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چکیده

ــه  ــگاری اســت ک ــر فارســی و تاریخ ن ــار در حــوزه نث ــی از برجســته ترین آث ــخ جهانگشــا یک تاری

مولــف آن عطاملــک جوینــی، همچــون برخــی مورخــان ســلف، از آیــات قــرآن مجیــد و احادیــث، در 

متــن خــود بهــره بــرده اســت. پرســش اساســی کــه ایــن نوشــتار در پاســخ بــه آن شــکل گرفتــه ایــن 

اســت کــه جوینــی بــا چــه هدفــی آیــات قــرآن را در متــن کتــاب خــود ذکــر کــرده اســت؟ نتیجــه 

ــوالن،  ــه مغ ــرآن در راســتای مشــروعیت بخشــیدن ب ــات ق ــی از آن اســت؛ وی از آی پژوهــش حاک

توجیــه حمــات آن هــا در قالــب تقدیرگرایــی و عــذاب الهــی خوانــدن حملــه مغــوالن اســتفاده کــرده 

اســت. هــر چنــد در بعضــی مــوارد، از آیــات قــرآن بــرای زینــت بخشــیدن بــه متــن و نثــر خــود نیــز 

بهــره بــرده اســت. ایــن پژوهــش بــا توصیــف آمــاری آیــات قــرآن در کتــاب جهانگشــای جوینــی 

و بــا روش توصیفــی ـ  تحلیلــی ســامان یافتــه و بــرای گــردآوری اطاعــات از شــیوه کتابخانــه ای و 

اســنادی اســتفاده شــده اســت. 

واژگان کلیدی: جوینی، تاریخ جهانگشا، آیه نگاری، مغوالن، اهداف.
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مقدمه

کتــاب تاریــخ جهانگشــای جوینــی در ســه جلــد بــه دوره ای ســخت امــا مهــم از تاریــخ ایــران و 

ــا 658 ه .ق.  ــاب از 650 ت ــن کت ــوالن اســت. ای ــخ مغ ــع تاری ــن مناب ــه و از اصلی تری اســام پرداخت

ــر  ــا ذک ــاب پــس از دیباچــه ب ــن کت ــد اول ای ــگارش درآمــده اســت. جل ــه ن ــه صــورت نامنظــم ب ب

ــه ســرزمین  ــه مغــوالن ب ــه علــت و شــرح حمل پیشــینه ای از قــوم مغــول آغــاز می شــود. ســپس ب

ــان پیــش و پــس  ــه دوره خوارزم شــاهان مســلمان و اوضــاع آن ــد دوم ب ــردازد. جل مســلمانان می پ

از حملــه مغــوالن اختصــاص دارد و در آخریــن جلــد جوینــی کــه خــود در دربــار مغــوالن و شــاهد 

وقایــع بــوده اســت، بــه شــرح وقایــع زمــان منکوقــاآن تــا حــذف اســماعیلیه توســط هاکــو و پیــش 

ــوم  ــتیای ق ــر دوره ای از اس ــی روایتگ ــع جوین ــردازد. در واق ــط وی می پ ــداد توس ــح بغ ــان فت از زم

بیگانــه یعنــی مغــوالن بــر خــاک ایــران اســت.

ــگاری  ــات تاریخ ن ــزء مختص ــوی ج ــث نب ــد و احادی ــرآن مجی ــات ق ــاس از آی ــه اقتب ــا ک  از آنج

آن دوران بــود، جوینــی نیــز کــه مورخــی مســلمان و شــافعی مذهــب اســت، در متــن کتــاب خــود 

یعنــی تاریــخ جهانگشــا از حجــم باالیــی از آیــات و احادیــث بهــره بــرده اســت. 194 آیــه و 41 حدیــث 

از پیامبراســام و نهــج الباغــه )کــه بعضــی منبــع معتبــری ندارنــد( در ایــن ســه جلــد نقــل شــده 

اســت. تعــداد بــاالی آیــات نقــل شــده، ایــن ســوال را مطــرح می کنــد کــه جوینــی چــه قصــدی از 

ــن پرســش  ــه ای ــگاری خــود دارد؟ نوشــتار پیــش رو در پاســخ ب ــن تاریخ ن ــات در مت ــن آی آوردن ای

شــکل گرفتــه اســت. 

ــخ  ــاب تاری ــده در کت ــرده ش ــه کار ب ــات ب ــته بندی آی ــا دس ــرآن دارد ب ــعی ب ــش س ــن پژوه ای

جهانگشــا، تصویــری از اهــداف جوینــی از بــه کار بــردن آیــات قــرآن مجیــد بــه دســت دهــد. بــر 

ایــن اســاس پــس از خــارج کــردن فهرســت آیــات در تاریــخ جهانگشــا، ســعی کرده ایــم بــا توجــه 

بــه زمینــه بــه کار گرفتــن آیــات در متــن، معنــی و تفســیر آیــه، نزدیک تریــن و پررنگ تریــن هــدِف 

بــه کار بــردن آن را دریافتــه و در قالــب پنــج هــدِف: تقدیــر، مشــروعیت بخشــی، مامــت، وعــده 

عــذاب الهــی و توصیــف، دســته بندی کنیــم. همچنیــن بــرای تفکیــک بخش هــای مختلــف کتــاب، 

آن را بــه 12 بخــش شــامل: دیباچــه )چکیــده عقایــد جوینــی(، شــرح حــال مغــوالن و چنگیــز پیــش 

از حملــه بــه ســرزمین اســام، دوران حملــه ـ یــا بــه بیــان جوینــی ـ اســتخاص بــاد اســام و دوران 

ــه، ســلطان محمــد  ــد اول، روزگار خوارزم شــاهان اولی ــا زمــان کیــوک خــان در جل ــز ت پــس از چنگی

ــد دوم و  ــه جل ــوط ب ــول مرب ــان خراســان در روزگار مغ ــن و حاکم ــاه، ســلطان جــال الدی خوارزم ش

ــی و  ــای فاطم ــی خلف ــو و رشــادت های او، معرف ــی، هوالک ــوب جوین ــاآن پادشــاه محب روزگار منکوق
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اســماعیلیان در جلــد ســوم؛ تقســیم کــرده و در نهایــت تعــداد آیــات بــه کار رفتــه بــرای هــر هــدف 

در هــر بخــش مطابــق جــدول ذیــل مشــخص شــده اســت: 

هدف از آیه
بخش بندی

توصيفمالمتمشروعيت بخشیتقدير
وعده عذاب 

الهی
جمع

3482421ديباچه

1339420معرفي مغوالن و چنگيز

آغاز حمله مغوالن به بالد 

اسالم
2055517

1037213حکومت فرزندان چنگيز

220307خورازمشاهيان اوليه

5574223سلطان محمد خوارزمشاه

5116114جالل الدين خوارزمشاه

حاکمان خراسان در روزگار 

مغوالن
015309

4536119منکوقاآن

2596022هوالکو

043108خلفاي فاطمي

00138021حسن صباح و اسماعيليه

2530606019194جمع

جدول1. تعداد آیات در هر بخش بر اساس هدف بیان آن

پیشینه پژوهش

ــه در بــاب  بررســی در ادبیــات پژوهشــی موضــوع، نشــانگر آن اســت کــه تاکنــون چندیــن مقال

ــه نــگارش درآمــده اســت. امــا هیــچ کــدام از ایــن پژوهشــها،  آیــات قــرآن در تاریــخ جهانگشــا ب

ــورد  ــخ جهانگشــا را م ــرآن در تاری ــات ق ــرده، آی ــگاه ک ــه آن ن ــن پژوهــش ب ــه ای از چشــماندازی ک

ــه خــود تحــت عنوان»اقتبــاس و تضمیــن آیــات  بررســی قــرار ندادهانــد. مریــم محمــودی در مقال

ــه  ــا را از نقط ــخ جهانگش ــرآن در تاری ــات ق ــتفاده از آی ــی« اس ــای جوین ــخ جهانگش ــرآن در تاری ق

ــرار داده اســت.  ــر نویســندگی مــورد بررســی ق ــدن هن ــی، زیباســازی فضــای کام و نمایان نظــر ادب

اســماعیل تاجبخــش و یاســر دالونــد در مقالــه خــود تحــت عنــوان »بررســی شــیوه های خــاص بهــره 

ــه بررســی  ــا کتــب مشــابه« ب ــی و مقایســه ای ب ــم در جهانگشــای جوین ــرآن کری ــات ق ــی از آی جوی

دگرگونی هــای لفظــی و معنــوی آیــات قــرآن در تاریــخ جهانگشــا و شــگردهای بــه کار گیــری آیــات 
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ــت  ــود تح ــه خ ــر در مقال ــد می ــادی و محّم ــدال آب ــی اب ــی ثان ــه علیخان ــد. فاطم ــرآن پرداخته ان ق

ــری و  ــگاه هن ــی« جای ــای جوین ــخ جهانگش ــث در تاری ــات و احادی ــرد آی ــیوه های کارب ــوان »ش عن

ــرا  ــت زه ــد و در نهای ــی کرده ان ــث را بررس ــات و احادی ــاس از آی ــی در اقتب ــای جوین اثرپذیری ه

ــخ  ــی در تاری ــال قرآن ــی امث ــای تعلیم ــاب آموزه ه ــوان »بازت ــت عن ــود تح ــه خ ــلیمانی در مقال س

جهانگشــای جوینــی« بــه بررســی مثل هــای قرآنــی در تاریــخ جهانگشــا و تحلیــل آن پرداختــه اســت. 

ــی  ــی و زیبای ــه ادب ــخ جهانگشــا را از جنب ــرآن در تاری ــات ق ــری آی ــا بیشــتر، بکارگی ــن پژوهش ه ای

شــناختی ادبــی و همچنیــن شــیوه بــه کارگیــری آیــات مــورد بررســی قــرار داده انــد. 

تقدیرگرایی 

ــق  ــت مطل ــه حاكمي ــر ب ــامي، ناظ ــل اس ــرق و نح ــي از ف ــان برخ ــي در مي ــه تقديرگراي اندیش

اراده ی خداونــد بــر هســتي اســت. بــر پایــه ایــن دیــدگاه، رويدادهــا و حــوادث، بــه اراده و مشــيت 

ــًا نقشــی در تعييــن سرنوشــت خــود نــدارد  ــاری تعالــی شــکل می گیــرد و انســان تقریب خداونــد ب

و سرنوشــت او قبــل از تولــد بــه اراده خداونــد تعييــن شــده اســت )شــرفی، 1392: 70(. ریشــههای 

اندیشــه تقدیرگرایانــه در ایــران، بــه ادوار باســتانی و بــه آییــن زروانــی برمیگــردد. ایــن اندیشــه در 

ــه حــوزه  ــی، ب ــر مســائل کامــی و دین ــات خــود ادامــه داد و عــاوه ب ــه حی ــز ب دوران اســامی نی

ــرد  ــه رويک ــد. غلب ــه ش ــن اندیش ــان از ای ــری مورخ ــبب تأثیرپذی ــرد و س ــدا ک ــگاری راه پی تاریخ ن

روايت گرايــي بــر تحليــل و تفســير رخدادهــاي تاريخــي و ربــط دادن همــه عوامــل بــه مشــيت الهــي، 

از خصیصه هــای اصلــی ایــن نــوع تاریخ نــگاری اســت. تســلط تفکــر تقدیرگرایــی در آثــار مورخانــی 

ــن اندیشــه در نوشــته مورخــان  ــر تســلط ای ــی بیانگ ــه خوب ــی، ب ــری، مســعودی و بیهق ــد طب مانن

ــگاری  ــز تاریخ ن ــوالن نی ــری، 1398: 126-95(. در دوره مغ ــلیمانی و الوی ــت )ن.ک؛ س ــلمان اس مس

بــا همــان شــیوه ی قبــل بــه حیــات خــود ادامــه داد و تقدیرگرایــی همچنــان تفکــر مســلط در آثــار 

تاریخ نــگاری ایــن دوره بــود. جهانگشــای جوینــی نیــز همچــون ســایر آثــار تاریخ نــگاری ایــن دوره، 

از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود. 

ــرده  ــره ب ــود به ــه خ ــه تقدیرگرایان ــتای اندیش ــد در راس ــرآن مجی ــات ق ــی از آی ــی از بعض جوین

ــخ  ــر تاری ــی تحری ــل دین ــن دلی ــدا، اولی ــان ابت ــا و در هم ــخ جهانگش ــه تاری ــت. او در مقدم اس

ــون و فســاد  ــم ک ــن عال ــر و شــر در ای ــه هــرچ از خی ــی دانســته »ک ــر اله جهانگشــا را شــرح تقدی

بظهــور پیونــدد، بــه تقدیــر حکیمــی مختــار منــوط اســت« )جوینــی، 1389، ج1: 8(. او بــا توصیــه بــه 

ْرَض ِللــِه ُيوِرُثَهــا َمــن  وا اهلل فــی ُمــراِدِه و ال ُتکاِثــُرُوه فــی بــاِدِه »ِإنَّ اْلَ پذیــرش سرنوشــت: و ال ُتــرادُّ

ــاِدِه« )اعــراف:128(؛ در برابــر اراده خداونــد نایســتید و از او در ســرزمین هایش زیــاده  َيَشــاُء ِمــْن ِعَب
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طلبــی نکنیــد، همانــا زمیــن ملــک خداســت و بــه هرکــس از بندگانــش بخواهــد، واگــذارد، آمــدن 

ــن َتَشــاُء« )آل  ُع اْلُمْلــَك ِممَّ مغــوالن را خواســت خــدا تلقــی نمــوده »ُتْؤِتــي اْلُمْلــَك َمــن َتَشــاُء َوَتنــِز

عمــران:26(؛ ملــک را بــه هــر کــه خواهــی دهــی و از هرکــه خواهــی بازگیــری؛ وبــا آوردن آیه هایــی 

ُكــْم« )بقــره:216(؛ چــه بســیار شــود کــه چیــزی را شــما  چــون »َعَســى َأن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو َخْيــٌر لَّ

ناگــوار شــمارید، حــال آن کــه بــرای شــما خیــر اســت؛ ایــن واقعــه را دارای خیــر نهــان معرفــی و بــه 

ْســَتِقيٍم« )نــور:46(؛ و خــدا هــر  ســازش توصیــه کــرده اســت. »َواهلُل َيْهــِدي َمــن َيَشــاُء ِإَلــى ِصــَراٍط مُّ

ــد. ــه راه راســت هدایــت می کن ــه را بخواهــد ب ک

جوینــی از آیــات حــاوی مفهــوم تقدیرگرایــی بــرای مشــروعیت بخشــی بــه حاکمــان مغولــی مــد 

ــْن َتشــاُء« )آل عمــران :26(؛  ــَك َم ــي اْلُمْل ــز اســتفاده کــرده اســت: ســّر منشــور »ُتْؤِت نظــر خــود نی

ملــک را بــه هرکــه خواهــی دهــی؛ بــر جبیــن دولــت چنگزخــان و اوالد او مســطور و پیــدا گشــته؛ 

ــْن َتشــاُء« )آل عمــران :26(؛ ملــک را از هرکــه خواهــی بازگیــری؛  ُع اْلُمْلــَك ِممَّ چنــان کــه مقصــود »َتنــِز

بــر صفحــات احــوال معانــدان او هویــدا گشــته؛ و طــّي آن در وهــم بشــر مقــدور نــه )جوینــی، ج2: 

130(. اندیشــه تقدیرگرایــی آن چنــان در ذهــن جوینــی جــوان رســوخ کــرده کــه در میــان دالیــل یــا 

بــه تعبیــر امــروز توجیهــات خــود از حملــه مغــوالن بــه ایــران، در کنــار مامــت مســلمانان، مشــیت 

الهــی را عامــل بــه قــدرت رســیدن آنــان می دانــد و مقابلــه بــا خواســت خــدا را اشــتباه می شــمارد. 

او بــا ذکــر احادیــث و آیــات، توصیــه بــه تســلیم شــدن در مقابــل مغــوالن و مقابلــه نکــردن بــا آنــان 

می کنــد: هرکــس ایــل و مطیــع ایشــان شــد از ســطوت ایشــان ایمــن گشــت، پــس بهتــر اســت 

ْهُلَكــِة« )بقــره:195(؛ خــود را بــا دســتان خــود بــه هاکــت نیفکنیــد. کــه »َل ُتْلُقــوا ِبَأْيِديُكــْم ِإَلــى التَّ

ــر، ســعی در تأییــد الهــی حکومــت پادشــاه محبوبــش،  ــا اســتفاده از تقدی ــن ب ــی همچنی جوین

منکوقــاآن دارد. او در شــرح اختافــات بــر ســر حکومــت منکوقــاآن از زبــان باتــو، پســر جوجــی، بــه 

ــاره آن نظــر می خواهیــد،  ــِذي ِفيــِه َتْســَتْفِتَياِن« )یوســف: 41(؛ کاری را کــه درب ــُر الَّ ْم آیــه »ُقِضــَي اْلَ

ــد. انجــام شــده اســت، اشــاره می کن

ــه  ــث حمل ــی در بح ــاوی تقدیرگرای ــات ح ــتفاده از آی ــار اس ــول، در کن ــر مغ ــگار عص ــن تاریخ ن ای

ــرده اســت. او  ــز اســتفاده ک ــر حــوادث تاریخــی نی ــه دیگ ــات در تبييــن و توجی ــن آی ــوالن، از ای مغ

عارضــه چشــمی یونــس پســر تکــش خوارزمشــاه کــه ســبب شــد تکــش از لشکرکشــی بــه ســمت 

خلیفــه منصــرف شــود را بــا »اْلَعْيــَن ِباْلَعْيــِن« )مائــده: 45(؛ چشــم در برابــر چشــم تبييــن می کنــد و بــا 

آوردن آیــه »َوَمــا َتــْدِري َنْفــٌس ِبــَأيِّ َأْرٍض َتُمــوُت« )لقمــان:34(؛ و نفــس نمی دانــد کــه در کــدام زمیــن 

می میــرد؛ توســط اتســز خوارزمشــاه، مــرگ ناگهانــی او را در قوچــان تبييــن می کنــد. )جوینــی، ج2: 13( 
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جوینــی 25 مرتبــه از ذکــر آیــات قــرآن مجیــد بــرای بیــان تقدیــر در کتــاب خــود اســتفاده کــرده 

اســت کــه نمــودار زیــر فراوانــی آیــات را در هــر بخــش نشــان می دهــد.

مشروعیت بخشیدن به مغولن 

حملــه مغــوالن بــه ایــران و غلبــه زود هنــگام آنــان در کنــار اضمحــال حکومــت خوارزمشــاهیان و 

نبــود کانــون قدرتــی کــه در مقابــل مغــوالن ایســتادگی کنــد، ســبب شــد تــا ایرانیــان خیلــی زود بــه 

ســمت ســازش بــا قــدرت تــازه وارد میــل کننــد. تفکــر ســازش، از ســویی مانــع از تخریــب بیشــتر 

ــِع از بیــن رفتــن فرهنــگ  ایــران از ســوی مهاجمــان بی رحــم مغولــی می شــد و از ســوی دیگــر مان

ــد. )محمــدی و همــکاران، 1400: 94( الزمــه ســازش  ــی می گردی و تمــدن و در نهایــت هویــت ایران

ایرانیــان بــا مغــوالن و بهره گیــری از آن، ایرانــی کــردن مغــوالن و مقبــول و مشــروع جلــوه دادن آنــان 

بــود. در ایــن میــان، مورخانــی همچــون جوینــی کــه در دربــار ایلخانــان مغــول بــود و بــرای آنــان 

تاریــخ می نوشــت، رســالت بــه مراتــب ســنگینی بــر عهــده داشــت. در واقــع جوینــی می بایســت 

مغــوالن را بــا اســتناد بــه گفتمان هــای مقبــول و مشروعیت ســاز جامعــه ی ایرانــی بــرای خواننــدگان 

ــودن آن هــا می کاســت. از مولفه هــای مشــروعیت  ــی ب ــار اجنب ــوه مــی داد و از ب خــود مشــروع جل

در فرهنــگ ایرانــی اســامی مولفــه دیــن اســام بــود. جوینــی ســعی داشــت تــا مغــوالن تــازه وارد 

را بــا مولفــه دیــن اســام و مســلمانی، مقبــول و مشــروع جلــوه دهــد و از ایــن طریــق هجــوم و در 

نهایــت اســتقرار آنــان در ایــران را بــا تأییــدات الهــی همــراه کنــد و اندیشــه تلقــی شــدن حاکمــان 

مغولــی بــه مثابــه ســایه خــدا بــر روی زمیــن را نهادینــه نمایــد. چنانکــه جوینــی در خصــوص هوالکــو 
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می نویســد: و بــر عقــب ایشــان، پادشــاه مبــارک قــدم و رأی و شهنشــاه مؤیــد بــه تأییــد خــدای، در 

جنبــش آمــد )جوینــی، 1389، ج3: 120(.

بنابرایــن جوینــی در راســتای ایجــاد مشــروعیت اســامی بــرای مغــوالن از آیــات قــرآن بهــره بــرده 

اســت. او در مقدمــه بــا آوردن آیــات »َجــاَء اْلَحــقُّ َوَزَهــَق اْلَباِطــُل ِإنَّ اْلَباِطــَل َكاَن َزُهوًقــا« )اســرا:81(؛ 

حــق آمــد و باطــل نابــود شــد، آرى باطــل همــواره نابودشــدنى اســت و »َوَأنَزْلَنــا اْلَحِديــَد ِفيــِه َبــْأٌس 

ــاِس« )حدیــد:25(؛ آهــن را، کــه در آن نیرویــی ســخت و ســودهایی بــرای مــردم  َشــِديٌد َوَمَناِفــُع ِللنَّ

اســت، فــرو فرســتادیم، مغــوالن را بــا وجــود خســاراتی کــه بــه بــار آوردنــد، مایــه رحمــت و حــق 

می خوانــد و بــه ایــن وســیله اقدامــات خشــن آنــان را توجیــه می کنــد: و پوشــیده نمانــده اســت 

کــه هــر کــس دیــن احمــدی و شــرع محمــدی را تعــرض رســانید، هرگــز فیــروز نگشــت و آن کــس 

ــو  ــت و نم ــت اس ــد رفع ــر روز کار او در مزی ــت، ه ــد آن نیس ــه متقل ــر چ ــرد و اگ ــت او ک ــه تربی ک

مرتبــت )جوینــی، 1389، ج1: 50(.

ْرَض ِللِه ُيوِرُثَها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه« )اعراف:128(؛ همانا زمین از آن خداست، به  وی با آوردن آیه »ِإنَّ اْلَ

هر که از بندگان خود خواهد میراث دهد، جانشینی و جلوس منکوقاآن بر تخت حکومت را که انتقال قدرت 

و حکومت از خاندان اوگتای به تولی، دیگر فرزند چنگیز را به دنبال داشت، آسمانی و الهی و به نوعی موجه 

و مشروع جلوه می دهد و در ادامه در جریان شرح جلوس منکوقاآن بر تخت حکومت، 5 آیه ذکر کرده با 

این مضمون که حکومت او دولت امنی بود که از سوی خدا هدیه داده شد: بیداد چون به غایت کشید 

و فساد به نهایت انجامید... آیِت آن »ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا« )انشراح:9(؛ همانا با دشواری، آسانی هست، 

ْحَمٍة َفَل ُمْمِسَك َلَها« )فاطر:12(؛ و رحمتی که خداوند بر مردم  اِس ِمن رَّ مصدق و ابواب »ما َيْفَتِح اهلُل ِللنَّ

میگشاید، دیگر هیچ مانعی برای آن نخواهد بود، گشاده )جوینی، 1389، ج3: 14(.

 جوینــی گاه در ایجــاد مشــروعیت بــرای مغــوالن و حاکمــان مغولــی قلــم فرســایی بســیار نمــوده 

اســت. او منکوقــاآن را از شــاهان اســطوره ای ایــران برتــر و هوالکــو، فاتــح المــوت را از بــزرگ پهلــوان 

حماســی ایــران، رســتم، توانمندتــر خوانــده اســت: شــاهان روم و فرنــگ کــه از خــوف آن ماعيــن، 

ــد،  ــه )رســوايي( ننــگ نمی داشــتند، خــوش غنودن ــد و از آن ِخزي ــد و جزیــه مي دادن زرد رنــگ بودن

و تمــام عالمیــان و تخصیــص اهــل ایمــان، از شــّر مکیــدت و خبــِث عقیــدِت ایشــان آســودند... از 

خــاص و عــام، کــرام و لئــام، در ایــن شــادی همداســتان شــده، و بــه نســبت ایــن حکایــات، حکایــت 

رســتم دســتان افســانه باســتان گشــته )جوینــی، 1389، ج3: 142(. وی همچنیــن لشــکر هوالکــو را 

ُكــْم ُســَلْيَماُن َوُجُنــوُدُه« )نمــل:18(؛ ســلیمان  همچــون ســپاه ســلیمان نبــی خوانــده اســت: »َل َيْحِطَمنَّ

و ســپاهیانش شــما را لگدکــوب نکننــد، کــه بــه لشــکر مورچــه آســای اســماعیلیان حملــه خواهــد 
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ِبيًنــا« )فتــح:1(؛ مــا بــه تــو فتــح و پیــروزی نصیــب  ــا َفَتْحَنــا َلــَك َفْتًحــا مُّ بــرد )ج3: 124( و آیــه »ِإنَّ

می گردانیــم، پیــروزی آشــکار، در تأییــد الهــی بخشــیدن بــه فتوحــات هوالکــو در فتحنامــه المــوت 

ــد. ــر می کن ذک

ــد و  ــوه می ده ــام جل ــریعت اس ــا ش ــازگار ب ــق و س ــز را مواف ــای چنگی ــکام یاس ــی اح جوین

می نویســد: اگــر شــهرها تســلیم مغــوالن نشــوند، بــه حکــم یاســا ویــران می شــوند کــه همچــون 

ْل َعَلــى اهلِل َفُهــَو َحْســُبُه« )طــاق:3(؛ و هرکــس بــر خــدا  حکــم خداونــد اســت و آیــه »َوَمــن َيَتــَوكَّ

ــی، 1389: ج1: 18(. ــی آورد )جوین ــرد را در تأییــد آن م ــد ک ــت خواه ــدا او را کفای ــد، خ ــوکل کن ت

ــِبيِل اهلِل  ــي َس ــوا ِف ــَن ُقِتُل ِذي ــَبنَّ الَّ ــه »َوَل َتْحَس ــر آی ــا ذک ــي ب ــز اهمييــت آن کــه جوين ــه حائ نکت

ِهــْم ُيْرَزُقــوَن« )آل عمــران:168(؛ مپنداریــد شــهیدان راه خــدا مرده انــد، بلکــه  َأْمَواًتــا َبــْل َأْحَيــاٌء ِعنــَد َربِّ

زنــده بــه حیــات ابــدی شــدند و در نــزد پروردگارشــان متنعــم خواهنــد بــود، معتقــد اســت؛ افــرادي 

كــه در برابــر یــورش مغــوالن مقاومــت کــرده و شــهيد شــدند، چــون شــهادت پــاك كننــده اســت؛ بــا 

پــاک شــدن گناهــان دوران زندگــی خــود ســبك بــار بــه ســراي باقــي می رونــد و در نهایــت، ایــن 

کشــتار مغــوالن بــه نفــع آن دنیــای آنــان بــوده اســت و حتــی در ایــن مــرِگ بی گناهــان هــم، در 

نهایــت، خیرّیــت و تأییــد الهــی در کار بــوده اســت! )جوینــی، 1389، ج1: 10(.

ــود، در  ــی برخاســته ب ــی ایران ــل دیوان ــن خاندان هــای اصی ــه از بزرگتری ــا وجــود اینک ــی ب جوین

راســتای اندیشــه تطهیــر مغــوالن و مقبــول جلــوه دادن آنــان بــه صراحــت قیام هــا و مقاومت هــای 

ــل،  ــد، و در مقاب ــح می کن ــی را تقبی ــام محمــود تاراب ــر قي ــر مغــوالن، نظي ــان مســلمان در براب ایرانی

ــزه وار و  ــاده و معج ــارق الع ــش را خ ــی، و کارهای ــروعیت اله ــد مش ــت را واج ــاآن شمن پرس منكوق

ــه روایــت می کنــد کــه آب  حتــی فراتــر از آن، شایســته منزلــت پیامبــری الهــی می انــگارد و از جمل

ــرای منکوقــاآن در یکــی از لشکرکشــی ها، علیــه تــرکان قبچــاق شــکافته شــده و ایــن موضــوع را  ب

ــی، 1397: ٦5(. ــمارد )خلیل ــدی می ش ــد خداون ــانه ای از تأیی نش

ذکــر آیــات قــرآن مجیــد در تاریــخ جهانگشــا در راســتای مشــروعیت بخشــی، تنهــا محــدود بــه 

حاکمــان مغولــی نبــود. ســلطان محمــد خوارزمشــاه و پســرش جــال الدیــن نیــز، بنــا بــه عاقــه و 

ارادتــی کــه خانــدان جوینــی بــه آن هــا داشــتند، مــورد ســتایش قــرار گرفته انــد. جوینــی اینگونــه 

ــاره رود  ــه در کن ــز هــم ســتوده اســت، آنجــا ک ــی چنگی ــن شــجاع را حت ــه جــال الدی ــد ک می گوی

ــه  ــان زده و ب ــر ده ــت ب ــب دس ــت و از تعج ــوده اس ــاهده نم ــن را مش ــال الدی ــند، دالورِی ج س

پســرانش گفتــه:

یکی زنده پیل است با شاخ و برد )جوینی، 1389، ج1: 107(. همی گفت کین را نخوانید مرد    
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جوینــی در مقــدس جلــوه دادن حملــه ســلطان محمــد خوارزمشــاه بــه تــراز، همــان یورشــی کــه 

ــده می شــود،  ــروزی مســلمانان خوان ــای پی ــر دع ــر مناب ــه ب ــه ک ــر جمع ــا ظه ــرد ت ــر ک ســلطان صب

ــا َفَتْحَنــا« اســتفاده کــرده اســت )جوینــی،  نبــرد را آغــاز کنــد. از بخشــی از آیــه اول ســوره فتــح »ِإنَّ

1389، ج2: 78(. وی در وصــف پیروزی هــای ســلطان محمــد نیــز می نویســد: صــورت حالــت 

ســلطان ســعید محمــد انــار اهلل برهانــه و اســکنه جنانــه اســت... اقبــال طایــع عزایــم او را اســتقبال 

ــب«  ــح قري ــن اهلل و فت ــداد حــق »نصــر م ــداد ام ــه م ــات آن ب ــر عذب ــق ب ــم توفی ــود... و قل می نم

ــی، 1389، ج2: 95(. )صــف:13( نوشــته )جوین

ــی  ــرده اســت. فراوان ــرای مشــروعیت بخشــی اســتفاده ک ــرآن ب ــات ق ــه از آی ــی 30 مرتب  جوین

ــاه  ــت دو ش ــان اس ــه نمای ــور ک ــت و همانط ــخص اس ــر مش ــودار زی ــات در نم ــن آی ــتفاده از ای اس

محبــوب و معاصــر او، هوالکــو و منکوقــاآن، در کنــار ســلطان محمــد خوارزمشــاه، فراوانــی بیشــتری 

در ایــن بخــش دارنــد:

ملمت 

ســرزنش  و مامــت کــردن از ابزارهــای جوينــي بــراي تخریــب رقبــای خــود و تاختــن بــه دشــمنان 

ــرار داد، امــا در عرصــه ی  ــای هجو گــو ق ــان ادب ــوان در می ــی را نمی  ت ــد جوین مغــوالن اســت. هرچن

ــیوه ی او  ــن ش ــت. همی ــردان نيس ــنیع روی گ ــاظ ش ــتفاده ی الف ــی گاه اس ــر و حت ــت، از تحقی مام

ســبب شــده تــا در ســاحت مامتگــري، از آیــات قــرآن بهــره فــراوان بگيــرد. هــدف وی در60 مرتبــه 

ــه در  ــوده اســت. وی 22 مرتب ــه ای کــه از آیــات قــرآن اســتفاده کــرده، مامــت کــردن ب از 194 مرتب
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شــرح حملــه هوالکــو بــه ایــران و اســماعیلیان، 8 مرتبــه در دیباچــه، 7 بــار در ذکــر لشکرکشــی های 

ســلطان محمــد خوارزمشــاه و 5 مرتبــه هــم در شــرح احــوال حاکمــان خراســان در زمــان مغــوالن و 

بخصــوص هــم صنفــان بدذاتــش، از آیــات حــاوی مفهــوم مامتگــری بهــره بــرده اســت. 

ــرای  ــه ب ــد«، دو توجی ــاد کنی ــه دارد ی ــی ک ــا عیب ــر: »فاســق را ب ــث پیامب ــر حدی ــا ذک ــی ب جوین

مامتگــری خــود  ذکــر می کنــد: اول اینکــه وقتــی در محفلــی عیــوب و حماقتهــا بــر شــمرده شــود، 

عاقانــی کــه آن را می شــنوند از آن دوری خواهنــد کــرد. همانطــور کــه وقتــی از امیرالمومنیــن علــی 

پرســیدند ادب از کــه آموختــی گفــت از بــی ادبــان. دومیــن دلیــل هــم ایــن اســت کــه اگــر لطــف 

خــدا شــامل حــال فــرد خطــاکار باشــد، بعــد از شــنیدن مامت هــا از کارش رویگــردان خواهــد شــد 

ــی، 1389، ج2: 263(. )جوین

جوینــی بیشــترین آیــات در حــوزه مامت گــری را در شــرح احــوال اســماعیلیان و خلفــای فاطمــی 

مصــر بــه کار می بــرد. بــه طــور کلــی لحــن جوینــی در شــرح احــوال خلفــای فاطمــی و اســماعیلیان 

ــال و  ــود و از افع ــر می ش ــرده و مختص ــان فش ــوال آن ــرح اح ــد. ش ــر می کن ــی تغيي ــاظ ادب ــه لح ب

ــد  ــان فــوت چن ــال نحــوه بی ــرای مث ــد. ب ــان بســیار اســتفاده می کن ــاره آن ــه درب ــارات نامحترمان عب

ســرکرده اســماعیلی اینگونــه اســت: حســن صبــاح »إلــى نــار اهلل و ســقره شــتافت« جوینــی، 1389، 

ــت«  ــرم گش ــه او گ ــِب جث ــد و دوزخ از حط ــرم ش ــت ن ــای هاک ــد »در پ ــزرگ امی )ج3: 215(، ب

ــم کــه از خبــِث ایشــان ملــّوث بــود،  )جوینــی، 1389، ج3: 221(، ركــن الديــن حســن خورشــاه »عاَل

ــد:  ــان می نویس ــای آن ــوای کتاب ه ــاره ی محت ــا درب ــی، 1389، ج3: 278(. ی ــت« )جوین ــاک گش پ

کتابخانــه کــه از ســال ها بــاز جمــع کــرده بودنــد می رفــت ازکثــرت اباطیــل فضــول و اضالیــل اصــول 

ــی، 1389،  ــد« )جوین ــرده بودن ــزج ک ــد... ممت ــا مصاحــف مجی ــه ب ــدت ایشــان ک در مذهــب و عقی

ــرد و  ــه کار می ب ــی در خصــوص اســماعیلیان ب ــی اســت کــه جوین ــز عنوان ج3: 186(. »ماحــده« نی

خــود دلیــل ایــن صفــت را چنیــن می گویــد: و طایفــه نزاریــه را بــدان ســبب اســم الحــاد بــر ایشــان 

اطــاق افتــاد کــه ایشــان در دعــوت حســن صبــاح، رفــع شــرایع محمــدی علیــه الســام کردنــد و 

ــْم َيْحُكــم ِبَمــا َأنــَزَل اهلُل َفُأوَلِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن« )مائــده:47(؛  محرمــات را مبــاح داشــتند »َوَمــن لَّ

و هــر کــس بــه آنچــه خــدا نــازل کــرده اســتحکام نکنــد، از فاســقان اســت )جوینــی، 1389، ج3 : 

180(. مامــت اســماعیلیان در شــرح فتــح المــوت توســط هوالکــو مشــهود اســت و 9 آیــه حــاوی 

مفهــوم مامت گــری در ایــن بخــش اســتفاده شــده اســت. آیاتــی همچــون »َفِتْلــَك ُبُيوُتُهــْم َخاِوَيــًة« 

)نمــل:52(؛ آن خانههــای آن هاســت کــه )بــه کیفــر ظلمــی کــه کردنــد( خالــی و بــی صاحــاب افتــاده 

اســت. می گویــد: مشــئوم حریــم و حرمشــان چــون مذهــب عدمشــان ناچیــز شــد )جوینــی، 1389، 



18

سال سوم

شماره سوم

پیاپی نهم

پاييز ١٤٠١

ج3: 139(. تنهــا ســرکرده اســماعیلی کــه مــورد مامــت جوینــی قــرار نگرفــت، حســن نــو مســلمان 

)جال الدیــن( اســت، دلیــل هــم آن اســت کــه بــه زعــم جوینــی، در ظاهــر ادعــا كــرد كــه از احــكام 

گمــراه كننــده اســماعيليان برگشــته و اظهــار مســلماني كــرد و همچنیــن در مقابــل چنگيزخــان اظهــار 

ايلــي كــرد. بــا ایــن عبــارت جوینــی او را کمــی تمجیــد می کنــد: قاعــده ای بــه صــواب پيــش گرفــت 

و بنيــادي بــه صــاح نهــاد )جوینــی، 1389، ج3: 243(.

او همچنیــن بــا آوردن آیاتــی حــاوی مفهــوم »ســنت امهــال« بــه معنی»مهلــت دادن بــه بــدکاران 

بــرای بیشــتر شــدن گناهانشــان«، دلیــل طوالنــی شــدن حکومــت محمــد بــن حســن بــن محمــد 

بــن بــزرگ امیــد را بــا آیــه »َوَيَذُرُهــْم ِفــي ُطْغَياِنِهــْم َيْعَمُهــوَن« )اعــراف:186(؛ و آنــان را وا می گــذارد 

ــال در شــرح  ــن ســنت امه ــد. ای ــه می کن ــد، توجی ــان در سرکشــی خــود ســرگردان بمانن ــا همچن ت

ــان  احــوال خلفــای فاطمــی هــم دیــده می شــود: وقتــی کــه خافــت شــصت ســاله مســتنصر پای

ــت  ــا مهل ــه آن ه ــران:178(؛ ب ــا« )آل عم ــْزَداُدوا ِإْثًم ــْم ِلَي ــي َلُه ــا ُنْمِل َم ــه »ِإنَّ ــا آوردن آی ــد، ب می یاب

می دهیــم تــا بیشــتر بــه گناهانشــان بیفزاینــد، دلیــل ایــن مــدت طوالنــی حکومــت را افــزودن بــر 

ــی، 1389، ج3: 179(. ــد )جوین ــان وی می دان گناه

مامت هــای جوینــی تنهــا محــدود بــه اســماعیلیان نشــد و مغوالنــی کــه علیــه خــان مغــول و 

یــا پادشــاه ایلخانــی توطئــه می کردنــد را نیــز در برگرفــت. جوینــی در بــاب یســنبوقا پســر جغتــای 

کــه در جریــان جانشــینی منکوقــاآن شــورش کــرد و بــه اعــدام محکــوم شــد، می نویســد: گنــاه او از 

ــاَر َوِبْئــَس اْلــِوْرُد اْلَمــْوُروُد« )هــود:98(؛ ســپس همــه را  کفــر ابلیــس مشــهورتر اســت... »َفَأْوَرَدُهــُم النَّ

بــه آتــش در آورد، کــه وارد شــدگان را بــد جایگاهــی اســت )جوینــی، 1389، ج3: 53(.

هــر چنــد پــدران جوینــی در خدمــت خوارزمشــاهیان بودنــد و در دربــار آن هــا خدمــت 

ــه  ــاز حمل ــتر س ــه بس ــتباهاتی ک ــر اش ــه خاط ــاه را ب ــد خوارزمش ــلطان محم ــا او س ــد، ام می کردن

مغــوالن شــد، مامــت می کنــد و بــرای دســتور قتــل بازرگانــان مســلمانی کــه از مغولســتان آمــده 

ــال و  ــه وب ــد بلک ــد ش ــرام خواه ــی ح ــه زندگان ــت ک ــد: ...و ندانس ــرد می خوان ــد، وی را بی خ بودن

مــرغ اقبــال بــی پــر و بــال. هرآنکــس کــه دارد روانــش خــرد/ ســر مایــه کارهــا بنگــرد« )جوینــی، 

1389، ج1: 61(. بــا وجــود ایــن جوینــی تــا زمانــی کــه ســلطان محمــد بــا خلیفــه وارد جنــگ و منازعــه 

نشــده بــود، وی را مــورد عنایــت خــود قــرار داده بــه گونــه ای کــه در جریــان نبــرد ســلطان محمــد 

بــا غوریــان مســلمان، بــا وجــود اینکــه ســلطان محمــد از گورخــان غیــر مســلمان یــاری خواســته 

ــي  ــَياِطيُن ِف ــَتْهَوْتُه الشَّ ــِذي اْس ــد: »َكالَّ ــد و می نویس ــان می کن ــه غوری ــا را متوج ــت، مامت ه اس

ْرِض َحْيــَراَن« )انعــام:71(؛ هماننــد کســی کــه شــیطان گمراهــش ســاخته و حیــران بــر روی زمیــن  اْلَ
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رهایــش کــرده اســت )ج2: 56(. امــا مامــت ســلطان محمــد از زمــان تصمیــم حملــه او بــه خلیفــه 

مســلمین آغــاز می شــود: چــون بخــت بــر بــاد شــد.. و تدابیــر از جــاده هــدی اجتنــاب نمــود و از 

ــراب جســت... عزیمــت قصــد داراالســام الزالــت معمــوًة کــرد )جوینــی، 1389،  ــزل صــواب اغت من

ج2: 95(. بــا یــادآوری نامــه چنگیــز بــه ســلطان محمــد و تأکیــد او بــر داشــتن مــراوده و دوســتی 

می نویســد: بــاِز آنکــه ایــن نصایــح بــه گــوش خــرد اســتماع ننمــود، رســول را نیــز بکشــت و ایــن 

حــرکات ناالیــق موجبــات مــواد تولــد فاســدات اخــاط و انتقــام غضــب شــد )جوینــی، 1389، ج2: 

100( پــس از آن هــم نحــوه مقابلــه ســطان محمــد در برابــر یــورش مغــوالن را مامــت می کنــد و بــا 

اقتبــاس از آیــه41 ســوره توبــه می نویســد: ســنت فــرار انبیــا بــر فریضــه خــدا »َوَجاِهــُدوا ِبَأْمَواِلُكــْم 

َوَأنُفِســُكْم فــي َســِبيِل اهلِل « )توبــه:41(؛ در راه خــدا بــا مال هــا و جان هــای خــود جهــاد کنیــد، قــرار 

گرفتــه اســت. )ج2: 110( حتــی ســلطان جال الدیــن، محبــوب جوینــی هــم بــه دلیــل اقداماتــی کــه 

ــات،  ــد، ســرزنش می شــود: و هیه ــش ســرباز زنن ــول از حمایت ــر مغ ــان غی ــه حاکم ســبب شــد هم

هيهــات! در هــر ســینه ای کــه نهــال مخالفــت کاشــته باشــی و از خــوِن دل هــا بیــِخ آن را آب داده، از 

بــاِر آن جــز خــار ثمــار و زخــم روزگار چــه توقــع کنــی؟ و جامــی را کــه بــه زهــر قاتــل آگنــده کنــی، 

شــراب بابــل از آن چــه طمــع داری؟ و اعتــذار و اســتغفار بعــد از اثــارِت ثــار، مرهمــی اســت کــه بــر 

کشــتگاِن ِطعــان و ِضــراب نهنــد و نوشــدارو کــه پــس از مــرگ بــه ســهراب دهنــد )جوینــی، 1389، 

ــی، 1389، ج2: 183(. )جوین

آخریــن گروهــی کــه جوینــی بــرای مامــت آنــان از آیــات قــرآن اســتفاده می کنــد، هــم صنفــان 

او بــه نوعــی رقیبــان او یعنــی دبیــران و صاحــب دیوانــان عمومــا تاجیــک دربــار مغــوالن هســتند. 

او بــا گفتــن اینکــه: »هــر مــزدوری دســتوری و هــر مــزّوری وزیــری« شــده )جوینــی، 1389، ج1: 4( 

آن هــا را تحقیــر می کنــد و از میــان رفتــن ارزش شــغلها را بــا آوردن آیــه »َفَخَلــَف ِمــن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف 

ــَهَواِت« )مریــم:59(؛ ســپس جانشــین اینــان، کســانی شــدند کــه نمــاز را  َبُعــوا الشَّ ــَلَة َواتَّ َأَضاُعــوا الصَّ

ضایــع نمودنــد و پیــرو شــهوات گردیدنــد، می نمایانــد. امــا اوج ایــن توهین هــا، نثــار شــرف الدیــن 

خوارزمــی می شــود کــه بــه نوعــی رقیــب پــدر جوینــی بــود. او در شــرح احــوال شــرف الدیــن کــه 

یــک خوارزمــِی بــه زعــم جوینــی بــدذات بــود، بــا آوردن آیــه 12 ســوره فاطــر »َوَمــا َيْســَتِوي اْلَبْحــَراِن 

َهــَذا َعــْذٌب ُفــَراٌت َســاِئٌغ َشــَراُبُه َوَهــَذا ِمْلــٌح ُأَجــاٌج«؛ ایــن دو دریــا یکســان نیســتند، یکــی آبــش 

شــیرین اســت و گــوارا و دیگــری شــور تلــخ مــزه اســت، بــه مامــت شــرف الدیــن و تمجیــد محمــود 

)دیگــر خوارزمــی سرشــناس دربــار مغــوالن( می پــردازد: شــخصی را مثــل ایــن مذکور]شــرف الدیــن[ 

در وجــود آرد و نشــان لعایــن بنــدگان کنــد و دیگــری را مثــل صاحــب یلــواج محمــود قبلــه آمــال 
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و مقاصــد آفریــدگان گردانــد )جوینــی، 1389، ج2: 280(. جوینــی در جــای دیگــری شــرف الدیــن را 

ــردم  ــن در حســاب کشــی از م ــر می شــود شــرف الدی ــد و متذک ــن« خطــاب می کن ــی الدی ــرِّ ف »ش

ــه شــهر قزویــن رفــت... برهــر  هیــچ رحمــی نداشــته: چــون صحــن تبریــز پــاک بُرفــت از آنجــا ب

کــس مالــی تعييــن کــرد، ایشــان را بــر بــام کوشــک بــاز داشــت بــی زاد و آب... و محلــه محلــه را 

جداجــدا محصــان نامــزد کــرد... از عقوبــت شــکنجه و مثلــه نالــه و تضــرع مســکینان بــه آســمان 

ــَي َكاْلِحَجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة« )بقــره:74(؛ آن دلهــا چــون ســنگ یــا ســخت تر از  می رســید... و »َفِه

آن اســت )جوینــی، 1389، ج2: 276(. یعنــی ایــن ناله هــا و نصیحــت دلســوزان بــر او اثــر نمی کــرد، 

بنابرایــن جوینــی سلســله وار 73 لقــب زشــت و فحــش نثــار او می کنــد و بــا گفتــن اینکــه از طــرق 

نامشــروع بــه دربــار مغــوالن راه یافتــه و »دواتــی« ملــک خــوارزم شــده، او را تحقیــر می کنــد.

جوینــی معتقــدان بــه خرافــات دینــی چــه مغــوالن شمن پرســت و چــه مردم ســاده دل مســلمان را 

هــم بــا آیــات قــرآن مــورد ســرزنش و مامــت قــرار می دهــد. او اقــدام مغــوالن مبنــی بــر ســوزاندن 

ــا َوَجْدَنــا  چهــل دختــر بــا جنــازه چنگیــز تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه رســمی مغولــی اســت را بــا آیــه »ِإنَّ

ــد.  ــم، مامــت می کن ــی یافتی ــر کیــش و آیین ــا پدرانمــان را ب ــٍة« )زخــرف:22(؛ همان ــى ُأمَّ ــا َعَل آَباَءَن

یــا در شــرح احــوال تارابــی، پیامبــر دروغیــن، می نویســد: نــام او محمــود، صانــع غربــال، چنــان کــه 

ــزات او  ــی، 1389، ج1: 85(، و معج ــل« )جوین ــم المث ــل، عدی ــت و جه ــد در حماق ــق او گفته ان در ح

ْكَمــَه  را بــا گفتــن اینکــه شــفای کــور مــادرزاد، معجــزه ای مختــص حضــرت عیســی بــوده »ُتْبــِرُئ اْلَ

ْبــَرَص« )مائــده:110(؛ کــور مــادرزاد و بیمــاری پیســی را شــفا میدهــی، بــه ســخره می گیــرد و آنــان  َواْلَ

را در تحقیــق نکــردن دربــاره علــت وقایــع ســرزنش می کنــد: و اگــر مــن ایــن حالــت بــه چشــم خــود 

مشــاهده کنــم بــه مــداوای چشــم مشــغول شــوم )جوینــی، 1389، ج1: 86(.

رر
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 وعده عذاب الهی 

ــرق آســای مغــوالن و بی تدبیــری ســلطان محمــد خوارزمشــاه ســبب شــد  هجــوم ناگهانــی و ب

اندیشــه شکســت ناپذیری مغــوالن و غلبــه ی آنــان بــر ایــران بــه مثابــه عــذاب الهــی نــزد مورخــان 

ایــن دوره تلقــی شــود. در واقــع عــذاب الهــی تلقــی کــردِن ایلغــار مغــوالن تنهــا مختــص تاریــخ 

جهانگشــای جوینــی نیســت بلکــه در بیشــتر آثــار تاریخ نــگاری عصــر ایلخانــان نمــود یافتــه و اکثــر 

ــد آن  ــار بای ــه ناچ ــد ک ــی می دانن ــذاب اله ــده ع ــان وع ــوالن را هم ــه ی مغ ــان آن دوره، حمل مورخ

را پذیرفــت. ایــن اندیشــه ســبب انفعــال ایرانیــان و عــدم تــاش آنــان بــرای بهبــود اوضــاع و در 

انتظــار امدادهــای فرابشــری نشســتن شــد. تفکــِر فرســتاده خــدا بــودن بــرای تنبیــه و ارشــاد مــردم، 

هــم در اندیشــه قــوم غالــب یعنــی مغــوالن بــود و هــم در اندیشــه مغلوبــان یعنــی ایرانیــان کــه 

مغــوالن را چــون منجیــان آن جهانــی نمــودار کــرد. بــا کمــک همیــن ابــزار بــود کــه مغــوالن در فتــح 

ســرزمین ها موفــق شــدند و خــود را بــه عنــوان حاکــم قبوالندنــد و مقاومت هــای کوچــک در گوشــه 

و کنــار هیــچ اثــری در اســتقرار قدرتمندانــه آنــان نداشــت )خلیلــی،1397: ٦٤(.

بــر پایــه همیــن بــاور، جوینــی 19 مرتبــه از آیــات قــرآن بــرای بیــان وعــده عــذاب الهــی بهــره 

ــه مامــت دارد، در  ــن وعــده ی عــذاب کــه عمومیــت و شــدت بیشــتری نســبت ب ــرده اســت. ای ب

ــه اســت.  ــه مغــوالن نمــود بیشــتری یافت بخــش اول تاریــخ جهانگشــا و شــرح حمل

ــدا هــر  ــان ابت ــول می نویســد: از هم ــه مغ ــل حمل ــی در دیباچــه جهانگشــا، در شــرح دالی جوین

ــا  ــوح ام ــرت ن ــوم حض ــرای ق ــان ب ــتادن طوف ــد فرس ــده مانن ــت ش ــرده عقوب ــاه ک ــه گن ــی ک قوم

حضــرت محمــد از خداونــد خواســت و »صنــوف عذابهــا و بّلیــات کــه هــر امتــی را ســبب معصیــت 

ــه عــرض  ــه ب ــر عــذاب ســیف ک ــوع شــده اســت... مگ می فرســتاده اســت، از ذمــت امــت او مرف

ــر  ــه اگ ــود ک ــادآور می ش ــن ی ــی، 1389، ج1: 12(. همچنی ــید« )جوین ــت نرس ــدف اجاب ــول و ه قب

قــرار بــود هیــچ عذابــی نــازل نشــود، در کارهــا اخــال می افتــاد. مــردم اســیر حاکمــان ســتمگر و 

ــِديٌد  ــْأٌس َش ــِه َب ــَد ِفي ــا اْلَحِدي ــد و بعضــی آیــات خــدا چــون »َوَأنَزْلَن خــواص در کنــج بــا می ماندن

ــاِس« )حدیــد:25(؛ و آهــن را، کــه در آن نیرویــی ســخت و ســودهایی بــرای مــردم اســت  َوَمَناِفــُع ِللنَّ

ــا  ــر م ــرمان ب ــاالی س ــت از ب ــادر اس ــه ق ــدی ک ــس خداون ــد. پ ــی می ش ــتادیم، بی معن ــرو فرس ف

ــْم« )انعــام:65(؛ بگــو  ــن َفْوِقُك ــا مِّ ــْم َعَذاًب ــَث َعَلْيُك ــى َأن َيْبَع ــاِدُر َعَل ــَو اْلَق ــْل ُه عــذاب نــازل کنــد »ُق

او تواناســت کــه از بــاالی ســرتان عذابــی بــر شــما انگیــزد، بــا شمشــیر مغــوالن جامعــه اســام را 

ــان جایگاهــی از فســاد نمی رســید و خــودش را اصــاح می کــرد،  ــه چن ــاک کــرد و اگــر جامعــه ب پ

ــَك ِلُيْهِلــَك اْلُقــَرى ِبُظْلــٍم َوَأْهُلَهــا ُمْصِلُحــوَن« )هــود:117(؛  چنیــن عذابــی نــازل نمی شــد »َوَمــا َكاَن َربُّ
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 پــروردگارت ]هرگــز[ بــر آن نبــوده اســت کــه آن شــهرها را بــا ســتم هــاك کنــد، در حالــى کــه اهــل 

آن  اصاحگــر باشــند. 

جوینــی بــه هنــگام توصیــف ویرانگریهــای مغــوالن در حملــه اولیــه خــود بــه شــهرهای ماوراءالنهر، 

ــان  ــه و وحشــیانه آن ــه اوج حمــات بی رحمان ــرو و نیشــابور ک ــخ و م خــوارزم و خراســان چــون بل

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــتند، اس ــی هس ــذاب اله ــوم ع ــاوی مفه ــه ح ــی ک ــود، از آیات ــوب می ش محس

ــد  ــه ســرای می گرفتن ــه و ســرای ب ــه محل ــه ب ــح خــوارزم می نویســد: محل ــه در شــرح فت همچنانک

ــرا  ــه صح ــق را ب ــد، خای ــلم ش ــهر مس ــت ش ــا تمام ــتند ت ــق را می کش ــت خل ــتند و تمام و می ُکش

راندنــد آنچــه اربــاب حــرف و صناعــت بودنــد زیــادت از صدهــزار را جــدا کردنــد و آنچــه کــودکان 

و زنــان جــوان بــود بــرده کردنــد و بــه اســیری بردنــد و باقــی مــردان را بــر لشــکر قســمت کردنــد، 

هــر یــک مــرد قتــال را بیســت و چهــار نفــس مقتــول رســید قــال اهلل تعالــی: »َفَجَعْلَناُهــْم َأَحاِديــَث 

ــرت  ــان را عب ــس آن ــبا:19(؛ پ ــُكوٍر« )س ــاٍر َش ــُكلِّ َصبَّ ــاٍت لِّ ــَك َلَي ــي َذِل ٍق ِإنَّ ِف ــزَّ ــْم ُكلَّ ُمَم ْقَناُه َوَمزَّ

داســتانها قــرار دادیــم و آنــان را بــه کلــی پراکندیــم. هــر آینــه در آن نشــانهایی بــرای مــردم پــر صبــر 

و شــکور اســت. و لشــکر بــه نهــب و تــاراج مشــغول شــدند و بقایــای بیــوت و محــات را ویــران 

کردنــد. خــوارزم کــه مرکــز رجــال رزم و مجمــع نســاء بــزم بــود... نشــیمن بــوم و زغــن شــد... چنــان 

َتْيــِن« )ســبا:16(؛ و بهجــای دو بــاغ پــر نعمــت،  َتْيِهــْم َجنَّ ْلَناُهــم ِبَجنَّ پژمــرده کــه پنداشــتی آیــت »َوَبدَّ

دو بــاغ دیگرشــان دادیــم، در شــأن آن ُمنــَزل بــود )جوینــی، 1389، ج1: 101(. یــا در بلــخ وقتــی چنگیــز 

ــه  ــل عــام مجــدد می دهــد ک ــد دســتور قت ــده می بین ــی را زن ــاره مردمان ــه دوب پــس از کشــتار اولی

َتْيــِن«؛ بهــزودی آنــان را دوبــاره عــذاب کنیــم،  رَّ ُبُهم مَّ جوینــی بــا آوردن آیــه 101 ســوره توبــه »َســُنَعذِّ

ــد. ــاره تشــبیه می کن ــه عــذاب دوب ب

ایــن وحشــت چنــان بــود کــه ســراپای ســلطان محمــد خوارزمشــاه را فراگرفتــه و ترســش را بــه 

مــردم نیشــابور منتقــل کــرده اســت و آنــان را بــه عذابــی دیگــر یعنــی جــای وطــن فراخوانــده: هــر 

آیینــه چــون آن قــوم بدیــن ُمقــام... رســند بــر هیــچ آفریننــده ابقــا نکننــد... چــون اکنــون متفــرق 

گردنــد ُیمکــن اکثــر مردم...بماننــد... و در قــرآن مجیــد جای]وطــن[ در مقابــل عذاب شــدید اســت...و 

چــون اجــل دســت در دامــن ایشــان زده بود...بــه تفرقــه رضــا ندادنــد )جوینــی، 1389، ج1: 135(.

ــازل شــدن  ــی ســبب ن ــان واقع ــم شــدن مؤمن ــاه و ک ــر شــدن گن ــد اســت فراگی ــی معتق جوین

ــا ُهــْم« )ص:24(؛ مگــر  اِلَحــاِت َوَقِليــٌل مَّ ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ مغــوالن بــود و بــا آوردن آیــه »ِإلَّ الَّ

کســانی کــه ایمــان آوردنــد و کارهــای شایســته کردنــد و ایشــان بســیار اندکنــد، بــر ایــن اعتقــاد 

ــذارد.  ــه می گ ــود صح خ
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ــورد  ــد م ــراه اســت، نبای ــی هم ــا تأییــدات اله ــی ب ــه از نقطــه نظــر جوین ــوالن ک ــت مغ حکوم

تعــرض قــرار گیــرد، بنابرایــن وقتــی در زمــان قوریلتــای یــا اردوی تعييــن پادشــاه جدیــد در زمــان 

ــازات  ــود و مج ــکار می ش ــان آش ــت آن ــد و خیان ــه می زنن ــه توطئ ــت ب ــده ای دس ــاآن، ع منکوق

می شــوند، جوینــی آیــه 43 ســوره فاطــر را در وصــف ایــن واقعــه ذکــر می کنــد: »َوَل َيِحيــُق اْلَمْكــُر 

ــد. ــرد و هــاک نکن ــازان را در برنگی ــد، جــز نیرنگب ــای ب ــن نیرنگه ــِه«؛ و ای ُئ ِإلَّ ِبَأْهِل ــيِّ السَّ

عــاوه بــر مغــوالن، ســلطان محمــد و پســرش نیــز روزگاری نمــود عــذاب الهی بــرای غیرمســلمانان 

بودنــد. جوینــی شــرح پیــروزی جال الدیــن خوارزمشــاه بــر گرجیــان را چنــان روایــت می کنــد کــه 

گویــی ســپاه حــق بــر باطــل پیــروز شــده و وعــده عــذاب الهــی در حــق گرجیــان محقــق شــده اســت: 

حــرب ســخت گشــت، بــه تیــر و شمشــیر دســت بگشــادند تــا عاقبــت، حــق بــر باطــل غلبــه کــرد... 

ــَن اْلُقــُروِن  و اولیــای ســلطان منصــور و اوّدای شــیطان مقهــور گشــت »َأَلــْم َيــَرْوا َكــْم َأْهَلْكَنــا َقْبَلُهــم مِّ

ُهــْم ِإَلْيِهــْم َل َيْرِجُعــوَن« )یــس:31(؛ آیــا ندیدهانــد کــه چــه بســیار مردمــی را پیــش از آنــان هــاک  َأنَّ

ــد چــون  ــان را دیدن ــاال گرفــت، گرجی ــاب ب ــد، ...آفت ــاز نمیگردن ــه نزدشــان ب ــم کــه دیگــر ب کردهای

ــد  ــل هــر کــس گرجــی ای را می دی ــج و ده ده، در هــر خی ــج پن ــاده، پن ــده در دام هــا افت ــد مان صی

ــی، 1389، ج2: 163(. ــت )جوین می کش
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توصیف ادبی

آیــات مبیــن قــرآن مجیــد بــا فصاحــت و باغتــي بي نظیــر، همــراه بــا مفاهیــم عمیــق، همــواره 

زینــت بخــش نثــر مورخــان در دوران اســامی بــوده اســت. جوینــی نیــز همچــون ســایر مورخــان و 

نویســندگان هم عصــر و قبــل از خــود، از آیــات قــرآن بــرای زینــت بخشــی بــه کام، نهایــت بهــره 

ــات  ــی« در ادبی ــر فن ــته »نث ــای برجس ــی از نمونه ه ــا یک ــخ جهانگش ــع تاری ــت. در واق ــرده اس را ب

فارســی اســت. بنــا بــر گفتــه رســتگار فســایی، جوینــی ســعی کــرده اســت »معنــی و مقصــود خــود 

ــی  ــه فراوان ــاختن کام ب ــا س ــرای زیب ــاند. ب ــا بپوش ــتعاره ها و کنایه ه ــبیه ها، اس ــب تش را در قال

ــر  ــاوه ب ــن شــیوه، ع ــد، ای ــم اســتفاده می کن ــال و حک ــث و اشــعار و امث ــرآن، احادی از آیه هــای ق

ــی و  ــده و معن ــارج ش ــی خ ــد طبیع ــا از رون ــه جمله ه ــود ک ــث می ش ــاب، باع ــود آوردن اطن بوج

ــود«  ــم ش ــجع ها گ ــا و س ــاد و جناس ه ــا متض ــرادف ی ــی مت ــاظ پیاپ ــان الف ــوم آن گاه در می مفه

ــاب  ــر، نق ــور پیک ــر »خســرو ن ــی نظی ــا عبارات ــی باره ــه جوین )رســتگار فســایی، 1380: 147(. چنانک

قیــری از چهــره نورانــی برداشــت« )جلــد1: 208( را بــرای اعــام صبــح شــدن بــه کار می بــرد یــا در 

ــا لشــکری از  ــرد: ب ــره می ب ــاد، خــاک و آتــش به ــه آب، ب ــدام از عناصــر چهارگان تصویرســازی ها، م

شــمار افــزون بــه مردانگــی هــر یــک چــون کــوه بیســتون، تنــد بــاد حمیــت، آتــش غضــب در نهــاد 

ایشــان زده، شمشــیر آبدارشــان مخالفــان را در خــاک خســته )جوینــی، 1389، ج2: 70(.

جوینــی در مقــام توصیــف، بجــز 235 مرتبــه ای کــه از آیــات قــرآن و احادیــث بهــره بــرده اســت، 

433 بیــت یــا مصــرع عربــی و 423 بیــت شــعر فارســی کــه از 24 شــاعر از جملــه پــدرش )بهاءالدین(، 

فردوســی، خیــام، ســعدی و ســنایی اســت و 110 مــورد َمَثــل طبــق فهرســت احمــد خاتمــی در شــرح 

مشــکات تاریــخ جهانگشــا بــه کار بــرده اســت. 

ــی  ــرد ادب ــه کارک ــت ک ــه اس ــه کار گرفت ــن ب ــه ای در مت ــه گون ــرآن را ب ــای ق ــی گاه آیه ه جوین

ــتای  ــات در راس ــردن آی ــه کار ب ــت. ب ــر کاربردهاس ــش از دیگ ــن، بی ــه مت ــی آن ب ــی بخش و زیبای

کاردکــرد توصیفــی آن، عمومــا بــا آیه هــای کوتــاه یــا بخشــی از یــک آیــه می باشــد. شــیوه بــه کار 

بــردن آیــات، بــا هــدف توصیــف یــا زیبایــی ادبــی، تقریبــا در تمــام بخش هــای تاریــخ جهانگشــا 

متعــادل اســت. جوینــی بــرای توصیــف تغييــر عــادت غذایــی مغــوالن پــس از پیروزی هایشــان، از 

ــا  ــا َيْشــَتُهوَن« )واقعــه:21(؛ از گوشــت مرغــان هرچــه بخواهنــد و »َوَفاِكَهــٍة ِممَّ آیــات »َوَلْحــِم َطْيــٍر ِممَّ

ــُروَن« )واقعــه:20(؛ و میــوه ی خــوش، از آنچــه خــود برمیگزیننــد، اســتفاده کــرده و در وصــف  َيَتَخيَّ

نحــوه ی شــکار آنــان آیــه »َوِإَذا اْلُوُحــوُش ُحِشــَرْت« )تکویــر:5(؛ و هنگامــی کــه وحــوش ]بــه عرصــه ی 

ــب شــهر  ــف شــدت تخری ــن در توصی ــی همچنی قیامــت[ محشــور میشــوند، را آورده اســت. جوین



25

شا 
نگ

ها
ج

خ 
ری

تا
ر 

 د
ی

ین
جو

ی 
گار

ه ن
آی

ی 
یل

حل
 ت

ی
س

رر
ب

سال سوم

شماره سوم

پیاپی نهم

پاييز ١٤٠١

بخــارا آیــه »َقاًعــا َصْفَصًفــا« )طــه:106(؛ بیابــان همــوار، و در عظمــت قلعــه المــوت آیــه »َوَتنِحُتــوَن 

ِمــَن الِجبــاِل ُبُيوتــًا« )شــعرا:149( را بــه کار بــرده اســت. 

ــد تشــبیه شکســت  ــف شــده اند، مانن ــرآن توصی ــات ق ــا آی ــا و شکســت ها هــم گاه ب پیروزی ه

غوریــان بــه آب شــدن و در زمیــن رفتــن: »َأْصَبــَح َماُؤُكــْم َغــْوًرا« )ملــک:30(؛ آب شــما بــه زمیــن فــرو 

ْرِض  رود، و بیــان هیبــت کیوک خــان و تــرس دشــمنان از او بــا اســتفاده از آیــه »َیْبَتِغــَي َنَفًقــا ِفــي اْلَ

ــَماِء« )انعــام:35(؛ یــا میــکاود نقبــی در زمیــن، یــا میافــرازد نردبانــی در آســمان. ًما ِفــي السَّ َأْو ُســلَّ

وی گاهــی یــک واقعــه را بــا بیــان آیــه روایــت می کنــد ماننــد وقــوع زلزلــه در شــادیاخ: هــم در 

ْرُض ِزْلَزاَلَهــا« )زلــزال:1(؛ آنــگاه کــه  ایــن ســال... بــود کــه حــق تعالــی نمــوداری از هــول »اَذا ُزْلِزَلــِت اْلَ

زمیــن بــه ســختترین لرزههایــش، لرزانــده شــود، بــه بنــدگاِن خــود نمــود )جوینــی، 1389، ج2: 72(.

ــات و احادیــث  ــرد آی ــوان »شــیوه های کارب ــی و همکارانــش در پژوهــش خــود تحــت عن علیخان

ــردن آیــات، تبييــن و  ــه کار ب ــی، در ب ــی جوین ــد هــدف اصل در تاریــخ جهانگشــای جوینــی« معتقدن

توضیــح، استشــهاد و اســتناد، تعليــل، توجیــه و نکته پــردازی بــوده اســت. جوینــی ســعی کــرده اســت 

بــا اســتفاده از اندیشــه دینــی خــود، آیــات و روایــات را طــوری در نثــر خــود بگنجانــد کــه خواننــده 

هیــچ گسســتگی در ایــن تلفيــق احســاس نکنــد )علیخانــی ثانــی ابدال آبــادی و میــر، 95 13: 176(.
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نتيجه گیری

ــاوه  ــی، ع ــخ جهانگشــای جوین ــرآن در تاری ــات ق ــردن آی ــه کار ب ــژه درخصــوص ب ــه طــور وی ب

ــوان عنصــری زیبایــی شــناختی اســتفاده می  شــود،  ــه عن ــی ب ــر فن ــی کــه در متــون نث ــر ُبعــد ادب ب

عطاملــک جوینــی مقاصــد دیگــری هــم دارد. وی کــه کتــاب تاریخــش را بــرای تقدیــم بــه حاکمــان 

ــه  ــگاری آن روزگار ک ــب در تاریخ ن ــر اســاس رویکــرد غال ــخ نوشــته اســت، ب ــت در تاری مغــول و ثب

ــه از  ــته اند، 25مرتب ــی می دانس ــع تاریخ ــرح وقای ــم در ش ــل مه ــی را از عوام ــیت اله ــر و مش تقدی

آیــات قــرآن بــا ایــن هــدف بهــره بــرده و همچنیــن بــا ایــن اســتدالل کــه مغــوالن همــان وعــده 

خداونــد بــرای پــاک کــردن زمیــن از بــدی بودنــد، آنــان را عــذاب الهــِی وعــده داده شــده خوانــده 

اســت. او در کل 19 مرتبــه از آیــات بــا هــدف وعــده عــذاب الهــی دادن یــاد کــرده اســت. مامــت 

و مامت گــری، پرکاربردتریــن دلیــل بهــره بــردن از آیــات قــرآن بــا ذکــر 60 آیــه اســت کــه شــامل 

حــال حاکمــان و کارگــزاران خطــاکار و مردمــان بــه زعــم جوینــی گنــاه کار  شــده اســت. مشــروعیت 

بخشــی بــه شــاهان بی اصــل و نســب مغــول، از دیگــر اهــداف شــاخص جوینــی جــوان و جویــای 

نــام در شــرح کتــاب تاریــخ خــود اســت کــه 30 مرتبــه آیــات بــا ایــن هــدف بــه کار بــرده شــده اند.

ــه  ــت ک ــر آن اس ــا، بیانگ ــخ جهانگش ــن تاری ــده در مت ــه ش ــه کار گرفت ــات ب ــار آی ــیری در آم س

جوینــی حجــم بیشــتر آیــات را در بــاب تطهیــر اعمــال مغــوالن و حملــه ویرانگــر آنــان و مشــروعیت 

ــدام، از  ــن اق ــا ای ــی ب ــد جوین ــدون تردی ــازه وارد اختصــاص داده اســت. ب ــاِن ت ــه حاکم بخشــی ب

ــار  ــد و از ب ــی کن ــد، ایران ــب شــده بودن ــران غال ــر ای ــا مغــوالن را کــه ب ــود ت ســویی خواهــان آن ب

اجنبــی و خونریــز بــودن مغــوالن در نظــرگاه ایرانیــان بکاهــد و بــه برقــراری پیونــد میــان قــوم غالــب 

و فرهنــگ و تمــدن مردمــان مغلــوب کمــک کنــد. 
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