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رسالۀ «ابتداي دولت خوارزمشاهيان»  و 
پايان كار سلطان محمد خوارزمشاه
علي صفري آق قلعه
سالهای پاياني حكومت سلطان عالءالدين محمد بن تكش 
و  شگفت آور  مقاطع  از  596 ـ 617ق)  (حكـ  خوارزمشاه 
در عين حال مبهم و ناشناختۀ تاريخ ايران بزرگ است. 
قلمرو  بزرگترين  خود  حكمراني  دورۀ  در  عالءالدين 
همۀ  تقريبًا  و  آورده  چنگ  به  را  روزگار  آن  حكومتي 
سلسله هاي قدرتمند همسايۀ خود را از ميان برداشته و 
اين  شايد  شرايطي  چنين  با  بود.  كرده  خويش  منقاد  يا 
پادشاهي  كه  بندد  نقش  جستجوگر  ذهنهای  در  پرسش 
چنان قدرتمند چگونه نتوانست در برابر مغوالن ايستادگي 

كند؟
داده  اين باره  در  تاريخي  كتابهای  در  كه  پاسخهايي 
تاريخ نويساِن  برخي  حتي  و  نمي نمايد  قانع كننده  شده 
دانسته ها  همۀ  نمي توانند  كه  شده اند  يادآور  امانت پيشه 
را به راستي بازگويند. براي نمونه ابن اثير در تاريخ كامل 
(تأليف در 628ق، صص 133ـ134) مي نويسد: «... گفته 
شهرهاي  به  مغوالن  تاخت و تاز  سبب  كه  است  شده 
شود.  ذكر  تواريخ  در  نبايد  و  اينهاست  از  غير  اسالمي 
[بيت]: فكان ما كان مّما لست اذكره/ فظن خيراً و ال تسأل 

عن الخير.»1
دسيسه چيني  با  مرتبط  كرده  ياد  ابن اثير  آنچه  شايد 
خليفۀ عباسي براي براندازي حكومت خوارزمشاهيان و 

همدستي او با مغوالن بوده است؛ اما اين را نيز بايد به 
خاطر داشت كه تنها خليفۀ عباسي نبود كه در اين كار 
دست داشت. اگر تاريخ را بررسي كنيم خواهيم ديد كه 
بسياري از گروهها با اين كار همداستان بوده اند چنانكه 
مردمان برخي از شهرها هنگام رويارويي با لشكر مغول 
از جنگيدن خودداري كرده، به ايلِي آنان درآمدند. در اين 
ميانه حتي برخي خاندانهای سرشناس و گروههايي كه به 
كردند.  ياري رساني  مغوالن  به  بودند  خود  مقاصد  دنبال 
دليل اين همداستاني هرچه باشد، بايد گفت كه همۀ اين 
كه  اينها  بيندايند.  را  بام  تا  كندند  را  ديوار  بِن  گروهها 
جز دستيابي به هدفهای خود انديشه اي در سر نداشتند 

سرزمينهای اسالمي را به ويراني كشانيدند.
تحليل اين موضوعات نيازمند پژوهشهای گسترده و 
كنار هم چيدن آگاهيهای پراكنده اي است كه بسا بيرون 
نوشته  اين  در  ما  است.  شده  درج  تاريخي  كتابهای  از 
مرگ  يعني  دوره،  اين  رويدادهاي  از  كوچكي  گوشۀ  به 
عالءالدين محمد خوارزمشاه پرداخته ايم. اين كار از راه 
گردآوري آگاهيهای مندرج در متون تاريخي دربارۀ اين 
واقعه انجام شده و در كنار اين موارد، متن رساله اي با 
عنوان «ابتداي دولت خوارزمشاهيان» را كه در مجموعۀ 

سفينۀ تبريز (ص 439) مندرج است چاپ كرده ايم.

اشارۀ متون به مرگ سلطان محمد خوارزمشاه
و  جايگاه  تاريخ،  دربارۀ  متون  در  مندرج  آگاهيهای 
چگونگي مرگ سلطان محمد خوارزمشاه مبهم و گوناگون 
روزهاي  در  خوارزمشاه  اينكه  است  مسلم  آنچه  است. 
گريزجايي  جستجوي  در  آسيمه سر  خود،  زندگي  پاياني 
از چنگ چنگيزيان بود. او در اين دوره گروه كوچكي را 
همراه خود داشت و همين چند نفر ــ كه از رخدادهاي 
روزهاي پاياني زندگي او آگاه بودند ــ جزئيات وقايع 
را به درستي براي ديگران بازگو نكرده اند. زنده ياد عالمه 
محمد قزويني به مناسبتي در مقدمۀ لباب االلباب (ج 1، 
صفحۀ «ي») مي نويسد: «... تا مدتهای مديد بعد از وفات 
سلطان محمد خوارزمشاه، حال وي به اغلب مردم مشتبه 
مرده.  يا  است  زنده  و  كجاست  نمي دانست  كس  و  بود 
1. يعني: آنچه من ذكر نكردم، هر چه بوده بوده، تو هم انديشۀ خود 

را نيك گردان و درين باره چيزي نپرس.
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ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه گويد: تا هفت سال 
بعد از مرگ او غالب مردم يقين داشتند كه زنده است و 

متواري است...»
«از  است:  نوشته   (164 (ص  كامل  در  نيز  ابن اثير 
دشواريهای مسلمانان يكي اين بود كه محمد خوارزمشاه، 
سلطانشان ناپديد شده بود و كسي از او خبري نداشت. 
گاهي گفته مي شد كه در همدان مرده و مرگ او پنهان 
مانده است. گاهي نيز مي گفتند در اطراف شهرهاي فارس 
نگه  پرده  در  را  مرگش  خبر  و  درگذشته  و  شده  وارد 
داشته اند تا مغوالن دنبال او بدانجا نروند. گاهي نيز گفته 
مي شد كه به مازندران برگشته و سوار كشتي شده و در 
تحقيق  به  بعد  است.  رفته  جهان  از  دريا  در  جزيره اي 
معلوم شد كه در درياي مازندران زندگي را بدرود گفته 

است.» 

دربارۀ مرگ عالءالدين خوارزمشاه سه مطلب هست كه 
در منابِع موجود دربارۀ آنها اختالف ديده مي شود: 

دربارۀ  ديد،  خواهيم  چنانكه  عالءالدين:  مرگ  تاريخ   .1
نخستين  دارد:  وجود  روايت  دو  عالءالدين  مرگ  تاريخ 
جالل الدين  سيرت  مانند  ــ  منابع  بيشتر  كه  روايت 
سال  هستند،  متفق  آن  بر  ــ  ناصري  طبقات  و  منكبرني 
ـ مانند تاريخ  617 است. روايت ديگر كه در برخي منابعـ 
سال 618  آمده  ــ  تبريزي  احمد  شاهنشاه نامۀ  و  بناكتي 
ق را براي مرگ عالءالدين ياد كرده  است. در اين ميان 
هيچ كدام از منابع به روز و ماه اين رويداد اشاره نكرده اند 
و چنانكه خواهيم ديد تنها در مجمل فصيحي به ماه آن 

اشارت شده است.
2. جايگاه مرگ عالءالدين: در اين زمينه آنچه بيشتر منابع 
ــ مانند سيرت جالل الدين منكبرني، جهانگشاي جوينی، 
جامع التواريخ ــ بر آن هستند اينكه عالءالدين در بندر يا 
جزيرۀ «آبسكون» درگذشت. با وجود اين اختالفاتي در 
از  را  عبارتي  اين  از  پيش  ما  مي شود.  ديده  منابع  برخي 
كامل ابن اثير (ص 164) نقل كرديم كه شايعاتي را دربارۀ 
مرگ عالءالدين در «همدان» يا «اطراف شهرهاي فارس» 
خوارزمشاه  كه  است  آن  بر  هم  او  البته  و  شده  يادآور 
در جزيرۀ «آبسكون» درگذشت. جز آن، در برخي متون 
نويسندۀ  چنانكه  مي شود  ديده  ديگري  روايتهای  نيز 
طبقات ناصري بر اين باور بوده است كه عالءالدين در 

راه خوارزم درگذشت. نيز نويسندۀ نظام التواريخ جايگاه 
مرگ وي را آذربايجان دانسته است.

دربارۀ اين موضوع توجه به يك نكته بايسته است و 
آن اينكه گويا جز از مرگ خوارزمشاه در جزيرۀ آبسكون، 
يك واقعۀ مهم ديگر نيز در اين جزيره روي داده است 
كه  ــ  را  خود  وليعهدي  آنجا  در  عالءالدين  اينكه  آن  و 
آن  نامزد  را  اوزرلو)   /) «اوَزْرالق»  پسرش  آن،  از  پيش 
كرده بود ــ به پسر ديگرش جالل الدين منكبرني انتقال 
داد و اگر اين مطلب درست باشد بايد گفت كه اين امر 
جايي  تا  باشد.  بي ارتباط  عالءالدين  مرگ  با  نمي بايست 
كه بررسي كرديم اين مطلب فقط در جامع التواريخ (ج 
1، ص 510) ياد شده است: «... و خوارزم شاه پيش از آن 
«اوَزْرالق» را از فرزندان خود ولي العهد كرده بود، و در 
جزيرۀ آبسكون او را خلع كرد و به سلطان جالل الّدين 

داد و او را ولي العهد كرد.».
در  آنچه  با  مطلب  اين  كه  داشت  توجه  بايد  منتها 
شده  نقل  ـ70)  (صص 69  منكبرني  جالل الدين  سيرت 
هنگام  كه  شده  تصريح  آنجا  در  كه  چرا  دارد؛  مغايرت 
آبسكون  در  جالل الدين  پسرش  عالءالدين،  درگذشت 
برخي  مطابق  كه  داشت  توجه  بايد  البته  است.  نبوده 
روايات، عالءالدين دو بار به آبسكون رفته است و ممكن 
صورت  مورد  دو  از  يكي  در  وليعهدي  تغيير  كه  است 
صص  كامل (ج 26،  تاريخ  در  نمونه  براي  باشد.  گرفته 
مي گفتند  بازرگانان  از  «برخي  است:   آمده  150ـ151) 
رسيد.  ري  به  تا  شد  روانه  مازندران  از  خوارزمشاه  كه 
نيز  مغوالن  كه  حالي  در  رفت  همدان  به  آنجا  از  سپس 
به دنبالش بودند. از همدان تنها با عده اي اندك حركت 
كرد تا شناخته نشود و خبرش پنهان بماند. بدين گونه به 
مازندران برگشت و در دريا سوار كشتي شد و بدان دژ 

رفت. سخن ايشان درست بود...»
به ويژه كه در طبقات ناصري (ص 312) تصريح شده 
او  با  هم  منكبرني  جالل الدين  سلطان  پسرش  و   ...» كه: 
جزيرۀ  در  روزها  مدتي  و  رفت  در  خزر  درياء  به  بود؛ 

خراب بود...» 
كرديم،  ياد  چنانكه  عالءالدين:  خاكسپاري  جايگاه   .3
نويسندۀ طبقات ناصري بر آن است كه خوارزمشاه پس 
در  و  شد  خوارزم  راهي  آبسكون  جزيرۀ  از  خروج  از 
راه درگذشت. وي در دنباله يادآور مي شود كه او را در 
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نويسندۀ  سپردند.  خاك  به  «تكش»  قبر  كنار  در  خوارزم 
آذربايجان  را  عالءالدين  مرگ  جايگاه  نيز  نظام التواريخ 
كرده  سكوت  او  خاكسپاري  جايگاه  دربارۀ  اما  مي داند 
شده  ياد  منابع،  اكثر  در  تقريبًا  نوشته ها  اين  جز  است. 
خاك  به  «آبسكون»  جزيرۀ  در  نخست  را  عالءالدين  كه 
سپردند، اما پس از چندي جسد وي را از جزيره بيرون 
آورده و در جاي ديگر دفن كردند؛ منتها در جايگاه دوم 

ميان منابع اختالف ديده مي شود.

مندرجات متون دربارۀ مرگ عالءالدين خوارزمشاه
متون  نوشته هاي  عين  با  خواننده  اينكه  براي  اينجا  در 
دربارۀ وقايع مانحن فيه آگاه شود به درج مندرجات اهّم 
شويم  يادآور  بايد  منابع  اين  دربارۀ  مي پردازيم.  آثار  اين 
اول  طراز  تاريخي  نوشته هاي  از  آثار  اين  از  برخي  كه 
به  هجري  هشتم  سدۀ  از  نخستين  نيمۀ  و  هفتم  سدۀ  در 
شمار مي آيند و لذا نمونه هايي چون جهانگشاي جويني و 
جامع التواريخ رشيدي مأخذ آثار سده هاي سپسين هستند 
متون  اين  مندرجات  از  فراتر  چيزي  متأخر  منابع  در  و 
ديده نمي شود. بنابراين، ما در اشاره به آثار متأّخر فقط از 
مواردي ياد خواهيم كرد كه مطلبي متفاوت يا افزون بر 

منابع پيشين داشته اند.
يكي از كهن ترين و نزديك ترين نوشته ها دربارۀ اين 
در  تأليف  ــ  منكبرني  جالل الدين  سيرت  كتاب  دوره 
639ق ــ است. در اين متن (ص 70) آمده است: «... 
چون انفاس معدود بر سلطان آخر آمد و هنگام رحلت 
ازين جهان رسيد... مباشرت غسل او كردند و چادري 
شمس الديِن  نداد؛  دست  نهند  گور  به  آن  در  را  او  كه 
مذكور، كفن او را بضرورت از پيراهن ساخت و در اين 
جزيره دفن كردند و اين در سنۀ سبع عشر و ستّمائة 

بود.»1
اثر سپسين تاريخ جهانگشاي جوينی (پايان تأليف در 
658 ق) است كه در آن (ج 2، صص 116ـ 117) فقط 
به اين واقعه اشاره شده است و هيچ مطلبي دربارۀ تاريخ 
مرگ خوارزمشاه ندارد: «... و او را در آن وقت هم در آن 
جزيره دفن كردند و بعد از آن سلطان جالل الدين فرمود 

تا عظام رفات او را با قلعۀ اردهين آوردند...»2
جالب توجه اينجاست كه نياي عطاملك جويني يعني 
شمس الدين صاحبديوان3 ــ ملّقب به موي دراز ــ در آن 

بود  خوارزمشاه  محمد  سلطان  ديوان  مستوفِي  روزگار، 
يعني  ــ  وي  پسر  دستگاه  در  بعدها  را  منصب  همين  و 
جالل الّدين منكبرني ــ نيز داشت (نك: نسائم االسحار 
اين  افراد  مي بايست  و  101)؛  ص  االخبار،  لطائم  من 
خاندان از تاريخ واقعه باخبر باشند اما مي بينيم كه چنين 

نيست.
اشارۀ  اينكه  مي نمايد  يادآوري  بايستۀ  كه  نكته اي 
جهانگشاي جوينی با آنچه در جامع التواريخ (ج 1، ص 
510) نقل شده مطابقت دارد: «... و او را در آن جزيره دفن 
كردند، و بعد از چند سال سلطان جالل الدين [پسرش] 

بفرمود تا استخوانهای او را به قلعۀ اردهين آوردند.» 
اشاره   (67 (ص  منكبرني  جالل الدين  سيرت  در  اما 
مأموريتي  در  خوارمشاه  عالءالدين  سلطان  كه  شده 
تاج الدين عمر بسطامي را مأمور كرد تا گنج وي را به دژ 
«اردهن» ببرد: «... [خوارزمشاه] گفت: هيچ مي داني كه در 
اين صندوقها چه چيز است؟ گفتم: شاه عالم بهتر داند. 
گفت: اين همه جواهر است كه كس قيمت نتواند كردن 
خراج  كه  جواهريست  جمله  اين  از  صندوق  دو  اين  و 
تمامت روي زمين به بهاي آن وفا نكند. پس فرمود كه به 
قلعۀ اَرَدَهـن ــ كه محكم ترين قالع روي زمين است ــ 

بردم و به والي سپردم و حّجِت قبض آوردم.» 
توسط  قلعه  اين  بعدها  كه  مي شود  ياد  همانجا  در  و 
اطراف  در  تاتار  چون  «و  شد:  گشوده  صلح  به  مغوالن 
منتشر گشت و از طرف سلطان آمن شدند، قلعۀ اردهن 
را حصار دادند تا آنگاه كه با والي صلح كردند به قرار 
آنكه صندوقهای جواهر را تسليم كند. همچنان به ُمهر به 

خدمت چنگيز خان آوردند.»
است.  ق)  (تأليف 658  ناصري  طبقات  ديگر  نوشتۀ 
واقعه  اين  دربارۀ  (صص 312ـ313)  شده  ياد  كتاب  در 
منكبرني  جالل الدين  سلطان  پسرش  و   ...» است:  آمده 

ديگرش  اثر  در  زيدري)  خرندزي  (محمد  كتاب  اين  مؤلف   .1
نفثةالمصدور اشاره اي به اين رخداد ها ندارد.

2. چنانكه ياد كرديم، مندرجات متوني چون تاريخ گزيده (حمد هللا 
اميركبير،  تهران،  نوائي،  عبدالحسين  كوشش  به  مستوفي، 
1362ش، [چ2]، ص 494) و حبيب الّسير (خواندمير، زير نظر 
[چ2]،  1353ش،  خيام،  كتابفروشي  تهران،  دبيرسياقي،  محمد 

ج2، ص 652) نيز با جهانگشاي جوينی موافق است.
3. با شمس الدين (برادر عطاملك) اشتباه نشود.
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هم با او بود. به درياء خزر در رفت و مدتي روزها در 
سواران  چند  و  خوارزمشاه  محمد  بود...  خراب  جزيرۀ 
كه با او بودند ازان جزيره بيرون آمدند و علت شكم بر 
وي غالب شد... چون علِت شكم غالب شد، مجال سوار 
شدن نماند. به جهت او شتري حاصل كردند و او را در 
محمل نشاندند و به طرف خوارزم روان كردند. در اثناء 
حق  رحمت  به  ستّمائه  و  عشر  سبع  سنه  شهور  در  راه 
در  و  برد  خوارزم  به  را  او  جالل الدين  سلطان  پيوست. 

جوار سلطان تكش دفن كردند.» 
نوشتۀ ديگر، كتاب نظام التّواريخ اثر ابوسعيد عبدهللا 
البيضاوي الشيرازي (نوشتۀ 674 ق) است. در اين متن 
لشكر  و   ...» آمده:   (198 ص  تبريز،  سفينۀ  در:  (مندرج 
مغول از جانب شرق برو خروج كردند و ميان ايشان چند 
نوبت مالقات و محاربت رفت و بآخر االمر سلطان منهزم 

گشت و به آذربيجان آمد و آنجايگاه وفات يافت.»
است.  ق)   717 (تأليف  بناكتي  تاريخ  ديگر  نوشتۀ 
شرح  چنين  را  وقايع  خود (ص 368)  نوشتۀ  در  بناكتي 
داده كه مردم نيشابور ايلي خود را به مغوالن اعالم دادند: 
«چون اين خبر برسيد، از بيم صدمۀ لشكر مغول، [ملِك]1 
به  يك  هر  ملوك  ديگر  و  برگرفت  لور  راه  هزارسف 
گوشه اي گريختند و سلطان محمد با پسران متوجه قلعه 
شد و از آنجا به طرف گيالن رفت. صعلوك از امراي گيل 
به خدمت استقبال نمود و بر اقامت ترغيب كرد. بعد از 
هفت روز سلطان روانه شد و به واليت مازندران رفت 
و از آنجا به جزيرۀ آبسكون پناهيد و آنجا در سنۀ ثمان 

عشر و ستمائه وفات يافت.»
در  (تأليف  تبريزي  احمد  سرودۀ  شاهنشاه نامه  در 
بريتانيا،  كتابخانۀ  خاوري   2780 نسخۀ  ق،   738 حدود 
موّرخ 800 ق، ص 64 پ) نيز سال 618 ق براي مرگ 

عالءالدين ياد شده است: 
چو برگشت يكبارگي بخت رفت

اگر داشت ايـوان، اگـر تخـت رفـت
بموئيـد بسيـار و بر خـود نمانـد

چو هشده شد از سال ششصد نماند

تاريخ دقيق مرگ خوارزمشاه
كتابهای  در  عالءالدين  مرگ  دقيق  تاريخ  گفتيم،  چنانكه 
معتبر تاريخي درج نشده است. تنها در مجمل فصيحي (ج 

2، ص 772) هنگام يادكرد رخدادهاي سال 617ق به ماه 
درگذشت او اشاره شده است: «وفات سلطان عالءالدين 
محمدبن تكش خان بن ايل ارسالن بن اتسزبن محمدبن 

نوشتكين خوارزمشاه به جزاير آبسكون در شوال.» 
تاريخ  به  كوچك  نوشتۀ  دو  در  فقط  كتاب،  اين  جز 
دقيق (شامل روز و ماه و سال) اين واقعه اشاره شده است. 
يكي از آن دو نوشته ماده تاريخي در دو بيت است كه در 
شمارۀ 2702  نجومي  مجموعۀ  از  دوم  اثر  نسخۀ»  «پشت 

كتابخانۀ اياصوفيا (برگ 44) بدين گونه ثبت شده است: 
«لسراج الّدين القمري: 

وفات خسرو گيهان و پادشاه جهان
عال[ي] دين محمد، محمد سلطان

به روز شنبه بودست هفتم رمضان
 بسال ششصد و هفده به بحر ابسكان»

تا جايي كه جستجو كرديم، اين شعر در چاپ موجود 
1. اين واژه در چاپ موجود نيست، ولی به واسطۀ اينكه پيش از 
آن (ص 368) آورده كه خوارزمشاه «پيش تاج الدين طغان و 
به مطالعۀ شيران كوه رفت و به استحضار ملك هزاراسف لور 
ــ كه از اكابر ملوک قديم بود ــ رسول فرستاد»، افزودن چنين 

واژه ای بايسته می نمايد.
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از ديوان سراج الدين قمري آملي درج نشده است. با اين 
حال دور از انتظار نيست كه ابيات مذكور از سراج الدين 
دو  ستايش  در  شعرهايي  وي  ديوان  در  كه  چرا  باشد؛ 
جالل الدين  يعني  ــ  خوارمشاه  محمد  عالءالدين  فرزند 
ـ ديده مي شود  خوارزمشاه و برادرش غياث الدين پيرشاهـ 
 .(40 ص  آملي،  قمري  سراج الدين  ديوان  مقدمۀ  (نك: 
دربارۀ نام «ابسكان» (/ آبسكون) الزم به يادآوري است 
كه در برخي مواضع از تاريخ جهانگشای جوينی نيز اين 
«ابسكون»  آنجا  در  منتها  شده؛  ضبط  الف  مّد  بدون  نام 
است و نه «ابسكان» (نيز نك: مدخل «آبسكون» در لغتنامۀ 

دهخدا). 
عالءالدين  مرگ  دقيق  تاريخ  به  كه  ديگري  نوشتۀ 
خوارزمشاه اشاره دارد رسالۀ كوتاهي مي باشد با عنوان: 
تبريز  سفينۀ  در  كه  خوارزمشاهيان...»  دولت  ابتداء  «ذكر 
(كتابت ميان 721 ـ 723ق، ص 439) درج شده است. 
دارد  بسياري  عالقۀ  تبريز  سفينۀ  گردآورندۀ  كه  مي دانيم 
كه آثار كوتاهِ بي صاحب را به خواجه نصيرالّدين طوسي 
منسوب كند و اين دستنويس جزو كهن ترين منابعي است 
مورد  رسالۀ  مي شود.  ديده  آن  در  انتسابهايي  چنين  كه 
خواجه  از  كه  می باشد  آثار  همين  جزو  نيز  ما  گفتگوي 
نصيرالدين طوسي دانسته شده است، ولي در منابع موجود 
مي دانيم  كه  به ويژه  نداده اند.  نسبت  بدو  را  اثري  چنين 
خواجۀ طوسي اهل تاريخ نگاري نبوده است و جز رسالۀ 
جهانگشاي  در:  شده  بغداد» (چاپ  واقعۀ  كوتاه «كيفيت 
به  منسوب  هم  آن  كه  صص 279ـ292)  ج 3،  جوينی، 
(نك:  نكرده اند  ياد  وي  از  تاريخي  اثري  است  خواجه 

احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي). 
رسالۀ مورد گفتگو در واقع تاريخچۀ كوتاه حكومت 
بلكاتگين  دورۀ  از  را  موضوع  كه  است  خوارزمشاهيان 
آغاز كرده و تا دورۀ حكومت آخرين پادشاه اين سلسله 
براي  است.  داده  ادامه  ــ  منكبرني  جالل الدين  يعني  ــ 
آسان شدن ارجاعات، اين نوشته را به هفت بند جداگانه 
همين  به  تعليقات  در  ما  ارجاعات  و  كرديم  بخش بندي 

بندها است.
دستورالوزراء (صص  نكتۀ بايستۀ يادآوري اينكه در 
229ـ230) هنگام يادكرد وزيران دولت خوارزمشاهي به 
اين  مهم  نكتۀ  است.  شده  اشاره  سلسله  اين  پادشاهان 
است كه خواندمير در نگارش اين بخش به رونويسي از اين 

رساله ــ مستقيم يا با واسطه ــ دسترسي داشته و مطلب او 
بسيار شبيه به نوشته اي است كه در سفينۀ تبريز مي بينيم.

ذكر ابتداء دولت خوارزمشاهيان
از روايت و تقرير ملك العلما افضل المتأّخرين خواجه 

نصيرالدين طوسي رحمه هللا
{1} نوشتگين غرجه غالم بيلكابيگ بوده است ــ عظيم 
رسيل ــ  ؛ سلطان او را از بيلكابيگ پسنديده است و 

نامزد طشت خانه كرده. 
او  و  است  بوده  طشت خانه  حساب  از  خوارزم  و   {2}
مال  تحصيل  به  را  نوشتگين  محمدبن  خويش  پسر 
طشت خانه به خوارزم فرستاده است. چون باري دو 
آنجا رفته است و آن كاْر نيكو كرده، به روزگاْر سلطان 
او را خوارزمشاهي داده است در سنه اثني و تسعين 
و اربعمايه. مّدت سي سال خوارزمشاه بوده است؛ در 

سنه اثني و عشرين و خمسمايه وفات كرده است.
او  و  است  رسيده  اتسز  او  پسر  به  خوارزمشاهي   {3}
هم سي سال خوارزمشاه بوده است. در سنه اثني و 

خمسين و خمسمايه وفات يافته است.
{4} پسر او ايل ارسالن به جاي او نشسته است. در سنه 
خمس و ستّين و خمسمايه او را وفات رسيده است.
{5} پسر او تكش به جاي او نشسته است. نوزده سال 
خوارزمشاه بوده است؛ بعد ازان در سنه اربع و ثمانين 
نوبت  و  سلطنت  را  او  دارالخالفه  از  خمسمايه  و 
پنجگانه داده اند. دوازده سال سلطنت كرد و با سلطان 
دران  طغرل  سلطان  و  كرد  مصاف  ري  درِ  بر  طغرل 
مصاف كشته شده. در رمضان سنه سّت و تسعين و 

خمسمايه او را وفات رسيده است.
و  است.  نشسته  او  بجاي  محّمد  سلطان  پسرش   {6}
كرد  بغداد  عزم  ستّمايه  و  اثني عشر  سنه  ذي قعده  در 
اسدآباد  گريوۀ  در  را  لشكرش  و  بشد  ُحـلوان  تا  و 
برف بگرفت و بسيار بمردند؛ سلطان بازگشت. عيد 
اضحي سنه اربع عشر و ستّمايه در ري بود و محّرم 
خبر  آمد،  نشابور  به  را  ستّمايه  و  عشر  خمس  سنه 
به  سال  اين  جميدي اآلخر  در  يافت؛  موغان  لشكر 
تدارك آن به كنار آب رفت. در اوايل سنه سّت عشر 
و ستّمايه با «سبدي» به نشابور مصاف داد و ازانجا 
بازگشت؛ دوازدهم صفر سنه سبع عشر و ستّمايه را 
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به نشابور رسيد و ازانجا تا بحدود «طالقان» برفت و 
به «اسپيدباري» و «آمل» درآمد و از واليت «دابوي» به 
چهره درآمد. وفات او آنجا شب آدينه اّول شعبان سنه 
سبع عشر و ستّمايه بوده است؛ رحمه هللا. از ابتداي 
محمد نوشتگين تا وفات سلطان محمد صد و بيست 

و پنج سال بود.
{7} بعد ازان سلطان جالل الدين در شهور سنه ثمان عشر 
و ستّمايه با چنگزخان مصاف داد و به هزيمت شد؛ 
از آب سند بگذشت. گرفتن مشهد و شهر طوس بر 
در تيمور در شعبان سنه سبع عشر و ستّمايه. گرفتن 
نيشابور و خلق آنجا را قتل كردن چهاردهم صفر سنه 
ثمان عشر و ستّمايه بوده است. و هللا اعلم في تاريخ 

المذكور.
***

{1} «بيلكابيگ»: در دستورالوزراء: «بلكاتكين» || «رسيل»: 
در نسخه: «رسيد»؛ شايد بتوان آن را «رشيد» خواند اما 
رسيل را بهتر مي دانيم. || «سلطان او را از بيلكابيگ...»: 
در نسائم االسحار (ص 94) به نام «سلطان ملكشاه بن 

الب ارسالن» تصريح شده است.
{2} «خوارزم از حساب طشت خانه...»: براي اين واقعه 
نك: تاريخ جهانگشاي (ج 2، ص 2). در اينجا ذكر 
اقطاع  اختصاص  اينكه  آن  و  است  بايسته  نكته  يك 
شهرها براي مصارف ديوان خانه ها در دورۀ سلجوقي 
مرسوم بوده است چنانكه در نسائم االسحار (ص 72) 
ضمن شرح حال «كمال الدين علي السميرمي» آمده: 
«سميرم در اقطاع جامه خانۀ سلطان محمد بن ملكشاه 

بود و اين خواجه عامل و متصّرف آنجا.» 
{5} «و با سلطان طغرل...»: در نسائم االسحار (ص 94) 
آمده: «و سلطان طغرل سلجوقي در مصافي كه بر در 
ري با او داد كشته آمد و فروع منابر و وجوه دنانير به 

لقب و اسم او آراسته و نگاشته آمد.» 
{6} «در ذي قعده سنه اثني عشر و ستّمايه...»: اين موضوع 
در مجمل فصيحي (ج 2، ص 768) و تاريخ مغول 
(ص 12) و تقويم التّواريخ (ص 113) ذيل وقايع سال 
«ُحـلوان»: شهري كوهستاني  614 ياد شده است. || 
در نزديكي بغداد. || «دوازدهم صفر سنه سبع عشر و 
ستّمايه را به نشابور رسيد»: در جهانگشاي جويني (ج 
به  هيأت  برين  چون  «في الجمله  آمده:  ص 134)   ،1

كنار نشابور رسيد، شب دوازدهم صفر سنۀ سبع عشر 
و ستّمايه در شهر آمد.» || «سبدي»: در نسخه بدون 
نقطۀ حرِف «با» ضبط شده است. اين نام چنانكه در 
جامع التّواريخ (ج 1، ص 504) ضبط شده، «ُسـوبَِداي» 
است كه چنگيز در سال 617 او را در پي خوارزمشاه 
اوريانگقت  قوم  از  را  بهادر  ُسـوبَِداي  و   ...» فرستاد: 
روانه  عقب  بر  گجيگه  رسم  به  ديگر  تومان  يك  با 
كرد...» سپس تشريح مي كند كه خوارزمشاه به بهانۀ 
شكار از خوارزم به سوي عراق گريخت و هنگامي 
كه او در هزارسف بود، مغوالن به خوارزم رسيدند، 
بود  انديشه  آن  «در  مي نويسد:   (507 (ص  آنجا  در 
كه ِجبَه و ُسـوبَِداي به نيشابور رسيدند و ايلچيان را 
نزد بزرگان آنجا... فرستاد و ايشان را به ايلي و اتّباع 
فرمان چينگگيزخان خواندند و التماس علوفه و علفه 
كردند. ايشان [= بزرگان خوارزم] سه كس را با نُزل 
پيش نويينان فرستادند و قبول ايلي سرزفاني كردند.» 
مي بينيم كه اينجا اصًال سخني از درگيري خوارزمشاه 
در  برفت»:  طالقان  بحدود  «تا   || نيست.  مغوالن  با 
طبقات  (نك:  است  خراسان  طالقاِن  مقصود  اينجا 
ناصري، ج 1، ص 316). || «و به اسفيدباري و آمل 
درآمد...»: در جامع التّواريخ (ج 1، ص 509) اشاره 
هزارسف  ملك  با  مالقات  از  پس  سلطان  كه  شده 
خبر  شنيدن  از  پس  و  برد  پناه  «قارون»  قلعۀ  به  لور 
سپس  گريخت؛  بغداد  سمت  به  مغوالن  نزديكي 
سرجاهان  قلعۀ  به  عنان  و  بازگشت  «سلطان  آورده: 
امراي  از  صعلوك  زد.  گيالن  راه  به  آنجا  از  و  تافت 
گيل به خدمت استقبال كرد و بر اقامت ترغيب نمود 
و تقبّلها مي كرد. سلطان بعد از هفت روز روانه شد 
و به واليت اسپيدار رسيد ــ هيچ با او نمانده، بغايت 
«دابوي...»: در نسخه بدون نقطۀ حرِف  بي نواــ.». || 
«با» ضبط شده و به شكل «دابري» نيز خوانده مي شود. 
اينكه نوشته: «به چهره درآمد و وفات او انجا... بوده 
است» با متون سازگاري ندارد ؛ مثًال در جامع التّواريخ 
(ج 1، ص 509) در دنبالۀ مطلب پيشين آمده: «و از 
امراي  و  آمل  اعمال  از  آمد  دابويي  ناحيّت  به  آنجا 
مازندران به خدمت شتافتند. في الجمله هركجا روزي 
ُمقام كردي، لشكر مغول بر سر وي رسيدي. با اكابر 
و اعيان مازندران كه در محّل اعتماد بودند و محرم 
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كه  شناخت  آن  در  مصلحت  و  كرد  مشورت  اسرار، 
چند روزي با يكي از جزاير آبسكون پناهد. سلطان با 
جزيره رفت و يك چندي آنجا ُمقام ساخت و چون 
خبر اقامت او در آن جزيره فاش شد، احتياط را به 

جزيره اي ديگر نقل كرد.» 
ستّمايه...»:  و  عشر  ثمان  سنه  صفر  چهاردهم   ...»  {7}
در جهانگشاي جويني (ج 1، ص 139) آمده: «روز 
صبوحي  علي الّصباح كأس  دوازدهم صفر  چهارشنبه 
جنگ دردادند تا روز آدينه نماز پيشين جنگ سخت 
كردند... شب شنبه تمامت ديوار و بارۀ شهر به لشكر 
مغول پر شد...» || «گرفتن نيشابور... چهاردهم صفر 
جويني  جهانگشاي  نك:  ستّمايه»:  و  عشر  ثمان  سنه 

(ج 1، ص 114). 

«ذكر  رسالۀ  در  عالءالدين  مرگ  تاريخ  ديديم،  چنانكه 
شعبان  اول  آدينه  شب  خوارزمشاهيان»  دولت  ابتداء 
آنچه  با  تاريخ  اين  كه  مي بينيم  و  است  شده  ياد  617ق 
هفتم  (شنبه  آورده  خود  سرودۀ  در  قمري  سراج الدين 
رمضان 617ق) حدود سي و يك روز فاصله دارد. و باز 
مي بينيم كه تاريخ مندرج در اين دو اثر با تاريخ ياد شده 
در مجمل فصيحي نيز مطابقت ندارد. عجالتًا نمي توان در 
ترجيح يكي از اين تاريخها بر دو مورد ديگر سندي ارائه 
كرد ولي گمان نويسندۀ اين سطور بر آن است كه سرودۀ 
سراج الدين قمري به دليل منظوم بودن كمتر در معرض 

اشتباه قرار دارد.
مرگ  با  مرتبط  وقايع  از  كه  است  دانسته هايي  اينها 

خوارزمشاه از متون به دست مي آيد.
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