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  انديشه مشیت الھى در تاريخ نگارى اسالمى
  ))تاريخ جھانگشاى جوينى, مطالعه موردى((

  اسماعیل حسن زاده
  5 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره: منبع 

 ..................................................................................................................  
  

قرار گرفته و سعى بر اين شده  موارد و مسائلى كه در مكاتب گوناگون تاريخ نگارى اسالمى مورد توجه مورخین مختلف يكى از
نخبگان سیاسى و ديوانى و فرمانروايان در . مشیت الھى است تا وقايع مختلف براساس آن تفسیر شود مسإله قضا و قدر و

زواياى  حكومتى از اين انديشه حمايت كرده و سعى در گسترش آن در تمامىبه مصالح سیاسى و  تاريخ سلسله ھاى ايران بنا
اثر عطاملك جوينى پرداخته و در )) جوينى تاريخ جھانگشاى((نوشته حاضر به بررسى اين مسإله در كتاب . زندگى مردم داشتند

ارى جوينى و بیان مسائل و وقايع مشیت الھى چه تإثیرى در روش تاريخ نگ صدد يافتن پاسخ اين پرسش است كه قضا و قدر و
  .است مختلف گذاشته

  تاريخ جھانگشاى, مغول, مشیت الھى, ديوانساالران, قضا و قدر: واژه ھاى كلیدى
ظھور اسالم يكى از مھم ترين وقايع تاريخ بشرى است كه تحولى شگرف در زندگى و فكر بشر ايجاد 

از طريق نقل به نسل ھاى بعدى , لمانان بودهابتدا سیره پیامبر كه الگوى عملى زندگى مس. كرد
به تدريج , دور شدن از مبدإ ظھور و فراموشى بسیارى از وقايع, منتقل مى شد اما گذشت زمان

از آن جا كه پیش از نوشتن . مسلمانان را به سوى نوشتن تاريخ زندگى پیامبر و عملكرد وى واداشت
در بین مسلمانان رواج داشت و ناقالن روايت ھاى ثبت و ضبط آيات قرآنى و احاديث نبوى , تاريخ

تاريخ نويسى در عالم اسالم پیوند ناگسستنى , از اين رو, تاريخى نیز خواه ناخواه ھمان محدثان بودند
با حديث و روايت پیدا كرد و نه تنھا از نظر شكل و ظاھر به طور اجتناب ناپذيرى تحت تإثیر شكل و 

ن قرار گرفت بلكه از نظر محتوايى نیز از آموزه ھا و تعالیم محدثان متإثر شیوه نقل روايات توسط محدثا
  .شد

احاديث و آيات قرآنى به محدثان و از , يكى از آموزه ھايى كه از طريق روايت ھا, به نظر مى رسد
مسإله قضا و قدر و مشیت الھى بود كه نقش بسیار برجسته , طريق آنان به انديشه جامعه وارد شد

نخبگان سیاسى و ديوانى و . شكل گیرى انديشه و فرھنگ سیاسى مسلمانان ايفا كرداى در 
فرمانروايان نیز بنا به مصالح سیاسى و حكومتى از اين انديشه حمايت كردند و به گسترش آن در 

جزء مسايل فلسفى و كالمى , مسإله قضا و قدر و سرنوشت. تمامى زواياى زندگى بشرى كوشیدند
اختیار و سرنوشت نیست بلكه در , ما پرداختن به مباحث فلسفى و كالمى قضا و قدراما ھدف , است

صدد يافتن پاسخ اين پرسش ھستیم كه انديشه مشیت الھى چه تإثیرى در تاريخ نگارى جوينى 
گذاشته است؟ پیش از پرداختن به اصل مسإله الزم است توضیح مختصرى در مورد معناى لغوى قضا 

  .رامونى ارائه شودو قدر و مباحث پی
  

  بحث نظرى
مرحوم مرتضى . قطع و فیصله دادن است و قدر نیز به معنى اندازه و تعیین است, قضا به معنى حكم

  :مطھرى در زمینه معناى قضا و قدر مى نويسد
حوادث جھان از آن جھت كه وقوع آن ھا در علم و مشیت الھى قطعیت و تحتم يافته است مقضى به 

, شند و از آن جھت كه حدود و اندازه و موقعیت مكانى و زمانى آن ھا تعیین شدهقضإ الھى مى با
  )1.(مقدر به تقدير الھى مى باشند

بحث فلسفى ـ كالمى درباره قدرت خداوند و اراده و اختیار انسان در عالم اسالم از ھمان دھه ھاى 
, يا سلطه خدا و اختیار انسانقدرت , در میان قائلین به خدا. میانى قرن اول ھجرى قمرى مطرح شد

  .موضوع مناقشات جدى بوده است
بدين . نظر و باور عمومى مومنان بر اين بوده كه بايد خداوند را به صفت حاكمیت مطلق موصوف كرد

معنى كه ھمه افعال انسان اعم از گناه و ثواب از سوى خداوند صادر مى شود و آدمى خالق فعل 
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كه منشإ قرآنى و , ظھور و گستردگى چنین ديدگاھى در جامعهو . نیست بلكه كاسب فعل است
. موجب شد تا حكام و فرمانروايان ناصالح اموى از چنین ديدگاھى حمايت كنند, روايتى داشت

پشتیبانى بى دريغ خلفاى اموى از فرقه جبريه كه فقدان اراده بشرى و قضا و قدرى بودن امور را تبلیغ 
ديدگاه كالمى ديگر در مقابل جريان اول پديد , در اوايل قرن دوم. د استمى كردند از جمله اين موار

معتزله . اينان قدريه و بعد معتزله نامیده شدند. آمد كه اينان معتقد به تفويض اختیار به انسان بودند
در  آنان را, از نظر ايشان خداوند پس از خلقت عالم و انسان. معتقد به آزادى انسان در انجام افعال بود

صدور افعالشان مجبور نساخته بلكه انسان بطور منطقى آزاد و متكى به اراده خويش است و طرح و 
نقشه كلى براى رفتار و عملكرد انسان وجود ندارد بلكه انسان با اراده خود زمینه و شرايط پسینى و 

از انديشه حمايت بى دريغ دو خلیفه عباسى يعنى مإمون و معتصم . پیشینى را فراھم مى سازد
ھاى معتزلى سبب شد كه اين نظريه فلسفى ـ كالمى در اندك مدتى در عالم اسالم رونق بگیرد و 

  .تختگاه معتصم به مركز و كانون اصلى تبلیغ معتزله درآيد)) سرمن راى((
بار ديگر مخالفان انديشه تفويض اختیار و آزادى انسان با حمايت كامل , اما با روى كارآمدن متوكل

بسیارى از , يا تفتیش عقايد)) محنه((فه موجى از خشونت و تعقیب مخالفان را راه انداختند و خلی
در قرن چھارم جبر . عالمان را به بھانه حمايت از آزادى اراده به قتل و شكنجه و زندان محكوم ساخت

ت عباسى از شروع به تبلیغ و ترويج انديشه ھاى خود كردند حمايت خالف, گرايان تحت عنوان اشاعره
با . اين انديشه بتدريج سبب شد كه اعتقاد به جبر در كلیه اركان و اذھان جامعه رسوخ پیدا كند

بسیارى از فرقه ھاى اسالمى , سلطه عمومى و كلى مكتب جبرگراى اشعرى بر جھان اسالم
شیعه  ,در میان اين فرقه ھا. شافعى و حنفى و مالكى و حنبلى از نفوذ آن بدور نماندند, شیعى

  .نسبت به بقیه كمتر تإثیر پذيرفت و شايد دلیل اصلى آن مواضع ضدعباسى آنان در اين دوره باشد
بتدريج انديشه قضا و قدرى و حاكمیت مشیت الھى بر افعال و اذھان مسلمانان تإثیر گذاشت و بطور 

را تابع ھمه اعمال بشرى , نگرش قضا و قدرى. كلى معرفت شناسى مسلمانان را دگرگون ساخت
جريان سترگ و مقاومت ناپذير معرفى مى كند كه مسیر اين جريان با دست ھاى مرموز ماورايى 

يعنى گريزناپذيرى . ھدايت مى شود و در راه رفتن بشر در مسیر تعیین شده وى را چاره نیست
شايد سیطره كامل انديشه . رخدادھاى طبیعى و اعمال انسانى است, ويژگى تاريخ پديده ھا

رگرايانه سبب شده است كه مورخان اسالمى نتوانسته اند به فلسفه تاريخ اين جھانى دست جب
اگر نگرش ريشه شناسانه پديده . يابند و قوانینى براى روشمند ساختن رويدادھاى تاريخى اتخاذ كنند

ذھن خالق و نقاد و بازنگرى در انديشه ھاى مذھبى , ھاى تاريخى مستلزم مھارت و ژرف نگرى
نگرش قضا و قدرى به ھمان اندازه ساده لوحانه و ظاھربینانه و ناآگاھى بشرى از روابط على و , است

, به جاى اين كه چشم عقل و تفكر بر درون پديده ھا معطوف سازد. معلولى اين جھانى است
  :به قول نیچه. احساس و اعتقاد به بیرون از پديده ھا سپرده است

كه ارزش شناخت و نگھدارى دارد مستلزم آن است كه واالترين وقوف به آن بخش ھاى از گذشته 
  )2.(خصوصیات خويش را با تمام نیرو به صحنه آوريم

انديشه قضا و قدرى در تاريخ در جايى كه ھزاران علت كوچك و بزرگ در كارند فرض را تنھا بر مشیت 
ن متفاوت و علت ھاى متوازى وقتى تفكر و ذھن انسان از يافتن صدھا و ھزاران جريا. الھى مى گذارد

كه يكديگر را تحت تإثیر قرار مى دھند و آن ھا را جلو يا عقب مى رانند و چنان درھم پیچیده اند كه 
با پناه بردن به يك عامل ديگر كه نه تنھا مجرد , عاجز و درمانده باشد, جدايى ناپذير به نظر مى رسند

تفكر و ذھن بشرى . ه و ناآشنا با آن ھاست روى مىآوردو منفرد از پديده ھاى تاريخى است بلكه بیگان
اقبال و سرنوشت را در رخدادھاى تاريخى اثبات كند و خطھاى موازى آن ھا را , بدون اين كه تإثیر بخت

دنبال نمايد و روابط على و معلولى اين جھانى را كشف كند به ارائه ديدگاه ھاى كالن غیرقابل اثبات 
ات ناپذير و دور از دسترس عقل بشرى است پس ضرورت تعقل در حاشیه و روى مىآورد و چون اثب

توجه به بخت و اقبال و سرنوشت نوعى تنبل , به عبارت ديگر. پیرامون آن را نیز به خود راه نمى دھد
اگر مورخى چنین امرى را به عنوان . پرورى انديشه ھا و خردھاى ژرف نگرانه و كنجكاوانه بشرى است

اما از ھم , متون تاريخ وى چیزى جز نگارش پديده ھايى پى درپى, ى خويش معرفى كنداصول اعتقاد
البته اين جا منظور . جمله گذشته با جمله آينده ارتباط نخواھد داشت. گسیخته و بى ربط نخواھد بود

ون ظاھر جمله پردازى نیست بلكه روح جمله پردازى است كه تنھا در ذھن مورخ ارتباط دارند و در بیر
  .از ذھن از ھم گسیخته و جدا مى باشند

اتفاقات در سطح جامعه امورى از ھم گسیخته , در نگرش قضا و قدرى به رويدادھاى طبیعى و تاريخ
به عبارت ديگر موجبیت على و معلولى رابطه . بوده كه ھیچ گونه ارتباط منطقى بین آن ھا وجود ندارد

اما اين رويدادھا بسان جزيره ھاى . ور ھم در نمىآيداى بس ضعیف و شايد ناديدنى است كه به تص
تنھا و بريده و از ھم نیستند كه ھیچ ارتباطى با ھمديگر نداشته باشند بلكه رشته ھايى نامرئى آن 
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پیوندھايى با منبع , عالوه بر اين كه با خود مرتبطاند, ھر يك. متصل ساخته است, ھا را به ساحل
از ديدگاه قضا و قدرى رويدادھاى تاريخى نیز در اين دنیاى خاكى . داصلى يعنى ساحل بى كران دارن

يا منبع اليزال ھستند و )) نیروھاى شگرف نامرئى((نه ناشى از روابط على و معلولى بلكه تحت تإثیر 
. با خواست و اراده آن منبع در حركت ھستند و به وقوع مى پیوندند و سرنوشت آدمى را رقم مى زنند

میدان عمل و گزينش را از بشر مى گیرد و دايره , عرفت شناسانه به جھان و انسانچنین نگرش م
جھل و ناآگاھى بشرى از روابط على و معلولى پديده , به عبارت ديگر. فعالیتش را محدود مى سازد

البته اين به معناى آزادى مطلق . گستره تكاپوى آزادانه بشرى را محدود مى سازد, ھاى جھان مادى
در جھان امروزى نیست بلكه اختیارات و گزينش انسان ھمیشه در دايره تنگ و محدود گرفتار  انسان
امروز با نام قوانین حاكم بر طبیعت يا ضرورت ھاى , ديروز با عنوان قضا و قدر و مشیت الھى. است

  :به قول ايزايابرلین برخى در جھان امروزى. اجتماعى
ھستند به وجود نیروھاى ناپیدا و سلطه ھاى غیرقابل رويت تفسیر فلسفى ترى را براى عالم قائل 

  )3.(روح زمان, فرھنگ, نژاد, باور دارند كه از اين قبیل است ملت
. ماھیت و ضرورت ارزش داورى رخدادھا را زايل مى سازد, اعتقاد به قضا و قدر در پديده ھاى تاريخى

بنابراين قابل . ايى آنان تإثیرى نداشته استزيرا اراده آدمى يا روابط على و معلولى در چگونگى پید
  .ستايش و نكوھش نیستند

تنش و ترس از . درد ندامت و محكومیت و جدايى خود به خود از میان برمى خیزد, احساس گناه و خطا
  )4.(شكست و درماندگى پايان مى پذيرد

ختار و صاحب اراده زيرا احساس گناه و خطا زمانى به انسان عارض مى شود كه وى خود را فاعل م
از نظر وجدانى خود را مإمور , انسان به جاى اين كه خود را سرزنش نمايد, به اين ترتیب. احساس كند

زيرا ارزش داورى زمانى مفھوم پیدا مى كند كه انسان فكر كند آن چه اتفاق . معذورى تلقى مى كند
انديشه ھاى تقديرگرايى از  ھر چه. افتاده به گزينش و كوشش يا تصمیم او بستگى داشته است

بى اعتنايى و سطحى نگرى فرد جنبه قطعى را , نفوذ و سیطره قوى برخوردار باشد به ھمان اندازه
تسلط چنین تفكرى بر انديشه ھاى يك مورخ موجب انفعال او در تحلیل رخدادھاى . پیدا مى كند

ه خود اين اجازه را نمى داد كه به اين دلیل است كه انسان مذھبى دوران میانه ب. تاريخى مى شود
سودمند يا زيانمند تقسیم كند و بر اساس سودمندى آنان بر حال بشر و , رويدادھا را به خوب و بد

اما چون ھمه رويدادھا ناشى از اراده اى برتر و مشیت . تإثیرگذارىشان در تكامل انسان قضاوت كند
  )5. (قبول نبودالھى است پس ارزش گذارى در اراده خدايى نیز قابل 

وى خالق فعل نیست بلكه كاسب فعل است . انسان بازيگرى بیش نیست, در ديدگاه قضا و قدرى
يعنى انسان ناگزير از بازى معین و كنترل شده است كه نتیجه آن براى صاحبان و برگزاركنندگانش 

طبیعى است . ندگزينش در اعمال و رفتار باقى نمى ما, بنابراين براى انسان. قطعى و حتمى است
چون انسان مختار نیست پس مسئولیتى . چنین بینشى مسئولیت انسانى را نیز زير سوال مى برد

  .در قبال اعمالش نیز ندارد
اگر تاريخ جھان را محصول عملكرد نیروھاى نامشخص بدانیم كه كال يا به طور عمده از حوزه تإثیر اراده 

در , بیرون است) اين كه چنین گزينش عمال صورت گرفته يا نهيا صرف نظر از (و گزينش آزادانه انسانى 
چنین فرضى تبیین رويدادھا تابع تغییرات آن نیروھا خواھد بود و لذا بايد گفت كه نه افراد آدمى بلكه 

  )6.(موجودات بزرگ تر مسئولیت نھايى را برعھده دارند
ى است و مى كوشد تا اين انديشه قضا و قدرى پاسخى به دشوارىھا و بى عدالتى ھاى زندگ

ناكامى ھا را توجیه كند و در نتیجه انسان ھا را به كنار آمدن با آن ھا قادر سازد و بشر را از عذاب 
است و )) نظم برتر((چون انسان مجرى طرح ھاى . وجدانى كه در مختاران پیدا مى شود نجات دھد

و كیفر را به گردن نیروھاى ماورإ عملكردش ظاھرى بیش نیست پس با چنین اعتقادى احساس گناه 
  )7.(طبیعى مى اندازد

چون , برآشفتگى در برابر خود را تحمل نمى كند. انديشه قضا و قدرى مستلزم تسلیم و رضاست
دگرگونى و تمايل به خشم زمانى در زندگى بشرى جايگاه ويژه اى , اعتقاد به شورش و انديشه تغییر

درحالى كه در انديشه جبرى . ور باشد و در مركز عالم قرار بگیردپیدا مى كند كه انسان خود منشإ ام
بازيگر از متن نمايشنامه چیزى . انسان بازيگر صرف است و نمايشنامه نويس كس يا چیز ديگر است

اين جھان را عبث نمى داند , اما در نگاه دورانديشانه خود. نمى داند و از آينده بازى اطالع كافى ندارد
آن ھم نه ناشى از منطق و بینش خردگرايى است بلكه صرفا تكرار . غايتى قايل است بلكه براى آن

چون تقدير امرى است كه بر انسان تحمیل مى شود و به دلیل تحمیل . ھمان متن نمايشنامه است
انتھايى براى تقدير نیست بلكه انديشه بشرى در ادوارى . بشر از سیر آن ناآگاه است, شدگى آن
انديشه قضا و قدر جامعه را از تغییر بنیادين آگاھانه برحذر مى دارد و به پیشرفت و . ستتكرارپذير ا
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از اين رو با ترويج . دگرگونى ھا نه با انسان بلكه بر انسان صورت مى گیرد. ترقى خطى اعتقادى ندارد
معتقد به  مورخان, به اين دلیل. انديشه قضا و قدرى روحیه محافظه كارانه بر جامعه حاكم مى شود

. گام ھاى مھمى در تثبیت سلطه فرمانروايان حاكم برمى دارند, چنین بینشى خواسته يا نخواسته
  .زيرا به قدرت رسیدن فردى يا فروافتادن كس ديگر را ناشى از اراده مشیت الھى مى دانند

خاصى  پیدايش پديده يا واقعه اى را بدون وجود علت, پس چون انسان سنتى ھمچون انسان متجدد
قابل پذيرش نمى دانست اما از آن جا كه از درك روابط و قوانین طبیعى حاكم در پديده ھا عاجز بود 

در اين سیر وى با كمك آموزه ھاى دينى به دامن . دنبال ريشه و علت اعمال و پديده ھا مى گشت
اعمال بشر و , باشدبدون اين كه در دنیاى خاكى دنبال علت . انديشه مشیت الھى يا قضا و قدر افتاد

بىآن كه بخواھد مرز , اتفاقات را تجلى اراده نیروھاى برتر و ماورايى در جھان مادى تلقى كرد
ھمان طورى كه . مشخصى براى ھر كدام از نیروھا يعنى نیروھاى اراده و اختیار انسانى تعیین نمايد

زمینه گرايش به انديشه مذھب تسنن با فرقه ھاى متعددش بیش از تشیع , پیش تر نیز گفته شد
زيرا تسنن مذھب حاكم بود و حكمرانان نیز بنا به مصالح سیاسى از چنین . قضا و قدرى پیدا كرد

  .نظرى حمايت مى كردند
  

  جوينى و تاريخ جھانگشاى
كه مدت ھا در , از يك خانواده ديوانى)) تاريخ جھانگشاى((نويسنده ) 'ه681ـ623(عطاملك جوينى 

تحوالت . برخاسته است, خوارزمشاھى و ايلخانى خدمت كرده بودند, وقىخدمت سالطین سلج
چنان , سیاسى و دگرگونى ھاى اجتماعى كه اين خاندان در طول تصدى مشاغل ايرانى ديده بود

سريع و غافلگیرانه بود كه نه تنھا خاندان جوينى بلكه اكثريت قريب به اتفاق ديوانساالران را به نوعى 
آنان در عین مشاھده چنین تحوالتى راھى جز ھمراھى با نیروى . فرو برده بود در انفعال سیاسى

تإثیر فزاينده اى بر روحیه ايرانیان باقى گذاشته بود به طورى , تحوالت سیاسى شگرف. غالب نداشتند
پاره . جزء ماھیت جدايى ناپذير شغل ديوانى شده بود, كه روحیه محافظه كارى و انفعال در موقع تغییر

تمكین و تسلیم در برابر حكومت ھا و رويدادھاى جھان را با رنگ و صبغه , اى آموزه ھاى دينى نیز
روحیه تسلیم طلبى و محافظه كارى و انديشه مشیت الھى و . الھى به انديشه آنان وارد ساخته بود

خود از ھمین طبقه از آن جا كه جوينى . رفتار و تفكر ايرانیان رسوخ يافته بود, تقدير در جزءجزء اعمال
  .طبیعى است كه از چنین روحیه ھايى بدور نباشد, ديوانى بوده

با اين ھمه شايد بتوان گفت جوينى از معدود كسانى در بین شخصیت ھاى ديوانى اوايل عھد 
به طورى . ايلخانى بود كه شايستگى و صالحیت علمى الزم را براى نگارش تاريخ مغول داشته است

بیانگر شايستگى منحصر به فرد وى بوده , ان و ھمراھانش در سفر مغولستانكه پافشارى دوست
  )8.(است

حكومتشان در بغداد و مسافرت , معروفیت شان در خراسان, سابقه درخشان ديوانى خاندان جوينى
احاطه كلى بر , ديوانى و نظامى, آشنايى با شخصیت ھاى سیاسى, ھاى چھارگانه به مغولستان

دسترتى , آگاھى بر نظام قبیله اى و عشیرتى مغوالن, مناطق تحت سیطره مغوالن اوضاع جغرافیايى
تجربه تحوالت شگرف عالم اسالم در آستانه حمله , به اسناد ديوانى حكومت ھاى پیشین و مستقر

مشاھده عینى بر افتادن دولتى و برآمدن دولتى ديگر و زندگى در كوران تحوالت و داشتن , مغول
یرانه به رويدادھا ھمه و ھمه دست به دست ھم داده بود تا در دوره اى كه تاريخ نگرش و ديد دب

  :به قول نیچه. نويسى ايران در حال افول بود از وى مورخى شايسته و اليق براى نگارش تاريخ درآورد
 آن كس كه حوادث و امور بزرگ تر و واالتر را تجربه. تاريخ به دست مرد مجرب و برتر نوشته مى شود

گذشته . ھرگز نخواھد دانست كه چگونه بايد حوادث بزرگ و واالى گذشته را تفسیر كرد, نكرده است
ھمواره در مقام ھاتف غیبى سخن مى گويد و فقط كسى مى تواند اين سخن را دريابد كه معمار 

  )9.(آينده و داناى حال باشد
رنگى در ايجاد ذھن تحلیل گر در  ھرچند بنا به مقتضیات زمانى تإثیر كم, تاريخ جھانگشاى جوينى

اما تإثیر شگرف آن در تداوم و گسترش تاريخ نگارى به سبك سنتى و نقلى در , تاريخ نويسى داشت
عصر مغول و نیز تإثیر گذاريش بر تاريخ نگاران بعدى ھمچون وصاف الحضره و خواجه رشیدالدين فضل 

  .هللا و ديگر مورخان بعدى بر كسى پوشیده نیست
يعنى بین سبك متكلف با عبارات و تركیبات . گارش تاريخ جوينى به يك شیوه و اسلوب نیستسبك ن

بدون شك عامل زمان و تطويل نگارش آن در . بسیار پیچیده و نثر مرسل عامه فھم در نوسان است
) 10.(طى سال ھاى متمادى و نزديك به ھشت سال در خلق چنین دوگانگى سبك موثر بوده است

سبك نگارش به پیچیدگى مى گرايد , مى كه وى از عبارت ھاى توصیفى استفاده مى كندبويژه ھنگا
اشعار و امثله عربى و تركیبات مطنطن عربى به پیچیدگى و , احاديث نبوى, و به كارگیرى آيات قرآنى
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تكلف بیش از حد آن كمك مى كند اما در نقل وقايع و حوادث تاريخى نثرى ساده و عامه فھم را پیش 
. سبك متكلف به مراتب بیشتر از نثر مرسل است, البته در مقايسه حجم اين دو سبك. ى گیردم

از ) 11.(اشعار و امثله يكى از شرايط غیرقابل چشم پوشى دبیران بوده است, تسلط به متون عربى
, ونبا اين ھمه تركیبات موز. سبك منشیانه نیز گفته مى شد, به نوشته ھاى پیچیده و متكلف, اين رو

براى نمونه مى توان به . طراوات عجیبى به اثرش مى بخشد, مسجع و تشبیھات ظريف جوينى
  :عبارت پردازى زير در مذمت دنیا اشاره كرد

مكاره اى است اندر خشم , است] مرگ[ از اين حكايت مرد بینا بداند كه عاقبت به فرجام دنیا اين
و معارشت او سرشته با معاشرت گندم نماى  مواصلت او سر رشته مفاصلت, سیاه كاره سپید چشم

طالبان در عقب او , عجوزه اى در جلوه حسنايى پرنیان پوش, زھرى عسل نوش, جوفروش است
  )12.(قرين صد ھزار ناله و خروش, مدھوش

در ديباچه كتابش از نابودى ساختارھاى جامعه و به ھم خوردن نظم موجود و بروز تشويش در اركان 
  :و با عبارات موزون زير وضع جامعه اش را توصیف كرده استجامعه نالیده 

ھر يك از ابنإ . .. كذب و تزوير را وعظ و تذكیر دانند و تحرمز و نمیمت را صرامت و شھامت نام كنند
السوق در زى اھل فسوق امیرى گشته و ھر مزدورى دستورى و ھر مزورى وزيرى و ھر مدبرى 

ر مسرفى مشرفى و ھر شیطانى نايب ديوانى و ھر كون خرى دبیرى و ھر مستوفئى مستوفیى و ھ
سرصدرى و ھر شاگرد پايگاھى خداوند حركت و جاھى و ھر فراشى صاحب دورباشى و ھر جافیى 

كافیى و ھر خسى كسى و ھر خسیسى رئیسى و ھر غادرى قادرى و ھر دستاربندى بزرگوار 
لى از مساعدت اقبال با فسحت دانشمندى و ھر جمالى از كثرت سال با جمالى و ھر حما

  )13.(حالى
مشاھدات عینى و مسموعات خود را با وسواسى , جوينى عبارات ديوانى و اسناد و مدارك دولتى

به غايت دقیق و ريزبینانه , ستودنى و دقتى حیرتآور ضبط و ثبت كرده و روايتش از تاريخ در عین ايجاز
  :ره مى كندخود نیز به اين ايجاز و اقتصارگويى اشا. است

تا جماعتى كه اين كتاب را به مطالعه مبارك مكرم كنند و مولف اين حكايت را به مكثارى نسبت 
  )14.(ندھند

وى تالش مى كرد آن چه را كه از افسانه و اساطیر به منطق و عقل انسانى بعید مى نمود در 
در . باشد)) معتبر مقبول((كه  توصیفات اش نیاورد و از روايت ھاى راويان نیز به آن ھايى اشاره كرده

  :قتل عام خوارزم مى گويد
و در كوشش كشش با آن حذر النعل بالنعل كثرت شمار كشتگان چندان شنیده ام مصدق نداشته ام 

  )15.(و بدان سبب ننوشته است
  :مى داند و مى نويسد)) شائبه الف و ريبت كذب مبرا((بارھا يادآورى مى كند و آن را از , از اين روى

مقامات و روايات كه از شائبه الف و ربیت واضح تر و اليح تر است كه ھیچ آفريده را در آن ] اين[
  )16.(ھمانا كه تا رستخیز اين سخن میان بزرگان نگردد كھن. اشتباھى آيد

وقتى به شرح حال شرف الدين خوارزمى مى پردازد پس از اين كه وى را با صفات مذمومه توصیف 
مطلب باز ھم ايجاز در سخن و صداقت در روايت و امانت دارى خود را متذكر مى شود  مى كند در آخر

  :و مى نويسد
آن چه تقرير رفت از عادات او النموذجى است و ھر چیزى از وسیطى و جملى از مفصلى و مختصرى 

او مشاھده  از مطولى و يكى از ھزار و اندكى از بسیار و عیاذ با كه مطالعان اين مسودات كه افعال
نكرده باشند مقرر را به تجاوز حدى نسبت دھند و به شماتتى كه از دنائت و خساست منتج باشد 

  )17.(موسوم كنند
آن جا كه موضوع مستلزم تإمل و انديشه است لحن جوينى آرام و سنگین است و ھر جا مستلزم 

لحن كالم وى , به عبارت ديگر .لحن وى به حماسه مى گرايد, بروز نشاط و شادابى توإم با غرور است
در جاى جاى تاريخ جھانگشاى جوينى نمونه ھاى . با انديشه و ذھنیتش سازگارى و ھماھنگى دارد

در جايى كه صحبت از . زيبايى از اين ھمخوانى و سازگارى زبان قلم و انديشه را مى توان پیدا كرد
ى دلنشین اما محزون به ذكر مرثیه مى شكست سلطان خوارزمشاه مى كند با اندوه جانگداز و عبارات

  :پردازد و با اندوه مى نويسد
و ھیھات ھیھات در ھر سینه كه نھال مخالفت كاشته باشى و از خون دل ھا بیخ آن را آب داده از بار 
آن جز خار نار و زخم روزگار چه توقع كنى و جامى را كه به زھر قاتل آكنده كنى شراب بابل از آن چه 

و اعتذار و استغفار بعد از اشارت ثار مرھمى است كه بر كشتگان طعان و ضراب نھند و طمع دارى 
  )18.(نوش دارو كه پس از مرگ به سھراب دھند

آن جا كه سخن از پیروزى سلطان و چیرگى وى بر دشمنان دارد قلم ناخودآگاه جنبه حماسى پیدا 
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به طور نمونه نبرد پروان را با قلمى . ندمى كند و اشعار حماسى فردوسى كاربرد ويژه اى پیدا مى ك
مشحون از روحیه تمجیدگرايان و با چاشنى اشعار حماسى فردوسى و با قلمى روان و عامه فھم 

  )19.(توصیف مى كند
وى نه تنھا بسان بعضى از . پس مى توان به وجود نوعى دو پارگى در سبك و زبان جوينى اشاره كرد

ھمچون (صدد تصفیه زبان فارسى از عبارات و تركیبات عربى نبود  نويسندگان و شاعران ايرانى در
يكى از مورخان , بلكه خودش نیز بنا به ضرورت ھاى شغلى و الزامات فكرى و انديشه اى) فردوسى

اگر بپذيريم كه وى تحت شرايط اعتقادى ـ . مروج زبان ھاى پیرامونى در متون فارسى بوده است
ت فكر و قلم خود را از عرب گرايى بپااليد و حتى حاضر نباشد تقويم اجتماعى و فرھنگى نمى توانس
اما بايد بكارگیرى عبارات و اصطالحات تركى ـ مغولى بويژه عبارات , تاريخى را نیز به فارسى بنويسد

  .ديوانى كه به صدھا مورد مى رسد را ناشى از دو پارگى ديرپاى تاريخى و فرھنگى جوينى بدانیم
آيا عدم تالش مورخان و دبیرانى چون ) 20.(ر با زبان ارتباط دارد جاى شك و شبھه نیستاز اين كه تفك

بیانگر نابسامانى , جوينى و رشیدالدين در تصفیه زبان فارسى دست كم از لغات تركى ـ مغولى
نشانى از , فرھنگى و انحطاط تمدنى ما نیست؟ به نظر مى رسد بكارگیرى بى محاباى لغات بیگانه

كه شمه , تركان و مغوالن است, كرى و زبانى ايرانیان در دوره تسلط فرھنگى و نظامى اعرابركود ف
اى از مبارزه دو فرھنگ كامال نامتجانس و ناسازگار در تاريخ جھانگشاى جوينى و جامع التواريخ 

  )21.(رشیدالدين به نمايش گذاشته شده است
از عملكرد مغوالن در ايران به موازات انتقاد  قلم فرسايى توجیه گرايانه و ستايش گرايانه جوينى

زيركانه از اعمال آنان وى را از مسیر اصلى تاريخ نگارى كه نوشتن واقعیت ھا بدون تعصب و غرض 
تاريخ شاھان , ھرگاه به اين مسإله كه تاريخ نويسى سنتى ايرانى. منحرف نكرده است, ورزى است

و خرده گیرى از قلم فرسايى توجیه گرايانه و تمجیدگرايانه جاى انتقاد , و براى شاھان بود توجه شود
, جوينى باقى نمى ماند و اگر بخاطر بیاوريم كه وى صاحب ديوان و حكمران بغداد از جانب مغوالن بود

در چنین موضع گیرى بى تإثیر نخواھد , محدوديت ھاى سیاسى زمان و اقتضائات منافع خصوصى وى
دنبال گزارش حقیقت مطلق يا گزارش ھاى بطور , يسى ايرانى ـ اسالمىپس نبايد در تاريخ نو. بود

قلم تمجید , جوينى با عنايت به عوامل تإثیرگذار در تاريخ نويسى. كامل انتقادى از وضع موجود گشت
غربال بندى در لباس اھل ((را از تقبیح مبارزه ھا و مقاومت ھاى مردمى از جمله خروج محمود تارابى 

بود به مشروعیت الھى منگوقاآن شمن پرست ) 22))(حماقت و جھل عديم المثل((ر كه د)) خرقه
كه , وى را مورد تإيید خدا معرفى كرده و بعضى از كارھاى خارق العاده و معجزات. سوق مى دھد

از جمله شكافته شدن آب براى وى در يكى از , شايسته مقام و منزلت منیع پیامبران الھى است
. از نشانه ھاى تإيید پادشاه از سوى خداوند مى نامد) 23(یه تركان قبچاقلشكركشى ھايش عل

  :اين ايلخان را بسیار بیشتر از آن چه نگاشته است توصیف مى كند و مى نويسد)) افعال خیر((
اگر در شرح احوال كه روز به روز از ذات او صادر مى شود شروعى رود و در تقرير آن افعال خیر كه 

از بسیار اندكى و از دريا قطره و از آفتاب , مجلدات مستغرق شود. خوضى نموده آيدظاھر مى گردد 
  )24.(ذره به زفان قلم به سمع مستفیدان رسانیده شود

كه از ترس صاحبان سپاھان مغول , اقدام غیراخالقى و انسانى اوكتاىقاآن را در تقسیم دختران مردم
پدران و برادران و اقربا و خويشان و شوھران ((ان نظاره گر در برابر ديدگ, كرده بودند)) نامزد خصمان((

قھر و تنفیذ احكام و طواغیت لشكر و انقیاد ((دلیلى تمام بر , بین سربازان مغول و مسلمان)) ايشان
  )25)).(عسكر قلمداد مى كند

ھش شايد بتوان گفت كه مذمت و نكو. البته مداھنه و ستايش وجه غالب تاريخ نگارى جوينى نیست
. عملكرد مغوالن حجم بیشترى از كتاب را در مقايسه با ستايش و تمجید به خود اختصاص داده است
انتقاد وى آن گاه كه از شخص حكام و فرمانروايان مغول است به لفافه اى از الفاظ و عبارات و امثله 

سپاھیان مغول را اما جايى كه وى از اوضاع زمانش انتقاد مى كند و حتى رفتار , عربى پیچیده شده
وقتى جوينى زندگى محنت بار . مورد خطاب قرار مى دھد بسیار صريح و بى پرده پوشى است

فقدان وفاق و ھمبستگى بین سر رشته داران , نابكارى حكام محلى, سلطان جالل الدين خوارزمشاه
مى كند و مى شبیه )) شیاطین((ايرانى را با اسف و افسوس بیان مى كند با صراحت مغوالن را به 

  :نويسد
سالطین روزگار در دست شیاطین تاتار گرفتار گشتند و اعیان و اكثر حشم طعمه ذباب شمشیر آبدار 

  )26.(و لقمه ذئاب و كفتار شدند
پريشانى اوضاع اقتصادى و اجتماعى كه , نابودى ساختارھا, گستردگى ويرانى قتل و غارت شھرھا

در بیان سطوت . د تیزبین و انتقادآمیزش بدور نمانده استاز دي, پیامد مستقیم يورش مغول بوده
  :پادشاھى و قھر چنگیزخانى وسعت تخريبى مغول را چنین توصیف مى كند
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ھر كس از قبول طاعت او سركشیدند خاصه بالد اسالم از سر حد تركستان تا اقصى شام ھر كجا 
او را با اھل و بطانه و خويش و پادشاھى بود يا صاحب طرفى يا امین شھرى كه به خالف پیش آمد 

بیگانه ناچیز كردند به حدى كه ھر كجا صدھزار خلق بد بى مبالغت صد كس نماند و مصداق اين 
  )27.(دعوى شرح احوال شھرھاست كه ھر يك به وقت و موضع خويش ثبت شده است

ر و ويرانگر مغول را در رفتار خشونت با, يا از زبان بخارايى پناھنده به خراسان با ايجازگويى ويژه خود
و نابودى شھرھاى ) 28))(آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند: ((فتح بخارا مى نويسد

  :خراسان را چنین توصیف مى كند
كشش و غارت و نھب و تاراج كردند و به يك ركضت عالمى كه از عمارت موج مى زد خراب شد و ديارو 

عزيزان خوار و غريق ديار بوار . اموات گشتند و جلو دو عظام رفات شدند رباع يباب گشت و اكثر احیا
آمدند و اگر فارغ دلى باشد كه روزگار بر تعلیق و تحصیل مصروف كند و ھمت او بر ضبط احوال مشغول 

باشد در زمانى طويل از شرح يك ناحیت تفصى نكند و آن را در عقد كتابت نتواند كشید تا بدان چه 
  )29.(روى ھوس محرر اين كلمات را باز آنك طرفه العینى زمان تحصیل میسر نیست رسد كه از

ايرانى ـ اسالمى را به تمام معنى گزارشگر حقیقت محض بدور از نمى توان مورخان , پس در يك كالم
پس به جاى اين كه در تاريخ جھانگشاى جوينى به . مداھنه و مذمت تلقى كرد, شائبه حب و بغض

بايستى گسست ھايى كه بین , دنبال متنى يكدست و يكپارچه و تمام انتقادى و نكوھش باشیم
و ستايش ھا وجود دارد مشخص كنیم و روايت ھاى متكاثر و گاه  واقعیت ھا و حقیقت ھا با مداھنه ما

وى در پس زبان پیچیده و پرتكلف خود پاره اى از حقايق اجتماعى و . متضاد را از ھم جدا سازيم
سیاسى عصرش را به تصوير كشیده است و از عھده افشاى حقايق دوره مغوالن به خوبى برآمده 

زبان بیھقى پر از ((اگر . در حقیقت گويى باالتر از بیھقى قرار دادشايد بتوان مقام جوينى را . است
ابھام و پرده پوشى و دوگانه گويى است و ھمین زبان بر روايت اش از حقیقت ھم سايه انداخته 

گوى سبقت را از ايشان , در صراحت لھجه, در مقابل جوينى على رغم دوگانه گويى) 30(,))است
بايستى نگاشته ھاى وى , درباره حقیقت گويى يا مداھنه گرى جوينىپس براى قضاوت . ربوده است

را با محك تاريخ آن روز سنجید و با اين معیار و محك مى توان داليل محذوفات و از قلم افتاده ھاى 
به نظر مى رسد اين امر يا تحت تإثیر انديشه ھاى سیاسى ـ اجتماعى وى بوده و . جوينى را پیدا كرد

قلم ھاى انتقادى ديوان ساالران ايرانى , با اين ھمه. اى تاريخى زمان او موثر بوده استيا قید و بندھ
از عملكرد حكام به حدى ضعیف و در عین حال محافظه كارانه است كه مى توان ادعا كرد كه قلم در 

لكه اين قلم نیست كه نويسنده و ديوان ساالر مورخ را ھدايت مى كند ب. مسیر انتقاد حركت نمى كرد
او را محبوب قلوب حاكمان يا مغضوب پادشاھان . قلم مسیر و گذرگاه ھاى امن را به او نشان مى دھد

قدرت و بینش تاريخى و استقالل رإى , اين جاست كه بسیارى از مورخان ضعف شخصیتى. مى سازد
 مقام منیعى جوينى على رغم تحلیل باال, اگر ره به اغراق نسپريم. خود را با قلم جاودانه مى سازند

نسبت به ھمگنان خود بدست آورده است و با زبان و قلم به مصاف استبداد سیاسى ـ نظامى رفته 
  .است

سنت تاريخ نويسى ايرانى ـ اسالمى با تكیه بر علم كالم به صورت رشته اى دراز و بى گسستگى تا 
عمر خود گاه دوران پويايى و  ھر چند در دراز ناى, دورھاى بسیار متإخرتر از جوينى تداوم يافته بود

اما روح كلى حاكم بر تاريخ , بالندگى و گاه عصر ضعف و انحطاط را پشت سر مى گذاشته است
جوينى به عنوان پیرو سنت تاريخ نويسى در توجیه اثر خود . نگارى ھیچ گاه دچار تغییر و تحول نگرديد

وى در بیان ) 31.(كه دارد توصیه مى نمايدتدوين و مطالعه تاريخ را به خاطر فايده اى . برآمده است
  :فوايد تاريخ پیرو پیشینیان بوده و به نظر محسن مھدى

تكامل و تنظیم صريح نظرات و فرضیات درباره تاريخ ـ چه بوسیله مورخان حرفه اى و چه محققان در 
كلمان در رشته ھاى مربوط مثال علم حديث ـ در وھله نخست معلول حمالتى بود كه فیلسوفان و مت

يعنى در دورانى . به ادبیات تاريخى و فرضیات آن مى كردند, )سوم و چھارم ھجرى(قرن نھم میالدى 
  )32. (كه فوائد و خصیصه علمى تاريخ مورد ترديد بود

مورخان نیز با پیش كشیدن فوايد دنیوى و اخروى مطالعه تاريخ و عبرت گیرى از آن براى سامان مند 
بودند از تندى و برندگى انتقادات منتقدان در مورد ناسودمندى تاريخ براى بشر در صدد , كردن زندگى

ذكر فوايد مطالعه تاريخ در ديباچه ھاى كتب تاريخى به يك سنت تاريخ نويسى , به اين دلیل. بكاھند
  )33.(تبديل شد

جھانگشاى  فايده دنیوى تاريخ. جوينى براى تاريخ نويسى خود دو فايده دنیوى و اخروى برمى شمرد
افراد بشر نیروھايى را كه با موافقت قضا و قدر وارد صحنه مى شدند , اين است كه با مطالعه آن

شناسايى كنند و آگاھانه و بدون خون ريزى ايل و منقاد گردند و ترك عصیان و عناد گیرند تا مال و جان 
با موافقت قضا و قدر وارد تحلیل جوينى اين است كه چون مغول ھا . خود را از تعرض محفوظ دارند
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از آن جا . امكان جلوگیرى از آن نیست و اراده خداوندى بر گسترش دولت آنان است, صحنه شده اند
تعرض نمى رسانند پس بنابراين دلیلى بر , به كسانى كه با طوع و رغبت ايل و مطیع شوند, كه آنان

  حتى آنان نه تنھا. مخالفت باقى نیست
اخبار اخیار ھر ملتى را از صنوف عوارضات و محن ... بلكه مقويان اند... یز نه اندمعترض اديان و ملل ن

  )34.(مون و اوقاف و مسبالت و حراث و زراع ايشان را معاف و مسلم داشته اند
واقع بینى در قبال رويدادھاى , به طورى كه برمىآيد جوينى آشكارا فايده دنیايى مطالعه تاريخ را

فايده اخروى نیز به نحوى ديگر در شناخت قضا و قدر و . قدير تاريخى مى داندتاريخى و شناسايى ت
تجلى اراده ماورايى در زمین خاكى است و با مطالعه تاريخ شك و بدبینى از بصیرت او مرتفع گردد و 

  :وى مى گويد. رويدادھا و تقدير را شناسايى نمايد
طه اقالم اعالم مى رود تدبرى نمايد غطإ شك و و درين مقاالت تفكرى كند و درين مقامات كه به واس

ريبت و غشإ ظن و شبھت از بصیرت او مرتفع شود و بر خاطر و ضمیر او مخفى و مستور نماند كه ھر 
چه از خیر و شر و نفع و ضرر درين عالم كون و فاسد به ظھور مى پیوندد به تقدير حكیمى مختار منوط 

كه صادرات افعال او بر قانون حكمت و مقتضاى فضیلت و معدلت  است و به ارادت قادرى كامگار مربوط
تواند و آن چه از وقايع واقع شود از تخريب بالد و تفريق عباد از نكبت اخیار و استیالى اشرار حكمت ھا 

  )35.(در ضمن آن مدرج باشد
ه زرق و برق وى بارھا انسان را يادآورى مى كند كه از رويدادھا درس عبرت و پند بگیرد و دل بست

چون مضار و زيان ھاى برخاسته از جھان خاكى از سود و فوايد آن بیشتر , جھان زودگذر مادى نشود
  :است و اعالم مى كند كه

صاحب نظر كجااند تا به بصر تفكر و اعتبار در حركات اين روزگار پر زرق و شعوذه و جفاى اين گردنده 
خمر او يك , با سموم نه موازى است و نفع او نه ضر محاذى گردون بیھوده نگردند تا بدانند كه نسیم او

  )36.(ربح او ريح و گنج او رنج, ساعته و خمار او جاودان
  

  نگرش جوينى بر فلك ستیھنده و تإثیر آن در تاريخ نگارى وى
يكى از شاھكارھاى ادبى ـ تاريخى ايران را خلق كرده و در ذكر وقايع بدون جانبدارى و , گرچه جوينى

اما در تعلیل و تحلیل , رض ورزى و در حقیقت گويى گوى سبقت را از بسیارى ازپیشینان خود ربودهغ
پاى از دايره تنگ تفكر و شیوه تاريخ نگارى سنتى و نقلى فراتر نگذاشته است و , وقايع تاريخى

البته . استمنظومه فكرى وى دچار تغییر و تحول بنیادين در بناى تاريخ انتقادى و خردگرايانه نشده 
ناتوانى و كم مايگى جوينى در راه تحول روش شناسى تاريخى و ارائه چھارچوبى جديد در تعلیل و 
تحلیل رويدادھاى تاريخى منحصر به عصر وى نبود بلكه از ھمان دوران اولیه تاريخ نويسى ايرانى ـ 

  :اسالمى گرفتار چنین بلیه اى بوده است و به قول میالنى
نه نسل ھاى بعدى مورخان ايرانى ھیچ كدام گام ھاى اساسى الزم را براى پیدايش  و] بیھقى[ نه او

از دره نادرى , نقاد و نافذ, تاريخ نگارى ما به جاى تدوين روشى خردگرا. تاريخ نگارى نقاد برنداشتند
مورخان ما به شیوه , سردر آورده است و در زمانى كه غرب به ساده نويسى و خردگرايى رو مى كرد

  )37.(ھاى مغلق و كم مغز و بى مايه روى آوردند
معمار و مدبر . نقطه عزيمت خردگرايى اين گمان است كه تاريخ ساخته و پرداخته اراده انسان ھاست

كرده , در چنین تفكرى انسان مختار فعل خود بوده) 38.(آن نه خداوند ملكوت بلكه انسان خاكى است
, انسان نه به عنوان بازيگر نقش ھاى بى ابتدا و بى انتھا .ھايش نتیجه آزادى اراده اش مى باشد

در چنین تفكرى دست خلق انسان تا آن جايى مى . بلكه خالق حوادث و رويدادھاى اين جھانى است
رسد كه اراده قدرت و اختیار وى ايجاب مى كند وى بازيگر يا مإمور معذورى در برابر رويدادھا يا طرح 

ماورايى او را ھدايت نمى كند بلكه اين خود انسان فردگراست كه ھم طراح عقل برتر نیست و نیروى 
ھم نمايش نامه نويس و ھم بازيگر است و به كلیه حركات و گفتارھاى اين نمايشنامه , و ھم مجرى

تفاوت بینش و روش تاريخ نگارى جوينى با تاريخ نگارى خردگرا و انتقادى ھمین نقطه . آشناست
  .است

)) ظل هللا((كه اولى تعبد در برابر , آمیزه اى از تفكرات دينى و سیاسى ـ ديوانى است انديشه جوينى
, عالوه بر موارد فوق. و دومى فرمانبرى منفعالنه ناشى از ترس و منافع شخصى را توصیه مى كند

اين تقديرگرايى و انديشه مشیت الھى نیز در رفتار تسلیم طلبانه و رضامندى بشر در قبال رويدادھاى 
تفكر قضا و قدرى يكى از عواملى است كه سد و مانع تعقل انديشه . دنیايى تإثیر بسیار قوى دارد

جوينى با . گران و مورخان ايرانى درباره انواع حكومت ھا و علل ظھور و سقوط تمدن ھا شده است
ى به عنوان در علت يابى و توجیه پديده ھاى تاريخ, وجود ذھن وقاد و ھوش سرشار و ديد دقیق خود

ذھنیت ((اين مقیدات . فردى از جامعه محدود به قیود سنتى و بويژه مذھبى و ايدئولوژيكى است
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اين حدود و قیود خود را در انديشه ھا و اعتقادات مربوط . ناخودآگاھى بروى تحمیل مى كند)) محورى
تإثیرگذارى علل و اسباب  ))تقديرگرايى تاريخى((و )) جبر تاريخ((قضا و قدر يا بھتر گفته شود ((به 

. خواب و رويا در رويدادھاى تاريخى به طور بارزى تجلى مى يابد, ماورايى ھمچون اوقات سعد و نحس
وى تحت تإثیر آموزه ھاى دينى اھل سنت و تفاسیر و روايات تقديرگرايانه و انديشه ھاى صوفیگرايانه 

ھا و ساير رخدادھا را ناشى از مشیت سعى دارد ظھور و سقوط دولت , برخى از مشايخ طريقت ھا
  .الھى قلمداد كند

نظر مذاھب جبرگرايانه كه پیرو كالم اشعرى مى باشند بر اين است كه خداوند بر اعمال انسان ھا 
علم دارد و آگاھى و علم خداوند مسیرى مشخص و از پیش تعیین شده در فرا روى انسان قرار داده 

چنین برداشتى نیز از نص صريح . يا لوح محفوظ و مضبوط است)) كتاب مبین((است و ھمه آن ھا در 
  :قرآن است كه مى فرمايد

و كلید خزائن غیب دست خداست كسى جز خدا بر آن آگاه نیست و نیز آن چه در خشكى و درياست 
ھمه را مى داند و برگى از درخت نمى افتد مگر آن كه خدا مى داند و دانه اى در تاريكى ھاى زمین و 

  )39.(مسطور است)) قرآن((یچ خشك و ترى نیست جز آن كه در كتاب ھ
  :و يا در آيه اى ديگر باز ھم علم خدا و آگاھى اش بر كلیه رويدادھاى دنیاى خاكى تصريح شده است

پیش از آن ) لوح محفوظ(ھر رنج و مصیبتى كه در زمین يا از نفس خويش به شما رسد ھمه در كتاب 
  )40.(م ثبت است و خلق آن بر خدا آسان استكه در دنیا ايجاد كنی

آياتى از اين قبیل در قرآن سبب شده است كه بیشتر مومنان سنى مذھب بويژه از دوره متوكل به 
. بعد به جبرگرايى و يا تإثیر مستقیم اراده و نیروى برتر الھى در اعمال و رفتار بشرى اعتقاد پیدا كنند

به موجب آيات مربوط به علم خداوند در . اختیار انسان داللت مى كنند البته آياتى نیز وجود دارند كه بر
به طورى . سرنوشت بدون دخالت اراده و اختیار انسان در لوحى محفوظ و مضبوط است, افعال بشرى

در چنین ديدگاھى بشر بسان بازىگرى است . كه تفكر و انديشه در جھت گیرى حیات فايده اى ندارد
در منظومه فكرى . ھاى تعیین شده توسط كارگردان يا نیروى برتر را دارد كه وظیفه ايفاى نقش

آينده ھر كس معلوم است و ممكن نیست به غیر از آن سرنوشتى كه او بدان در نظر , تقديرگرايان
چون غايت و نھايت جھان . جھان مادى تجلى گاه اراده خداوندى است. دچار شود, گرفته شده است

آغاز و انجام تاريخ را رقم مى زند نیك و بد را تمییز مى گذارد و سرنوشت آينده را پس تنھا او . خداست
  .رقم مى زند

به نظر جوينى تقدير و قضا امرى محتوم و گريزناپذير است كه با ھیچ حیله و سالحى دفع كردنى 
ده قضا جري((غايت امور و نابودى شھرھاى ايران به دست مغوالن را مضبوط و مثبت در ) 41.(نیست

معرفى كرده )) عذاب خدايى((وى را , وى در نقل قولى منسوب به چنگیز) 42.(مى دانست)) قلم قدر
  :است و از زبان چنگیز مى گويد

اى قوم بدانید كه شما گناھان بزرگ كرده ايد و اين گناھان بزرگ بزرگان شما كرده اند از من بپرسید 
ن عذاب خدايم اگر شما گناھھاى بزرگ نكردى كه اين سخن به چه دلیل مى گويم سبب آنكه م

  )43.(خداى چون من عذاب را بر سر شما نفرستادى
وى خود را از سوى . اينكه چنگیز خود را مإمور خدايى براى تعذيب گناھكاران مى داند حرفى نیست

اما مھم آن است كه . به اجراى رسالتى عظیم مإمور مى دانست) خداى آبى آسمانھا(تاب تنگرى 
وى به تبعیت از ديدگاه . ماھیت فكرى و خمیر مايه ھاى ديدگاه چنگیز با جوينى نزديكى تمام دارد

انسان را موجب فرود آمدن عذاب الھى مى داند و ھدايت بشرى را نیز )) اقدام بر معاصى((, قرآنى
ھم پیش يعنى عذاب خدايى و ھدايت الھى به موازات . تنھا در سايه اراده خدايى قلمداد مى كند

چنین حركتى در يك دور تكرارپذير عملى مى . مى رود و ھر دو در دست صاحب غايت جھان قرار دارد
  :شود و مى نويسد

وهللا يھدى من يشإ الى صراط مستقیم چون در ھر دورى و قرنى بندگان را به طرف نعمت و نخوت 
ت حكمته مانع مىآمدست و بر اقدام ثروت و خیالى رفاھیت از قیام بالتزام اوامر بارى جلت قدرته و عل

تنبیه و تحريك ھر ) 44(معاصى باعث و محرض مى گشته كال ان االنسان لیطغى ان راه استغنى
قومى را فراخور طغیان و نسبت كفران تإديبى تقديم مى رفته است و اعتبار اولواالبصار را به حسب 

  )45(گناه و ارتكاب آن باليى يا مواخذتى مى رفته
  :ه چنگیز را ھم سطح طوفان نوح و عذاب ثمود به شمار مىآورد و مى گويدوى حمل

طوفان آب عام شد و در عھد ثمود اھل عاد را و ھمچنین ھر امتى را انواع ) ع(چنانكه در عھد نوح
عذابھا از مسخ و استیالى موذيات و قحط و غیر آن كه در قصص ذكر آن مثبت است و چون نوبت دولت 

ه افضل الصلوات الزكیات در رسید از حضرت عزت و جاللت استدعا كرد تا صنوف خاتم رسالت علی
عذابھا و بلیات كه ھر امتى را سبب معصیت مى فرستاده است از ذمت امت او مرفوع شدست و اين 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 

 

10 
 

تشريف امت او را طراز فضايل ديگر شده مگر عذاب سیف كه به عرض قبول و ھدف اجابت نرسیده 
  )46.(است

معتقد است كه براى رسیدن به درستى و نادرستى حكايات و روايات بايد با نظايرشان  ابن خلدون
سنجید و بر اساس حكمت و آگاھى قضاوت كرد و سبب انحراف كلى تاريخ نويسان را در عدم ارائه 

جوينى نیز بسان ابن خلدون سعى مى كند وقوع يك پديده را بر ) 47.(آنھا بر اصول شان مى داند
به نظر ايشان تعطیل شدن عذاب خدايى . كارايى يا ناكارايى آن را اثبات نمايد, سنجیده اساس عقل

  :پس. موجب اختالل در امور جامعه و نابسامانى در ساختارھاى جامعه مى شود
عقل چنین اقتضا مى كند و واجب مى شود كه اگر تھديد سیف نیز كه وعید عاجل است در توقف 

عت رفتى كارھا اختالل پذيرفتى و عوام كه پاى بسته ما يزع السلطان اند ماندى و به آجل موعود قنا
دست گشاده شدندى خواص در كنج بال و زاويه عنا بماندندى و بعضى از منافع و انزلنا الحديد فیه 
باس شديد و منافع للناس باطل گشتى چه بى اين ادات درھاى داد و انصاف كه بواسطه و انزلنا 

  )48.(ن مفتوح و گشاده است معلق ماندى و نظام مصالح عباد بیكبارگى مختل گشتىالكتاب و المیزا
جوينى با اعتقاد به اينكه ھر فعلى و ھر حادثه اى از جانب خداوند صادر بشود نیك و به سود خاليق 

به تقسیم بندى پديده ھاى تاريخ به , است و تنھا به دلیل اعتقاد به قضا و قدر و مقدرات الھى
. دى يا زيان مندى نمى پردازد و در منظومه فكرى وى اصال نمى توان چنین تفكیكى قائل شدسودمن

ھر چه در ازل االزال تقدير رفته است خیرت بندگان حق جل شانه و عم سلطانه در آن ((زيرا 
به نظر وى فايده يورش چنگیز در تنبه مسلمانان و اوج گیرى دين اسالم بود كه آن ھم ) 49)).(است

  .خواست و اراده الھى بود به
الناس نیام فاذا ماتوا . خواست حق تقدست اسماوه آن بود كه آن جماعت از خواب غفلت متیقظ شوند

انتبھوا و از سكرت جمالت افاقتى يابند و بدان سبب اعقاب و اوالد ايشان را تنبیھى باشد و اعجاز دين 
ند و نھاد او را حقیبه انواع تسلط و اقتحام و يك كس را آماده ك... محمدى نیز در اوج آن حاصل شود

  )50.(شطط و انتقام گرداند و باز آن را به خصال محموده و خالل پسنديده با مقام اعتدال آرد
وى عمل خدا را به پزشكى حاذق تشبیه مى كند و معتقد است ھمان طور كه پزشك با آگاھى و 

متناسب با درد , ز با آگاھى و علم بر بندگان خوددواى آن را تجويز مى كند خداوند نی, علم بر مرض
  :عالج اش را صادر مى كند و مى نويسد, آنھا

چنانك مداوى حاذق در دفع امراض مذمومه محموده در مسھالت بكار دارد و باز آن را مصلحات واجب 
دفع كند و داند تا مزاج به كلى از قرار اصل منحرف نشود و تغییر نپذيرد و به حسب طبیعت مواد را 

حكم اكبر به طباع و امزجه بندگان خويش نیك خبیر تواند بود و به استعمال ادويه كه مالئم وقت و 
  )51.(مناسب طبیعت دھد

چون . درباره جھان مادى وجود دارد, پس بر اين اساس يك طرح از پیش تعیین شده و طراحى گرديده
ل نفوذ در آن مى پردازد و بشر بازيچه و پس به راحتى به اعما. طراح اين شخص بارى تعالى است

بازيگرى بیش نیست و رويدادھا و حوادث تاريخى به منزله انوار ساطع شده خدايى براى اصالح اين 
طرح است يا به عبارت ديگر ديكته كردن و يادآورى نمودن نقش ھا و دكمه ھاى متن نمايش بیش 

  .نیست
باد بى نیازى ((, ل را از زبان يكى از سادات ماورإالنھرجوينى حمله چنگیز و بلیه مغو, در جاى ديگر

مى داند و از آنجا كه بشر بر جزء كوچك از عالم خلقت و پديده ھاى آن آگاھى ندارد ) 52))(خداوند
به نور بصیرت درين معانى ((پس تمامى رخدادھاى دنیاى خاكى را كه با اراده خدايى صورت مى گیرد 

وى انسان را ساكن اين جھان و شھروند آن جھان مى ) 53)).(را واجب داردنگرد و تإملى و تإنقى آن 
داند كه نبايد به سود و زيان جھان مادى دل بست و انسان ھايى را موفق مى داند كه ھر آنچه در 

  :اين جھان مادى زودگذر است با نظر بى اعتنايى بنگرد
تیز نظر بايد تا بداند كه لذت قصوى و ]... تمرگ اس[ مرد بینا بداند كه عاقبت و فرجام دنیا اين است

انس اعلى آنھا راست كه به روى استدالل افعال و حركات نامتناسب او مى كنند و او را پشت پاى 
المساس زده اند و پھلو از ايناس و ابساس او تھى كرده و سود و زيان او متساوى دانسته و دست 

و دل از زخارف و امتعه او ... و مردار به آب قناعت شستهحرص از اين بنیاد و ناپايدار مشحون از سگ 
  . برگرفته اند

  كى كند جلوه عز اللھى
  قدس الھوت بر دل الھى

و روى طلب سوى ملكوت نھاده تا قدس الھوت در مرآه صحیفه سینه نورانى ايشان تجلى كرده 
ر آن بنايى توان نھاد يا از اين خاكدان آب روى است كه به بادى معلق است جاى آن ندارد كه ب... است

  )54.(او حسابى برداشت و دل در نعیم و ناز آن بست
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, بیرون آيد)) ھر تیرى كه از شست قضا و قدر((جوينى بارھا يادآورى مى كند كه قضا در كمین است و 
چون آنان فراتر از اراده و خواست بشرى عمل مى كنند و از نیرويى ) 55.(راه فرارى از آن نیست

ايى دستور دارند و انسانى خاكى و تدبیر وى در چنگال تقدير گرفتار است و براى انسان چاره اى ماور
اعتقاد به قضا و قدر در جاى جاى كتاب جوينى به ) 56.(جز تسلیم در برابر قضا و قدر راھى نیست

  :چشم مى خورد وقتى صحبت از شكست خوازرمشاه مى كند اشاره مى نمايد كه
نیز ھم مخفى و مستور نبود كه مكايدت با فلك ستیھنده و معاندت باروزگار گردنده بر رإى سلطانى 

رنج و رعناست و جريان امور جمله بر تقدير و قضاست المه لقضائه و المعقب لحكمه و استرداد بخت 
  بر باد شده نه به دست ما و شماست بلكه جھان خود دام بالست عشوه دھى پر دغاست

  و كه درياى جھان راز انديشه كران كن ت
  مردان جھان ديده نديدند كرانه

  خیره بفسوس و بفسانه چه نھى دل
  )57(كاحوال جھان جمله فسوس است وفسانه

گاھى نیز , بايد ياد آورى كرد كه جوينى على رغم اعتقاد راسخ به وجود اراده اى برتر و غايت جھان
باز ھم در بیان اختیار بشرى در . ر مى دانداراده و اختیار انسان را در موفقیت ھا و شكست ھا موث

ان هللا اليغیر ما بقوم ((رقم زدن به سرنوشت خود به آيات قرآنى تإسى مى جويد و با ذكر آيه معروف 
معتقد است پديده ھاى تاريخى ھمه نتیجه اعمال انسانى است و )58))(حتى يغیروا ما بانفسھم

  انبايد از قضا و قدر و روزگار گله كرد زير
  گله از روزگار بیھده چیست

  )59(ھر چه بر ماست ھم زكرده ماست
و گاھى در علت يابى پديده ھاى تاريخى به دامن قضا و قدر متمسك نمى شود بلكه سعى مى كند 

وى عملكرد ناسنجیده و غلط . عملكرد ناسنجیده خود بشر را عامل بروز بدبختى به شمار آورد
صمیمات سیاسى نادرست سلطان را نیز از عوامل بروز شكست مى غايرخان و ھمچنین رفتار خام و ت

) 60.(سلطان سعید را از فطانت خوى و درشتى عادت وخیم وخامت حاصل آمد: ((داند و مى نويسد
  :و تقدير مى گويد)) چرخ گردون((باز در جاى ديگر با عتاب به روزگار و 

ظلم و جور تو ھر سلطانى را در بند ھر  و اى فلك تا كى از, اى چرخ تا چند از شعوذه و مكر تو
شیطانى اندازى ھر يتیمى را امیر ھر كريمى گردانى و ھر پادشاھى را در چاھى افكنى و ھر 

  .ناسزايى را از تخته مذلت بر تخت عزت نشانى
وقتى مى خواست خود را آماده مقابله با , و نقش تقدير را در پايان كار سلطان جالل الدين خوارزمشاه

  :والن نمايد چنین بیان مى كندمغ
مى خواست تا در میدان مردانگى جوالنى كند و بر دوران گنبد گردان بفرزانگى رجحان نمايد ] سلطان[

مگر غبار فتنه را كه زمان از زمین بال انگیخته بود تسكین دھد و غرار عنا را كه قضا و قدر از نیام جفا 
غواصان درياى حقايق دانند كه چون مردم را بخت سرگشته اما دانندگان دقايق و ... آھخته بود كند

شود و پھلو از بار تھى كند و پشت جفا بگرداند به ھیچ روى چشم آن نتواند داشت كه باز رخساره 
وفا نمايد و چون دندان قھر و غدر تیز كرد زبان به كام چرب نرمى باز نھد و تا پاى برگرفت ديگر 

  )61....(دستگیرى كند
كه بر مىآيد جوينى موضع واحدى در قبال نقش قضا و قدر و جبريت تاريخى در جامعه بشرى ھمچنان 

وى در توضیحات و تحلیل ھاى خود از تإثیر قضا و قدر و ناگريزى آن در پديده ھا تا . اتخاذ نكرده است
ظر متناقض اگر بخواھیم حجم اين دو ن. اختیار انسان و اراده او در رويدادھاى تاريخى در نوسان است
احاديث و , آيات, بى شك حجم عبارات, را در البه الى سطور كتاب تاريخ جھانگشاى جوينى بسنجیم

تجلیات اراده انسانى و . روايات مربوط به تإثیرگذارى قضا و قدر چند برابر نقش اراده انسانى است
ست و تاريخ نگارى وى پس مى توان جوينى را مورخى تقدير گرا دان. اختیار بشرى بسیار محدود است

  .را از اين نگرش مورد ارزيابى قرار داد
جبريت و يا اختیار تاريخى بشر از آن رو فزونى مى گیرد , پیچیدگى برخورد جوينى به مسإله قضا و قدر

كه نمى توان خط فاصلى بین ديدگاه ھاى تقديرگراى وى كشید و آن را به نگرش ابزارى و نگرش 
عبارت ديگر دقیقا معلوم نیست جوينى كجا توسل به تقدير الھى و  به. اعتقادى تقسیم كرد

سرنوشت محتوم بشرى را ابزار و مستمسكى زيركانه براى گفتن كاستى ھاى پادشاھان و كجا 
, آنچه مسلم است اين كه. تالشى رندانه و ھوشیارانه براى توجیه اين كاستى ھا به كار مى گیرد

تمام روايات تاريخى برخوردى دوگانه با . خانان و براى آنان بوده استتاريخ نگارى جوينى در خدمت ايل
گاه در خدمت تثبیت قدرت و ايجاد مشروعیت حكومتى ھستند و حركت ھاى . دستگاه حكومتى دارند

اجتماعى و انديشه ھاى معارض را از میدان بدر مى كنند و عامل توجیه اعمال سلطان ھستند و گاه 
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دو پارگى . اسباب براندازى حكومت و زير سوال برنده مشروعیت آن عمل مى كنندتصريح يا تلويح جزو 
گاه وى . و دوگانگى مواضع جوينى ھم در سبك و زبان و ھم در انديشه و تفكر كامال نمايان است

ايلخانان مغول را به اقبح صفات بر مى , رندانه موضع ضد ايلخانى گرفته با نگرش ابزارى به تقدير
مغولى را به نقد مى كشد و از اين كه در اثر )) شیطان((برافتادن سلطان ايرانى نالیده  شمرد و از

افسوس مى خورد و گاه از استبداد , ھر يتیمى بر كريمى برترى يافته است, مكرھا و ظلم و جور فلك
جور و كشت و كشتار و خون آشامى , و ضعف شخصیتى و بى كارگى سلطان خوارزمشاھى

لى در پوشش تقدير پرده درى مى كند و گاه نیز با توسل بر بخت بلند و تقدير ازلى و فرمانرواى مغو
معرفى مى كند )) برداشته و برگرفته يزدان((ايلخانان مغول را ) 62(,))فر و آيین خسروى((بكارگیرى 

  )63.(كه از جانب خدا به وى الھامات و كراماتى صادر مى شود
حاكمیت زمینى عطیه اى الھى است كه خداوند به ھر , رانیاندر منظومه فكرى جوينى و ساير اي

)) كماالت نفسانى و روحانى((و آراسته به )) آسايش گستر و دادگر و كامیاب و پیروزمند((, كس
وى مصداق چنین اعطايى را با توسل به آيات قرآنى ثابت مى كند و آيه ) 64.(بخواھد اعطا مى كند

را شاھدى بر اثبات )) ان االرض  يورثھا من يشإ من عباده((و يا )) توتى الملك من تشإ((شريفه 
در مورد , جوينى از بكارگیرى چنین تفكرى. ديدگاه ھاى توجیه گرايانه اش در قبال ايلخان مغول مىآورد

اھداف ابزارگرايانه در ايجاد مشروعیت براى , فرمانروايانى كه فاقد ويژگى ھاى برشمرده ھستند
خروج چنگیز خان و انتقال , شده)) حقیقت سر الھى((وى حتى ناگاه موفق به كشف . دايلخانان دار

فئه ((آن , تا اسماعیلیه) 65(را سر الھى قلمداد كرده)) ملك و شاھى به پادشاه گیتى منگوقاآن((
شمشیر ((سپاھیان مغول را , به اين دلیل) 66.(را نابود سازد)) باغیه صباحى و طايفه طاغیه مباحى

  )67.(مى نامد)) ان احمدىزن
بايد گفت كه در بیشتر وقت ھا شخصیت ھاى مخلوق جوينى از مغوالن ھمگى ھاله اى از قداست 

محسوب مى شوند )) ديگرى((برگرد سر خود پیچیده اند ھرچند آنان از فرق سر تا نوك پا مغولى اند و 
تالش وى در . ر نابرازنده مى رسداما او سعى در پوشاندن جامه ايرانى بر اندامشان دارد كه به نظ

آيا مى توان بر اسب سوار خانه بدوش . ھمچون آب در ھاون كوفتن است, خودى نشان دادن مغوالن((
جامه شھرى يكجانشین ايرانى پوشانید و فرمانروايان شمن پرست مغول را خسروان , صحراگرد مغول

كرد كه انديشه مشیت الھى و تقدير تاريخى  جا زد؟ با اين ھمه نبايد ترديد)) فر و آيین خسروى((با 
گام ھاى مھمى در تثبیت سلطه مغوالن برداشته است و حتى وى جزو اولین كسانى است , جوينى

نظريه مند كرده , جھت تنبه مردمان طاغى و انتقام)) عذاب الھى((كه بلیه اين جھانى مغوالن را در 
  .ا و قدرى توجیه نموده استاست و يورش آنان را از جھت نظرى با انديشه قض

  
  :پى نوشت ھا

  .31ص , بى تا, انتشارات صدرا: قم, انتشارات عروج: قم, انسان و سرنوشت, مرتضى مطھرى. 1
, 3شماره , ارغنون, ترجمه مراد فرھادپور, ))در باب فوايد و مضار تاريخ براى زندگى((, فردريش نیچه. 2

  .150ص , 1373پايیز 
  .178ص , 1318, خوارزمى: تھران, ترجمه محمدعلى موحد, ارمقاله درباره آزادىچھ, ايزايا برلین. 3
  .180ص , ھمان, ايزايا برلین. 4
  . 52ص , 1371, باغ آيینه: تھران, چاپ دوم, آسیا در برابر غرب, داريوش شايگان. 5
  .162ص , ھمان, ايزايا برلین. 6
  .180ص , ھمان, ايزايا برلین. 7
ص , 1جلد , 1375, دنیاى كتاب: تھران, تصحیح محمد قزوينى, اريخ جھانگشاىت, عطاملك جوينى. 8
  .3ـ2
  .150ص , ھمان, فريدريش نیچه. 9

عالمه محمد قزوينى مصحح تاريخ جھانگشاى جوينى معتقد است كه تإلیف كتاب قطعا بین سنه . 10
  .101ص , مقدمه مصحح: ك.ر. محصور مى شود 658ـ651يا سنه  658ـ65
  ,قابوسنامه, به عنصر المعانى كیكاوس بن قابوس :ك.ر. 11
  .118ص , 2ج , ھمان, جوينى. 12
  .5ـ4ص , 1ج , ھمان, جوينى. 13
  .161و  141ص , 1ج , ھمان. 14
  .101و  86, ھمان. 15
  .11ص , 1جلد , ھمان. 16
  .283ص , 2ج , ھمان, جوينى. 17
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  .183ص , ھمان. 18
  .174ـ172و  165ـ162ص , ھمان. 19
  .1373, آبانگاه: تھران, چاپ پنجم, زبان و تفكر, محمدرضا باطنى: ك.راى كسب اطالع بیشتر رب. 20
ج , 1371, نشر مركز دانشگاھى: تھران, چاپ اول, دين و دولت در ايران عھد مغول, شیرين بیانى. 21
  .369ـ367ص , 2

  .90ـ85ص , 1ج , ھمان, جوينى. 22
  .11ص , 3ج , ھمان, جوينى. 23
  .81ص , ھمان. 24
  .181ص , 1ج , جوينى. 25
  .133ص , 2ج , ھمان, جوينى. 26
  .17ص , 1ج , ھمان, جوينى. 27
  .127ـ126و  83ص , ھمان. 28
  .118ص , ھمان. 29
ص , 1378, آتیه: تھران, تجدد و تجدد ستیزى در ايران, ))تاريخ در تاريخ بیھقى((, عباس میالنى. 30
38.  
  .2ص , 1ج , ھمان, جوينى. 31
علمى و : تھران, چاپ سوم, ترجمه مجید مسعودى, فلسفه تاريخ ابن خلدون, محسن مھدى. 32

  .172ص , 1373, فرھنگى
  .187ص , ھمان. 33
  .11ص , 1ج , ھمان, جوينى. 34
  .8ص , 1ج , ھمان. 35
  .96ص , ھمان. 36
  .43ـ42ص , ھمان, عباس میالنى. 37
  .ھمان. 38
  /.59انعام. 39
  /.22حديد. 40
  .67ص , 1ج , ھمان, نىجوي. 41
  .75ص , 1ج , ھمان. 42
  .81ص , ھمان. 43
  .7و / 6علق. 44
  .12ص , ھمان, جوينى. 45
  .ھمان. 46
شركت انتشارات : تھران, چاپ ھفتم, ترجمه محمدپروين گنابادى, مقدمه, عبدالرحمان ابن خلدون. 47

  .13ص , 1ج , 1369, علمى و فرھنگى
  .13ـ12ص , 1ج , ھمان, جوينى. 48
  .ھمان. 49
  .ھمان. 50
  .ھمان. 51
  .81ص , ھمان. 52
  .203ص , ھمان. 53
  .118ص , 2ج , ھمان, جوينى. 54
  .207ص , ھمان. 55
  .118ص , ھمان. 56
  .130ـ129ص , ھمان. 57
  /.11رعد. 58
  .13ص , 1ج , ھمان, جوينى. 59
  .62ص , ھمان. 60
  .129ص , 2ج , ھمان, جوينى. 61
  .114ص , 3ج , ھمان, جوينى. 62
  .187ص , 1ج , ھمان. 63
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  .86ـ85ص , 1372, قومس, تھران, تحول انديشه سیاسى در شرق باستان, فرھنگ رجايى. 64
  .138ص , 3ج , ھمان, جوينى 65
  .139ص , ھمان. 66
  .140ص , ھمان. 67
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