر پژوهشگران معاصر، ( و عالوه70-03: 2779قصاید و آثار مکتوب وی به یادگار مانده )براون، 
گشا اثر عطاملک ( تاریخ جهان26: 2776در عصر خودش نیز خوانندگانی داشته است. )شیرازی، 

-( بلکه به لحاظ سبک و روش و قالب8: 2722)اشپولر،  یخیبه محتوای تارتوجهتنها با جوینی نه

بر دانشمندان مسلمان مورد توجه اثر متمایزی دانسته شده و عالوه های نگارشی، ادبی و تمدنی،
)م  یپکاعالءالدین جوینی( یان ر»مستشرقان بسیاری نیز قرار گرفته است. )کوپرولو، بی تا، مدخل 

نفیس تاریخی که دوره مغول بدان ممتاز است تاریخ  یهایکی از کتاب»معتقد است:  3م( 9862
عالء الدین عطاملک جوینی است که سبکی سخت متکلف دارد و بسی فراتر  یفجهانگشا تأل

( 092: 2720)ریپکا،  «.رفته و نمونه هراس انگیز یک نثر مصنوعی فنی تاریخی است
جوینی بیشتر از سه جهت ارزنده  یفمطالب تأل»ی نیز معتقد است: پتروشفسکی ایرانشناس روس

های زمان غلبه مغول از لحاظ وضع اقتصادی ایران در نیمه ( اطالعات مربوط به خرابی2است: 
( اطالعات 7( شرح یا سای کبیر چنگیز خان 2اول قرن سیزدهم میالدی نمودار نیکی است. 

-ن بزرگ مغول در ایران که قبل از هوالکو خان حکومت میبه سیاست مالیاتی جانشینان خامربوط

این کتاب حتی در عصر خود مورد توجه سایر  (34: 3، ج 3100پتروشفسکی، ) «.اندکرده
ق( کتاب خود در تاریخ  860)م  یمورخان قرار گرفته و برخی مانند ناصرالدین حسین رغد

( البته عطاملک به 23: 2730ت. )مشکور، سالجقه روم را به تقلید از تاریخ جهانگشا نگاشته اس
( به 22-26: 2762داشته است. )جوینی، « خوانتسلیه اال»جز تاریخ جهانگشا اثر دیگری به نام 

ها پس از حمله مغول را در علمی و آموزشی جوینی هاییاستتوان تدابیر و سهر روی می
 محورهای زیر دسته بندی نمود:

                                                                 
 . وی شرق شناس جمهوی چک است و مترجم و استاد زبان فارسی و ترکی در دانشگاه کارلف پراگ بود.3
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 ار علمیاز علما و تولید آث تی( حما7
را با هدف حمایت از عالمان و تولید آثار  هایییاستخاندان جوینی مجموعه اقدامات و س

( بنا به 867-863)حک:  یلخانینمونه سلطان احمد تکودار ا عنوانبهمکتوب اتخاذ نمودند. 
بر بازسازی نهادهای دینی و اوقاف صادر هایی مبنیدین محمد جوینی، فرمانتوصیه شمس ال

: 2، ج 2732و از دولتمردان خود خواست که از عالمان بالد دلجویی و تفقد گردد. )بیانی،  نموده
شمس الدین محمد و عطاملک گرچه از کارگزاران سالطین ایلخانی بودند اما در موارد  (027

-بردند. بهگاه دانشمندان بهره میجای یگاه خود برای توسعه علوم و ارتقامتعددی از قدرت و جای

ق( از مفاخر ارومیه که در  897که برخی عالمان همچون صفی الدین عبدالمومن )م طوری
خردسالی به بغداد رفته و در مدرسه مستنصریه تحصیل کرده بود بعد از حمله مغول مورد حمایت 

؛ 232: 7، ج 2763عطاملک قرار گرفته و حتی متصدی منصب کتابت انشاء شد. )خواند میر، 
( چنین توجهاتی باعث شده بود تا در آن روزگار، عطاملک و یا شمس 208: 2، ج 2700نفیسی، 

 الدین محمد مأمن دانشمندان و مورد عالقه ایشان واقع شوند.
ق(  306)م  یگرفت. ذهبهای گرانسنگ صورت میهدیه یها در مواردی هم با اعطان حمایتای

کرد، هزار دینار مد تقدیم میآورده است که هر دانشمندی که کتاب خود را به شمس الدین مح
( این رویه باعث شده تا آثار علمی متعددی با 62: 22، ج 2033گرفت. )ذهبی، سرخ هدیه می

 از:اندن آثار و مولفان هر یک عبارتای ینگردند. که مشهورتر یفاین پیشتوانه مالی تأل
جمه ثمره تر»و « اوصاف االشراف»خواجه نصیر الدین طوسی دو کتاب خود با عنوان -

( کتاب نخست 038: 2، ج 2732د. )بیانی، ومرا به بهاءالدین محمد جوینی تقدیم ن« بطلمیوس
 .استو روش سالکین و کتاب دوم در نجوم و به زبان فارسی  در سیره اولیا

از دانشمندان قرن هفتم نیز کتاب خود با « ابن بی بی»امیر ناصر الدین حسین رغدی مشهور به -
 (2228: 7، ج 2737را به عطاملک جوینی تقدیم نمود. )صفا، « مر العالئیهاالوا»عنوان 

ق( از دانشمندان مشهور موسیقی در این دوره نیز کتاب  897)م  یصفی الدین عبدالمومن ارمو-
را به شرف الدین هارون فرزند شمس الدین « رساله شرفیه فی النسب التالیفیه»خود با عنوان 

: 2738؛ اقبال آشتیانی، 232، ص 7، ج 2763م نمود. )خواند میر، صاحب دیوان تقدی ،محمد
238) 
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را به عزالدین طاهر « فرج بعد از شهرت»)قرن هفتم( نیز کتاب  یحسین بن اسعد دهستان-
 (72: 2022تقدیم نمود. )ابن فوطی،  3فریومدی جوینی

مصر که منظومه شعر ق( از شاعران قرن هفتم  866شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی )عراقی()م -
، ص 7، ج 2737را به شمس الدین محمد جوینی تقدیم کرد. )صفا، « عشاق نامه»خود با عنوان 

286) 
ق( از دانشمندان شهیر قرن هفتم نیز منظومه اشعار خود موسوم به  063مجدالدین بن احمد )م -
: 7، ج 2763ند میر، را به بهاءالدین محمد جوینی تقدیم کرد. )خوا« قابوسنامه عنصرالمعالی»

223) 
نجم الدین از ریاضی دانان و شاگردان شهیر خواجه نصیر الدین طوسی نیز کتاب خود موسوم به -
؛ خواندمیر، 202: 7، ج 2737را به شمس الدین محمد جوینی تقدیم نمود. )صفا، « شمسیه»

 (233: 7، ج 2763
ین طوسی نیز کتاب خود با عنوان ق( دیگر شاگرد خواجه نصیرالد 323)م  یرازیقطب الدین ش-
در علم ریاضی را به بهاءالدین محمد جوینی تقدیم کرد. « نهایه االدراک فی درایه االفالک»

 (232: 7، ج 2737)صفا، 
ق( نیز کتاب مقامات زینبیه را به عطاملک جوینی تقدیم کرد. )حاجی  332) یابن صیقل جزر-

 خلیفه، بی تا: باب میم(
ق( نیز شرح خود بر نهج البالغه را به عطاملک جوین  899 یا 839)م  یانکمال الدین بحر-

 (62: 2، ج 2762تقدیم کرد. )جوینی، 
خود را به شرف الدین « صحبت نامه» یق( شاعر شهیر قرن هشتم نیز مثنو 320) یزیهمام تبر-

 (068: 6، ج 2762؛ راوندی، 233: 7، ج 2763هارون جوینی تقدیم کرد. )خواند میر، 
 
 
 

                                                                 
هجری بود و همه اختیارات را  100-103یر ارغوان آقا در خراسان سال . وی مردی ادب دوست و شاعر پرو بود و از وزارای نامدار ام3

داشت و دوش به دوش خواجه بهاءالدین جوینی )پدر عطالملک و شمس الدین( عهده دار اداره امور امیر ارغوان بو)این امیر ارغوان 
 پسر اباقا خان است و این غیر از امیر ارغون است.
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 و اصالح نظام آموزشی یا بازسازی مدارس سیتأس
سیاسی اما غافل از  هاییترغم مشاغل و مسئولعطاملک و برادرش شمس الدین محمد علی

که عطاملک و برادرش شمس الدین در سال طورینهادهای علمی و آموزشی نبودند بهمراکز و 
؛ صفا، 222: 2762دند. )ابن فوطی، ای متروکه را بازسازی کرمدرسه ،ق از محل موقوفات 833

ار را تشویق به صدور ( همچنین شمس الدین محمد، سلطان احمد تکود233: 7، ج 2737
: 2، ج 2732بر بازسازی مراکز آموزشی توسط دولتمردان ایلخانی نموده )بیانی، فرمانی مبنی

ر بیرون بغداد ق د 832را در سال « عصمتیه»ای با عنوان ( و یا همسر عطاملک مدرسه027
ق نیز به دستور  886( در سال 239: 7، ج 2737ساخته و مدرسانی برای آن گمارد. )صفا، 

عطاملک، یک کانال زیرزمینی با هدف انتقال آب به مدرسه مستنصریه ساخته شده که آبش از 
 (226: 2762شد. )ابن فوطی، می ینرودخانه دجله تأم

نمونه  عنوانبه ،نموداقدام می ارسو نظام آموزشی برخی مد عطاملک در مواردی نیز به تنظیم مواد
 متی برای تدریس، قسمتی برای امالای را به سه قسمت تقسیم کرد. قساوقات محصالن مدرسه

( در حوزه اوقاف نیز 287: 2، ج 2737حدیث و قسمتی برای تذکیر و وعظ مسلمانان. )صفا، 
تری در حمایت از اساتید و محصالن س نقش مؤثرنموده تا موقوفات مداراصالحاتی را ایجاد 

 (032: 2، ج 2732؛ بیانی، 220: 2762داشته باشند. )ابن فوطی، 
 پرهیز از تعصبات مذهبی در مناسبات علمی

رغم اینکه عمدتًا از اهل سنت بوده و اقتدار سیاسی را حتی در مرتبه وزارت بر خاندان جوینی علی
( 203-207: 7، ج 2762ودی از نابودی اسماعیلیه، )جوینی، عهده داشتند به جز اظهار خشن

ای ود. شخصیت برون فرقهتوان شاهد بروز رفتارهای متعصبانه مذهبی از سوی ایشان بکمتر می
طوری بود که به اعتقاد مستوفی، اهل سنت عطاملک را از نسل عبدالله بن سالم بصری، ایشان به

پندارند. می 3و عراقیان وی را از نسل عبدالله بن میمون قداحاسماعیلیان وی را مهدی آخر الزمان 
ای ی اسطوره( چنین پنداری در مورد ایشان نشان از تصویری مطلوب و حت263: 2780)مستوفی، 

 به ایشان دارد.های مختلف نسبتفرقه

                                                                 
دیث امام صادق بود که در آثار دشمنان نهضت اسماعیلیه، بنیان گذار نهضت اسماعیلیه و جد بزرگ . وی یکی از اصحاب و راویان ح3

 خلفای فاطمی معرفی شده است.
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گرچه به دور بودن عطاملک یا شمس الدین محمد جوینی و منسوبین به ایشان از تعصبات و 
تر دینی نشأت گرفته باشد اما از از عقالنیت و تمرکز به مسائل مهمیجانات مذهبی ممکن است ه

واسطه کشته شدن عالمان و نخبگان بسیار هبسترهای محیطی نیز نباید غفلت نمود. چه اینکه ب
رفتن قدرت و شکوه ها و البته ازبینها و کتابخانهمیهتوسط مغوالن همچنین تخریب مدارس، نظا

ساز رونق تصوف شده های مغلوبه پدید آمده و زمینهینها، نوعی زهد و دنیا گریزی در سرزمدولت
بود. تصوفی که توجه چندانی به تمایزات فقهی یا کالمی نداشته و چندی بود که مورد قهر فقها و 

تمال بی ط، خرقه پوشی برخی از جوینیان نیز به احیز واقع شده بود. در کنار این شرامتکلمین نی
 تأثیر نبوده است.
ق( بود دارای  383)م  ینیق( که از شاگردان فخرالدین خالدی اسفرا 362)م  ینیمعین الدین جو

 826)م  ییگرایشات صوفیانه بوده و در تصوف پیرو یک جوینی دیگر به نام شیخ سعد الدین حّمو
ق(  323ین فضل الله )م ق( بوده و مورد توجه و عنایت خواجه غیاث الدین محمد بن رشید الد

رسد در اندیشه عطاملک و شمس الدین ( به نظر می2302: 7، ج 2737قرار گرفت. )صفا، 
جوینی آنچه در این مقطع دارای اهمیت بود هویت دینی و ترغیب سالطین مغول به سوی تعالیم و 

( نه 322: 2، ج 2776)رشیدالدین،  باورهای اسالمی و حتی المقدور مسلمان نمودن ایشان بود
 ای.تمایزات فرقه

این رویکرد جوینیان باعث شده بود تا مدفن علی فرزند بهاءالدین محمد، فرزند شمس الدین 
ق در کاشان به قتل رسیده بود به زیارتگاه معتبری از سوی  866محمد جوینی )وزیر(، که در سال 
داری از که خود گفتنی است( 623: 2، ج 2776 رشیدالدین،اهالی شیعه مذهب تبدیل شود. )

داری است اما این رویکرد در میان این خاندان تعصبات مذهبی گرچه تا حدودی از لوازم دولت
)م  ینینمونه، ابوالمعالی جو عنوانبهپیش از تحصیل اقتدار سیاسی نیز دارای سابقه بوده است. 

روند، ادر از بستگان وی به شمار میق( که عطاملک و شمس الدین محمد از طریق م 036
اقدامات مهمی را در مواجهه با تعصبات مذهبی انجام داده بود. او پس از آنکه عمیدالملک 

ق( به استبداد مذهبی پرداخته و حتی طغرل بیک سلجوقی را بر آن داشت تا طی  028)م  یکندر
ل ا اینکه خود از علمای بارز اهحکمی دستور به لعن شیعیان در منابر دهد. ابوالمعالی جوینی ب

اساس مذاهب چهارگانه اهل سنت فتوا دهد، )ابن خلکان، بی تا، سنت خراسان بوده و قادر بود بر
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( به مخالفت با چنین تصمیماتی پرداخته و حتی به مدت 283: 0، ج م2963؛ زرکلی، 286: 7ج 
 (270، ص 22، ج 2762چهار سال نیشابور را ترک کرده و عازم مکه شد. )ابن اثیر، 

رسد های عمومی دوره ایلخانی است اما به نظر میگرچه کم رنگ شدن تعصبات مذهبی از ویژگی
های دولتمردان و کارگزاران غیر مغول نیز در این خصوص مؤثر بوده است. و دیدگاه هایاستس
مذهب اهل  نمونه با وجود اینکه شمس الدین محمد و عطاملک جوینی هر دو معتقد به عنوانبه

بر اقدامات تقریبی چون بازسازی مراقد و مشاهد شیعی، روابط دوستانه و اند اما عالوهسنت بوده
و چنانچه  اندخواجه نصیرالدین طوسی داشته راهگشایی نیز با دانشمندان و نخبگان شیعی از جمله

اتی چون شرح نهج خود را به ایشان تقدیم کرده و هم موضوع یهاگفته شد هم مولفان شیعه کتاب
( به غیر از 62: 2، ج 2762گرفته است. )جوینی، البالغه مورد عالقه و حمایت ایشان قرار می

 892)م  یخواجه نصیرالدین طوسی، دانشمندان شیعه دیگری چون بهاءالدین علی بن عیسی اربل
املک در سال ق( از محدثین و شعرای شیعه مورد حمایت برادران جوینی قرار گرفته و از سوی عط

بر سرودن الوه( اربلی ع702: 2762ق به منصب دیوان انشاء منصوب شد. )ابن فوطی،  823
های )ع( با سایر ادبا و نخبگان علمی مانند ابن صالبا نشست یتاشعاری در مدح و فضایل اهل ب

د و ( و مورد حمایت و عالقه زیاد شمس الدین محم62-68: م2962مشترک برگزار کرده )اربلی، 
( اربلی مناسبات خود با عطاملک را چنین 282: 2، ج ق2022عطاملک جوینی بود. )عزاوی، 

برای خدمت به صاحب دیوان عطاملک به بغداد  883زمانی که در رجب سال »کند: تصویر می
را به من واگذار کرد و مورد لطف  هان او شدم و او منصب کتابت انشارسیدم، از اطرافیان و هواخوا

( تقدیم چند اثر مهم شیعی به عطاملک 2332: 2738)اقبال آشتیانی،  «.ایت خود قرار دادو عن
ای از به دور بودن عطاملک از تعصبات مذهبی خواهد بود. جوینی توسط سه مؤلف شیعه، نشانه

در شرح نهج  مصباح السالکیناز خواجه نصیرالدین طوسی و دیگری  تلخیص المحصلنخست 
از بهاء  تذکرة الفخریهاز ابن میثم و سوم  تجرید البالغهو  یار مصباح السالکیناختالبالغه و نیز 

 الدین منشی اربلی.
 

 توسعه دانش و نگارش با هدف صیانت از ذخائر علمی و تمدنی
عطاملک جوینی در کنار برخی دیگر از نخبگان مسلمان، تالش داشته در میان تهدیدات سهمگین 

واسطه هگیر و دار سلطه مغوالن در مواردی ب فته و تالش نماید درهایی را یاتحمله مغول فرص
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نگارش کتاب یا حفظ رویدادها، منابع و متون گذشته، حافظ فرهنگ و تمدن اسالمی باشند. 
جمعی »نویسد: کتاب خود می یفنمونه عالءالدین عطاملک جوینی در علت و انگیزه تأل عنوانبه

ارتی راندند که برای تخلید مآثر گزیده و تأبید مفاخر پسندیده پادشاه اش از یاران وفا و اخوان صفا..
باید پرداخت و تقیید اخبار و آثار او را مجموعه ساخت که ناسخ آیات قیاصره وقت... تاریخی می

رسد در پی ( چه اینکه به نظر می2-7: 2، ج 2762)جوینی،  «.روایات اکاسره شود ماحی و
ها به جای صیانت از میراث حمله مغوالن، برخی نخبگان و گروهواسطه هانحطاط تمدن اسالمی ب

 یوسکلی از میراث در معرض انقراض خود غافل یا مأستانی روی آورده و بهاسالمی به تفاخر با
رو دوستان مورد اعتماد عطاملک از وی خواستند کتابی تاریخی بنگارد که نسخ گشته بودند. ازاین

ی و کسروی از نتایج آن باشد. او حتی در ضمن گزارش از سقوط قالع و محو تفاخرهای قیصر
خواهد تا اجازه یابد کتابخانه این قالع را قبل اسماعیلیه که خود نیز از شاهدان آن بوده از هالکو می

، 2، ج 2762جوینی، ها را نگاه دارد. )از سوزانده شدن مورد بررسی قرار داده و برخی از کتاب
رسد او با حفظ کردن تعداد محدودی از آثار اسماعیلیه، با رویکرد غالب جامعه در ی( به نظر م00

ها در هر زمان و مکانی منحرف دانستن الموت نشینان همراهی نموده است و اال سوزاندن کتابخانه
 امری مذموم و تمدن سوزانه است.

 
 

 حمایت از شعرا و متون ادبی
را خارج از دایره علوم آن توانیو جوهر درونی است اما نمگرفته از ذوق ادبیات و شعر گرچه بر

بر روش، سنجه، منابع، اهداف و غایات مشخص نیها مبتدانست. چه اینکه مانند سایر دانش
. نخبگان جوینی در حوزه ادبیات و شعر نیز دارای آثار و عملکردهای ارزشمندی هستند. است

شا رابه لحاظ ادبی در رتبه سوم بعد از راحه الصدور و فرائد نمونه شاید بتوان تاریخ جهان گ عنوانبه
به هر روی در جای جای این کتاب از  (33: 2769السلوک دانست. )علوی زاده، رادمرد، ساکت، 

، ج 2762استفاده شده است. )جوینی،  های شعری همانند آنچه در شاهنامه منعکس است،قالب
ها پیش از این توسط البی ادبی در انتقال مفاهیم و پیامق عنوانبهسرودن شعر فارسی  3(279: 2

                                                                 
 .اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه خارا چو دریای آب /کینه ابر بالست بر آهنج دم که آن شاه در جنگ نر اژدهاست .3
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برخی از بزرگان جوینی همچون بهاء الدین محمد پدر شمس الدین محمد و عطاملک مسبوق به 
های بعدی این خاندان مانند ( و مورد اهتمام نسل228-226: 2، ج 2762جوینی، سابقه بوده )

 (206: 2700نیز بوده است. )نفیسی،  حمدشرف الدین هارون فرزند دوم شمس الدین م
ویژه شاعران ایرانی موضوعی مهم و نیازمند پژوهشی مستقل است. دبا بهارتباط خاندان جوینی با اُ 

های شاخص جوینی در دوره زمانی مورد بحث همچون شمس الدین محمد، عالء چه اینکه چهره
اهتمام ورزیده و  ه تعظیم شعراالدین هارون همگی ب الدین عطاملک، بهاء الدین محمد، شرف

( برخی از شاعران ایرانی که در اشعار خود 07: 7، ج 2737اند. )صفا، ایشان مدح شده توسط
ق(، خواجه  892)م  یرازیاز: سعدی شانداند عبارتل ادب دوستی ستودهجوینیان را به دلی

ام الدین تبریزی )م ق(، خواجه هم 897ارموی )م ین دق(، صفی ال 832یرالّدین طوسی )م نص
ینی؛ ق( )رک: مقدمه جهانگشای جوینی، تصحیح قزو 868ین جاجرمی )م دق( و بدر ال 320

 (237: 2738؛ پیرنیا و اقبال آشتیانی، 276: 2730مشکور، 

ق( در تبریز  322)م  یبرخی از این شعرا همچون سعدالدین بن شمس الدین نزاری قهستان
 هگرجستان و ارمنستان همراهی نمود ته و او را در سفرهمسفر شمس الدین محمد جوینی گش

( قاضی نظام الدین اصفهانی دیگر شاعر ایرانی است که دیوان 376: 7، ج 2737. )صفا، است
( 223: 7، ج 2763مستقلی را به مدح خاندان جوینی اختصاص داده است. )خواند میر، 

با وجود اینکه چندی پیش از حمله ابوعبدالله مشرف بن مصلح مشهور به سعدی شیرازی نیز 
ق( بهره برده و  263)م  یمغول در نظامیه اشتغال به تحصیل داشته و از اساتیدی چون سهرورد
واسطه خدمات فرهنگی و هچندان مایل به تملق نبوده است اما بزرگان جوینی عصر خویش را ب

 (279 :2738؛ اقبال آشتیانی، 62: 2، ج 2762ادبی ستوده است. )جوینی، 
  به هیچ خلق نباید که قّصه برداری

 
 مگر به صاحب دیوان عالم عادل

 و دین سپهر منصب و تمکین عالء دولت
 

 
 سحاب رأفت و باران رحمت وابل

  کف کریم و عطاء عمیم او نه عجب
 

 که ذکر حاتم و امثال او کند باطل

 به دور عدل تو ای نیك نام نیك انجام
 

 
 فاق نعمتی طائلخدایراست بر آ
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 هزار سعدی اگر دائمش ثنا گوید
 

 
 هزار چندان مستوجب است و مستأهل

 سرای چو سعدیهزار دستان بر گل سخن
 

 دعای صاحب عادل عالء دولت و دین را   

 وزیر مشرق و مغرب امیر مّکه و یثرب
 

 که هیچ ملك ندارد چنو حفیظ و امین را

 تطاول به عهد ملك وی اندر نماند دست
 

 مگر سواعد سیمین و بازوان سمین را

 بزرگ روی زمین پادشاه صدرنشین
 

 عالء دولت و دین صدر پادشاه نشان

 که گردنان اکابر نخست فرمانش
 

 نهند بر سر و پس سر نهند بر فرمان

 خنك عراق که در سایه حمایت توست
 

 حمایت تو نگویم عنایت یزدان

 ار فرس و عربز پاس تو نه عجب در دی
 

 که گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان

 ای امروزز خلق گوی لطافت تو برده
 

که دل به دست تو گوی است در خم 
 چوگان

 چنانکه صاحب عادل عالء دولت و دین
 

 به دست فتح و ظفر گوی برده از میدان

  
از سوی ایشان پدر  سعدی شیرازی چندان مورد احترام شمس الدین و عطاملک جوینی بود که

گشت. سعدی یکبار در بازگشت از بغداد و حجاز در آذربایجان این دو برادر جوینی را خطاب می
( بهاءالدین جامی از دیگر شاعران شهیر قرن هفتم 068: 6، ج 2762مالقات نمود. )راوندی، 

رت کرده است که مدتی را در محضر عطاملک جوینی خدمت کرده و پس از آن به اصفهان مهاج
( 882: 7، ج 2737و کارگزار بهاءالدین محمد جوینی فرزند شمس الدین محمد گشت. )صفا، 

بدرالدین جاجرمی دیگر شاعر ایرانی است که به اصفهان و دربار بهاء الدین محمد جوینی شتافته 
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( بهاءالدین محمد جوینی 276: 2730شد. )مشکور، « ملک الشعرا»و از سوی وی ملقب به 
ق( بوده است. این شاعر  868ن شاعری دیگر به نام خواجه مجدالدین بن احمد همگر )م میزبا

را به بهاءالدین محمد جوینی « قابوسنامه عنصر المعالی»صاحب نام، کتاب اشعار خود با عنوان 
( اجتماع شاعران ایرانی پیرامون خاندان جوینی و 223: 7، ج 2763هدیه نمود. )خواندمیر، 

و اجتماعی ایشان از شاعران توانسته بود میراث ارزشمندی از شعر فارسی را در این حمایت مالی 
 دوره به وجود آورد.

 
 لیفات علمیأهای ایرانی در متون و تی اسطورهجانمای

شدن از خاستگاه خود در خراسان و حضور رغم جداشمس الدین محمد و عطاملک جوینی علی
لیفات خود ضمن پایبندی به معارف اسالمی، أنگشته و در ت ؛ اما مغلوب مغوالندر دربار مغوالن

بر متون علمی، در زندگی روزمره مردم نیز جریان یابد. های ایرانی عالوهشده است اسطورهتالش 
های تاریخی در بد عاقبتی سلطان نمونه عطاملک در کتاب خود حتی در نقل گزارش عنوانبه

، 2763خواندمیر، ه تقابل بیژن و اسفندیار تمثل جسته )سعید که از دولتمردان عصر وی است، ب
ها را به سهراب مثال زده ( و یا در مقام بیان شجاعت یا بی باکی جنگویان مغول، آن82 :7ج 

های ایرانی در ها و اسطورهافسانه»این موضوع در مقاله  3 (233 :7، ج 2763خواندمیر، است. )
خاتمی و زیبا قریشی به صورت تفصیلی مورد توجه قرار احمد  یفتأل« تاریخ جهانگشای جوینی

 (27-86 :2792فته است. )خاتمی و قریشی، گر
 

 گیری نتیجه
ریخی خواهد توانست ما را در به تجارب تاریخی دولتمردان و نخبگان در ادوار مختلف تاتوجه
تمدن ط و میراث یساند چه اینکه غفلت از هویت، شرامجدد تمدن اسالمی یاری ر یاحیا

مختلف  یهابیگانه و تکرار آزمون و خطاهای متعدد در حوزه یهاایرانی و تقلید از مدل-اسالمی
 دنبال خواهد داشت.ی غیر قابل جبرانی را برای ما بهویژه توسعه دانش و آموزش پیامدهاتمدنی به

                                                                 

 .خیره گشت همی گردون سهراب ز/ تبرفتند و روی جهان تیره گش .3



 1211علم و تمدن در اسالم / سال دوم /  شماره هفتم / بهار  

  
 

64 
 
 

ما رفتن میراث شمار و به یغهای بیهای اسالمی گرچه یادآور کشتار انسانحمله مغول به سرزمین
ط اسفبار، برخی دولتمردان و نخبگان ایرانی یاما در این شرا استسترگ تمدنی جهان اسالم 

های این توانستند در دربار هالکو و سایر سالطین ایلخانی حضور یافته و تا حد مقدور از خسارت
اخص خاندان های شها و تدابیر اتخاذ شده توسط چهرهرخ داد بکاهند. بررسی مجموعه فعالیت

جوینی در این دوره که در شمس الدین محمد و بهاءالدین عطاملک و فرزندانشان تبلور یافته، 
های بر تعیین سهم نخبگان ایرانی در بازیابی علمی و آموزشی سرزمینوهخواهد توانست عال

ئه داده و و راهکارها را ارا هایاستشرقی جهان اسالم در دوره ایلخانی، نموداری از اقدامات، س
میراث تجربی مهمی را به یادگار بگذارد. در این دوره بزرگان جوینی تالش نمودند با استفاده از 

های گذشته، بستر ها و چالشبر منّزه ساختن جامعه از آسیبو ایرانی عالوه میراث اسالمی
 یقشاناسطه تشووهجدیدی را برای رونق و شکوفایی علمی به وجود آورده و حتی تهدید مغوالن را ب

ها در سایه حمایت از علما و تولید آثار به پذیرش اسالم تبدیل به فرصت خدمت رسانی نمایند. آن
علم و دانش  یهایا بازسازی مدارس و اصالح نظام آموزشی تالش نمودند تا کانون یسعلمی، تأس

اهداف دیگری را از تدابیر ها عالوه بر اعتالی علم و دانش که آن گفتنی استنمایند.  آموزی را احیا
. از جمله صیانت از فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی، نمودندیعلمی دنبال م هاییاستو س

جلوگیری از تعصبات مذهبی، متمایل نمودن و حتی سهیم نمودن ایلخانان مغول در توسعه تمدن 
تجارب  قد و بررسی اینلیفی. نأاسالمی در متون و منابع ت یهااسالمی، جانمایی تعالیم و آموزه

گزاران علمی و آموزشی جامعه ما در عصر حاضر باشد تا گر سیاستتاریخی خواهد توانست یاری
 گیرند.کاردر راستای تعالی تمدن اسالمی به چه بهتر علم و دانش راوانند هربت
 

 کتابنامه
 .، بیروت: دار صادراریخالکامل في الت (.2762) ابن اثیر، عز الدین أبو الحسن علی بن ابی الکرم

: ، تحقیق احسان عباس، لبنانوفیات االعیان و انباء ابناء الزمان )بی تا(. ابن خلکان، شمس الدین احمد
 .دارالثقافه

فرحه الغریفي تعیین قبر أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب علیه  )بی تا(. ابن طاووس، عبد الکریم بن احمد
 .ات الرضي، قم: منشورالسالم في النجف

 .، بیروت: دار الفکربغیة الطلب فی تاریخ حلب ) بی تا(. ، عمر بن احمدیمابن عد
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ان: وزارت ، تحقیق محمد الکاظم، تهرااللقابمعجمفیاالداب مجمع .(ق 2022) ُفَوطی، عبدالرزاق ابن
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی

آیتی،  ، مترجم عبدالحمیدئه السابعهحوادث الجامعه و التجارب النافعه فی الما(. 2762)-------
 .تهران: دانشگاه تهران

 .، بیروت: دار الفکرالبدایة و النهایة (.ق2033)ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر
، عراق: د خماس، مصحح: صقار، سامی بن السیتاریخ اربل (.م2963) ابن مستوفی، مبارك بن احمد

 ر.دارالرشید للنش
ودي القیسي و حاتم صالح ، تحقیق: نوري حمتذکرة الفخریة م(.2962) ین المنشئاربلی، بهاء الد

  .اد: مطبعة المجمع العلمي العراقيبغدالضامن، 
 .، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ترجمه میر آفتابتاریخ مغول در ایران (.2722) اشپولر، بارتولد

، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی «ه ایلخانیخاندان جوینی در دستگا» (.2789) اصفهانیان، داوود
 .22-26، ص 270 ش

 .، تهران: نشر مالکایام تیموريتاریخ مغول و اوایل  (.2738) اقبال آشتیانی، عباس
علی اصغر حکمت، تهران: ابن ، ترجمه تاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی (.2779) براون، ادوارد

 .سینا
بررسی و تحلیل نمودهای فرهنگ پایداری در تاریخ » (.2792) آقانوریعیمه، نبزرگ بیگدلی، سعید، 

 .02-39سوم، ص  ، سفصلنامه تاریخنامه خوارزمی «جهانگشای جوینی
نقش خاندان جوینی در مواجهه با مغوالن، دومین همایش ملی  (.2798) بهنام فر، محمد حسن

 :https رسی دردست، یر و مفاخر خراسان در ادب پارسیبازشناسی مشاه
//civilica.com/doc/686551 

 .شر دانشگاهی، تهران: مرکز ندین و دولت در ایران عهد مغول (.2732) بیانی، شیرین
، ترجمه کریم کشاورز، تهران: کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول (.2700) پتروشفسکی

 .موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
 .، تهران: خیاماریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریهت (.2763) ، حسن، عباس اقبال آشتیانیپیرنیا

، تصحیح محمود عابدی، بی نفحات االنس من حضرات القدس (.2732) جامی، نورالدین عبدالرحمان
 .جا

، ویانهرخ موسمحقق، مصحح: محمد قزوینی و سید شا تاریخ جهانگشا، (.2762) جوینی، عطاملک
 .تهران: دنیای کتاب
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 .، تصحیح میرهاشم محدث، بی جاتقویم التواریخ )بی تا(. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله چلبی
قم: پژوهشگاه ترجمه عبدالله ناصری طاهری، ، دولت سلجوقیان (.2763) حلمی، احمد کمال الدین

 .حوزه و دانشگاه
مجله  «های ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینیو اسطورهها افسانه»(. 2792) قریشیزیبا خاتمی، احمد، 

 .27-86ص  ،7، ش تاریخ ادبیات
 .، تهران: خیامتاریخ حبیب السیر (.2763) خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین

، نشریه رخسار زبان «های عطاملک جوینیسیری در زندگی، افکار و اندیشه» (.2793) دهقانی، رؤیا
 .89-67، ص 0ش
 .دمری، بیروت: دار الکتاب العربيتحقیق: عمر عبد السالم ت ،تاریخ اإلسالم ق(.2033) يذهب

 .، تهران: انتشارات نگاهتاریخ اجتماعی ایران (.2762) راوندی، مرتضی
 .انتشارات اقبالتهران: ، به کوشش بهمن کریمی، جامع التواریخ (.2776) فضل الله ،رشید الدین

، مترجم اسدالله آزاد، مشهد: آستان قوط بغداد و حکمرانی مغوالن در عراقس (.2786) رشیدوو، پی نن
 .قدس رضوی

 .بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران: ، ترجمه دکتر عیسی شهابی، تاریخ ادبیات ایران (.2720) ریپکا، یان
 .، بیروت: دار العلم للمالییناألعالم م(.2963) زرکلي، خیر الدین

عبد  -، تحقیق: محمود محمد الطناحي طبقات الشافعیة الکبری )بی تا(. سبکی، عبد الوهاب بن علي
 .ی جا: دار إحیاء الکتب العربیةالفتاح محمد الحلو، ب

، مصحح منصور، حسن المحاضرة فی أخبار مصر و القاهرة ق(.2026) بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی
 .دار الکتب العلمیة خلیل عمران، بیروت: 

 ش، 1 د ،نشریه مسکویه «اقدامات خاندان جوینی در زمان مغول» (.2793) امیریهرا زشعبانی، رضا، 
 .232-226، ص 31

 .اسالمیه ، تهران: انتشاراتالمومنین مجالس (.2733) شوشتری، قاضی نورالله
، به اهتمام محمدمهدی اصفهانی، تهران: تاریخ وصاف الحضره (.2776) شیرازی، فضل الله بن عبدالله

 نه ابن سینا و جعفری.کتابخا
 .، تهران: فردوستاریخ ادبیات در ایران از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم (.2737) صفا، ذبیح الله

 .، بیروت: دار األضواءالذریعه )بی تا(. طهراني، آقا بزرگ
 .، بیروت: الدارالعربیه للموسوعاتموسوعه تاریخ العراق بین احتاللین ق(.2022) عزاوی، عباس
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نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ » )بی تا(. نه، سلمان ساکت و عبدالله رادمردعلوی زاده، فرزا
 .33، ص 232، ش«جهانگشا جستارهای ادبی

نمودهای برجسته هویت ایرانی در تاریخ جهانگشای »(. 2792) بزرگ بیگدلیسعید علیخانی، محمد، 
 اول. چهارم، ش ، سفصلنامه کهن نامه ادب پارسی «جوینی

 .، تهران: آرونفرهنگ جامع تاریخ ایران (.2763) قدیانی، عباس
 .اول ، بیروت: دار صادر، چآثار البالد و اخبار العباد .م(2996) قزوینی، زکریا بن محمد

مروری انتقادی بر کتاب غیاث االمم فی التیاث الظلم نوشته امام » (.3118) کاظمی موسوی، سید احمد
 .310-300، صص  5و  3ش  ،س پنجم ،یاسالم تحقیقات نشریه «ابوالمعالی جوینین الحرمی

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.معجم المؤلفین ) بی تا(. کحاله، عمر بن رضا
 .ایره المعارف اسالم به زبان ترکی استانبولید )بی تا(. کوپرولو، فؤاد، عالء الدین جوینی

 .ایرج افشار، تهران: اساطیر، تصحیح چهل سال تاریخ ایران )بی تا(. محبوبی اردکانی، حسین
 .، تهران: امیرکبیرسرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی (.2739) مدرسی زنجانی، محمد

 .ن نوائی، تهران: امیرکبیرمام عبد الحسی، بااهتتاریخ گزیده (.2780) مستوفی، حمدالله
، تهران: کتاب اخبار سالجقه روم به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن بی بی (.2730) مشکور، محمدجواد

 .فروشی
: دفتر نشر فرهنگ قم، مترجم: سید محمد باقر حجتی، تاریخ شیعه (.2792) مظفر، محمد حسین

 .اسالمی
 .، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالميهای فارسیکتابفهرستواره  (.2762) منزوی، احمد

، مصحح: شمس الدین، الدارس فی تاریخ المدارس ق(.2023) نعیمی دمشقی، عبد القادر بن محمد
 .: دار الکتب العلمیة، بیروتیمابراه

 .غیانتشارات فرو تهران:، زبان فارسی در ایران و تاریخ نظم ونثردر (.2700) نفیسی، سعید
دانشنامه جهان  «جوینی عبدالملک بن عبدالله بن یوسف بن محمدبن حیویه»(. 2763) هوشنگی، حسین

 ن: انتشارات دانشنامه جهان اسالم.، تهرااسالم
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