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مترجمیادداشت

رشـیدالدین یعتمـد الروایـة«ای است به زبان عربی بـا نـام رجمۀ مقالهآنچه پیش رو دارید ت
که به قلم پژوهشگر ارجمند جناب آقای یوسـف ،»یة فی أخبار الغزو المغولی للعراقدالبغدا

کنون در جایی منتشر نشدهتا،الهادی نوشته شده و تا آنجا که نگارندۀ این سطور آگاهی دارد
روشن و رونمایی محمدا به منظور ارائه در مراسم نکوداشت استاد راین مقاله،نویسندهاست.

به رشتۀ تحریر درآورده ،الّله همدانیرشیدالدین فضلاثر ، (بخش ایران و اسالم)التواریخ جامعاز 
به هّمت مرکز پژوهشی میراث مکتوب ۱۳۹۲ماه سال است. این مراسم در تاریخ چهارم دی

.ی از موضوع مقاله از سوی نویسنده در آن مراسم ارائه شداچکیده، و در تهران برگزار

بر آن است که رشیدالدین همدانی رویدادهای تاریخی مربـوط بـه نویسنده در این مقاله 
حملـۀ دوران(در آن روزگـارکـه ،نگاران بغدادیرا بر پایۀ روایت تاریخحملۀ مغوالن به عراق 

اسـتوار ،دورابع دسـت اّول و اصـیل بـه شـمار مـیمنـاز روایت آنان اند و زیستهمیمغوالن)
نگاران شـامی/ مصـری است. این در حالی است که منابع متأخری که از سوی تاریخساخته 

کنده از روایـت،به رشتۀ تحریر درآمده ای دارانـههـای برسـاخته و جانـبدر بسیاری موارد آ
روزگـار گان و یا خاورشناسان همنگاران، نویسنداست که استناد به آنها از سوی برخی تاریخ

نماید.ناموّجه و نادرست میما 
کتاب دین و دولت در ،نگاران و نویسندگاناین تاریخآثار از میان برای نمونه در این مقاله، 
، نوشتۀ استاد ارجمند خانم دکتر شیرین بیانی مورد نقد و بررسی قرار گرفتـه ایران عهد مغول
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مصری  های نامعتبر شامی/است تأثیرپذیری این کتاب را از نگارشو نویسندۀ مقاله کوشیده 
ش از سوی ۱۳۶۷که نخستین بار در سال دین و دولت در ایران عهد مغولکتاب آشکار کند.

سـال برگزیـده شـد و ۱۳۷۰به چاپ رسید، در سال مرکز نشر دانشگاهی  ش به عنوان کتـاِب
در ایران بوده است.لمی و دانشگاهی از آثار بااهمیت و مورد توجه مراکز عهمواره 

به حملۀ مغوالن بـه عـراق در سـایۀ روایـت نگاران رویکرد تاریخبررسی کهناگفته نماند
هـای درازدامـن پـژوهشۀاز جملـ،و مقایسۀ آن بـا روایـت شـامی/ مصـری،اصیل بغدادی

التـاریخ؛ إعـادة کتابـة هـا در قالـب کتـاب حاصل این پژوهشکه،نویسندۀ این مقاله است
ً ســال ایــن کتــاب نخســتین بــار در منتشــر شــده اســت.الغــزو المغــولی للعــراق أنموذجــا

هـایی پس از آن همراه با بـازنگری و افزودهو لندن،در دار الوسط از سوی م۲۰۰۹ /ق۱۴۳۰
نگارندۀ این سطور امیـد .به چاپ رسیده استم در ایران ۲۰۱۲/ق۱۴۳۳ /ش۱۳۹۱سال در 
این اثر کهبر این باور استزیرابه دست آورد؛ راثر به زبان فارسیۀ این اتوفیق ترجمکهدارد
و نویسندگان ما را نسبت به برخی از رویدادهای تاریخی دگرگـون نگارانتاریختواند نگاه می

گر کند.هپژوهشگران این حوزه جلورا برای » بازنگاری تاریخ«سازد و ضرورت و اهمیِت



روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراقرشیدالدین همدانی و

های پس از در سالمغول ۀهای خود پیرامون حملبررسیوهااین سطور در پژوهشۀنویسند
خالفـت و پایتخت آن بغـداد، یعنـی پایتخـتبه عراقو ،به قالع اسماعیلیه در ایرانق٦٥٠

:این حملهۀدرباراز جمله وجود دو روایت است،و فوایدی پی بردهنکات، به اسالمی

کسانی که هنگـام روایت؛ یعنیاز رویدادهابغدادی معاصر نگاران روایت تاریخـ نخست
گاهی از برخی جزئیـات بودندورود مغوالن به عراق در بغداد  این روایت برای آ . طبیعتًا

ی د؛ فتحوبتواند میبسیار بااهّمیت ترین قالع اسماعیلیهان و فتح مهمایرمغول به ۀحمل
که از آن اینگونه تعبیر شده است:

اإللحـاد قهسـتان و خبر رسید که رایات همایون پادشاه عالم هالگو ایلخان بر عزیمـت فـتح دار
ال ١.از جیحون عبره فرموده استثانیًابغداد السالم موت اوًال، و استخالص مدینةآ

دراز، بلکـه در نگـاران متـأّخر شـامی/ مصـری کـه در طـول سـالیانی روایت تـاریخـ  دوم
هـایی کـه ؛ سالیان و سدهاستدستخوش جعل و کاستی و فزونی شده،هایی پیاپیسده

حنبلـی ۀتیمیـالدین ابـنشاگردان و مریدان شیخ تقیۀو فراز و نشیبش به خامرویدادها 
تـوان از نگـاران مـیترین این تـاریخاز پرآوازه.به نگارش درآمده است)ق۶۶۱-۷۲۸(

و پـس ،)ق۷۷۴-۷۰۱(کثیر شـافعی و ابن)ق۷۴۸-۶۷۳(بی شافعی الدین ذهشمس
ــاریخاز آنــان ا و )ق۸۴۵-۷۶۶(مقریــزی شــافعی الــدین تقــینگــارانی همچــون ز ت

.۶۳-۶۲/ ۳: جغرافیا؛ نیز حافظ ابرو، ۳۵:العلی للحضرة العلیاسمطنشی کرمانی، . م١



٦گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۸

این روایت را با کاستی و فزونی و جرح که نام برد )ق۸۷۴-۸۱۳(ردی حنفی غری ِبَتابن
پسـین سهای در سده،آنراویان این روایت، به دلیل پرشمار بودن.اندو تعدیل نقل کرده

ای یافته است که گویی روایت حقیقـی همـان اسـت و هـیچ روایتـی جـز آن چنان آوازه
برتـر و پژوهشـگران شمار اندکی از خردمندان تنها تاکنون وجود نداشته، و در این میان 

اند.برخاستهبا آننامور به مخالفت
های روایت بغدادی عبارتند از:ویژگی
رویـدادهای در زمان وقـوع و نداهبودروایتی است که نویسندگانش از ساکنان بغدادـ الف

اند.و با چشمان خود جزئیات این رویدادها را دیدهنداهزیستمیمغول ۀتلخ حمل
ای کـه شـده اسـت، بـه گونـهطور کامل بیـان روایتی است که در آن جزئیات رویدادها بهـ ب

شود.رسد، در آن یافت میاین رویدادها به ذهن میۀه دربارهای مهّمی کپرسشۀپاسخ هم
که میان اجزای آن ناسازگاری وجود ندارد.،روایتی است پیاپی و زنجیروار و منطقیـ ج
بهـ د دور است.روایتی است که از تعّصب مذهبی و قومی کامًال

مصری از این قرار است:نگاران شامی/های روایت تاریخاما ویژگی
مغـول ۀو به هنگام حملنداهزیستنمیها دنگاران در زمان وقوع این رویدااین تاریخـالف

هـایی کـه ای از روایـتبه پـارهاز همین رو ند؛ اهدر بغداد نبود،ق۶۵۶به بغداد در سال 
ها و بلکه نگاران سالحتی برخی از این تاریخ.اندهکرد، اعتماد هآنها شایعه بودۀبیشترین
، ق۶۷۷برای نمونه، نویری شـافعی در سـال .اندبه دنیا آمدهمغول ۀها پس از حملسده

کثیر شافعی در سـال ، ابنق۶۹۶، صفدی شافعی در سال ق۶۷۳ذهبی شافعی در سال 
زاده ق۸۱۳تغری بردی حنفی در سـال ابنوق۷۳۲خلدون مالکی در سال ، ابنق۷۰۱
نـد تـا اهگاه به بغداد نیز سـفر نکردنگاران هیچیخاین تارۀبیشترین،افزون بر ایناند.شده
آنان به مـذاهبی گـرایش بشنوند.ای از واقعیت این رویدادها را از زبان بازماندگان گوشه

وزیرالعلقمِیند؛ مذهبی که ابناهبودامامی مخالفۀگی با مذهب شیعهمکه ند اهشتدا
و ایـن از ،بـدان گـرایش داشـتــ او را بـه همکـاری بـا مغـوالن مـتهم سـاختندکـه ـ

شود.نفرین و ناسزای آنان دانسته میهای سرشار از مخالفت و عبارت
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گوشهـب چه بسـا و ،هایی از رویدادها بیان شدهروایتی است بسیار کوتاه که در آن صرفًا
به ابهام و پیچیدگی انجامیده است.

فرین.روایتی است پر از تعّصب مذهبی و قومی و دشنام و نـج 
تر نگرانـهواقعشود کـه هـر پژوهشـی در ایـن بـاره میان این دو روایت موجب مینهادنتمایز

:با استناد به روایات گروه نخستاین از آن روست که؛تر شودو به حقایق تاریخی نزدیکباشد

انـد و از نزدیـکشود که در آن روزگـاران زیسـتهنگارانی استناد میهای تاریخ. به روایت۱
؛اندشاهد رویدادها بوده

بریم کـه از ایـن مینگارانی پناه به تاریخ، استگیری از شاهدان عینی ناممکن بهرهگرا. ۲
؛اندشاهدان نقل کرده

کنـیم کـه بـر سـپهر نگارانی مراجعه میاست، به تاریخشماراندکهای آنان . اگر روایت۳
های اصلی در گردشند.روایت

هنگام اسـتفاده از منـابع، آزادانـه و بـی ،بسیاری از پژوهشگرانکهزوددر این باره باید اف
شاهد واقعـه د که خو)ق۷۲۳.(دالفوطی نگاری چون ابنیختاراز مثًالهیچ قید و بندی ابتدا 

با جهشی زمانی به طول یک یا چند قرن، مطلبی دیگر از یکباره کنند، و سپس بهبوده نقل می
نگـاری کنند، و آنگاه بار دیگر به سراغ تـاریخبیان می)ق۸۴۵.(دنگاری چون مقریزیتاریخ

د، و از آنجا با جهشی دیگر بـه نرومیکه نزدیک به زمان واقعه است)ق۷۲۶. (دمانند یونینی 
روی )ق۱۰۸۹.(دالعمـاد و یـا ابـن)ق۱۰۱۹.(دنورالّله شوشـتری نگارانی همانند سوی تاریخ

و نه از نظر مکانی، و اینچنـین بـه برجسـتن با آن واقعه مرتبطند نی که نه از نظر زما،دنکنمی
د. در ایـن میـان حتـی برخـی از نویسـندگان نـدهخویش از این قرن بـه آن قـرن ادامـه مـی

دهند که آزادانه از منابع معاصر نیز نقل کنند، و سـخنان دیگـر همروزگار ما به خود اجازه می
شاهدی گویا و صادق بر رویدادی که چند قرن پیش عصر خویش را به عنواننویسندگان هم

به وقوع پیوسته عرضه نمایند.
اسـت و بـا مـنش پژوهشـگر هـا کـاری نااسـتوار هدن سیامنتسجرو بهاشهاینگونه ج

ـفرزانه ـ است، همخـوانی نـدارد. از ایـن رو  و نه افسانه و اساطیر ای که در پی یافتن حقایق
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اند به کناری نهاد و بـدانها ها به انجام رسیدهبه کارگیری این جهشهایی را که با باید پژوهش
توجه و عنایتی نکرد.

به دلیل ارتباط با موضـوع که نام برد دکتر شیرین بیانی کتاب در اینجا باید از ،برای نمونه
اسی کـه خالفت عّبسقوط ۀکرد. وی دربارخواهیم آن را پس از این بررسی بخشی از بحث، 

کند. استناد میو... مقریزیو نگارانی چون ذهبی تاریخۀروی داده، به نوشتق۶۵۶در سال 
ذهبـی کـه در سـال ۀاسـتناد بـه نوشـتای بـرچه فایدهکه سزاوار است از خود بپرسیمکنون ا

، ق۷۷۱، و یا سبکی که در سال ق۷۶۴شاکر کتبی که در سال ، و یا صفدی و نیز ابنق۷۴۸
مترّتـب انـددرگذشـتهق۸۰۸خلـدون کـه در سـال ، و یا ابنق۷۷۴کثیر که در سالو یا ابن

العمـاد و یـا ابـن، ق۸۴۵است؟ و آیا استناد به سخن اینان و یا سخن مقریزی کـه در سـال 
ای داشته باشد؟ این در حـالی اسـت تواند فایدهمیاند، درگذشتهق۱۰۸۹حنبلی که در سال 

کـه ،کننـدهای سستی را نقل میبرخی دیگر روایتنگاران از بینیم برخی از این تاریخکه می
نگـاراِنهـای اصـیلی کـه تـاریخوجود روایتکنیم. پس چرا باما از آنها به نام شایعه یاد می

؟ و گیـریمببهره سست اند، باید از روایات حاضر در میان رویدادهای آن روزگاران بیان کرده
پندارند توانـایی نویسندگانی که می؟فشارندچرا برخی از نویسندگان ما بر این روش پای می

دارند، در حالی که ممکن است برخـی از ایـن خواننـدگان غافلگیر کردن خوانندگان خود را
.باشندآنان هوشمندتر از 

نگـاری در صورتی کـه او از تـاریخ،نگار متأّخرگیری از سخن تاریخپیشتر گفتیم که بهره
پـذیر اسـت، و اد و یا نزدیک به زمان آن بوده باشد، امکاننقل کند که همزمان با وقوع روید

در صـورتی کـه مأخـذ امـا ؛این هنگامی است که ما به مأخذ اصلی دسترسی نداشته باشیم
از یادآوری این باید.نگار متأّخر ضرورتی نداردتاریخاستناد به سخِن،اصلی در اختیار باشد

پافشـاری برخـی از نویسـندگان کـه بـه باکرد حقیقت آشکار پوزش بخواهیم، ولی چه باید 
گیرند؟!اند و آن را به هیچ میتوجهآشکار بیاینگونه حقایِق

فـرق نهـادن میـان مغول به عراق)ۀ(یعنی حملکوشیم آن را بررسی کنیم در موضوعی که می
یـن هـای اروایت بغدادی و روایت شامی/ مصری ما را از بسیاری از انتقادهایی که بر نوشـته
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بینـیم برخـی از بخشـد؛ چـرا کـه مـیایـم، رهـایی مـیداشـتهاین واقعـه ۀنویسندگان دربار
و حتی در نقـل متـون از منـابع نیـز اندبهرهکمنگری و واقعاز دقتروزگار مانویسندگان هم
های گروهی از این نویسندگان لغزشافزون بر بررسی نشوند. ممیناپسندهای دچار لغزش
ًةادإعدر کتاِب ، در اینجا برای نمونه به مطلبـی کتابة التأریخ، الغزو المغولی للعراق أنموذجا
الدین عبدالرؤوف الفقـی، اسـتاد تـاریخ تازگی در کتاب دکتر عصامبهاز آن که کنم اشاره می

گــاهی یــافتم. وی در ایــن کتــاب پــس از ذکــر قــاهرهادبیــات دانشــگاه ۀاســالم دانشــکد ، آ
گوید:و مستعصم میکوهوالمیان گوی وگفت

هوالکـووزیر با علقمِیبنمؤیدالدیننکه چه آداشت؛ یبسیار مهمشخیانت در دربار خلیفه نق
او کندکرد و به او وعده مینگاری مینامه ١.داد که بغداد را بدون جنگ تسلیِم

دین رشیدالالتواریخجامععربی ۀاز ترجم۲۷۹ۀبه صفح،نویسنده سپس در پانوشت کتاب
طبیعتًایابیم، واما با مراجعه به این کتاب چنین مطلبی را در آن نمی،دهدهمدانی ارجاع می

این بدان معنی .و نه در جایی دیگر این سخن را نگفته استالتواریخجامعرشیدالدین نه در 
هـای غیـر علمـی در نوشـتهتاد تـاریخ اسـالم، چـون دیـده اسـتاست که دکتر الفقی، اسـ

علقمـی بـا مغـوالن گفتـه شـده، او نیـز ان پیش از خود بارها از اتهام همدستی ابننویسندگ
پردازی سـخنی را قّوت بخشیدن به آن، با دروغگیرد این سخن را نقل کند، و برای تصمیم می

دهد که او آن را نگفته است.به رشیدالدین نسبت می

نگار جهانتاریخ
الفـوطی ، نـامبردار بـه ابـنمحمـدبـن احمـدبن لرّزاقعبداروایت بغدادی ترین راوِیپرآوازه

مغول بـه ۀالفوطی به هنگام حملاست. ابن)ق۷۲۳محّرم -۶۴۲(محّرم شیبانی بغدادی حنبلی 
بـه ،گذشتسال از عمرش میکه چهارده،در بغداد بود. او در آن سالق۶۵۶بغداد در سال 

از دسـت «در این سال به تعبیر خـود در بند بود. اوق۶۵۹اسارت مغوالن درآمد، و تا سال 
و به نصیرالدین طوسی پیوست و نزد او فلسفه آموخت.٢»کافران گریخت

.۲۰۰:سالمیالدول المستقلة فی المشرق االی، . الفق١
(چ الکاظم).۳/۱۳۹(چ جواد)؛ ۲۳۵۴شرح حال ش،۳۲۵)/۳(۴: اآلدابتلخیص مجمع الفوطی، . ابن٢



٦گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۱۲

مستنصریه را برعهده گرفـت، و تـا زمـان ۀمدرسۀ... آنگاه به بغداد بازگشت و کتابداری کتابخان
دار کـه او عهـدهایای در کشور از دو کتابخانهشود هیچ کتابخانهمرگ در همانجا ماند. گفته می

١.ن بود، بیشتر کتاب نداشتآۀادار

:دهدالفوطی اینگونه گواهی میابنۀذهبی دربار

نگار جهان و افتخـار اهـل عـراق... در آن سودمند و تاریخفنون و محّدِثذوۀدانشمند کارآزمود
ش خواجـه نزد استاد و معّلـم خـویق۶۶۰واقعه در سن نوجوانی اسیر شد، و پس از آن در سال 

های نخستین را از او فرا گرفت و در ادبیات بـر دیگـران چیرگـی نصیرالدین طوسی رفت و دانش
در اختیار گرفت و در یافت. او در تاریخ و شعر و شناخت روزگار مردمان آزموده شد و نظم و نثر 

خطی خوش و فضـایلی بسـیار. او را هوشی سرشار و شدبزرگان بس توانمند نگارش شرح حال 
بسـیار . او در این باره ورزیداهتمام کاربدانروایت شنید و بسیاری از اهل حدیثکساِن. از بود

گاهی رساند  قـرار گیـرد. از از ایـن رهگـذر مـورد آمـرزش و امیـد اسـت نوشت و گرد آورد و آ
آثار او به سنگینی بار شتری اسـت. اورویدادهای تاریخی مطالبی نوشت که به وصف در نیاید؛ 

هـای ارزشـمندی دسـت یافـت و و در آنجا به کتابهای رصدخانه بود،نوزده سال خازن کتاب
گاهی او پس از مراغـه در تر از آن وجود نداشته است.ملکسب کرد که کااریخی فراوانی های تآ

مستنصریه را برعهده گرفت و تا هنگـام مـرگ در همـین ۀبغداد اقامت گزید و کتابداری کتابخان
ای بیش از این دو کتابخانه کتاب نداشـت. او کتـابی ی ماند، و در شهرها هیچ کتابخانهسمت باق

ـ در پنجـاه جلـد  جز آن در تاریخ نگاشت، ولی آن را به بیاض درنیاورد، و پس از آن اثری دیگر ـ
او گوید: استادان نام نهاد. ...لقاباألاألسماء علی معجمداب فی معجماآلمجمعو آن را نوشت 

و مـن گـویم در مراغـه از ؛الجـوزیالدین یوسف ابـناند، و از این شمارند محیین پانصد تنم
٢حدیث شنید.ق۶۶۶مبارک پسر خلیفه مستعصم به سال 

:افزایدو در جایی دیگر می

٣آفاق چیرگی یافت.او در علم تاریخ و شناخت روزگاران مردم بر عالماِن

مغول بـه ۀحملۀ، ولی درباردهدمیگواهی مهمی الفوطی چنین ابنۀدربارگرچه ،ذهبی
جهان اسالم جز سخنی بسیار کوتاه از مطالبی که با روایت شامی/ مصری در تعارض نیست، 

الدین به رهبری تقی،سیاسیگروهی که در محافل ایبرساختهاز وی نقل نکرده است؛ روایت 

.۴۴۹/ ۴: الذیل علی طبقات الحنابلةرجب، ن. اب١
.۱۴۹۴- ۴/۱۴۹۳: تذکرة الحّفاظذهبی، ٢.
.۱۴۵- ۱۴۴: المعجم المختص بالمحّدثینهمو، .٣



۱۳|رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق

ذهبی، ابن های اعتقادی به دیدگاهۀذهبی از جنباین از آن روست که رواج داشت؛تیمیه استاِد
او بر مذهب حنبلی بود و از محیط اجتماعی دمشـق و «زیرا ،پایبند بوداستاد خویش کامًال
.١»بودتیمیه تأثیر پذیرفته سالم ابناالمصاحبت با شیخ

اســی بـود و چــون از مستعصــم و فرزنــدانش ســخن الفــوطی دوســتدار خانــدان عّبابـن
مبارک، فرزنـد ۀبرای نمونه، وی دربار٢د احترام را برای ایشان قائل بود.باالترین ح،گفتمی

سـعید، ابوالمناقـب «گویـد: او چنین میۀیافتفرزند نجاتمستعصم و یگانه مـا، امیـِر سـّیِد
دیگر مردان. این مبارک، شاهد کشته شدن پدر و دو برادر و ٣»مبارک پسر امام مستعصم بالّله

مغول به ایران و عـراق ۀیعنی ده سال پس از وقایع حمل ـق۶۶۶به سال و،هخود بودۀخانواد
٤الفوطی دیدار کرده است.با ابندر شهر مراغه ـ  و شام

که به ،با دیگر موّرخان و نویسندگان و ادیبان و شاعران و هنرمندانالفوطی ابنارتباط فزون بر ا
از نکاتی که بر اهمیت شود،دانسته میاباآلدمجمعجای جای کتاِباز ای روشن و آشکار گونه
او با بزرگان روزگـار خـویش و مقامـات ای است کههافزاید رابطۀ گستردالفوطی میهای ابننوشته
؛های بسیار سود جسته استدر آگاهی از ناگفتهآن از و اسیان و مغوالن داشته های عّبدولتۀبلندپای

از قدرت تصمیم اند. ند، و یا در آن نقش و یا حضور داشتهاهخوردار بودگیری برمقاماتی که یا
کـه از سـوی )ق۶۸۱-۶۲۳(عالءالـدین عطاملـک جـوینی ،الفوطی با حـاکم عـراقابن

شیِخ«برد: ارتباطی استوار داشت و از او اینگونه نام مینیزمغوالن به این منصب رسیده بود،
سعادتمند عالءالدین یاِر گوید:میعطاملک جوینیو در شرح حالا.٥»ما

نگـاری و ثبـت رویـدادها بازگردانـد، و بـه تـاریخ(بغـداد)او کسی است که مرا به مدینة السـالم 
[ششصـد و] ۀاش را در قلعآثارش را برایم نوشت، و سرودهۀهمۀبگمارد، و اجاز تبریـز در سـال

٦.هفتاد و هفت بر من امال کرد

.۲۰۷، ۶۱/ ۱، ذهبی، تاریخ اإلسالممقدمۀروف، مع.١
.(چ جواد)۱۲۰۸، شرح حال ش۱۱۹۶)/۲(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.ای نمونه نکبر.٢
.(چ الکاظم)۵/۳۱۴:مانه.٣
اش به بغداد منتقل شد در مراغه درگذشت و جنازهق۶۷۷. مبارک به سال ۴۴۹/ ۴، الذیل علی طبقات الحنابلة، رجبناب.٤

).۵۰/۲۷۸:سالمتاریخ اال(ذهبی، 
.(چ الکاظم)۴/۲۵، ۲/۲۱۱؛ نیز: (چ جواد)۱۳۴۵، شرح حال ش۹۰۳)/ ۲(۴، اآلدابجمعتلخیص مالفوطی، ابن.٥
.(چ جواد)۱۰۳۵)/۲(۴:همان.٦
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پیوست و نـزد او دانـش )ق۶۷۲-۵۹۷(رالدین طوسی او همچنین در پی اشغال بغداد به نصی
مراغه ساخته بود گمارد و ۀای که در رصدخان، و نصیرالدین او را به نظارت بر کتابخانهآموخت

گاه از او « های ارزشمندی گردآوری شده . در این کتابخانه دستنوشته١»شداسرار آن کتابخانه آ
تش اشغال بغداد در امان مانده بود، و نصیرالدین آنها بود که شماری از آنها از گزند نابودی و آ

ما نصیرالحق والدین«با نام الفوطی از ویابن٢را به این مکان آورده بود. یاد » موالی ما و سّیِد
ای که یـک بـار بـرای یکـی از منزلت و اعتباری شایسته بود، به گونهدارای ، و نزد او ٣کردمی

شه او را به سرپرستی رباط خالطیه بگمارد و خواجه وساطتمشایخ نزد خواجه وساطت کرد ک
ۀحملۀاز تألیفات خواجه نصیرالدین دربارالفوطی ابن٤.را اجرا کرداش خواستهرا پذیرفت و 

معروف مغول بهره برده است، و خواجه کسی بود که از نزدیک این وقایع را دیده بود و چنان که
ۀدربـارالفـوطی از ابننیز حتی ممکن است خواجه؛ه بودوارد بغداد شدهوالکواست همراه 

، اخباری شنیده باشد.ویدادهای پیش از اشغال بغداد از سوی مغوالنر
اسـتواری ۀنیـز رابطـ)ق۶۷۷-۶۴۰(اسـی عّبۀالفوطی با مبارک، فرزنـد مستعصـم خلیفـابن

زی بـا پسـر ن، او را بـرای بـاداشت. مبارک کسـی بـود کـه اولجـای خـاتون، شـاهدخت مغـوال
و پـس از آن وی را بـه مراغـه فرسـتاد تـا همـراه نصـیرالدین ٥کوچکش، منگوی تمور برگزیده بود

٦باشد، و سپس برای او همسری مغولی اختیار کردند و او از آن همسر دارای دو پسر شد.

نیـز )ق۶۹۳-۶۴۷(طـاووس الـدین عبـدالکریم ابـنامامی، غیاثالفوطی با دانشمنِدابن
ما«وبی داشت، و از او با عبارت خۀرابط ق۶۷۸، و هنگامی کـه در سـال ٧بردنام می» شیِخ

ناگفتـه ٨اقامت گزید.،دبغداۀمشهد برمه در جعفریدر ،طاووسابنۀوارد بغداد شد در خان

.ق۷۲۳، رویدادهای سال ۲/۱۳۹:تذکرة النبیهحبیب، ابن.نک.١
.۱/۱۴۷:الوافی بالوفیاتصفدی، .٢
. (چ جواد)۵۵۶)/ ۳(۴:اآلدابتلخیص مجمعالفوطی، ابن.٣
.(چ جواد)۱۰۲۸، شرح حال ش۷۱۱)/ ۲(۴:انهم.٤
.۱۵۲۳/ ۲:(تاریخ ایران و اسالم)جامع التواریخ. رشیدالدین همدانی، ٥
ها در اصل مقاله به چاپ بهمن کریمی بود؛ در این ترجمه به چاپ (ارجاع.۲/۹۰۲:(تاریخ مبارک غازانی)جامع التواریخ. همو، ٦

)مترجمامه. گفته ارجاع داده شد. نک. کتابنپیش
است.الغریفرحةبن احمدبن طاووس نویسندۀ الدین عبدالکریمغیاث.(چ الکاظم)۴/۲۴۴، ۳/۹۲:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، . ابن٧
.(چ الکاظم)۵/۱۱؛ (چ جواد)۶۶۵)/۴(۴، ۲۶۳)/۳(۴:همان. ٨
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ۀکـه رویـدادهای حملـرفتنـد ه شمار مـیبکسانی ۀجملطاووس از پیداست که خاندان ابن
گـاهیبودنـددیک شـاهد مغوالن به عراق را از نز مـاهـای تـاریخو شـاید برخـی از آ ، نگـاِر

باشد.رسیده این حمله نیز از طریق این خاندان ۀدربارالفوطی،ابن
اسی، عمادالدین زکریا قزوینـی شـافعی دولت مستعصم عّبالفوطی همچنین با قاضِیابن

مغوالن به عراق ۀلرابطه داشت. قاضی عمادالدین همزمان با رویدادهای حم)ق۶۰۰-۶۸۲(
ابندر  مـا «الفوطی از او با نام رفت و ابنالفوطی به شمار میاین سرزمین بود، و استاِد شیِخ

١کرد.یاد می» قاضی

ۀنگار، ادیـب و نقیـب و نویسـند، تاریخ)ق۷۱۷-۶۶۰(امامی الطقطقیالفوطی با ابنابن
مـا، نقیـِب«د و از او بـا نـاِمشمرارتباط داشت و او را بزرگ میالفخریۀکتاب پرفاید سـّیِد

کامل بخشنده معّظم، دانشمنِد ٢کرد.یاد می» فاضِل

)ق۷۱۰-۶۳۴(الـدین شـیرازی شـافعی نگار قطـبهمچنین با دانشمند تاریخالفوطیابن

-معـروف اسـت کـه قطـب.٣روایت نیـز دریافـت کـردۀپیوند داشت، تا جایی که از او اجاز

الـدین بـا عنـوان کتـاب قطـباهمیتودین طوسی دانش آموخته، الدین شیرازی نزد نصیرال
افـزون بـر الفـوطیابن.آشکار استـ تازگی منتشر شده که بهـ قطبۀاخبار مغوالن در انبان

مغـوالن بـه عـراق بودنـد، ۀاین، با شـاهدان عینـی دیگـری کـه از نزدیـک در جریـان حملـ
هایی داشت.ارتباط

دین همدانیالفوطی با رشیدالابنۀرابط
ورد ، آنچه در این پژوهش مـهای یادشدهالفوطی و شخصیتمیان ابنۀبا وجود اهمیت رابط

تاریخالفوطی با ابناستوار پیوند توجه است  رشیدالدین همدانی، و برخی از افراد ،نگاروزیِر
ر شهر خود گفته است دالفوطی برای ایشان احترام بسیاری قائل بود وکه ابن،اوستۀخانواد

را جـامع التـواریخای از کتـاب نوشتهدست،روزگارشبغداد، همراه با یکی از دانشمندان هم

.(چ الکاظم)۵/۳۷۲، ۴۷۰، ۴/۲۶۱:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن. ١
.(چ جواد)۶۰۴، ۵۱۵، ۳۹۳، ۲۰۶، ۱۲۹، ۵۹)/۱(۴ن:هما. ٢
. ۴۱۹:منتخب المختار. تقی فاسی، ٣
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نوشـت م همین دسـت۱۳۱۷/ ق۷۱۷نوشت موّرخ دستکهممکن است١؛مقابله کرده است
٢مورد نظر باشد.

تاریخ ٣)ق۷۱۸-۶۴۸(رشیدالدین همدانی شـافعی ،نگاردر این میان، اگر ما روایت وزیِر

مورد توّجه قرار دهیم، به اهمیت فراوان آن پی خواهیم برد؛ چرا کـه رامغول به عراقۀز حملا
دهد مغول نشان میۀمتون دورۀما دربارهای درازمدت بررسیمستند به منابع اصیل است، و 

گیری او از منابع بغدادی چندان دور نیست. در اینجا باید یادآوری کنـیم کـه احتمال بهرهکه 
های ای از آثار را در زمینهشمار گسترده،دالدین با توّجه به موقعیت سیاسی و علمی خودرشی

بار در این باره چنین گفته است:او خود یک.گوناگون گرد آورده بود
هزار مجلد کتاب در انواع علوم و تواریخ و اشعار و حکایات و امثال و غیره که از ممالـک شصت

ام بر ام همه را وقف گردانیدهجمع کردهالصین والهندغرب و بالد الروم وایران و توران و مصر و م
٤.] ربع رشیدیۀ[کتابخان

بزرگ بهره برده است، و او کسی است که ۀالفوطی از این کتابخانما بر این باوریم که ابن
ۀهـای جهـان اسـالم در آن روزگـار، همچـون کتابخانـترین کتابخانـهمعروف است از مهم

گاهی داشتۀمراغه، کتابخانۀرصدخان او کسی است کـه در سـفری .ه استمستنصریه و... آ
آنگاه که میهمان قاضی شهر بـود، از خوانـدن ،شهری میان تبریز و اردبیل،درمانی به سراب

گوید:گردان نبود. او خود میهایی که به آنها دسترسی یافته بود، رویکتاب
عربی و فارسی فراهم آورد، و من بی آنکه بیاسایم به خوانـدن هایی چند از قاضی برای من کتاب

٥.پدرش را خواندمۀپرداختم، و نزد او مشیخآنها 

نگار الفوطی، این دو دانشمند و ادیب و تاریخدر واقع باید گفت دیدار میان رشیدالدین و ابن
.نامور، بی هیچ تردیدی به تبادل اطالعات و سنجش میان آنها انجامیده است

، شرح حال ۴/۲۶۴؛(چ جواد)۱۰۳، ۱۰۴۳، شرح حال ش۷۲۰)/۲(۴، ۹۲)/۱(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، . ابن١
.(چ الکاظم)۳۸۱۴ش

.۶۳/ ۱:انۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلمهای کتابخپژوه، دانش.. دربارۀ این دستنوشت نک٢
زاده شده، ولی ق۶۴۵کنون بر این بوده است که او در سال . دربارۀ تاریخ والدت رشیدالدین همدانی، نظر پژوهشگران تا٣

به دنیا آمده است، و ق۶۴۸دهد وی در سال سخنی دارد که نشان می)۳۲۲، ۹۹(گ بیان الحقائق رشیدالدین خود در کتاب 
ایم.تاریخ را مالک قرار دادهما این 

.۲۱۴:سوانح األفکار. رشیدالدین همدانی، ٤
.(چ الکاظم)۵/۸۶:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، . ابن٥
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و از رشـیدالدین بـه ا.نگاری بسیار توانمند بـودنگار جهان، در تاریخالفوطی، تاریخابن
:استنیکی یاد کرده و او را ستوده است. او یک بار از رشیدالدین اینگونه نام برده

گـاه از کنـد و بیـان مـیمیازگو و دانای به آنچه ب،موالی اعظم، حکیم کامل، وزیر فاضل دارد، آ
...الّلالدین ابوالفضائل فضلنماید، رشیدالحق وکند و تقریر میاد میآنچه ی ١ه

جـامع یـاد کـرده اسـت. او همچنـین از کتـاب ٢»مخدوم اعظـم«و بار دیگر از او با عبارِت
بـرد، بـه نـام مـیجهانگشای جوینیآنگاه که از کتاب ، و٣رشیدالدین نیز نقل کردهالتواریخ
گوید:پردازد و میمیالتواریخجامع این کتاب با ۀمقایس

شـیخ مـا، حکـیم فاضـلجامع التواریخاین کتاب کجا و کتاِب و وزیـر کامـل رشـیدالدین اثِر
٤...!کجا؟اللهابوالفضائل، فضل

آمـده، مجمـع اآلدابشـده از کتـاب فـرد یافـتآنگونه که در گزیـدۀ بخـش منحصـربه
حاکمان مغول و وزیـر آنـان رشـیدالدین، بیشتر در شهر سلطانیه، پایتخت جدیدالفوطی ابن

وزیـر دیـدار او بیبیانگر آن است که ، و این ٥اقامت داشته کـرده تردید بارهـا بـا رشـیدالدیِن
گاهیۀبر پایاست. افزون بر این،  الفـوطی در اقامـت ابـناز واپسـین تـاریخی کـه ،های ماآ

یش از قتـل ایـن وزیـر ، یعنی کمتر از یـک سـال پـق۷۱۷رجب سال حکایت داردسلطانیه 
نیـز ،الدین، پسـر رشـیدالدینالفوطی با غیاثاین نکته را نیز بیفزاییم که ابن٦دانشمند است.

الدین کسی بود که پس از پدر به مقام وزارت رسید.و غیاث٧داشتیپیوند بسیار استوار
زیـد و ورهای خـود اهتمـام مـیباید گفت از آنجا که رشیدالدین به آثار و نگاشتهکنون ا

های دیگـر، یـا های این آثار، یا برای بازگرداندن آنها به زباننسخهۀافراد آگاهی را برای مقابل
الفـوطی گزید، و از آنجا کـه ابـنبرای رونویسی آنها به منظور ارسال به شهرهای بزرگ برمی

چـه بـود، را با یکی از دانشمندان بغداد مقابلـه کـردهجامع التواریخهای تیکی از دستنوش

. (چ الکاظم)۴۰۷۴، ۴۰۴۷، ۳۸۱۴، شرح حال ش۴۰۳، ۳۹۲، ۴/۲۶۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، . ابن١
.چ جواد)(۱۰۴۳، ۱۰۴۱، شرح حال ش۷۲۰، ۷۱۹)/۲(۴:همان. ٢
.(چ جواد)۵۵۷)/ ۲(۴:همان. ٣
.(چ الکاظم)۳۲۵۶، شرح حال ش۲۵/ ۴:همان. ٤
.(چ الکاظم)و... ۲/۳۷۲، ۲۶۵، ۲۶۲، ۱/۱۵۲:همان.. برای نمونه نک٥
.(چ الکاظم)۴/۵۲۶همان:. ٦
.(چ الکاظم)۱۸۰۳، شرح حال ش۲/۴۵۶همان:. ٧
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گاهی بـیفرد این تاریخهای منحصربهاشکال دارد که بگوییم رشیدالدین نیز از آ ،ماننـدنگاِر
که خود شاهد رویدادها بوده، بهره برده است؟

مغوالن به بغـداد، ۀحملۀویژه درباربه،الفوطیابنۀماندای پراکنده و باقیهمیان نوشتهۀمقایس
رشیدالدینمربوط به همین حملهبا مطالب  رشـیدالدین مبنـی بـر اینکـه ،بـاور مـاربـ،در کتاِب
؛ در ایـن میـان فرقـی نهـدهر تأییـد مـی، ُماستتکیه کردهبر روایت بغدادی الفوطی همچون ابن

کند که او خود شاهد عینی رویدادها بوده، یا آن را از دیگر شاهدان عینی، و در پیشاپیش آنـان نمی
بغدادی ابدو تاریخ نقل کرده باشد.،شافعیالکازرونی و ابنشافعی الساعی ننگاِر

مغول به عراقۀو منابع حملهمدانی رشیدالدین 
نگـاران بـه ترین تـاریخاز نزدیکاألعصارتجزیة األمصار وتزجیةۀاف الحضره، نویسندوّص

من ضاند، و رشیدالدینمغوالن به بغداد نوشتهۀرویدادهای حملۀرشیدالدین است که دربار
به سلطان محمـود او را م ۱۳۰۲/ ق۷۰۲نگارش، ابتدا در سال به یترغیب وحمایت از او و 

م به سلطان اولجایتو معّرفی کرد و او از جانب ایـن دو ۱۳۱۲/ ق۷۱۲غازان، و سپس در سال 
توانست از رشیدالدین نیز با اینکه می١پادشاه مغولی به احترام و دارایی بسیاری دست یافت.

ۀمواد اّولیمغول به عراق بهره گیرد، و یا از او بخواهد که ۀحملۀاف الحضره درباروّصۀنگاشت
این کار را برایش فراهم آورد تا خود به نگارش در این باره بپردازد، چنین نکرد.

منهـاج سـراج ۀنگاشـتطبقات ناصـریتاریخدیگری نیز به نام ۀدر این روزگار اثر پرآواز
در حـالی کـه هـزاران مغـول پرداختـه، ۀحملـهای بـه رویـداددر آن ه وجود دارد که نویسند

زیسـته کیلومتر دورتر از محل وقوع این رویدادها، در شهر دهلی، پایتخت کنونی هنـد، مـی
شـناخته و نگـار هنـدی را مـیاف الحضـره ایـن تـاریخوّصـکـهگفتـه شـدهاگرچـه٢است.

رشیدالدین از او نیز امارا از او نقل کرده، شاهان دهلی دویژه تاریخ پارویدادهای تاریخی، به
در اختیـار ، ه بـودرسـیداف الحضره با اینکه کتابی که به دست وّص؛نقل نکرده است لزومـًا

گرفت.رشیدالدین نیز قرار می

.۱۷)/۱(۲:(تاریخ هوالکو)جامع التواریخترجمۀ عربی مقدمۀکاترمر، .؛ نیز۲۸۰، ۲۰۴:تحریر تاریخ وّصاف. آیتی، ١
(تاریخ هند و سند و کشمیر)، چهل و هشت، با استناد به براون و استوری. جامع التواریخمقدمۀ. یان، ٢
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نگـار مغوالن به عراق با آنچـه ایـن دو تـاریخۀحملۀرشیدالدین دربارهای نگاریرویداد
متفاوت است، در حـالی کـه نوشـتهنوشتهاج)اف الحضره و منهاج سر(وّص هـای او بـا اند کامًال
آثار ۀاز آنجا که بیشترین.نگاران اصیل بغدادی همانندی و گاه مطابقت داردهای تاریخنوشته

توانـد خألهـای های رشیدالدین مـی، نوشتهاز دسترس بیرون استنگاران بغدادی این تاریخ
نگاران بر جای مانده، ُپر کند، و که از آثار این تاریخرااندکیوهای پراکندهموجود در روایت

تاریخ نگار و دانشمند خدمتی بزرگ ارائه کرده است.در این میان این وزیِر
اف الحضره)(منهاج سراج و وّصنگار یادشده های دو تاریخشایان ذکر دیگر اینکه نوشتهۀنکت

هماننـد اسـت، و بسیار ای گوناگون شامی/ مصری همغوالن به بغداد به روایتۀحملۀدربار
شـاهدان شایعات و یاوههاروایتاین  هایی است که به هیچ رو با آنچه در منابع مورد اعتماِد

الســاعی شــافعی و الفــوطی شــیبانی حنبلــی و دو همــراهش ابــن(ابــننگــاران بغــدادی تــاریخعینــِی

آمده، همسان نیست.الکازرونی شافعی)ابن
بار یک شتر بوده اسـت ۀالفوطی دارای آثاری فراوان، به اندازابنکه مشهور است، آنگونه 
است. این اثـر در پنجـاه معجم األلقابمجمع اآلداب فی مندترین آنها کتاب بزرگ که آوازه

حجـم بـر نوشت کممجّلد به نگارش درآمده، ولی از آن تنها دو مجّلد مختصر از یک دست
ۀویژه دربارمطالب مهمی، به،مجمع اآلدابمانده از برجایبخِشدر این.جای مانده است

کـه از ایـن رویـدادها بـه یخورد که در هیچ منبع تاریخی دیگـربه چشم می،مغوالنۀحمل
د و به دست ما شمیشود. اگر این کتاب به طور کامل یافت ، دیده نمیاستدست ما رسیده

و بسـیاری از انداختبه راه میو صدای زیادی های تاریخی سردر دنیای پژوهش،دیرسمی
هـا مغـوالن بـر سـر زبـانۀحملـۀای کـه برخـی از نویسـندگان دربـارپایهسخنان پوچ و بی

د.کردگرگون میرااندانداخته
انتشـار الفـوطی که پیشتر به نام ابن،ةالحوادث الجامعکتاب اکنون آشکار شده است که 

او نیست،بودیافته گروهی از فضال ابتـدا آن را بـدو نسـبت داده بودنـد. در این میان واز آِن
ابناکه بر این باور بودند ترین کسانی که از پرآوازه الفوطی است، دکتر مصـطفی ین اثر از آِن

چنـین بـاوری م منتشـر شـد، ۱۹۳۲تصحیح این اثـر کـه در سـال مقدمۀو در ااست.جواد 
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م از این نظر روی گردانـد و دالیلـی بـر ۱۹۶۲ل داشت، ولی پس از گذشت سی سال، در سا
پژوهشگر معاصر دیگری بـه نـام دکتـر ١الفوطی ارائه کرد.نادرستی انتساب این کتاب به ابن

٢نادرستی این انتساب دلیل محکمی ارائه کرده است.ۀرشید الخّیون نیز دربار

نگـار هوشـمند تـاریخ ـالفوطی ابنالساعی بغدادی، استاِدخوشبختانه باید گفت که ابن
رده اسـت. آورا شهایو نام کتابکردهبوده و مطالب فراوانی از بسیاری از آثار او نقلـ عراق

شویم: رو میباین سخن بسیار روالفوطی نیز باابنتلخیص مجمع اآلداِبدر کتاب 
ر کـرده و بن انجب در کتاب تاریخ خـود ایـن سـخن را ذکـالدین ابوطالب علیما تاج... استاِد

٣چنین گفته...

الفـوطی بـوده، و ابـنهـم اسـتاِد،نگـار بغـدادیالکازرونی، دیگر تاریخظهیرالدین ابن
مـا عـادِلاسـتاِد«و از او بـا عبـارِتکـردهالفوطی از کتـاب تـاریخ او نیـز بسـیار نقـلابن

٤رده است.نام ب» ظهیرالدین...

ۀشـاهدان عینـی حملـالکـازرونی)فوطی، و ابنالالساعی، ابن(ابننگار بغدادی این سه تاریخ
نـد و بـا اهآنان به هنگام ورود مغوالن به بغداد در این شهر بودزیرا روند؛ه شمار میمغوالن ب

نگـار بـا های خود از این سه تاریخند. من در نوشتهاهکردرویدادها را نظاره میچشمان خود 
اید گفت در جایی که گـواهی کنون بام. اد کردهیا» نگاران بغدادث طالیی تاریخمثّل«عبارِت

نگـارانی تـاریخبه سـخِنچه نیازی است که شاهدانی همچون این سه تن وجود دارد، دیگر 
پا به عرصۀ وجـود ها، بلکه صدها سال پس از آنان العماد که دهچونان ذهبی، مقریزی و ابن

؟استناد کرد،اندبودهرویدادها دوراز محل وقوع ، و یا از نظر موقعیت جغرافیایی اندنهاده
گـم شـده، آنچـه از »نگاران بغدادث طالیی تاریخمثّل«آثار ارکان ۀبا وجودی که بیشترین

آشـکار حقـایق ۀآنان در منابع به دست ما رسیده برای نشـان دادن چهـرۀهای پراکندنگارش

(سال ۹مجلد ،المجمع العلمی العراقیبه نقل از مجّلۀ ؛۹۵:»الجهود العلمیة للعالمة الدکتور مصطفی جواد«غیاض، .١
. ۱۶۴-۱۴۳:م)۱۹۶۲

ر ثالثین عامًا: ترجمة ابن«الخّیون، .٢ تأخَّ الشرق روزنامۀ .»الفوطیالبنالحوادث الجامعةکّمونة تکشف خطأ نسبة تنویٌه
.م)۲۰۰۲اوت ۲۸(لندن، األوسط

و۲۲۵، شرح حال ش۱۸۴)/۱(۴و۲۰۲، شرح حال ش۱۷۰)/۱(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.برای نمونه نک.٣
.۵۱/۸۲:سالمتاریخ االذهبی، :؛ نیز(چ جواد)و... ۱۳۶۷، شرح حال ش۹۱۷)/۲(۴
.(چ جواد)۳۱۱۲، شرح حال ش۸۲۱)/۴(۴و۱۶۰۰، شرح حال ش۱۰۷۲)/۲(۴الفوطی، همان:.ابنبرای نمونه نک.٤
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رفـت کـه شـمار مـیله برای رشیدالدین فرصتی مغتنم بـهأاین مسمغول بسنده است.ۀحمل
ای بر پایهرا مغوالن به ایران، عراق، سرزمین روم و شام و... ۀروایت خود از رویدادهای حمل

ث مثّل«ارکان ، یعنیهای شاهدان عینیاستوار بنا نهد. او این کار را از طریق استناد به روایت
ه طـور مسـتقیم از ایـن دانیم که او بـگرچه نمی؛به انجام رساند» نگاران بغدادطالیی تاریخ

.کرده استاستفادهـ  باشدبودهالفوطیکه چه بسا ابن از منبعی واسطه ـارکان نقل کرده، یا 

اسی و اشغال عـراق از فروپاشی خالفت عّبۀرشیدالدین با استناد به روایت بغدادی دربار
ز ایـن سوی مغوالن، برتری خرد خویش را به اثبات رسانده اسـت؛ چـرا کـه دوری جسـتن ا

نقل روایت شامی/ مصری را هروایِت ها و خطاهای مواره در تناقضاصیل است که گرفتاراِن
دنی فروافکنده است.ونابخش

!اشتباهۀیک نقط
اشـتباه، پسـینیان را بـه ۀن یـک نقطـشـتگذابـا تنهـا ،برای اینکه ببینیم چگونه خطایی ساده

انـد کـه شاخ و برگ دادن به آن، چنان کـردهرفته با رفتهآنانو،ساختن رویدادهایی کشاندهبر
الـدین قطـبنخسـت از . زنـیمانـد، مثـالی مـیتصـدیقۀگویی آن رویدادها واقعیتی شایست

چـاپ متـداول از کتـاب او ۀو بر پایـ)ق۷۲۶-۶۴۰(حنبلی یونینی بعلبکی محمدبن موسی
گوید:او می؛آغازیممی

من الکرخوتوّجه التتر إلی العراق، وجاء بایجو نوین  ١.فی جحفل عظیم وفیه خلٌق

که در میان آنان شماری ،تاتار به سوی عراق حرکت کرد و بایجو نوین با سپاهیانی عظیمیعنی: (
).از کرخ بودند، از راه رسید

(یعنی ساکنان بخش غربی شهر بغداد)مغوالن از مردم کرخنظامِیهاین سخن، این فرماندۀبر پای

(بخش شرقی شهر بغـداد)ا سپاهیان خود و به یاری مردم کرخ بر ُرصافه یاری جست، و همراه ب

» رافضـی«مخالفانشـان ۀبـر گفتـیا بنـا،امامیۀبا توّجه به اینکه مردم کرخ شیعیورش برد.

بـا دیـدن ،مغـولۀسـال پـس از حملـ۲۰۰حـدود )ق۸۷۴.(دتغری بردی حنفی بودند، ابن
من الکرخ«عبارِت :ه استدداینگونه تغییر اآن را » وفیه خلٌق

نیز نوشته شده است.» بایجو نویان«. نام این فرمانده مغولی به صورت۸۸ـ ۱/۸۷:ذیل مرآة الزمان. یونینی، ١
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من أهل الکرخ الرافض ١.ةوفی جیشه خلٌق

).و در میان سپاهیانش شماری از مردم رافضی کرخ بودندیعنی: (

را افزوده است.» الرافضة«ۀو پس از آن واژ» اهل«ۀیعنی پیش از کرخ واژ
فتـه اسـت کـه در استناد به این خطا، تا جـایی پـیش ربرخی از نویسندگان ناپذیری مسئولیت

نویسد:مغول به بغداد چنین میۀیکی از پژوهشگران معاصر پیرامون موضع شیعه در برابر حمل
ای از هر اّمتی دهشتناک یکی از بدترین مواضعی است که طایفهۀموضع اینان در برابر این فاجع

خـود ۀمحاصـربغداد را بـهمغول سپاهیان اند... شیعیان هنگامی که دیدند در طول تاریخ داشته
٢.توان خود را برای کمک به آنان به کار بستندۀهماند، درآورده

شیعه بودند و اینچنین با مغوالن همدست شدندو چون می ، پس (!!)دانیم که مردم کرخ یقینًا
کـه علیـه بـرادران دینـی و ،شـیعه را»کرخیـان«ایـن شدن صداها برای محکـوم کـردنبلند

.یمشمارمشروع مییحق،(!!)منان شتافتندهموطنان خود به یاری دش

نگاران چنین تهمت بزرگی را به این مردم زدند، در حالی کـه حقیقـت فراتـر از این تاریخ
!  در جای خود قرار نگرفته استنقطهیک این نیست که 

تنهـا ،با مغوالن در حمله به بغداد گفته شدهآنانمردم کرخ و همدستیۀآری! آنچه دربار
جـای که به هنگام کتابـت بـه،برخاسته استذیل مرآة الزمانکتاب یکی از کاتباناشتباه از 
را نوشته است. سخن درست این اسـت کـه کسـانی کـه بـه همـراه » الکرخ«ۀواژ٣»الُکرج«

کسانی کـه در ». کرخ«بودند، نه [= ُگرج]» ُکرج«،فرمانده بایجو نویان به بغداد یورش بردند
رونـد؛ آنـان شـدند سـاکنان کنـونی گرجسـتان بـه شـمار مـیرج شناخته میگذشته به نام ُک

بـه همـراه فرمانـده ،٤پیمانان مغول بودند که گروهی از ایشان به سرکردگی شاه خود داودهم
یورش بردند و ساکنان آن را بـه قتـل ،به بخش غربی بغداد، یعنی کرخ،مغوالن بایجو نویان

ــ تفـاوتی  یعنی ُرصافه ین مردم و ساکنان بخش شرقی شهر ـ، و در این کشتار میان ارساندند

.۷/۴۹:النجوم الزاهرةتغری بردی، ابن.١
منتشر شده است و سخن یادشده سالم الکبریمحنة اال. این کتاب در چاپ بعدی با نام ۱۵۴:زوال الخالفة العّباسیةطه بدر، .٢

آمده است.۱۹۲فحۀدر این چاپ در ص
پرداختند . اینان در آن روزگار با حمله به شهرها و روستاهای اسالمی، به قتل و غارت می۸۸ـ۱/۸۷:ذیل مرآة الزمانیونینی، .٣

.)ق۶۰۱، رویدادهای سال ۹/۱۵۱:الجامع المختصرالساعی، ابن.(برای نمونه نک
.۳۵:زبدة الفکر. بیبرس منصوری دوادار، ٤
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گوید:نگار ارمنی میتاریخم)۱۲۷۲/ ق۶۷۱.(دای کراکوس گنجهقائل نشدند.
١.که در فتح بغداد شرکت داشتند، گردانی از گرجیان بودندهوالکودر میان سپاهیان 

گوید:او میصحیح آورده است. شکل ناگفته نماند که ذهبی این مطلب را به 
٢.راهی بغداد شدتاران و کرج و به یاری حاکم موصلدر میان گروهی از تا]هوالکو[= هوالوو 

م)۲۰۱۳/ق۱۴۳۴(تـازگی در بیـروت که بـهذیل مرآة الزمانهمچنین در چاپ تحقیقی کتاب 

٣به شکل صحیح آمده است.» ُکرج«ۀواژ،منتشر شده

راه شدند و به بغداد و دیگر مناطق عـراق یـورش همهوالکوآری، گروهی از مسلمانان با 
جـز کشـته مردم کرخ در این میان .از آن گروه است،که بدرالدین لؤلؤ، حاکم موصل،بردند

ای نداشتند.بهره،همچون بدرالدین لؤلؤ،خودشمشیر مغوالن و شمشیر برادران دینی شدن با 
شـده اسـت کـه برخـی از موجـب،گـذاری یـک حـرفاشـتباه در نقطـهاست کـهاینچنین

تهمتی ناروا بر مردم کـرخ ،نگاران پیشین آن را به صورت نادرست نقل کنند و از این رهگذرتاریخ
نگاران پیشین و معاصـر بـر هایی که برخی از تاریخنفرینها و لعن ورسواگریاین دارند.روا

اشـتباه اسـتوار ۀطـن یـک نقشـتگذاۀریزند، همه بـر پایـسر مردم کرخ و مذهب آنان فرومی
هـایی را در دل برخـی کینهی گذشته تا به امروز، هاسدهنقطه در طول و اثر ناگوار این ،است
برانگیخته است.از افراد

این اشـتباه را ،گذشتههایسدهپسین در طی سنگاران با وجود این، بسیاری از تاریخ
گاه برخی . آناندنوشتهآنان ۀتاند و گروهی از خاورشناسان نیز از روی نوشرونویس کرده

یانـد و نتـایجایـن خاورشناسـان را تکـرار کـردهۀاز پژوهشگران عرب و مسلمان نوشت
٤اند.نادرست از آن گرفته

ــاریخآن دســته از بســیاری از نویســندگان گرفتــار اشــتباه،در جهــان عــرب و نگــاران ت
روایت شامی/ مصری بودهپیروانشان شده د، و اگـر در ایـن میـان بـه ایـران انـاند که روایتگِر

. ۳۸۰:...أحوال النصاری؛ موریس فیه، ۱۱۱:ریخ فتوحات مغولتا؛ ساندرز، ۵۵:العراق فی عهد المغول اإلیلخانیینخصباک، .١
.۲۸:سالم الشریفة البهیةدول االقدسی شافعی، .نیز نک؛۵/۲۲۵:العبر فی خبر َمن َغَبر. ذهبی، ٢
.آمده است۱/۱۲۴. این اثر به تحقیق دکتر عّباس هانی الجراخ منتشر شده است. خبر ورود بایجو نویان در این اثر در ٣
ایم؛ به این کتاب مراجعه شود. ای مفّصل دربارۀ گروهی از این افراد سخن گفتهبه گونهإعادة کتابة التاریخ. ما در کتاب خود با عنوان ٤
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و دکتـر شـیرین بیـانی تکـرار و بـر ١اس اقبالبنگریم خواهیم دید که همین اشتباه از سوی عّب
گفتـه بـه اس اقبال که پـژواک اشـتباه پـیشهای معروف عّباز لغزشآن پافشاری شده است.

گوید:این است که می،رودشمار می
اسی و اهـل تسـنن از قلبی نسبت به خلفای عّبۀعالوه بر کینمذهب، العلقمی ایرانی و شیعیابن
٢.شیعیان بغداد سخت متألم بودهلقتغارت کرخ و مشهد امام موسی کاظم وۀقضی

وزیرمؤیدالدین محمد ابن«او  را ایرانی دانسته، و این لغزشی ناپسند اسـت کـه از » العلقمِی
وزیرابنمحمددالدین مؤی«آمیختن نام این وزیر با وزیری دیگر به نام  برخاسته است.» القمِی

،درگذشـته اسـت،مغـول بـه عـراقۀسال پیش از حمل۲۶یعنی ،ق۶۳۰القمی در سال ابن
اند.بودهساکن عراق منتسب است که تبار او پیداست به خاندانی ایرانیۀو همانگونه که از کنی

اسی کینه بـه دل داشـت، فای عّبالعلقمی نسبت به خلگوید ابندیگر اینکه اقبال میۀنکت
، کافی اسـت تـا از کتاب الحوادثمنابع تاریخی، و در پیشاپیش آنها مراجعه به در حالی که 

و آن دو او بـه ۀ، و از خـدمت خالصـانرداسی پرده برداعّبۀالعلقمی و دو خلیفنیک ابنۀرابط
.دناحترام متقابل میان آنان حکایت ک

عنـی ترین طـرح علمـی، یاو نظارت بر بزرگبود.ی مستنصر اسعّبۀیکی از این دو خلیف
مدرسـه بـه پایـان رسـید، سپرده بود و چون کار سـاخت را به او،مستنصریهۀساخت مدرس

بـزرگ، بـا اهـدای خلعـت هـا و هـدایایی بـه او و مستنصر در یک جشن رسـمی و مردمـِی
٣همکارانش او را گرامی داشت.

العلقمــی بــاور داشــت و او را دوســت و بــه ابــنا«کــهمستعصــم بــود،دومــین خلیفــه
کرد و کسـانی را کـه بـا او پیونـد داشـتند گرامـی ، و حتی بسیار به او اعتماد می٤»داشتمی
های فراوانی بر پیوند نیک میـان مستعصـم و نیز دالیل و نشانهکتاب الحوادثداشت. در می
وزیر آمده که میابن توان به آن مراجعه کرد.العلقمِی

ایم.های عباس اقبال اختصاص دادهفصلی را به بررسی لغزشإعادة کتابة التاریخما در چاپ دوم کتاب .١
.۱۸۷:تاریخ مغولاقبال، .٢
.۴۶۳:کالعسجد المسبو؛ اشرف غسانی، ۸۱ـ ۸۰:کتاب الحوادثناشناخته، .٣
.۳۳۸:الفخریالطقطقی، ابن.٤
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. اسی بودو ارادتمندترین افراد نسبت به دولت عّبمردان ترین العلقمی یکی از برگزیدهابن

از او یـاد کـرده )ق۶۵۴-۵۸۱(روزگـار او هـمحنفی نگار الجوزی، دانشمند و تاریخسبط ابن
بـه طـول ق۶۴۵تـا صـفر سـال ۶۴۴است. وی در سفر خود به بغداد که از رمضـان سـال 

ی وحـاو سـخنی کـه هالعلقمی بـودهمدم و مالزم ابن،بیش از پنج ماهبرای انجامید، یعنی 
او چنین گفته است: ۀبر زبان نیاورده و درباراو باشداز بدگویی 

١.ار و قاری قرآن بودالعلقمی مردی فاضل، شایسته، پارسا، دیندابن

گوید: او میۀنیز دربارالحوادثکتابۀنویسند
٢.کردآنان را به کارهای نیک سفارش میو دوستدار دانشمندان بود و او دانشمندی فاضل و ادیب 

اند:همچنین گفته
٣.او حدیث شنیده بود و نزد ابوالبقاء عکبری اشتغال داشت

و عکبری حنبلی بود.
گوید:از سخن از امانتداری او میقطقی پس الطابن

وزیر در مورد دارایی ست، پارسا و پرهیزگار بود. پاکدهای دیوان و مردماْنمؤیدالدیِن

بخشـد، و آن مـیاو قـّوت امانتـداری ۀکند کـه سـخنش را دربـاروی سپس داستانی نقل می
بـا ای بود که بدرالدین لؤلؤ، حاکم موصل، برایش فرستاده بود. او پاکدستی در پذیرش هدیه

م موصـل بدرالـدین لؤلـؤ نـزد حـاکۀ، اموال و هدایایی چنـدین برابـر هدیـین هدیهپذیرش ا
العلقمـی ابـن.٤»کند که پس از این چیزی به او هدیه ندهدو از او درخواست می«فرستد می

دانشـمند بسـیار روزگار خـود، یعنـیهمچنین دوست صمیمی یکی از دانشمندان امامی هم
العلقمی یاد کرده است:طاووس بود. او اینگونه از ابنالدین ابنبخشنده، رضی
فزون کنـاد و فرجـامش ااش را بختیکه خدای نیک،العلقمیاحمدبنبنمحمدراستینم دوست

٥را عزیز داراد...

.۸/۷۴۷:مرآة الزمانالجوزی، . سبط ابن١
.۳۶۵:کتاب الحوادث. ناشناخته، ٢
.۱/۱۵۲:الوافی بالوفیات؛ صفدی، ۲/۲۵۸:فوات الوفیاتشاکر، . ابن٣
. ۳۳۸:الفخریالطقطقی، . ابن٤
پ.۲۹۷گ:رسالة المواسعة والمضایقةطاووس، . ابن٥
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شـد، العلقمـی دیـده مـیاین چندگانگی مذهبی کـه در میـان دانشـمندان پیرامـون ابـن
در کنـار ،مـذهباین وزیـر امـامیتسامح نزد آنان حکایت دارد. ۀاز گشایش فکری و روحی

صــغانی حنفــی عمــری، عکبــری حنبلــی و ،فرزنــدانشخــود و در میــان معّلمــان خــود و
امـام حنبلیـان «الحدید شافعی معتزلی را دارد و صغانی حنفی نزد ابوالفتوح حصری، ابیابن
هـایی دانشـمند از آتـش اخـتالفۀاینها بیانگر دوری این طبقـۀ، دانش آموخت و هم١»مّکه

شد.فروخته میبرااست که میان پیروان مذاهب گوناگون آن روزگار بسیار 
برخاسـته از تأثیرپـذیری او از ،هایی که عبـاس اقبـال گرفتـار آنهـا شـدهاین لغزشۀهم
روایت شامی/ مصری استوار گردیده است.ۀهای خاورشناسانی است که بر پاینگارش

المغـول، که بـا عنـوان  ـدین و دولت در ایران عهد مغولدکتر شیرین بیانی نیز در کتاب 
مصـری اسـتناد کـرده و از ـ به روایت شـامی/ به عربی ترجمه شدهةوالسیاسیةینیالدةالترکیب

جسـت؛ زیـرا او بـرای هـایی شـده کـه ای کـاش از آنهـا دوری مـیگرفتار لغـزشهمین رو 
الفـوطی، و ابـنتلخـیص مجمـع اآلداِبویژه جو در منابع روایت اصیل بغدادی، بهوجست
نگـاران بغـدادی، یعنـی کـه بـه دو تـن از تـاریخ ـخته ای ناشـنااز نویسندهالحوادثکتاب
،کرده است. در این دو کتابنـ وقت زیادی صرف  الکازرونی منتسب استالساعی و ابنابن

ایـن در حـالی ؛اسـتاسـتناد شـدهبه روایت اصیل بغـدادی ،مغولۀحملرویدادهای برای 
گیری بسیار محـدود بـوده و ن بهرهایاما ،گرچه از این دو کتاب بهره گرفتهانویسنده است که 

گفتنی اسـت ،افزون بر اینشامی/ مصری استناد جسته است.برساختۀ گاه و بیگاه به روایت 
ها منبع تـاریخی عربـی مـرتبط بـا موضـوع گیری از دهکه این نویسنده خود را از نعمت بهره

این شـاید بـه ؛استهآوردر و دست دوم روی جای آن به منابع عربی متأّخمحروم کرده، و به
ط کافی به زبان عربی بوده باشد.نداشتن تسّلدلیل 

۵۵۰بدون در نظر گـرفتن فهرسـت، بـه ،دکتر بیانیعربی کتابۀتعداد صفحات ترجم
ویـژه اسـی و بـهرسد. من در اینجا تنها به صفحات مربوط به مغول و خالفـت عّبصفحه می

چـاپ عربـی ۲۵۱تـا ۱۸۳یعنی صـفحات اسی، عّبۀخالفت مستعصم، واپسین خلیفۀدور

.۱۳/۱۱۶:البدایة والنهایةکثیر، . ابن١
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صـفحات مـتن اصـلی ۀشـمارجلـد و اشاره خواهم کرد، و در عین حال صفحه)۶۸(مجموعًا
١کنم.می، ذکر صفحه است۱۰۹۶ها جز نمایهکه به،فارسی را

گوید:اسی چنین سخن میخالفت عّبسقوط ترین دالیل مهمۀردکتر بیانی دربا
ای که موجـب تسـریع و تسـهیل ها، الزم است در مورد مسئلهجنگۀقبل از ورود به بحث دربار

بایسـت از ع در ایـن میـان اسـت کـه مـیاین کار شد، بررسی دقیقی به عمل آید، و آن نقش تشّی
اول سقوط خالفت به حساب آید. ایرانیان در طـی قـرون زنـدگی تـاریخی ۀموجبات درجۀجمل

گاه از این معنی غفلـت نکـرده بودنـد کـه در عـین خود، پس از فتح ایران به دست اعراب، هیچ
ایرانیـان از همـان ،. از سوی دیگـردت مّلی و فرهنگی خویش را نیز حفظ کننحفظ اسالم، هوّی

ع بودند، و اقلیت بسیار مهمی که از این مّلـت تشـکیل شـد، ایـران را بـه آغاز جزء پیشروان تشّی
صورت کانون شیعه درآورد.
مستقلی وردن قدرت بالمنازع و به دست آوردن آنچنان حکومتشیعیان برای به چنگ آ

که فرمان رسمیت یافتنش از خارج صادر نشود، به دلیل فقدان نیروی جنگی، راهـی جـز 
منفی و مخفی ۀبه مبارز»تقیه«مبارزات سیاسی در پناه عقیده نیافته، و با پیش کشیدن اصل 

اس بـر ایـران، عّبندی سال حکومت آلمتوّسل شده بودند، به طوری که در طول پانصدوا
٢.های مهمی در راه تخفیف نفوذ آن به دست آوردندچندین بار شیعیان موفقیت

گوییم: ایرانیان از آغاز به صف پیروان امامان شیعه نپیوستند، بلکـه در پاسخ به این سخن می
ا بـر مـذهب ابتـد،جز شهرهای کوچک و مشخصی مانند قم و کاشـان و...به،سرتاسر ایران

اهل سّنت را در خـود ۀاهل سّنت بودند. ایران در طول تاریخ، هزاران تن از دانشمندان پرآواز
رونـد. و اینان از افتخارات شهرها و مذاهب گوناگون این کشور به شـمار مـیاستپرورانده

ود، شـمـیشـناخته که امروزه به نام ایـران ایجغرافیاییۀع به عنوان مذهب رسمی منطقتشّی
صفوی اعالم شده است.حکومت ۀتنها در دور

ادامه آنکه از پیوستن ایرانیان به صف پیروان امامان شیعه سخن گفته، در پس از نویسنده 
(بـرای دسـتیابی بـه ... به دلیل فقدان نیروی جنگی، راهـی جـز مبـارزات سیاسـی «:افزایدیم

، و آنگـاه بـه تعبیـر »نیافتـهن امامان شـیعه)(یعنی عقیدۀ پیوستن به صف پیروادر پناه عقیده قدرت)

مترجم.. در این نوشتار ارجاع به ترجمۀ عربی این اثر حذف شده است١
. ١/٣٠٤:دین و دولت در ایران عهد مغول. بیانی، ٢
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هـدف بـرای رسـیدن بـهکارگیری این اصل)ابتکار به(یعنی » اصل تقیهبا پیش کشیدن«نویسنده 
صدر پیروی از اهل بیت پیـامبرطلب و ایرانیان را مردمی فرصت،این سخنان.دارندگام برمی

های سیاسی خود و به منظور به خواستهگوید آنان برای رسیدن کند، و میدروغگو معّرفی می
کنند.از تقیه استفاده می،حفظ هویت مّلی خویش
اسـی سـخنی سراسـر نادرسـت عامل شیعی فروپاشی خالفـت عّبۀسخن نویسنده دربار

دقیـق دو کتـاب پـیش کتـاب و تلخـیص مجمـع اآلداب(گفتـه است، و اگر او خود را با خواندِن

الکـازرونی بـه زحمـت ابناریِخمختصر التست، مانند کتاب هایی از آن دو کتاب)الحوادث
و ،اما او با مراجعه به منابع پسـینی؛آوردهای درست و مهمی به دست می، آگاهیافکندمی

.بخشدت قّوتواند دیدگاه خود را پندارد که میچنین می،گاه جانبدارانه

تـاریخ ، جامع التـواریخ، ةجامعالحوادث الدکتر بیانی بدون شک به منابع اصیلی چون کتاب 
روایت صـحیح مستند به ها همگی الطقطقی استناد کرده است، و این کتابابنالفخرِیو ، گزیده
مغول بـه عـراق نوشـته شـده، و یـا ۀاما استناد به منابعی که از نظر زمانی پس از حمل؛اندبغدادی

هـای خـود از آنهـا بـا نـام ما در نوشـتهبانه است، ومنابعی که در بیشتر اوقات جانبدارانه و متعّص
زش ایـن فصـل از کتـاب او کاسـته و حتـی او را دچـار ایـم، از ارروایت شامی/ مصری یاد کـرده

پسـینی و یهـاکتـابۀاز جملـ. ه استهایی کرده که نیازی به آن نبودماجراجوییو گویی تناقض
توان به این موارد اشاره کرد:میمستند به روایت شامی/ مصری که نویسنده از آنها بهره جسته،

مغـوالن بـه ۀ. وی به هنگـام حملـ)ق٦٦٠.(د، از منهاج سراج جوزجانی طبقات ناصریـ 
زیست.قالع اسماعیلیه و عراق در هند می

.)ق۷۲۸پس از .(داف الحضره ، از وّصتجزیة األمصار وتزجیة األعصارـ 

.)ق۸۴۵.(د، از مقریزی كالسلوـ 

.)ق۹۰۳.(دخواند میراز ، روضة الصفاـ 

.)ق۹۴۲.(دخواندمیر ، از حبیب السیرـ 

. )ق۱۰۱۹مقتول(ه شوشتری امامی ، از قاضی نورالّلمجالس المؤمنینـ 

.)ق۱۰۸۹.(دالعماد حنبلی ، از ابنشذرات الذهبـ 
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اسـی اختصـاص دارد، بـه شـایعات و دولـت عّبسقوطکه به ،نویسنده در فصل یادشده
ایـن افسـانه ۀشـده را بـر پایـمطالب گفته، و کردهشده استناد ویدادهای تحریفها و رافسانه
به کرخ و ریختن خون و بردن ق۶۵۴اسیان در سال سپاه عّبۀکه پس از حملاست هدانهبنیاد 

العلقمـی اسـدی شـیعی امـامی، وزیـر این شهر، مؤیدالدین ابـنۀآبرو و اموال ساکنان شیع
این افسانه از سوی برخی از نویسندگان اهل تحقیق، و در یوست.پهوالکوبه ،اسیدولت عّب

در رد شـده اسـت. او ،پیشاپیش آنان دکتر سعد الغامـدی، پژوهشـگر اهـل سـّنت سـعودی
هـایی اتهـامۀدرباررا دیدگاه خود سرانجام پیرامون این موضوع، اندیشی پژوهش خود با ژرف

کند:میدارند، چنین بیان العلقمی روا میکه به ابن
ۀنویسـند(منهـاج سـراج)کنند، و در پیشاپیش آنـان جوزجـانی العلقمی را متهم میکسانی که ابن
تعّصـب ۀها را در اصل با انگیزنگاران سّنی متعّصبی هستند که این تهمت، تاریخطبقات ناصری
قهرآمیـز هـای خصـمانه و احساسـات اند انگیزهکوشیدهاند، والعلقمی نسبت دادهمذهبی به ابن

هـا قاطعانـه خود را در برابر این وزیر مسلمان شیعه پنهان دارند. از این رو، اگر با اینگونه روایت
نگـاران در . پـس آنچـه ایـن تـاریختردید نگریستۀمخالفت نشود، دست کم باید آنها را به دید

١ارد.اند پایه و اساس علمی دقیق و محّققانه ندله گفتهأگزارش خود پیرامون این مس

خود با عنوان  ًأإعادة کتابة التاریخ، الغزو المغولی للعـراق ما در کتاِب ایـن افسـانه نموذجـا
ۀکـه بـا خامـ،ایـم کـه ایـن روایـتو در آنجـا گفتـه٢ایـمرا با تفصیل بیشتری بررسی کـرده

سـال هـم ای است که حتی پیرزنان کهـنافسانهۀنویسندگان شامی/ مصری بافته شده، بر پای
کنند.را باور نمیآن 

فرماندهی فرزند خلیفه و به سپاه مستعصم ،ق۶۵۴سال در آمده است کهاین روایت در 
، بـه آن از اهالی کرخ بودبه دلیل حادثۀ قتلی که متهِم،حنبلیاتدار کوچک دوفرمانده سپاه، 
ابن رو از همی؛نداختبه فکر انتقام ارا حمله کرد و همین حمله وزیر نشین کرخ محلۀ شیعه

این کار را به دو طریق و با و ا.را برای حمله به عراق برانگیزدتا آنان ارتباط برقرار کرد مغوالن 
:ارسال دو نامه به انجام رساند

ببینید.)۲(چ۶۱۴- ۵۸۷، إعادة کتابة التاریخی از این کتاب را در . گزیدۀ فصل۳۴۲:...اسیةسقوط الدولة العّبالغامدی، .١
سالمیة در تهران منتشر شده است.م از سوی دارالتقریب بین المذاهب اال۲۰۱۲/ ق۱۴۳۳چاپ دوم این کتاب در سال .٢
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سپس حـروف نامـه را برادرش، به این صورت که موی سر او را تراشید، و از طریق یکی ـ
:اش رسیدای که به استخوان جمجمهبه گونه،بر پوست سرش کند

مویش بلنـد شـود، و ای در سر گردید. آنگاه مدتی او را رها کرد تا و هر حرفی از نامه مانند حفره
سرانجام وی را نزد مغوالن فرستاد. بخشی از آنچه بر سر او نوشته بود، این عبارت بود: چون نامه 

او را تراشـیدند، و نامـه را را خواندید سر او را ببرید. فرستاده به نزد مغوالن رسـید، و آنـان مـوی 
١.خواندند و سر از بدن او جدا کردند

اش با آنان نگاریالعلقمی به مغوالن فرموده است که برادرش را بکشند تا نامهیعنی ابن
فاش نشود.

ۀالعلقمی ارسال شد، و ایـن بـار نیـز همچـون نامـیکی از غالمان ابنۀوسیلدوم بهۀنامـ
غالم حک کـرد، و در آن فرمـود تـا ۀآن نامه را بر روی جمجمنخست رفتار کرد؛ یعنی 

سر او را از بدن جدا کنند و مغوالن نیز چنین کردند.
ذکـر کـرده ،واصل شافعی، یکـی از ارکـان روایـت شـامی/ مصـریجریان این دو نامه را ابن

گوید:است. او می
وایی بر عراق را برایشان آسان سوی مغوالن فرستاد و فرمانرالعلقمی غالم و برادرش را بهابن

انجام آن ۀخود در عراق گردانند، و مغوالن نیز وعدۀکرد، و از آنان خواست که او را نمایند
٢.را بدو دادند

العلقمی خود وزیر بود، و در آن هنگام این منصب را برعهده داشـت. در اینجا باید گفت ابن
صب وزیـری مستعصـم بـود کـه او را از دوران تر از منکافر مهمآیا منصب نمایندگی مغوالِن

با احترام میانشان وجود داشت؟هآمیز و همراتشناخت و پیوندی محّبجوانی می
و دیگـر پیـروان ٤نگاران پس از او، همچون ذهبـی شـافعیو تاریخ٣سپس یونینی حنبلی

ند، و حتـی اهواصل نقل کردند و این دو نامه را از ابناهمکتب شامی/ مصری، وارد عرصه شد

ن فرستاده را یک نفر بیان کرده است. وی ای)۲۶۳-۸/۲۶۲(طبقات الشافعیة الکبریاین سخنی است که ُسبکی آن را در .١
اند: غالمش و برادرش. دانسته، ولی در منابع روایت شامی/ مصری آمده است که آنها دو نفر بوده

.۶/۲۱۵:مفّرج الکروبواصل، ابن.٢
.۱/۸۷:ذیل مرآة الزمانیونینی، .٣
.۴۸/۳۴:سالمتاریخ االذهبی، .٤



۳۱|رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق

نـد و بـا بـاور بـه اینگونـه خرافـات، اهروزگاران ما نیز به این خبر استناد جسـتشماری از هم
ند.اهخردی خود را به اثبات رساندکم

که پایـه و اساسـی ،با مردود شمردن این روایت،سعد الغامدی، پژوهشگر سعودیدکتر 
گوید:جز شایعه ندارد، می

زننـد، وارد تاریخ اسـالم قلـم مـیۀهای خاورشناسانی که دربارکتابگونه شایعات حتی دراین
و در پیشـاپیش ،اند. بسیاری از این خاورشناسان همان تهمتی را بـه شـیعیانشده و بدان پرداخته

وزیرآنان ابن زنند. در این میان، شـاید اشـاره بـه نگاران اهل سّنت میاند که تاریخزده،العلقمِی
هـیچ نیاز کند. راورتـی بـیخاورشناس ما را از بیان دیدگاه دیگر خاورشناسان بی١دیدگاه راورتی

اتهامـاتی را بـه مسـلمانان شـیعه و ،ایحساب و کتابی و بدون هیچ حد و مرزی، به صورت فله
وزیر وارد میویژه به ابنبه کنـد کـه العلقمـی را محکـوم مـی. او چنان خصمانه ابنکندالعلقمِی

لعلقمـی اابـنۀبـوده اسـت. او دربـارهوالکـووزیر بـه ۀنامۀو یا نویسندد عینی گویی خود شاه
٢.در بیت خلیفه، و ماری در آستین وی(پنهان شده)العلقمی خائنی بود ابن«گوید: می

،، پسـر تـولیمنکوقاآنمغول دارای دالیل خاص خود بود. ۀسخن درست این است که حمل
و در پـی ٣م۱۲۵۱/ق۶۴۹ربیـع اآلخـر سـال نهمر تاریخ د،پسر چنگیزخان پادشاه مغوالن

ق۶۵۰از سـال دست کم ، و ٥در همان سال بر تخت شاهی نشست٤بزرگقوریلتای تشکیل 
جهان اسالم در ایران و عـراق و از هایی صدد فتح سرزمیندرتا فرمان داد هوالکوبه برادرش 

ر ایـن، میـان حملـه بـه کـرخ در سـال بناب٦که تا آن هنگام فتح نشده بود.،شام و مصر برآید
وجود ندارد و هیچ ارتباطی گفته شده، علقمی الجویی ابنانتقامۀروحیۀو آنچه دربارق۶۵۴

کرد.در مسیر رسیدن به عراق حرکت میق۶۵۰از سال هوالکو

از نظامیان انگلیسی که مّدتی معاون فرماندار پنجاب بوده م)۱۹۰۰سال زنده در حدود H. G. Raverty(هنری جورج راورتی .١
مسّلط بودبه،فارسیـهای محّلی هندو، و زبانییهای سانسکریت و اوستااست. او به زبان و کتاب هویژه زبان پشتو، کامًال
جوزجانی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. طبقات ناصری

.۳۳۸:...اسیةلة العّبسقوط الدوالغامدی، .٢
تاریخ مختصر و در )۲۹۶(صتاریخ الزمانالعبری در . این همان تاریخی است که ابن۳/۶۵۹:تاریخ جهانگشایجوینی، .٣

دانسته است ق۶۴۸حّجۀ سال از آن یاد کرده است. رشیدالدین همدانی بر تخت نشستن منکوقاآن را ذی)۴۵۷(صالدول
.)۲/۷۳۴:)خ مبارک غازانیتاری(جامع التواریخ .(نک

شد. قوریلتا: مجلس شورای مغولی که از عموم امیران و مقامات دولتی تشکیل می.٤
.۱۶۰:تذکرة الشعراءدولتشاه سمرقندی، .٥
تاریخ فرمان منکوقاآن مبنی بر حرکت سپاه کتاب الحوادث. نویسندۀ ۷:زبدة الفکرةبیبرس منصوری دوادار، .برای نمونه نک.٦

.)۳۱۱:کتاب الحوادث(دانسته است ق۶۵۱هوالکو را سال 
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کنیم:میبازگو این شایعه دربارۀ در اینجا پاسخ زودهنگام دکتر حسن ابراهیم حسن را نیز 
فـتح بغـداد از سـوی مغـول بخشـی از طرحـی کهبا این حقیقت تاریخی سازگار نیستها دیدگاهاین 

رفـت، و ایـن پـس از فـتح به شمار مـینسیاسی بود که هدف از آن گسترش قلمرو امپراطوری مغوال
و ایران و گرجستان و قفقـاز و روسـیه و لهسـتان و... صـورت های آسیاامپراطوری شمالی چین و میانه

همانگونـه کـه سـّنیان را دربرگرفـت، ،پذیرفت. افزون بر این، کشتار مردم بغـداد از سـوی مغـوالنمی
١.نشین بود، به غارت رفتشیعهۀآنان در کرخ، که محلۀشامل حال شیعیان نیز شد، و خانه و کاشان

بهـره ) ق۱۰۱۹.(ده شوشـتری همچون قاضی نورالّلـاز سخن کسانی ای کاش استاد بیانی 
کنده از فرقـهمحیطی نابسامان ه در چرا که قاضی نورالّل،گرفتنمی ورزی و گرایـی و کینـهو آ

که بـه محـض محیطی بوده است؛ محیطی زیست، و آنچه نوشته در چنین نفرت در هند می
امامی بودنش، بر او حکم تازیانه جاری ساختند و اجرای همین حکـم او ۀآشکار شدن شیع

ۀسال پس از واقعـ۳۱۳، یعنی ق۹۴۹ه در سال قاضی نورالّل.رستادفدرنگ به کام مرگ را بی
برای اثبات دلیل و برهانی ، پس چگونه دکتر بیانی از سخن او به عنوان استزاده شده،بغداد

گیرد؟دیدگاه خود بهره می
تـا ثابـت کنـد ،خوانـدمیر اسـتناد جسـتهحبیـب السـیِردکتر بیانی همچنین بـه کتـاب 

لی کـه در قــالع در حـابـود و ،اسـیعّبۀد ارتبـاط بـا مستعصـم، خلیفـصـدنصـیرالدین در
؛برای خلیفه فرسـتاد» غّرا به زبان عربیایهبا قصید«ای همراه نامه،برداسماعیلیه به سر می

وزیر از ترس پیدا شدن رقیبی برای خود، آن را به دست خلیفه نرساند.ولی ابن ٢العلقمِی

و ایی نصیرالدین با خلیفه مستعصـم سراسـر افسـانه اسـتبه نظر ما حکایت ارتباط ادع
روی داده بسـیار فاصـله دارد.ق۶۵۶از نظر تاریخی با آنچه در سـال ،)ق۹۴۲.(دخواندمیر 

کسانی که با این شایعه ۀ. افزون بر دکتر حسن، از جمل۴/۱۶۲:سالم السیاسی والدینی والثقافی واالجتماعیتاریخ االحسن، .١
راد زیر اشاره کرد:توان به افاند، میاند، یا بدان پاسخ گفتهمخالفت کردهالعلقمی با مغوالن)(اتهام همدستی ابن

؛مختصر تاریخ بغداد فی القدیم والحدیثعلی ظریف العبیدی األعظمی البغدادی در کتابـ
؛٣٥:یلخانیینالعراق فی عهد المغول االدر کتاب ك دکتر جعفر خصباـ
؛راقیةاألقالم الع، مجّلۀ »الغزو المغولی کما صّوره یاقوت الحموی«دکتر بّشار عّواد معروف، در مقالۀ ـ

؛٩٧:تاریخ العراق فی العصر العّباسی األخیردر ،فهدمحمدـ دکتر بدری 
؛١٧، ١٤:سقوط الدولة العّباسیةـ دکتر سعد الغامدی، در 

.١١٠:مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آندکتر نورالّله کسایی، پژوهشگر ایرانی، در ـ
.۱/۳۰۷:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
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مغول به بغداد، به کتاب وّصاف الحضره استناد کـرده، ۀحملۀافزون بر اینکه او در فصل ویژ
بوده است.عصر هموقوع این حمله با نگاری که نه کتاب تاریخ

نایـن اسـت کـه نصـیرالدین از ،ادعـاییۀاز دالیل بطالن موضوع این نام اچـاری و سـِر
کرد در آن محاصـره شـده و یـا اضطرار شدید به قالع اسماعیلیه پناه آورده بود و احساس می

رسـد کـه او برد. از همین رو نامعقول به نظر مـیحتی در جایی شبیه زندان با ترس به سر می
ای که سرسختانه بر این باور بود که حاکمان خلیفهنوشته باشد، آن هم اسی نامه عّبۀه خلیفب

تـوز کینـهاویند، و اسماعیلیان نیز او را دشمن اسماعیلی و پیروان مذهب اسماعیلیه دشمنان 
شود به مستعصم فرستاده، محرمانه که گفته میۀدانستند و حتی آشکار شدن این نامخود می

وانست به نابودی او بیانجامد.تمی
او بخوانیم و ببینیم اخالق ناصریکتاِبۀهای بیم و ترس نصیرالدین را در مقدمباید نشانه

بـه زبـان گوید و در حق حاکم اسماعیلی تقیه سخن میۀبر پایکه او چگونه آشکارا از رفتار
گوید:او میسازگار نباشد.گشاید، حتی تا جایی که با باورها و اعتقاداتشمدح و ستایش می

در وقتی افتاد کـه بـه سـبب تقلـب روزگـار، اخالق ناصریتحریر این کتاب که موسوم است به 
بنـد پـای١قوهستانۀجالء وطن بر سبیل اضطرار اختیار کرده بود و دست تقدیر او را به مقام خط

در ایـن تـألیف شـروع ،که در سطر کتاب مذکور مسطور اسـتبه سببی،گردانیده، و چون آنجا
ۀپیوست موجب قضی

ـــم ـــی داِرِه ف ـــَت ـــا ُدم ـــم م فـــی أرِضـــِهموداِرِه وأرِضـــِهم مـــا ُدمـــَت
ما یوقی المرء به نفسه وعرض«و نِصّ از ،، جهت استخالص نفس و عـرض»ه کتب له صدقةکّل

ه آن وضع دیباجه بر صنعتی موافق عادت آن جماعت در ثنا و اطراء سادات و کبراء ایشان، اگرچـ
بـه ایـن علـت .سیاقت مخالف عقیدت و مباین طریقت اهل شریعت و سّنت است، چاره نبـود

٢.کتاب را خطبه بر وجه مذکور ساخته شد

خطبـۀ کتـاب ،الع اسـماعیلیهاز همین رو گفته شده است که نصیرالدین پس از فروپاشی ِقـ
را تغییر داد.اخالق ناصری

: نام قدیم والیتی در خراسان جنوبی که در آن دژهای مستحکمی برای اقامت پیروان مذهب اسماعیلیه هستانُقهستان/وق.١
ساخته شده بود.

پ.۲گ:اخالق ناصریمقدمۀنصیرالدین طوسی، .٢
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اجباری نبود، ولی اقامتی چه در واقعاسماعیلیان اگراین اقامت نصیرالدین در قالعبنا بر
اف ری همچـون وّصـنگاران متـأّختا جایی که حتی نزد تاریخ؛رفتاجباری به شمار میشبه

. پـس ١»هسـتان زنـدانی بـودبرای مدتی طوالنی در بالد ُق«شایع بود که نصیرالدین الحضره 
به تصویر کشیدن آن است:صدد دراینچنین که دکتر بیانی نبوده قضیه آنگونه 

نزد اسماعیلیه با خارج مکاتبه داشته است و هرگـاه در خواجه نصیرالدین طوسی به هنگام اقامت 
٢.توانسته از دنیای ورای دژها اطالعاتی کسب نمایدمایل بوده می

بـا .دهـدارجاع مـیالفوطی ابنتلخیص مجمع اآلداِبرای این مطلب به کتاب سپس بوی 
فلسـفی هـایپرسـشو نصیرالدین پیرامون مسائل مکاتبات بینیم که میاین کتاب مراجعه به 
گوید: الدین قیصر معروف به تعاسیف میعلمچه آنکه ؛بوده است

هـایی از حکمـت ای برای من نوشت که در آن پرسـشسماعیلیه نامهانصیرالدین طوسی از بالد 
٣.مطرح کرده بود

تا دکتر بیانی بتواند اّدعا کند نصیرالدین هرگـاه ،نه سیاسیند،اهها فلسفی بودپس این پرسش
.ی دنیای دژها اطالعاتی کسب نمایدتوانسته از ورامایل بوده می

، منکوقاآنسفارش ۀبر پای،با نصیرالدین و اعتماد سریع او به خواجههوالکومدارای در حقیقت 
بزرگی در مغولستان برپا کند:ۀقصد داشت رصدخانمنکوقاآنبوده؛ چرا که هوالکوبرادر 

بـه هنگـام وداع )منکوقـاآن(=قاآننگکـهُمپیمـای.جهاندخواجه نصیرالدین چون بافضایِلو صیِت... 
٤.فرستداینجا ]را[فرموده بود که چون قالع مالحده مستخلص گردد، خواجه نصیرالدین )هوالکو(برادر 

:که آوازۀ اوهمچنان

خواست این دانشـمند در کنـارش باشـد تـا از تجربیـات او در بود و میرسیدههوالکوبه گوش 
٥.نجوم بهره گیرد

.۳۹گ:تجزیة األمصاروّصاف الحضره، .١
.۱/۲۵۲:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
.(چ جواد)۶۱۷-۶۱۶)/۱(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.٣
المراصد الفلکیة فی العالم ؛ نیز: صاییلی، ۹۰۸- ۲/۹۰۷:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .نک.٤

.۲۸۰، ۲۷۸:سالمیاال
.۳۰:نصیرالدین طوسیآداب المتعلّمینالخشاب، مقدمۀ .٥
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:گویددهد و میاسی پیوند میفت عّبخالسقوط را به دکتر بیانی شیعیان ایران و عراق 

های ایرانی و بغداد بـود، ولـی شـیعیان کـه پیوند حکومتۀمذهب رسمی ایران، تنها رشت،نسّنت
دانسـتند کـه تکیـه بـر اسیان را تحمل کرده بودند، خلفا را غاصبانی میسلط عّبطی اعصار رنج ت

برسـانند. صـدد آن بودنـد تـا حـق را بـه حقـداراند، و به این دلیـل درزدهعجایگاه خاندان علی
ع در ایران آیین پاست، تشّیسِردانستند که تا زمانی که این دستگاه برخوبی میهمچنین ایشان به

هـای هد شد. بدین جهت با نفوذ کردن تدریجی در حکومت و با دسـتیابی بـه شـغلحاکم نخوا
خصـوص ها در شهرها و دهات عراق عرب، بـهها و برانگیختن اقلیتدستگیاس و ایجاد دوحّس

ع از که، تزلزلی در ارکان دستگاه ایجاد کردند و سـرانجام نیـز دسـت تشـّیدر بغداد و مشاهد متبّر
١.مد و کار را یکسره کردآستین مغول به در آ

تاریخ این است که ابتدا در ذهن خود تصویری بسازد، و پس از آن ۀندبدترین گرفتاری پژوه
گیری از آن باشد؛ زیرا در این حالت بهرهدر میان منابع تاریخی به دنبال تأیید و اثبات درستی

گیرد و دیگـر ه خود را میای که سخن موافق دیدگامنابع و متون گزینشی خواهد بود، به گونه
طرفــی او از بــین خواهــد رفــت و بــه پیــروی از بــیاز ایــن راهکنــد و هــا را رهــا مــیســخن
دکتر بیانی ابتدا در ذهن خود تصـویری که بینیم های نفسانی گرفتار خواهد شد. میخواهش
متـون تواند نظرش را تأیید کند، و آنگـاه کـه ایـنه و سپس از متونی سود جسته که میساخت

کوشد. ما در این پژوهش دالیل فراوانی بـر تفسیر و توجیه آنها میدرنیازش را برآورده نسازد 
این سخن ارائه خواهیم کرد.

پندار و گمان است و هیچ ارتباطی بـا تـاریخ و جغرافیـامتأسفانه آنچه دکتر بیانی نوشته 
قشـی نداشـته ناسـی هـیچخالفت عّبسرنگونی ع ایرانی در ندارد. حقیقت این است که تشّی

به شمار این کشورکه مذهب رسمی،تسننپیروان مذهبزیرا شیعیان ایران در قیاس با،است
افـزون بـر اینکـه در آن ؛چند برابـر آنـان بـودسنترفت، بسیار اندک بودند و شمار اهل می

آنها و شهرها و سنگدل بر سرها و فجایعی بودند که مغوالِنروزگاران مردم ایران درگیر مصیبت
مقیم بغداد نیز به عنوان شهروندان تابع دولتی به نـام ایـران آوردند. ایرانیاِنروستاهایشان می

تـا دکتـر بیـانی بتوانـد ،دادندایرانی به آنان نمیۀو گذرنامهشناسنامو همچون امروزه نبودند 

. ۱/۲۵۸:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .١
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ها تنها به عنوان مسلمان، در ایرانیان، ترکان، هندیان، عربان و دیگر ملیتگوید.باینگونه سخن 
حاکم ۀکه خلیف،اسیعّبۀخلیفۀزیستند. این مردمان در سایعراق، مرکز خالفت اسالمی می

که چون خود نبودند ای های بیگانهبردند، و مزدوران سرزمینبه سر می،مسلمانان بودۀبر هم
خود خوانده شوند.رزمینها آمده بودند، به نام سایشان از آن سرزمینۀآنان و یا خانواد

شیعیان عراقی گرچه در اقلیت بودند، ولی دانشمندان و رهبران خود را داشتند، در حـالی 
ای نداشتند گوید که گویی ایشان از خود هیچ ارادهای سخن میکه دکتر بیانی از آنان به گونه

ها و ایجاد دو دستگی«جز و منتظر بودند ایرانیان از آن سوی مرزها از راه برسند؛ ایرانیانی که 
»کـهخصوص در بغداد و مشـاهد متبّرها در شهرها و دهات عراق عرب، بهبرانگیختن اقلیت

کاری نداشتند.
ع از و سـرانجام دسـت تشـّی«کـهرسـدانگیز میشگفتۀدکتر بیانی در ادامه به این نتیج

اسی را سرنگون کرد، عّبیعنی قدرتی که خالفت؛»را یکسره کردآستین مغول به در آمد و کار
قدرت مغوالن نبود، بلکه قدرت شیعیانی بود که لباس مغوالن به تن داشتند!

در میان محیط بزرگ اهل سّنت شـمار انـدکی بودنـد، و ظلـم و ،گفتیم که شیعیان ایران
شایسـته کنون نصیب نگذاشته بود. ا، این شیعیان را نیز همچون سّنیان ایرانی بیستم مغوالن

در ،اکثریت غالـب مـردم عـراق. به وضعیت شیعیان عراق در آن روزگار نیز نظر افکنیماست 
پیـروان امـام ۀدربـار)ق۵۶۲-۵۰۶(ای کـه سـمعانی سّنی حنبلی بودند، به گونـه،آن روزگار

در این سرزمین چنین گفته است:احمدبن حنبل
و شاید نتوان پیروان او را در بغـداد و پیروان امام احمدبن حنبل در میان ایشان بسیارند و پرآوازه،

١.و نواحی آن و در جزیره به شمار آورد

ای را در هـای فرقـهدر چنین حالتی به مصلحت اقلیت شیعه نیسـت کـه اخـتالف،بر اینبنا
همچنین اگر به دوران خالفت ندارد.برتری پیروان شماِراز جهِتمحیطی برانگیزد که در آن
کسـانی صخانـدان رسـول خـداۀامامیه و شـیعۀواهیم دید که شیعمستعصم نظر افکنیم، خ

مستعصـم، ۀخواندند، و بـا اجـازجویانه آنان را به نام رافضی و اهل رفض میبودند که عیب

.۲۷۷/ ۲:األنساب. سمعانی، ١
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اسی و باالترین قدرت روحانی و سیاسی کشور، آشکارا بر منبرهـا بـه آنـان دشـنام عّبۀخلیف
گوید:الفوطی میند. ابنکرددادند و ایشان را به کفر متهم میمی

از دانشـمندان بـزرگ و فاضـل، و در سـّنت ] اخـت، ابوصـالح حنبلـیواعـظ نـامبردار بـه ابـن[
کـرد و در راه خـدا بـه وعـظ نفـرین مـیگیر و متعّصب بود؛ اهل بدعت را بر باالی منبـِرسخت

و شـد داشـتند. داد، و او را یارانی بود که در مجلسش آمدای بها نمیکنندهسرزنش هیچ سرزنش
از نشست از بیم فتنهاش برای او پیشامدهای ناگواری رقم زد، تا جایی کهگیریتعّصب و سخت

رود، وی نزد به فرمان مستعصم اجازه یافت و برخاست با مردمان عوام بازداشته شد، و پس از آن 
است:بیت خواند که دو بیت آن چنین ۱۲۰ای در بیش از نشست، قصیدهواو چون نزد 

لّلـــ الِعـــدیفالحمـــُد علـــی کبـــِت ِه
فــــی مجلِســــنا الِبــــدعیُّ مــــا یــــدخُل

ِس َمجُّ والــــتَّ فِض الــــرَّ ــــِل أه ــــِض ودح
ـــــــتلِس المخ الســـــــارِق ـــــــبیَه ١إال َش

ان رافضیان و مجوسـکنندۀکنندۀ دشمنان و نابودحمد و سپاس خدایی راست که سرنگونیعنی: (
)ت، مگر آنکه چونان دزد راهزن وارد شود.را به مجلس ما راه نیسگزاریهیچ بدعتاست.

جـز ،هـافرقهۀمستعصم کسی بود که آشکارا از گمراهی همۀرتبدر میان دولتمردان عالی
که چون دید مستعصـم، زکریـای قزوینـی شـافعی را بـه گفت؛ همچنانخود، سخن میۀفرق

سمت قاضی حّله و واسط برگزید، گفت:
پراکنده شدند، و از میان آنهـا سـّنیان اشـعری بـر حقنـد و دیگـر دو فرقه و اّمت مسلمان به هفتاد

٢.ها همگی گمراهندفرقه

کـرد. های خاص نیز دخالت میافزون بر این، مستعصم در امور مربوط به اعتقادات و سّنت
الجوزی حنبلی، محتسب بغداد، فرمان داد الدین عبدالرحمن ابنبه جمالق۶۴۱او در سال 

(رصـافه و های هـر دو سـوی بغـدادسرایی در محلهنی در روز عاشورا و نوحهخوااز مقتل«تا 

.٣»جلوگیری کندعبن جعفرجز در شهادتگاه موسی، بهکرخ)

نشـین کـه در شـمال شـهر شـهری شـیعه در دوران مستعصم مردم شهر نیل ـهمچنین، 

.(چ الکاظم)۵/۹۸، تلخیص مجمع اآلدابدر » اختابن«برگرفته از شرح حال .١
ار آثار البالد وأخبو )۴۴۷، ۵۴(صمفید العلومگیری از دو کتاب . بر پایۀ تحقیقات ما، با بهره۳۱:مفید العلومزکریا قزوینی، .٢

های طبقات یک از کتابقزوینی، شافعی بوده، در حالی که شرح حال او در هیچمحمدزکریابن )۴۱۴، ۲۲۷(صالعباد
شافعیه نیامده است.

.۲۱۲:کتاب الحوادثناشناخته، .٣
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ـ رئـیس  استر بودهنشین حّله واقع شده، و از گذشته تا حال از نظر اداری تابع این شهشیعه
کشتند. وی مردی پسـت و فرومایـه بـود کـه بـه زنـان شـهر ق۶۵۴پاسبانان شهر را در سال 

کـرد. مـردم شـهر شـکایت خـود را از او نـزد خلیفـه شد و به آنـان تجـاوز مـیور میحمله
چـون خبـر کشـته ». به آنان توجهی نشـد«مستعصم، و وزیر و صاحب دیوان او بردند، ولی 

چ، فرمانده نظامی ترک، را بـرای تنبیـه َلالدین َقسیفوااسبانان به خلیفه رسید، شدن رئیس پ
آنان گسیل داشت. این فرمانده نظامی بـه آن شـهر رفـت و بـرای مردمـی کـه بـه ناموسشـان 

:ای به اجرا درآوردمآبانهن نازیشده بود، مجازات سنگیحرمتی بی

آنان را کشت، شماری را به دار آویخت، گروهی شماری از ،وی جماعتی از مردم را دستگیر کرد
١.های بسیاری را به آتش کشید و اموال صاحبانش را چپاول کردرا دست و پا برید و خانه

یعنی خلیفـه مستعصـم،  ـاین است که چرا این سه تن ،پرسشی که در اینجا مطرح است
وزیر و ابنابن هر نیـل کـه بـه دختـران و در مـورد مـردم شــ الدوامی صاحب دیوانالعلقمِی

زنانشان از سوی رئیس پاسبانان تعّرض شده بود، نتوانستند عادالنه رفتار کنند؟ حقیقت تلخ 
یک از این سه تـن نبودنـد و فرمان هیچبهدر پاسخ به این پرسش این است که سپاهیان گوش

بود، و اینان فرمانده سپاه، و دیگر فرماندهان نظامی ،اتدار کوچکقدرت واقعی در دست دو
پرسـیم: از دکتر بیـانی مـیحال گونه ارزش و اعتباری قائل نبودند.برای مسئوالن دولتی هیچ

ای تنها میان شیعیان و سّنیان بوده است؟های فرقهچه کسی گفته است که اختالف
اهل ها و اختالفبرخی از درگیریکهدر این باره گفتنی است های شدید تنها در میان خوِد

مغـوالن بـه فرمانـدهی ۀ، اندکی پیش از حملق۵۹۶ّنت وجود داشت. برای مثال در سال س
مسجدی در شهر بنیانگذاِر، شماری از حنبلیان به دلیل شافعی بودِنق۶۵۶در سال هوالکو
حنبلیـان، شـیخ «همچنین اندکی پیش از ایـن رویـداد، ٢آن مسجد را به آتش کشیدند.،مرو

الولیـد، خود از بزرگان حنبلی بود، به دلیل رفت و آمد نزد ابوعلی ابـنابوالوفاءبن عقیل را که
های او مطـالبی آنان در نوشته«؛ زیرا »متکّلم معتزلی، مجازات، و او را به اعتزال متهم کردند

.۳۲۵:کتاب الحوادثناشناخته، .برای آگاهی از جزئیات این رویداد نک.١
.۲۹-۱۳/۲۸:البدایة والنهایةکثیر، ابن.٢
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. از ایـن رو ١»یافته بودند که از بزرگداشت معتزله و طلب آمرزش برای حالج حکایت داشت
ریختن خونش را روا، و کشتنش را مباح دانستند، و به ارتـداد او حکـم او را کافر خواندند و«
شیخ حنبلیان، ی، دموسی هاشمی بغدابن ابیعبدالخالقابوجعفر شریف . در این میان ٢»ادندد

. ٣»خون ابوالوفاء را روا دانست، و او و یارانش به مباح بودن کشتن وی فتوا دادندریختِن«نیز 

بزرگان حنبلی بود، در پی این حکم، خود را پنهان کرد، و با بیمناکی اوضاع ابوالوفاء که خود از 
ای به پا کرد که چهار سال به طول را زیر نظر گرفت. این رویداد در میان صفوف حنبلیان فتنه

حنبلیان را نیز گرفت.انجامید، به گونه ٤ای که گزند آن دامن گروهی از خوِد

گوید: اگـر توانـایی آن را وی، واعظ و فقیه شافعی، هم میَبّرمحمدبینیم که همچنین می
ستاندم. و این بـدان معنـی اسـت کـه از نظـر او حنبلیـان اساسـًاداشتم از حنبلیان جزیه می

در رمضـان ؛چینی پرداختندمسلمان نبودند، و از همین رو بود که حنبلیان علیه او به دسیسه
و او به این واعظ فقیه گفت:هنگام زنی نزد او فرستادند شبق۵۶۷سال 

دم و آن را فروختم و با پـول آن ایـن شـیرینی را خریـدم. دوسـت یای ریسام؛ پنبهمن زنی ریسنده
دارم شیخ نیز از آن بخورد که حالل است. شیخ از شیرینی تناول کرد و زن برفت. آنگاه او بـه می

. چون بامداد فرا رسید هـر سـه همراه همسر و فرزند کوچکشان نشستند و از آن شیرینی خوردند
٥.تن مرده بودند

:در همان دوران

الـدین صابونی و زینو حنبلیان و ابن،بن سعید خبوشانی، فقیه شافعی مصربن موفقمحمدمیان 
٦.دانستندخواند، و ایشان او را کافر میای بر پا بود؛ او ایشان را کافر مینجیه فتنهابن

خالصـانه بـه دفـاع از شـهر خـود ق۶۵۶با مغوالن در سال مردمان بغداد در رویارویی 
در این دفاع مقّدس شیعه و سّنی در کنار هم بودند. دشمنان این مدافعان بـیش و برخاستند، 

.۱/۳۲۲:الذیل علی طبقات الحنابلةرجب، ابن.١
.۳۲:تحریم النظر فی کتب الکالمقدامة، ابن.٢
.۱/۳۲۲:همانرجب، ابن.٣
.۱۲/۱۲۰:البدایة والنهایةکثیر، ابن.٤
:العبر؛ ۳۹/۲۹۸:مسالتاریخ اال؛ ذهبی، ۶/۳۹۰:طبقات الشافعیة الکبری؛ سبکی، ۸/۲۹۲:مرآة الزمانالجوزی، سبط ابن.٥

، عقد ؛ عینی۴/۲۲۴:شذرات الذهبالعماد، ؛ ابن۳/۳۳۸:مرآة الجنان؛ یافعی، ۱/۲۱۴:الوافی بالوفیات؛ صفدی، ۴/۲۰۰
.۱/۱۰۰:(العصر األیوبی)الجمان 

شته است.درگذق۵۸۷. خبوشانی به سال ۶/۱۱۵:النجوم الزاهرةتغری بردی، ؛ ابن۸/۴۱۴:مرآة الزمانالجوزی، سبط ابن.٦
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یاد کرده اسـت و در ایـن نیز رشیدالدین همدانی را از هزاران تن بودند. رویدادهای این دفاع 
شیعه و سّنی تفاوتی قائل نبودند.مغوالن هم در کشتار مردم عراق میان میان 

تـاریخی هـایهـای مـذهبی بـه برخـی از شخصـیتدکتر بیـانی بـا اسـتناد بـه گـرایش
جوییم، با توّجه به اصـلی کـه ما ضمن آنکه از این دیدگاه دوری می.داردهایی روا میتهمت

ها را رقـم هایی که این رویدادهای مذهبی شخصیتدکتر بیانی بدان گرایش دارد و بر گرایش
کید میزده اهللافضلاسی سّنی حنبلی بود. ابنعّبۀمستعصم بالّله خلیفگوییم:ورزد، میاند تأ

عمری گوید:
آغاز فقه آموخت، و در [بن حنبل] او محّدثی سّنی و نیکوسرشتی واالمقام بود و بر مذهب احمد

١.ها به احمد همانند بوددر تمامی دیدگاه

اتـداراسی، یعنی مجاهدالدین دوترین فرماندهان سپاه عّباز بلندپایهافزون بر این، دو تن
سـپاه خالفـت ۀمانـدبود، بـه نـابودی بـاقینشاه که شیعه و سلیمان،٢که حنبلی بودکوچک 

از آنـان هوالکـوتسـلیم کردنـد، هوالکـواسیان پرداختند. هنگامی که این دو خـود را بـه عّب
ان را گرد آورند تا او با آنان لشکری برای فتح سرزمین شام سپاه و فرماندهۀماندخواست باقی

فریـب ــ و نجـات خـویشهوالکـوچه بسا بـرای نزدیکـی بـه  سامان دهد. این دو فرمانده ـ
سـرانجام آنـان و ۀخوردند و هزاران تن از سپاهیان را به مغوالن تسلیم کردند، و مغوالن همـ

گوید:گذراندند. رشیدالدین میتیغ ِمشاه را از دو سلیمانکوچک اتداردو
هر دو بیرون آمدند و باز ایشان را به شـهر )شاهو سلیمانکوچک اتداردو(صفر ایشان ۀپنجشنبه غّر

صـحبت د. لشکر بغداد در شیننرنبمصر و شام ریِکقان خود را بیرون آرند تا به ِچفرستاد تا متعّل
ایشـان را بـر هـزاره و و خالص یابند؛ آنکه مید اهاندازه بخلقی بی،ایشان عزم بیرون آمدن کردند

٣.تمامت را بکشتندهصده و دهه قسمت کرد

اسـیان شکسـت خـورد، کـه در آن سـپاه عّب،ق۶۵۶در نهـم محـّرم سـال ٤مزرفهدر پی نبرد 

.۲۴/۲۴۴:األبصارك مسالالّله عمری، فضلابن.١
وی به رسم حنبلیان این مدرسه را «:به اتمام رسیدق۶۳۷از کارهای معروف او ساخت مدرسۀ مجاهدیه است که در سال .٢

.)۱۵۷:کتاب الحوادث(ناشناخته، » بنیان نهاد و چیزی بر آن وقف نکرد
.۸۹۹- ۲/۸۹۸:)تاریخ مبارک غازانی(واریخ جامع الترشیدالدین همدانی، .٣
.)۵۲۰/ ۴:معجم البلدان(یاقوت، فرسخی بغداد روستایی در سه.٤
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کشـتی بـه خـارج از )یـا چنـد(جواهرات و اموال گرانبهایش را جمع کرد و با یک کوچک اتداردو
مغوالن بر او یـورش بردنـد و نگذاشـتند او بـه هـدفش برسـد، و بـر امـوال و اما ؛بغداد گریخت

خلیفه مستعصـم نیـز در ١جواهرات او دست یافتند، و او از مرگ نجات یافت و به بغداد بازگشت.
کـه در پایتخــت بـا مغــوالن ،شــماری از مـردم غیــر نظـامی بغــداددر نـابودی ایـن میـان خــود 

؛ــ مشـارکت داشـت شـودبه عنوان نیروی مقاومت مردمی یاد مـیو امروزه از آنان جنگیدند ـمی
از او خواسـت هوالکـوایسـتاد، هوالکوزیرا هنگامی که او خود را به مغوالن تسلیم کرد و در برابر 

تا آن جنگجویان شریف غیرنظامی را در اختیار او گذارد تـا وی از آنـان آمـار گیـرد. هنگـامی کـه 
اطمینـان کردنـد، همـراه ،شـان بـودکه خلیفـه،اند و ایشان به سخن اوخلیفه رفت و آنان را فراخو

تیغ گذراندند.آنان را از دِمۀخلیفه رفتند تا خود را تسلیم مغوالن کنند، و مغوالن هم
گوید:الله میرشیدالدین فضل

. خلیفـه بگوی تا مردم شهر سالح بیندازند و بیرون آیند تا شماره کنیم:بعد از آن با خلیفه گفتو 

گـروه سـالح که مردم شهر سالح بیندازند و بیرون آیند. اهل شهر گروهزدند به شهر فرستاد تا ندا 
٢.آوردندآمدند و مغوالن ایشان را به قتل میانداخته بیرون می

شـاه، نـه تنهـا بـرای و سـلیمانکوچک اتدارآری، خلیفه و یاران بزرگ نظامی او، همچون دو
مغول که در راه عراق بودند خود را آماده نکردند، بلکه به دلیل غفلت و رویارویی با سپاهیان

ۀمانـدیاری کردند تا بـاقیهوالکوتجربگی سیاسی، و نیز به امید نجات جان خویش، به کم
نیروی نظامی و مقاومت مردمی که در کوچه و خیابان و بر بـاالی دیوارهـای شـهر بـه دفـاع

مشغول بودند، نابود شوند.
یقتی که دکتر بیانی از آن غفلت کرده یا خود را نسبت بدان غافل نشان داده، این است حق

ای بـا نصـیرالدین طوسـی و مـذهب شـیعه که گروهی از زمامداران مسلمانان که هیچ رابطه
را ترغیب کردند و برای وی هدایا و اموالی فرستادند، و حتی برخی از آنـان هوالکونداشتند، 

ن خود به یاری او شتافتند و بـرادران دینـی خـود را در ایـران و عـراق و دیگـر به همراه سپاهیا

. (چ الکاظم)۴/۳۶۰؛(چ القاسمی)۷۰:، تلخیص مجمع اآلدابالفوطیابن.١
.۲/۹۰۰:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .٢
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این افرادند:ۀها کشتند. از جملسرزمین
١ملک صالح اسماعیل، فرزند بدرالدین لؤلؤ، حاکم موصل.ـ الف

نیازهـا و «مغوالن با بدرالـدین لؤلـؤ اتـابکی مکاتبـه کردنـد و بـه او فرمـان دادنـد کـه 
ایشان را اجابت ۀن را در مورد تجهیزات جنگی فراهم آورد. او نیز خواستهای آناخواسته

، همچنان کـه ٢و اموال و هدایایی را به همراه فرزندش اسماعیل نزد مغوالن فرستاد» کرد
. ٣»هایی به او کردندشماری از سپاهیانش هم کمک«

شادباش برای ابوبکربن سعد سلغری، حاکم فارس، فرزندش سعد را به منظور عرض ـ ب
فرستاد. او همچنین به هنگام حمله به بغـداد، سـپاهی هوالکوفتح قالع اسماعیلیان نزد 

افـزون بـر اینکـه .فرسـتادهوالکـواش فراهم ساخت و آنان را نزد به فرماندهی برادرزاده
جـّدیتی بغداد مشـارکت داشـت، و از خـود چنـان حمله به نیز در ،، فرزند سعدمحمد

٤واداشت.ودنش را به ستوالکوهنشان داد که 

رهسپار بغداد شد، عالءالدوله، اتابک یزد، ابوبکربن حـاجی خراسـانی هوالکوـ هنگامی که  ج
٥تن برای پیوستن به او گسیل داشت.۳۰۰ـ به همراه  مظّفر بودکه یکی از افراد خاندان آل را ـ

سـف، از اتابکـان لرسـتان، بـن هزاراکلـةراهی بغداد شد، اتابـک ُتهوالکوهنگامی که ـ د
٦.ن ملحق کردیاا نوقکیتبوسپاه او را به هوالکوسوی او رفت و داوطلبانه به

مغـوالن بـه ۀرفت و او در جریان حملـمنکوقاآنبدرالدین مسعود، حاکم لرستان، نزد ـ  ھ
٧.ملحق کردهوالکوبه سپاه ایران بدرالدین را 

.۴۷۹)/۲(۳:خطیرةاألعالق الشداد، ابن.١
.۱۷۹:)ق۶۶۴تا ۶۴۸(رویدادهای سال عقد الجمان؛ عینی، ۱/۸۸:ذیل مرآة الزمان؛ یونینی، ۶/۲۱۵:مفّرج الکروبواصل، ابن.٢
.۴۸۲:تاریخ مختصر الدولالعبری، ابن.٣
قالۀ(به نقل از م۶/۴۹۹:اسالمیدائرة المعارف بزرگ ؛ ۱۸، ۱۴:(تاریخ سلغریان فارس)جامع التواریخ رشیدالدین همدانی، .٤

.قزوینی)محمداز » ممدوحین شیخ سعدی«
؛ ۱/۱۵۷:مطلع السعدین؛ عبدالرّزاق سمرقندی، ۲/۱۹۷:جغرافیا؛ حافظ ابرو، ۲/۲۹۳:مجمل فصیحیباهلی خوافی،  .٥

از اتابکان یزد بود که پس از . عالءالدوله یکی۴:تاریخ آل مظّفرر؛ محمود کتبی، ۹پ ـ ۸گ:مواهب الهیهالدین یزدی، معین
حاکم یزد شد.ق۶۳۷درگذشت پدرش در سال 

.؛ نیز نک۱/۷۳:نامهشرف؛ بدلیسی، ۴۱:منتخب التواریخ معینی؛ نطنزی، ۵۴۳:تاریخ گزیدهحمدالّله مستوفی، .٦
.۲۰۸:مجمع األنسابای، شبانکاره

.۵۵۷، همان:حمدالّله مستوفی.٧
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هـای خـود را بـه دربـار اموال و دارایـی،مامدارانافزون بر آنچه گفته شد، گروهی از زـ و
به سوی ایـران و عـراق در حرکـت بـود، بـا هوالکوفرستادند، و یا هنگامی که منکوقاآن

الـدین بن شـهابمحمـدملک کامـل، ه های خود نزد او شتافتند. از جملهدایا و دارایی
هوالکـورسید، و هوالکوبه خدمت «ق٦٥٤در سال ، کهغازی اّیوبی، حاکم میافارقین

او را گرامی داشت، و او را امان داد و فرمانی بدو عطـا کـرد و وی بـه سـرزمین خـویش 
همچنـین ٢نزد او رفت.نیز در همان هنگام ملک مظّفر پسر حاکم ماردین ، و١»بازگشت

[اّیملک عزیز پسر ناصر صالح«ق٦٥٥در رمضان سال  وبی] حـاکم الدین یوسف ثانی
بـرای او هوالکـورفـت، و هوالکـونـزد وارهای شـاها هدایا و ارمغانهمراه ب... حلب، 
مـذهب که در میان آنان حتی یک نفـر شـیعهیو افراد دیگر؛٣»صادر کردو پایزه فرمان 

خورد.هم به چشم نمی
گذشته از این، باید گفت نخستین کسی که مغوالن را به قول خود به جنـگ بـا ملحـدان 

ـ برانگیخت، مردی قزوینـی بـود کـه در دسـتگاه حکومـت  عیلییعنی پیروان مذهب اسما ـ
به عنوان قاضی القضات اشتغال داشت. او شـمس بکـر قزوینـی الـدین احمـدبن ابـیرسمًا

ه مسـتوفی،آنگونـه کـه همشـهری ایـن قاضـی، حمدالّلـ،طور کلـینام داشت، و بهشافعی 
ارم سـاکنان ایـن شـهر را هـزمذهب بودنـد، و تنهـا یـکگوید: عموم مردم قزوین شافعیمی

نـزد محمـدالـدین ه فرزنـدش رضـیهمین قاضی القضات همـرا٤دادند.حنفیان تشکیل می
. ایـن رویـداد را در خبـری برانگیخترفت و او را برای حمله به قلمرو اسماعیلیان منکوقاآن

د، انـه مستوفی و دیگـران آوردهطوالنی منهاج سراج جوزجانی، رشیدالدین همدانی، حمدالّل
٥است.و دکتر بیانی نیز آن را نقل کرده

. ۲/۱۷۰:سالمدول االهمو، ؛ ۵/۲۲۱:العبر فی خبر من غبرهمو، ؛ ۴۸/۲۵:سالمتاریخ االذهبی، .١
.۴۷۹/)۲(۳:األعالق الخطیرةشداد، ابن.٢
:سالمدول االهمو، ؛۴۸/۲۸:سالمتاریخ اال؛ ذهبی، ۲/۹۰۸:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ رشیدالدین همدانی، .٣

الدین یوسف ثانی در این اثر، ارسال هدایا از سوی ناصر صالح(۵/۲۲۱:العبرو،هم؛۲۳/۱۸:سیر أعالم النبالء؛ همو،۲/۱۷۱
. )ذکر شده استق۶۵۴در سال ،بن غازی اّیوبیمحمدفرزند 

.(حمدالّله مستوفی قزوینی)همین نویسنده ظفرنامۀبه نقل از ؛یج:حمدالّله مستوفی قزوینیۀتاریخ گزیدنوایی، مقدمۀ .٤
جوزجانی، .. نیز نک۸۱۱:تاریخ گزیده؛ حمدالّله مستوفی، ۲/۸۶۳:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ انی، رشیدالدین همد.٥

.۲۳۷- ۱/۲۳۶، دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، ؛۱۸۲-۲/۱۸۱:طبقات ناصری
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نقش این زمامداران مسلمان در ۀآمیز و جانبدارانهای تعّصبنگاران در مورد ریشهتاریخ
البته در ایـن میـان ١اند.دست یازیدن به جنایت در عراق و دیگر مناطق، خود را به نادانی زده

سـقوط الدولـة خـود بـا عنـوان ۀانـدکتر سعد الغامدی، پژوهشگر سعودی، در کتاب محّقق
این افـراد را در ریخـتن خـون بـرادران اسیة ودور الشیعة بین الحقیقة واالتهامالعّب ، نقش مهّم

گوید:مسلمان خود مورد توّجه قرار داده است و می
نه در درون بغداد بلکـه از بیـرون آن، و بیـرون از ،گناه بزرگ و خیانت سترگی که عناصر اسالمی

خوزسـتان را در ۀتـر از عـراق کنـونی و منطقـکـه سـرزمینی کوچـک اسیان ـحکومت عّبقلمرو 
هـا فعاالنـه بـه شده بودند، این بود که مسلمانان از میـان همـین محلـهآنـ مرتکب گرفتبرمی

همکاری با مغوالن در حمله به بغداد برخاستند، و در کنار آنان به کارهای زشت و ناپسند دست 
همکـاری کردنـدیازیدند و در ر کـه در همچنـان؛یخـتن خـون مسـلمانان بغـداد بـا مغـوالن

ای که مغوالن علیه مسـلمانان عـراق و جزیـره و شـام مرتکـب های سهمگین و ددمنشانهجنایت
٢.شدند، با ایشان همکاری کردند

هم مغـوالن و یـاوران آنـان هـیچبا این حال، دکتر بیانی از این حاکماِن گونـه سـخنی پیمـاِن
افزاید:ادامه میگوید و درمین

کـه تعدادشـان ،اندرکاران حکومتمغول به بغداد، ایرانیان ساکن عراق و دستۀدر جریان حمل
مذهب، یکی ایرانی ل شیعیهایی زده بودند، ولی دو شخصیت طراز اّودست به فعالیت،کم نبود

انی، خواجـه نصـیرالدین ترین نقش را ایفا کردنـد: یکـی دانشـمند و روحـو دیگری عرب، مهم
ۀ... خواجـه کـه شـیع.العلقمـیبـنمحمـدو دیگـری سیاسـی و دیـوانی، مؤیدالـدین ،طوسی

دانسـت، و چـون اس را تکلیف شرعی و مّلی خـود مـیاثناعشری و ایرانی بود، برانداختن آل عّب
٣.کردپوشی نیز نمیدید، پردهزمان کار را فرا رسیده می

گوید: وی همچنین می
خواجه نصیرالدین طوسی از بیرون مشغول عملیـات خرابکارانـه بـر ضـد دسـتگاه خالفـت اگر
٤.ساختراه ورود مغوالن را هموار می،طور مستقیم، و از درونالعلقمی بهاسی بود، ابنعّب

.ایمتفصیل سخن گفتهبهإعادة کتابة التاریخنگاران در کتاب دربارۀ دیدگاه این تاریخ.١
.۳۵۲:...سقوط الدولة العّباسیةالغامدی، .٢
.۱/۳۰۵:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٣
.۳۰۹/ ۱همان:.٤
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کاهد؛ زیرا قلـم هـر آن میۀاین سخنی نادرست است و از اعتبار علمی و دانشگاهی نویسند
دارد، بـنویسنده خود آن را پـاس که ارزش و اعتباری است و شایسته است ای دارای نویسنده

های خود پیش رود، که اینگونـه راه پیمـودن و های نفسانی و تعّصبنه اینکه بر موج خواسته
ندارد.فرجامی پیش رفتن جز گمنامی و دست کم گرفته شدن از سوی خوانندگان 

مطـالبی کـه در ایـن بـاره نگاشـته، ۀنبیشـتریدر فاضـل مـا ۀتردیدی نیست که نویسـند
ــ تـأثیر پذیرفتـه اسـت.  که ما پیشتر بدان پرداختیم اس اقبال آشتیانی ـاز سخنان نادرست عّب

خواهم تنها کشم و از ایشان میاند به چالش میعقیدهمن دکتر بیانی و دیگرانی را که با او هم
یـا یهـودی و یـا صـابئی از ،یک مسـیحییک نمونه بیاورند که مسلمانی سّنی یا شیعه، و یا 

و آنان را برای حمله به عـراق تحریـک کـرده باشـد. کردهدرون عراق با مغوالن ارتباط برقرار
اند باید استثنا کـرد؛ زیـرا اینـان نگاران شامی/ مصری گفتهالبته در این میان آنچه را که تاریخ

نـد، و ایـن اهارتباط با مغوالن مـتهم کردالعلقمی را به برقراریابن،دروغکسانی هستند که به
ۀپـرورد؛ چـه آنکـه ایشـان دسـته اسـتای آنـان بـودتهمت ناروا برخاسته از تعّصب فرقـه

اویند. دکتر مصطفی جواد این روایت را تهمتی دانسته ۀتیمیه و یا تأثیرپذیرفتگان از اندیشابن
. ١»انـدالعلقمـی نسـبت دادهابـننگاران مصـر و شـام و پیشـینیان عـوام آن را بـه که تاریخ«

العلقمی شیعه بود چنین تهمتی را به او نسبت دادنـد، و اگـر او از آن رو که ابن«افزاید: میاو
. پیشتر دیدگاه دکتر غامدی را نیز در ٢»داشتشیعه نبود هیچ کس به او این تهمت را روا نمی

کردیم.که همانند دیدگاه دکتر مصطفی جواد است، ذکر ،این باره
ــ اصـیل ایـن رویدادهاسـتکـه روایتگـِر اگر نویسندۀ فاضل ما نوشـتۀ رشـیدالدین را ـ

زده و نادرست همانند آنچه در کتـابش بـه رشـتۀ های شتابخواند، کافی بود تا از داوریمی
کـه ،و دربارۀ نصیرالدین طوسی به دو مأخذ استناد کـرده اسـتاکند.پرهیز تحریر درآورده، 

بسیار زیاد است. این دو ق۶۵۶اسی در سال از واقعۀ سرنگونی خالفت عّبهانی آنفاصلۀ زما
. )ق۱۰۱۹.(دشوشتری مجالس المؤمنیِن، و )ق۹۴۲.(دمیرخواند حبیب السیِراثر عبارتند از: 

. ۱/۵۸۹:فی التراث العربیجواد، .١
. ۲/۳۲۳:، بخش کاظمین»الناظمك السل«همو، .٢
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پسندیده نیست که دکتر بیانی منابع معاصر با رویدادها و یا نزدیک به آنهـا را رهـا کنـد و بـه 
روی آورد.منابع پسینی 

گوید، ایـن باشـد کـه بـه بشاید یکی از دالیلی که موجب شده دکتر بیانی چنین سخنی 
برخـورد القاب شماری از ایرانی تباران ساکن عراق، مانند تهرانی، زنجانی، دامغانی، و قمـی

ای چـون قـم و جز شـهرهای کوچـک و پراکنـدهکنیم که بهکرده است. بار دیگر یادآوری می
ند و در این بـاره همـین اهتسّنن بودمذهببرخی از مناطق ری، سرتاسر ایران پیرو کاشان، و 

که آرامگاه امام هشـتم شـیعیان را در خـود ،در ایرانکافی است که بگوییم مردم شهر طوس 
کردند.و اگر شیعه بودند چنین نمی١»دادندا آزار میرنشزائرا«، استجای داده

ــین گفتنــی اســت کــه  ــا همزمــانهمچن نخســتین مــوج برآمــدن مغــوالن در عرصــۀ ب
و ٢»رهبـر شـافعیان قـزوین«بینیم که ابوالخیر قزوینـی طالقـانی، های اسالمی، میسرزمین

مســجد جــامع رســمی خلیفگــان «یکــی از اســتادان مدرســۀ نظامیــۀ بغــداد و از واعظــان 
ر میـان مـردی دروزی در پـی دیـده شـدن نشسـت، وعظ میکه در قزوین بر منبِر٣»اسیعّب

ه شـود کـمـی، چنان از جان خویش بیمناک استشد شیعه گفته میدرختان نزدیک شهر که 
وی مانـدن ،شهر را ترک کند، و چون مردم شهر بـر مانـدن او پـای فشـردنددریگمیتصمیم 

که نام ابـوبکر و عمـر را بـر روی فلـزی نقـش کننـد و آن را د پذیرمیدر شهر را به این شرط 
ا سرخ شود و بر پیشانی گروهی از بزرگان شیعه داغ نهند، و مـردم نیـز چنـین حرارت دهند ت

دسـتار خـویش را بـر روی پیشـانی آوردنـد و ،کردند. این بزرگان پس از آن از بـیم رسـوایی
در حـالی کـه دسـتار بـر دیـدگان کردنـد،و شـد مـیآنان آمد«گوید: آنگونه که قزوینی می

.٤»ینندکشیدند تا مردم آن داغ را نبمی

بعدها اقدام ابوالخیر طالقانی تا اشاره کنیم که از آن رو این حکایت را آوردیم در اینجا ما 
در پـی نـزاع و درگیـری بار یککههمچنان؛کردندسّنت و روشی شد که بر پایۀ آن عمل می

.)ق۴۱۲(رویدادهای سال ۹/۴۰۱:الکامل فی التاریخاألثیر، ابن.١
.۱۰۰:الدبیثیالمختصر المحتاج إلیه من تاریخ ابنی، ذهب.٢
...کسائی، .؛ نیز نک۱۱۷:مشیخة النّعال البغدادی. نّعال بغدادی، ٣ .۱۶۹، ۱۵۱:مدارس نظامیه
.۴۰۲:آثار البالد وأخبار العبادزکریای قزوینی، .٤
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جرمـاغون، حـاکم مغـولی ، ر استمیان سّنیان و شیعیان قزوین بر سر اینکه کدام مذهب برت
چنـین کـرد. ، )ق۶۳۹-۶۲۶.(حـکی پادشـاه مغـوالن دااسان در زمـان حکومـت اوکـخر

گوید:ه مستوفی میحمدالّل
یـل و بـراهین معقـول و پـیش امیـر جرمـاغون، و بـه دال،الدین زاکانی به خراسان رفتامام رکن

رضـی  ــمنقول، اهل شیعه را ملزم گردانید و تمغایی از آهن به نام امیرالمؤمنین عمربن الخّطـاب
، و کار مذهب اهل سـّنت دتش بر پیشانی روافض نهبساخت و حکمی بستد که آن بر آـ الّله عنه

١.به سعی او رونق و طراوت گرفت

(حک ایرانم) بود که۱۷۳۵-۱۵۰۱/ ق۱۱۴۸تا ۹۰۷.تنها در دوران حکومت صفویان
بـه عنـوان مـذهب شیع گروید. در این دوران مذهب شیعۀ امامیـهتطور گسترده به مذهب به

مـذهب امامیـه در حضـور همگنـان پدیـدار «به سخنی دیگـر رسمی کشور شناخته شد، و 
خطبـۀ امامیـه در «هنگـامآن اسـت،نگـاران نوشـتهیا آنگونه که یکـی از تـاریخ؛٢»گشت

نگـاری دیگـر، در حـالی کـه از دوران تـاریخ، و در عین حال ٣»دارالسلطنۀ تبریز خوانده شد
: کنـدمـیاینگونه یاد با لحنی خصمانه ز آن اگوید، ماعیل صفوی سخن میشاه اسحکومت

.٤»و مذهب مذموم شیعۀ شنیعه در قلمرو او شایع گشت«

وزیـر نسـبت دادهاس اقبال به ابـنهایی را که عّباگر اتهام و در واقـع سـخنان ،العلقمـِی
هـای تر بیانی نیز همان اتهـامیابیم که دکدرمی،پروفسور ادوارد براون را تکرار کرده، بخوانیم

که ما پیشتر بدان پرداختیم، تکرار کرده است.،اس اقبال راعّب
ن طوسـی نسـبت که دکتر بیانی بـه نصـیرالدی،رادر اینجا باید اتهام همدستی با مغوالن 

گفـتو شـترا از حمله به بغداد برحذر داهوالکو،یکی از منّجمانم. کنی، بازگو داده است
هـای شـگفت جـّوی در پـی اسـی خواهـد انجامیـد و پدیـدهحمله به قتل خلیفـۀ عّباین که

خواهد داشت:
بـاران نبـارد؛ :ومیآفتـاب برنیایـد؛ سـ:اسبان بمیرند و لشکریان بیمـار شـوند؛ دومههمآنکه اّول 

.۸۰۵:تاریخ گزیدهحمدالّله مستوفی، .١
ر.۱۱۴گ:مجمل التواریخناشناخته، .٢
ر.۷۰گ:تقویم التواریخحاجی خلیفه، .٣
.۲۰۳گ:تاریخ راقمراقم سمرقندی، .٤
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نبات از زمین نروید؛ ششم آنکـه :زلزله خراب شود؛ پنجمه باد صرصر برخیزد و جهان ب:چهارم
١.بزرگ در آن سال وفات کندیهپادشا

افزاید:رشیدالدین می
بعـد از آن خواجـه نصـیرالدین گفتند رفتن به بغداد عین مصلحت است.اتفاق بهبخشیان و امرا 

کرد. خواجه متوّهم گشت و پنداشت که بر سـبیِلگاچینداشت و با وی کطلب را طوسی محمد
نشود. فرمود که پس چه باشد؟ گفـت: آنکـه یک حادث گفت: از این احوال هیچ.امتحان است

٢.خان بودوگهوالبه جای خلیفه 

کند:استشهاد میصخواجه آنگاه به این حدیث از پیامبر
٣.های خدایند، و با مرگ و زندگانی کسی ناپدید نشوندخورشید و ماه دو نشانه از نشانه

کند:تفسیر میدکتر عبدالمجید بدوی، استاد مصری دانشگاه، این سخن را چنین 
بتواند »و پنداشت که بر سبیل امتحان استخواجه متوّهم گشت«:شاید این عبارت رشیدالدین

درآمده بـود، و چـه بسـا هوالکوتازگی به خدمت تهمت را از خواجه دور کند؛ زیرا او در واقع به
گاهی از حسن نّیت او در برابر مغوالنمی باشـد. افـزون پنداشت که این نخستین امتحان برای آ
ویـژه شـیعیان و او بـرای مسـلمانان، و بـه«گویـد: خواجه مـیۀشاکر کتبی نیز دربارر اینکه ابنب

داد و از کرد، و کارهایشـان را انجـام مـیعلویان و حکیمان و... سودمند بود، و به آنان نیکی می
د بانفوذ دولت مغـول . و این پس از آن بود که وی از افرا»کرداوقافشان نگهداری و محافظت می

نظر قـرار دهـیمشد. اگر این سخن ابن درخـواهیم یافـت کـه دسـت کـم دلیـل ،شاکر را نیز مّد
نیرومندی بر سوء نّیت خواجه نسبت به دستگاه خالفـت و نیـز بـرادران مسـلمانش کـه بـا او در 

٤.مذهب مخالف بودند، وجود نداشته است

آید تأییـد دیگری که از عبارت یادشده به دست میتوان با احتمال سخن دکتر بدوی را نیز می
برای آزمـودن او هوالکوو آن این است که نصیرالدین بیمناک شد و پنداشت که پرسش ؛کرد

به دلیل آنکه منّجمـان او را از حملـه بـه بغـداد هوالکوچه آنکه در پی این ماجرا ،بوده است
گوید:میترسانده بودند، مجازات کرد. آقسرایی در این باره

.۲/۸۹۲:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .١
.همانجا.٢
.نک» لحیاتهالینخسفان لموت أحد وال،الشمس والقمر آیتان من آیات الّله«. دربارۀ حدیِث۴۸:مسامرة األخبار. آقسرایی، ٣

و... .؛۶۸۲، ۱/۶۷۸:الخالف؛ شیخ طوسی،۳/۲۷:الصحیح؛ مسلم، ۲/۲۴:الصحیح؛ بخاری، ۶/۷۶:المسندأحمد، 
.۲۷۰:سالمیالتاریخ السیاسی والفکری للمذهب السّنی فی المشرق االبدوی، .٤
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منّجمان که در دفع قمع خلیفه و منع لشکر از بغداد سخن رانده بود و نصیحت در تعّصب دینـی 
ضّرا و بأس به حکم یاسا قـدم در راه عـدم آن به خیانت موصوم کردند، و در شّدت ،تقدیم داشته

١.نهادند و به ثواب آخرت رسیدند

وده کـه شـیعه در همدسـتی بـرای دکتر بیانی پیش از نگارش این فصـل بـر ایـن بـاور بـ
هـایی لغـزشگرفتـار سرنگونی خالفت عّباسی نقش اساسی داشته است، و همین بـاور او را 

بود.ها در امان میکه ای کاش کتاب او از این لغزشکرده 
این است که میاین لغزشۀاز جمل گوید:ها

همـدان بـه منظـور حملـه بـه و اردو زدن در،به عراق عجـمهوالکوبه هنگام رسیدن خبر ورود 
چـون ،رفتنـدان ایـن فرقـه بـه شـمار مـیبغداد، علمای شیعۀ شهر ِحّله که از معتبرترین روحانی

و فقیـه ،س حّلـیوبـن طـاوبن حسـنمحمدبن مطّهر حّلی، سّید مجدالدین سدیدالدین یوسف
در پـیش کـه اری روند و او را بـه کـهوالکوتصمیم گرفتند که نزد العّزبن ابیمحمدالدین شمس
٢.تشویق و با مغوالن بیعت کنند،داشت

گوید:وی در پایان می
ع آن زمان در عراق عـرب بـه شـمار های مهم تشّیآشکار است که در عملیات حّله، که از پایگاه

٣.استوی گردانندۀ اصلی کار بودهاندرکار آن بودند، خوِدرفت، و شاگردان خواجه دستمی

الحدیـد نسـبت داده، ابیرا به ابنهوالکونزد از عالمان حّلی تن این هیئت دکتر بیانی خبر رف
نشـده الحدید محتـرم شـمرده ابیابنشهرت نارواست و قلم و یاما با کمال تأسف این نسبت

شـرح الحدیـد و ابـیو دیدار با او را به ابنهوالکوخبر رفتن این هیئت را به نزد بیانیاست. 
است؛ زیرا این سخن هـیچ ارتبـاطی بـا یبزرگت داده است، و این اشتباهاو نسبنهج البالغۀ

از هیئـت علمـای شـهر حّلـه و نـه به هیچ رو شرح نهج البالغهالحدید ندارد و او در ابیابن
نـام بـرده یـاد کـرده ایشان از کسانی که او از نه و به میان آورده،یسخنآنچه دکتر بیانی گفته

ق٦٥٦، و آن اینکه این هیئت در ماه محـّرم سـال استساده داشتهاین تنها یک دلیل؛است
شرح نهج البالغـۀالحدید اند، در حالی که ابن ابیدیدار کردههوالکودر حومۀ شهر بغداد با 

.۴۹:مسامرة األخبار. آقسرایی، ١
.۱/۳۰۸:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
.۱/۳۰۹:همان.٣
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توانسته از رویدادی سخن گوید که و چگونه می١به پایان برده،ق٦٤٩خود را در اواخر صفر 
اده است؟!شش سال پس از نگارش کتاب رخ د

یافـت کرد، درمـیمطالعه می،صورت گذراولو به،راالحوادثاگر دکتر بیانی کتاب 
در نهـم محـّرم سـال ،فـهمزرنبرد در انکه علمای شهر حّله پس از شکست سپاه عّباسی

رفتند؛ افزون بر اینکه سربازان و افسرانی هم کـه وظیفـه داشـتند از هوالکونزد ،ق٦٥٦
به شهرهای شام گریخته بودند و شهر مـدافعی نداشـت. از همـین شهر محافظت کنند، 

هنگفتـی بـه او بپردازنـد، مشـروط بـر الغ رفتند و متعهد شدند مبـهوالکورو، علما نزد 
ویژه هنگامی به؛نیز این شرط را پذیرفتهوالکواینکه لشکر مغوالن وارد شهر نشود، و 

انـد، و در پـی ی از مغوالن گردن نهـادهو پیرو» ایلیت«که مردم شهر اعالم کردند که به 
شـهر کـرد تـا ۀیکی از فرماندهان لشکر خود را با تنی چند از سربازان روانـهوالکوآن 

ببینند آیا مردم شهر در این تصمیم صادقند یا نـه. مـأموران مغـولی نیـز چـون بـه شـهر 
آن را بـه مـأموران و مال فراوانی گرد آوردنـد و «رسیدند، مورد استقبال مردم قرار گرفتند 

.٢»ببرندهوالکودادند تا نزد 

برنامـهگردانندۀ اصـلی و عخ به این سخن که نصیرالدین طوسی اما در پاس ریـز قـِل
اوضـاع ایـران پس از آشـفتگِی،همانگونه که گفتیمکهاینگونه تحّرکات بود، باید گفت

سـی از سـال در مناطق شرقی و مرکزی در پی حمالت گسـتردۀ مغـول، نصـیرالدین طو
؛ ٣به قالع اسماعیلیان مهاجرت کرد و به اقامـت اجبـاری در ایـن قـالع تـن دادق٦٢٥

نصیرالدین طوسـی بـه «ق٦٥٤در سال هوالکوآنگاه با فروپاشی قلعۀ الموت به دست 
، افزون بـر ٤»گرفتار شد، و در همراهی با او از خود هیچ اختیاری نداشتهوالکودست 
که پیشتر بدان پـرداختیم، او را مـورد ،منکوقاآنه سفارش برادرش نیز بنا بهوالکواینکه 

داد.احترام قرار می

.۳۱/۲۱۲:البدایة والنهایةکثیر، ابن.؛ نیز نک۲۰/۳۴۹:شرح نهج البالغةالجدید، ابیابن.١
:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ ؛ رشیدالدین همدانی، ۳۶۰:کتاب الحوادثناشناخته، .برای آگاهی بیشتر، نک.٢

.۴۷۵:دولتاریخ مختصر الالعبری، ؛ ابن۹۰۳ـ۲/۸۹۶
.۳۶:طوسیآداب المتعلّمینجاللی، مقدمۀ .٣
.۹/۴۱۶:أعیان الشیعةامین، .٤
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و پـس از آن در ق٦٥٦به عـراق در محـّرم سـال هوالکونصیرالدین طوسی پس از ورود 
و با علمـای شـهر خالفت عّباسی به حّله رفتسقوط پس از ، و ١وارد عراق شدق٦٧٢سال 

نه پیش از آن.دیدار کرد، 
شیعه را به توطئه است کهرسد که دکتر بیانی از همان آغاز تصمیم داشتهنین به نظر میچ

روایت متعّصِبگوناگون و علیه خالفت عّباسی متّهم کند، و این تهمتی است که جز راویان 
اند.مصری و برخی از خاورشناسان آن را تکرار نکرده/شامی

که نشان دهد شیعیان در آن روزگار سخنیعیدر هیچ منبکهگوییمما با حفظ امانت می
ند، نیامده اسـت. شـیعیان بـه مستعصـم بـه عنـوان اهاز حکومت مستعصم به ستوه آمده بود

،طـاووسالدین ابنو حتی رضی،نگریستندمیردککه امور مملکت را اداره میواقعی خلیفۀ 
ای نزدیک به دربار خالفت منطقهبود و در هکه یکی از عالمان و رهبران پرآوازۀ شیعیان امامی
مغوالن از جهان به منظور ای در بغداد اقامت داشت، برای هرگونه انجام وظیفه دور کردن شّر

، اعالم آمادگی کرد.دوشاسالم که از سوی خلیفۀ عّباسی بدو محّول 
شماری از سپاهیان مغول برای حملـه بـه ،و در روزگار خالفت مستنصرق٦٣٥در سال 

رسید، وی سپاهیان خود و لشکریانی که از چون این خبر به مستنصرحرکت کردند، وبغداد
، شـدندهزار جنگجو میپانزده، و در مجموع به بغداد رسیده بودندـ  از شهرهای شام ـنجده 

امـا آنـان بـه ؛گرد آورد و آنان را برای مقابله با سپاه مغول در نزدیکی خانقین گسیل داشترا 
٣و شکست سختی خوردند.٢ای مغول افتادندکمین نیروه

روی بـود و بـا دربـار عّباسـی و عالمـان که شخصـیت میانـه طاووس ـدر این هنگام ابن
ای به امیـر قشـتمرالدین نوشـت کـه در خـارج از ـ نامه روزگار خویش روابط نیکویی داشت

و آشفته از خطـری کـه و بیمناک از حملۀ سپاهیان مغول... «کنار سپاهیان آمادۀ نبرد ،بغداد

.(چ الکاظم)۵/۸۸:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.١
از جزئیات این نبرد و کمین نیروهای مغول سخن گفته است.ر)۱۸۶- پ ۱۸۵(گنثر الجمان، فیومی در کتاب الحوادث. افزون بر ٢
یسنده در ۱۴۱-۱۳۷:کتاب الحوادثناشناخته، .نکق۶۳۵گاهی از جزئیات ورود مغوالن به عراق در سال . برای آ٣ . نو

برد، و دربارۀ شماری از همراهان که در این نبرد به شهادت رسیدند، نام می،این کتاب برخی از فرماندهان سپاه اسالم را
:تاریخ مختصر الدولالعبری، ابن.؛ نیز نک»انجامدنان به طول میگروهی از افسران که ذکر آ«گوید: آنان نیز چنین می

. ۲۸۵:تاریخ الزمان؛ ۲۳۹
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خواهد کـه از خلیفـه حضور داشت. وی در این نامه از او می» کردحریم اسالم را تهدید می
مستنصر درخواست کند تا به او اجازه دهد هیئتی را برای برقـراری صـلح بـا مغـوالن گسـیل 

وس طـاو. ابـنخواهـدمیعـذردارد. قشتمرالدین در پاسخ به این نامه از پذیرش خواستۀ او
و عهدهآنگاه نزد کسی می دار منصب اسـتادی دربـار یـاد رود که از او به عنوان دوست خود

خواهـد کـه از خلیفـه اجـازه طاووس از او میالعلقمی بود. ابنکند، و او در آن زمان ابنمی
مغـوالن رود و بـا نـزد زبان مغولی ی آشنا به مترجمو دیگر یشخص،همراه برادروی گیرد تا 

آنـان را از ایـن دیـار دور شـّرتا شاید با گفتار، کردار و یا نیرنگی خداونـد «سخن گوید آنان 
بیم آن داریم که حرمت دربـار را بشـکنید، و مغـوالن چنـین «گوید: العلقمی میابن». سازد

بنشـیند گاه ویژه جایخواهد درطاووس میبا این حال از ابن». پندارند که شما فرستادۀ مایید
در این باره بـا قصد داشت دهد که او احتمال میطاووس ابنو  ـرودآنگاه میبماند؛ و منتظر 

عذرخواهی از پذیرفتـه نشـدن ایـن با گردد، چون پس از مّدتی بازمیو ـ  گویدبخلیفه سخن 
گوید: طاووس میدرخواست به ابن

ای اند، سـرکردهمله کردهگروه که به ما حاین ؛ زیرا خواهیم دادبه شما اجازه هرگاه ضرورت یابد، 
شـان هایحملهانـد و هـای پراکندهگـروهندارند که شما نزد او روید و بـا او سـخن گوییـد. اینـان 

١.ناهماهنگ است

کند که بـه او اجـازه دهـد بغـداد را تـرک طاووس از خلیفه درخواست میابن،پس از آن
طاووس از خلیفه، ابنرضا در شهر مشهد رود. این درخواسِتگوید و به زیارت ضریح امام 

دهد که میان این دانشمند شیعی امامی و خلیفۀ عّباسی سّنی احترام متقابـل وجـود نشان می
:الّله عمریفضلکه بنا به گفتۀ ابنای داشته است؛ خلیفه

هـیچ گوشـۀ چشـمی بـه مگـر آنکـه او را ُخـرد کنـد، و ،کندای را سربلند نمیهیچ هوادار شیعه
را ، مگـر آنکـه او و هیچ رافضی را بسیار نبیند،او را خوار داردجز آنکه ،افکندگزاری نمیبدعت
٢.گردانددور و از هم لدگساش را بو پیوستگیبپراکند

طـاووس بـدون آگـاهی خلیفـه، بغـداد را تـرک این احترام متقابل از آن روست کـه ابـن

. ۱۴۸- ۱۴۶:کشف المحجة لثمرة المهجةطاووس، ابن.١
.۲۴/۲۴۳:األبصارك مسالالّله عمری، ابن فضل.٢
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ای ناپیدا حکایت از آن دارد که پیشنهادش مبنی بـر رفـتن بـا ه گونهافزون بر اینکه ب؛کندنمی
١گو با مغوالن همچنان به قّوت خود باقی است.وهیئتی برای گفت

این موضع، موضعی بود که بزرگترین عالمـان شـیعه در آن زمـان داشـتند، و بـا موضـع 
اق شد و عراق که در آن م. همانندی دارد. در این سال انگلیس وارد عر١٩١٤شیعیان در سال 

دوران تحت اشغال دولـت عثمـانی بـود، والیـان و حاکمـان خـود را از میـان بـدترین افـراد 
(ص)گزید. بیشترینۀ این حاکمان عالقۀ زیادی به ریختن خون شیعۀ خاندان رسول خـدا برمی

ن را مباح داشتند، و با استناد به فتواهای علمای دولتی که شیعیان را مشرک و ریختن خون آنا
زدند. در اینجا اشاره به عملکـرد سـلطان سـلیم هایی میدانستند، دست به چنین جنایتمی

برای یافتن دستاویزی به منظور برافروختن آتـش جنـگ بـا م)۱۵۲۱-۱۵۱۲.(حکاّول عثمانی 
دولت صفویه بسنده است. وی شماری از شیعیانی را که در منـاطق همجـوار ایـران پراکنـده 

کنـد. کشد و فرمان قتل همۀ آنـان را صـادر مـیای پنهانی و محرمانه به بند میگونهبودند به
٢هزار نفر بودند.شود این شیعیان بیش از چهلگفته می

شیعیان در آن زمـان «م وارد عراق شدند ١٩١٤ما هنگامی که نیروهای انگلیسی در سال ا
، نادیده گرفتند و مرجع بزرگ شـیعیان داشتندظلم و ستمی را که ترکان عثمانی بر آنان روا می
اعـالم جهـاد علیـه نیروهـای بریتانیـایی ، و دادبه همکاری با ترکان و پشتیبانی از آنـان فتـوا

و دولـت » حـریم اسـالم«بـرای دفـاع از ،شـیعهو در پیشاپیش آنان فقیهاِن،. شیعیان٣»کرد
، و این در حالی بود که عالمـان های نبرد شتافتنددرنگ به میدانعثمانی سالح برگرفتند و بی

هـا حقـوق کـه از عثمـانی،در عـراق،های وابسته به دولـت عثمـانیو شماری از شخصیت
های بغداد گرد هـم آمدنـد و کردند، پنهان شدند و سپس در یکی از خانهماهیانه دریافت می

٤ائه کردند.هایی ارو به نیروهای بریتانیایی کمکفرستادندهایی در تأیید انگلیس پیام

.۱۴۸ـ ۱۴۶، کشف المحجة لثمرة المهجةطاووس، ابن.نک.١
الدولة العثمانیة الشناوی، .تبار است. نیز نکفرید بک، مصری و ترکمحمد.۱۸۹:ریخ الدولة العلیة العثمانیةتافرید بک، محمد.٢

آن بیشترینۀ «. وی تنها به ذکر کشتار شیعیان بسنده کرده و گفته است: ۱/۴۱۵:دولة مفتری علیها کشتارهایی به وقوع پیوست که در
کند.شدگان سخن نگفته است؛ زیرا او در این کتاب از دولت عثمانی دفاع میه، ولی از شمار کشت»ایشان کشته شدند

.۱۰۷:دور الشیعة فی تطّور العراق السیاسی الحدیثالنفیسی، .٣
تانیا.ای از بری، به نقل از سند محرمانه۱۱۱ـ ۱۱۰:الجذور السیاسیة والفکریة...؛ نظمی، ۶۳ـ ۶۲:الشیعة والدولة القومیةالعلوی، .نک.٤



٦گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۵۴

هایی از شمال و جنوب ایران را به اشـغال هنگامی هم که نیروهای روسیه و بریتانیا بخش
همگی بر ضرورت دفاع از اسالم اتفـاق نظـر عتبات مقّدس، خود درآورده بودند، مجتهدان 

داشتند و با صدور فتوا مسلمانان را به ازخودگذشتگی برای بیـرون رانـدن نیروهـای ایتالیـا و 
١و ایران فراخواندند.(پایتخت لیبی)روسی از طرابلس غربی ـروهای انگلونی

، مقاومت مردمی که در برابر این یورش بردبه بغداد هوالکوهنگامی که ،ق٦٥٦در سال 
کـه گرفـت، همچنـانحمله ایستادگی کرد، همۀ مردم بغداد، اعم از شیعه و سّنی را دربرمـی

رساندند، تا جایی که ذهبی بـا ان و هم سّنیان را به قتل میمغوالن در حمله به عراق هم شیعی
دارد و شـیعیان را صای که با شیعۀ خاندان رسول خـداآن گرایش اموی و مخالفت سرسختانه

.٢»تیغ گذشتندشمار از دِمرافضیان و سّنیان و مردمانی بی«گوید: خواند، میرافضه می

شماری به بزرگ علوی نیز بودند. در اینجا های برخی از شخصیت،شدگاندر میان کشته
کنیم:باختند اشاره میی که به دست مغوالن به بند کشیده شدند و جاناز کسان
بن النّسابة، نقیب طالبیان؛ـ علی
؛ع کاظمموسی الدین موسوی، نقیب آستان ـ تقی
٣بن طاووس علوی؛محمد)ابوالفضل(الدین ـ شرف

مختار؛بن سنبن نقیب حـ نقیب علی
٤باب المراتب؛بن مختار علوی، حاجِبـ عمربن جالل عبدالّله

٥ـ بهاءالدین داودبن مختار علوی؛

کوچـک که دواتـداربه قتل رسید ای کشتیهمان افزون بر این افراد، نقیب علویان نیز در 
دۀ و نواعهمچنین آستان امامان شیعه، امام موسی کاظم٦سعی داشت با آن از بغداد بگریزد.

.۱۱۲-۱۱۱:شیعة العراقنّقاش، .١
)۵۰، ص۷ج(النجوم الزاهرةتغری بردی که عادت دارد از ذهبی نقل کند، این سخن را در . ابن۴۸/۳۷:سالمتاریخ االذهبی، .٢

آورد.می)۲۳۵(صدر مورد اللطافةو نیز 
. ۶۳۹، ۶۳۷:کالعسجد المسبو؛ اشرف غسانی، ۲۳/۳۲۳:سیر أعالم النبالء؛ همو، ۳۱۰ـ ۳۰۹/ ۴۸:سالمتاریخ االذهبی، .٣

از اشرف غسانی است.پرانتزافزودۀ میان 
.۶۳۹، ۶۳۷:هماناشرف غسانی، .٤
م. ۱۹۶۸، مه ۱۱۴، شالعربی، مجّلۀ کویتی»طیور الفتوة وأثرها فی األدب«جواد، .٥
.۳/۷۸۴:»کیفیة واقعة بغداد«ناشناخته، .٦
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١در کاظمین عراق به آتش کشیده شد.ع او امام جواد

، از شورشـیان بـر خالفـت ٢بن بـدرالدین خلیلدکتر بیانی حتی هنگام یادکردن از حسام
شیعه«گوید: دهد و میمستعصم، او را به شیعه نسبت می ، در حالی ٣»مذهب بودو احتماًال

بر اینکه دکتر بیانی اشـتباه دیگـری نیـز که این شورشی هیچ ارتباطی با شیعه نداشت. افزون 
به فرمان هوالکوگوید: این جریان هنگامی روی داد که مرتکب شده و آن جایی است که می

حرکت کرده بود.لر و کردراهزنان با برای نبرد منکوقاآنبرادرش 
نگارانتاریخو ذهبی نیز سخِن٤گویدمیکتاب الحوادثآنگونه که نویسندۀ ،در حقیقت

به وقـوع پیوسـته، ق٦٤٢بن بدر در سال خلیلشورِش٥کند،بغدادی را در این باره تکرار می
یعنی پـیش از ٦،روی داده استق٦٤٨نویسد این واقعه در سال یا آنگونه که رشیدالدین می

این مأموریت ؛مأموریت دهد که به عراق و شام حمله کندهوالکوبه برادرش منکوقاآنآنکه 
آغاز شده است.ق٦٥٠در سال 

:اشدببناکتی این گفتار ،زنی نادرست دکتر بیانیرسد که منشأ این گمانهبه نظر می

از نـواحی نجـف، و بـر جمـاعتی از اتبـاع ،کـرده بـه خولنجـان رفـتکنگاچ با جمعی مغوالن 
٧شاه زد و قتل و غارت کرد.سلیمان

داد؛ زیـرا اینکـه گفتـه شـود مـیدکتر بیانی باید وجود تصحیف در ایـن عبـارت را احتمـال
رسد، و این شهر در نزدیکی ، نامعقول به نظر میخولنجان از توابع شهر نجف در عراق است

بر این واژۀ نجف در عبارت یادشده تصـحیف واقع شده، و بنا٩، و یا در خوزستان٨کرمانشاه

.۹۰۱/ ۲:)تاریخ مبارک غازانی(التواریخجامعرشیدالدین همدانی، .١
کرد و خود را از یاران احمد رفاعی او جامۀ قلندریه به تن می«اینچنین آمده است: )۲۲۹(صکتاب الحوادثشرح حال او در .٢

بنگ و حشیش نشئنمود، و گروهی انبوه گرد خود جمع آورده بود. او شراب میگری میخواند، و اباحیمی آور گینوشید و
».خوردمی

.۱/۳۰۳:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٣
.۲۲۹:کتاب الحوادثناشناخته، .٤
.۴۷/۱۱۷:سالمتاریخ االذهبی، .٥
.۲/۷۵۹:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ رشیدالدین همدانی، .٦
در این مطلب ع(. ۲۱۶ترجمۀ عربی: ؛۲۳۱:روضة أولی األلباببناکتی، .٧ )۷۵۹، ص۲ج؛تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ ینًا

)مترجمآمده است. 
.۹/۴۶۴:الکامل فی التاریخاألثیر، ابن.نک.٨
.۴/۲۰۹۱:مرآة البلدان، هاعتماد السلطن.نک.٩
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شرف ندارد. یـاقوت که هیچ ارتباطی با نجف ا،است» ِلحف«نام مکانی در آن منطقه به نام 
گوید:دربارۀ این نام می

ای معروف از نواحی بغداد، و ناحیه: )، دامنۀ کوه(به کسر اّول و سکون دوم، و ِلحف الجبل: کوهپایهِلحف 
لحـف در آن نـواحی کـه و ، واقع شـدههای همدان و نهاوند که در دامنۀ کوهاین نام بدان روست 

آن نواحی اسـت ۀبندنیجین و غیر آن از جملو ،واقع شده استآن قرار گرفته در کنار عراق پایین 
١که در آن چندین دژ مستحکم قرار دارد.

شمار کثیری از مغوالن و غیـر ایشـان «را بن بدر گویند که این خلیلنگاران بغدادی میاریخت
همراهی کردند و عازم نواحی لحف شدند و به قتل و غـارت گروهـی از رعایـای در شورش 

یادشده، بر خالف نظر دکتر بیانی، نه شیعه بود، ِیبنابر این، شورش.٢»ان شاه پرداختندسلیم
و نه از اهالی نجف اشرف.
شـرح دهـد؛ چـرا کـه او کتـاب الحدید را نیز به شیعه نسبت مـیابیدکتر بیانی حتی ابن

وزیـر نوشـته و بـدو هدیـه داده اسـت. او مـخود را برای ابـنالبالغۀ نهج گویـد: یالعلقمـِی
. این در حالی است کـه معـروف اسـت ٣»شیعه بوده باشدکه الحدید شاید بن ابیعزالدین«

نگاران اهل الحدید از نظر اعتقادی معتزلی و از نظر فقهی شافعی بوده است، و تاریخابیابن
مـذهب و در او شـافعی«انـد. اشـرف غسـانی گویـد: سّنت بر معتزلی بودن او تصریح کرده

شاکر هم تنها به گفتن اینکه او . ذهبی، صفدی، و ابن٤»قادی بر مذهب معتزله بوداصول اعت
و افـزوده اسـت: ٦خوانـده»شـیعی معتزلـی«کثیر او را ولی ابن٥اند،معتزلی بود بسنده کرده

وزیر از احترام برخوردار بود؛ چرا کـه آن دو در تشـّیاو نزد ابن« ع و ادب و فضـیلت العلقمِی
دربارۀ ایـن دو کثیر ابنموجب شده . شاید آنچه ٧»ی و نزدیکی و همانندی داشتندبا هم برابر

الحدید، هر دو، بـه العلقمی و ابن ابیاین باشد که ابن،نفر چنین دیدگاه و سخنی عرضه کند

رود.دیالی به شمار می. بندنیجین شهری است که نام کنونی آن مندلی است و از توابع استان۴/۳۵۳:معجم البلدان. یاقوت حموی، ١
اه عّباسی بود.پشاه یکی از فرماندهان س. سلیمان۲۲۹:کتاب الحوادثناشناخته، .٢
.۳۱۰/ ۱:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٣
.۶۴۲:کالعسجد المسبو. اشرف غسانی، ٤
.۶۰۹/ ۱:، فوات الوفیاترشاک؛ ابن۴۶/ ۱۸:، الوافی بالوفیات؛ صفدی۲۰۳/ ۴۸:سالمتاریخ االذهبی، .٥
.۲۱۲/ ۱۳:، البدایة والنهایةکثیرابن.٦
.۲۳۳/ ۳:همان.٧
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تیمیه است و معـروف کثیر از مریدان ابنویژه آنکه ابناند؛ بهشهرت داشتهعدوستی امام علی
.شتو دوستداران او کینه و نفرت به دل داعیمیه نسبت به امام علیتاست که ابن

:گویدمیآنجا که دکتر بیانی سخن افزون بر این، 

یـک قمری۶۴۷خان قبل از شروع رسمی جنگ، دست به اقدامی آزمایشی زد و در سال هوالکو
ن و خـانقین شـهر را هزارنفری را به بغداد فرستاده بـود کـه از دو طریـق همـدایشتاز پانزدهپگروه 

١محاصره کردند و تا دجیل پیش راندند.

مأموریت ویژۀ خود را برای حمله به ایران و عراق در سال هوالکونادرستی است؛ زیرا سخِن
در پـی جلـوس وی بـر تخـت منکوقاآنآغاز کرد، و این مأموریت به فرمان برادرش ق۶۵۰

بوده است.ق۶۴۹شاهی در سال 
ایـن اسـت کـه او ماجراجویانـه و بـدون اندیشـه ،ای آشکار دکتر بیانیهاز دیگر لغزش

بگیرد، برای نمونه شتابان از آن میگوید و سخنی می گوید:یمگذرد تا نتیجۀ دلخواه خود را
. وی در ایـن سـخن از ایـن شـاخه ٢»العلقمی و یارانش که بسیاری از آنان ایرانی بودندابن«

گوید آن را کجا دیده است. ما اندکی پس از این به بحث پیرامون آنکه ببدان شاخه پریده، بی
طور کامل خواهیم پرداخت.این سخن به

اسد، از شهر نیل، از توابع شهر حّله در استان بابـل العلقمی عربی از قبیلۀ عربی بنیابن
اور ایرانی رفت و حتی یک یار و یاسی به شمار میعراق بود. او وزیری وفادار برای خلیفگان عّب

هوالکـوهم نداشت، چه رسد به یاران. وی هنگامی به خلیفه مستعصم پیشـنهاد داد کـه بـا 
هوالکوسوی بغداد ارسال کند که وگو و مذاکره کند و هدایایی برای او پیش از حرکتش بهگفت

ر او در همدان بود، و او این پیشنهاد را از جانب خود مطرح کرد، و حتی یک ایرانی نیز در کنا
پس از ورود اسالم به ایران ر گفته است که همۀ ایرانیان دکتر بیانی این سخن را با این تصّو.نبود

است که بگوید شیعیان ایرانی و عراقی در کنار لشکریان مغول شیعه بوده اند، و منظورش این
حال آنکه بود؛ ٣»معتقد به مماشات و قبول حاکمیت مغول«ـ  گفتۀ اوه ب ـاند؛ زیرا شیعهبوده

.۳۰۴/ ۱:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .١
.۱/۳۱۹:همان.٢
. همانجا.٣
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ای در برابـر مغـوالن ضـعیف و نـاتوان بودنـد و خلیفـهدر حقیقت شیعیان همچـون سـّنیان 
بازی، شکار و گـوش دادن بـه آواز زنـان و راند که خود را به پرندهبر آنان حکم میمباالتبی

ستمزد کرد و دانگاری میمردان خنیاگر سرگرم کرده بود، و در رسیدگی به امور سپاهیان سهل
چنان کاسته بود که برخی از آنان به  ١گدایی در کنار مساجد جامع روی آورده بودند.ایشان را

کنیم که ایران در آن روزگاران بر مذهب اهـل سـّنت بـود، و پـس از در اینجا یادآوری می
از ورود مغوالن به بغداد، مذهب شیعه جـایگزین مـذهب ویک سال وچهلدویستگذشت 

دکتر بیانی حتی از یـک نفـر ایرانـی کـه بـا کهگوییمما با استناد به منابع میاهل سّنت شد.
ناست،باشد نام نبردهبودهالعلقمی همراهابن مـردم ایـران در آن نام ببـرد.تواند میو مسّلمًا

را بـه اشـغال درآورده هـای زیـادی از سرزمینشـان که بخـش،روزگار از ظلم و ستم مغوالن
کـه ،الطـوایفیای نداشتند، و کشور به صورت ملـوکردند و دولت یکپارچهببودند، رنج می

حتـی میـان افـراد یـک  شد، تا جایی که اگر میان آنـان ـتابع حکومت مغوالن بود، اداره می
و فصـل آن نـزد مغـوالن مـی،آمدـ درگیری و اختالفی پیش می خاندان رفتنـد، و بـرای حـّل

کردنـد، بـه همکـاری بـا ایشـان از ایران و عراق حمله میهایی هنگامی که مغوالن به بخش
نهادند. شتافتند و مال و سپاه در اختیارشان میمی

بودند که به هنگام حضور سپاه مغول در بغداد، به اقـدامی تبار در حقیقت، تنها دو ایرانی
خلیفه ر درباالدین زنجانی، قاضی القضاة شافعی خرابکانه دست زدند. یکی از این دو شهاب

، از استادان ٢بن عبدالجلیل طهرانیمستعصم و از استادان بزرگ فقه شافعی، و دیگری عبدالّله
بود. این دو، کشتاری به راه انداختند که در آن شماری از فقیهـان کـه بـا فقه حنفی در بغداد

گذراندند.تیغز دِمامغوالن آنان را و ،ایشان اختالف نظر داشتند به دست مغوالن سپرده شدند
گوید:الفوطی حنبلی در شرح حال طهرانی میابن

گرفت و به تدریس در مدرسۀ بشیریه اشتغال داشت. وی فقیه و او بر اهل عناد و فساد سخت می
گاه، و کسی بود که به همراه شهاب سوی بـاب سـور و الدین زنجانی، فقیهان را بهبه اّیام مردمان آ

آمده است.إعادة کتابة التاریخجای کتاب نگارنده با عنوان جزئیات این مطلب و منابع آن در جای.١
».بن عبدالجلیل طهرانی رازی حنفی...قاضی فخرالدین عبدالّله«از او اینگونه یاد شده است: )۳۹۶(صکتاب الحوادثدر.٢
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١ا به دست او کشته شوند.بیرون راند تهوالکواردوگاه 

بـه بـه خلیفـه مستعصـم هوالکودکتر بیانی دربارۀ رویدادهایی که در پی نامۀ تهدیدآمیز 
گروهی شیعی ایرانی که ؛سیاستمداران پیرامون خلیفه دو دسته بودند:گویدوقوع پیوست می

راندنـد.مـیخواندند و گروهی سّنی ترک که از جنگ با آنان سخن به سازش با مغوالن فرامی
از این سـخن دروغـین و سراسـر ،رابه عنوان پژوهشگر ای کاش دکتر بیانی قلم و آوازۀ خود 

داشت.نیامده، مصون نگاه میایپایه و اساس که در هیچ منبع تاریخیبی
ــ استدهشهیچ منبعی ذکر ندر پانوشت کتاب برای آن که  ـرا دکتر بیانی این سخن باید 

خوانیم: ب
اکـه سـرآغاز اتمـام حّجـت رسـمی مغـوالن بـو بـه خلیفـه)(نامـۀ هوالکـل رسیدن این نامه دنبابه 

بر سر دست یازیـدن بـه دار گردانندگان حکومت، حکومت بغداد بود، اختالفات عمیق و سابقه
بـر مـال شـد: گـروه معتقـد بـه مماشـات و قبـول ،طور کامله و قبول تابعیت بهجنگ یا مصالح

شـاید یان وو شـیع،علقمی و یـارانش کـه بسـیاری از آنـان ایرانـی بودنـدالحاکمیت مغول، ابن
شخص خلیفه بود که تحت تأثیر وزیر خود قرار داشت؛ و گروه معتقد بـه جنـگ، دواتـدار کبیـر 

انـدر کـار بودنـد. اکنـون رکـان دسـتکلی فرماندهان سپاه و سّنیان و تطور صغیر و بهدواتدار و 
هـا بـین دیوانیـان و سـپاهیان، یـا بـین شـیعیان و سـّنیان و جـوییمها و انتقاحسابزمان تسویۀ

ترک و تاجیک فرارسیده بود. ٢سرانجام

پردازی بهتر نبود دکتر بیانی رمانی تاریخی مبتنـی بـر تخـّیالت خـود با این توانایی در خیال
نگاشت؟می

د، و ایـن تهمـت و العلقمی را ایرانیان شـیعه گرفتـه بودنـگوید پیرامون ابنمیدکتر بیانی
گوید شیعه در اندیشۀ مماشـات بـا سخنی است که به هیچ روی مبنای تاریخی ندارد. او می

. چنـین بـه نظـر شـودمغوالن بود، و این نیز تهمتی است که اثری از آن در تاریخ دیـده نمـی

رسد که او این سخن را از آن رو گفته است که اعتقـاد راسـخ داشـته کـه هیئـت عالمـان می
در هوالکـورفتند، زمانی به این دیـدار شـتافتند کـه هوالکوای که از شهر حّله به دیدار عهشی

.(چ کاظم)۳/۳۸؛(چ جواد)۱۹۵)/۳(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.١
.۱/۳۱۹:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
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بـه ق۶۵۵رجـب ۱۲در تـاریخ هوالکـو(و او را برای حمله به بغداد تشـویق کردنـد ،همدان بود

.١همدان رسیده بود)

گرفته عّلت این تهمت از سوی دکتر بیانی این است که او پیش از نگارش کتابش تصمیم 
سخن درست آن است کـه هیئـت عالمـان های نادرست بنگارد.است که آن را بر پایۀ دیدگاه

، در نزدیکی ق۶۵۶محّرم سال ۹پس از شکست سپاه عّباسیان در برابر مغوالن در شهر حّله
رفتند، و آن هنگامی بود که نیروهای نظامی که وظیفۀ حراست از ایـن هوالکوبغداد به دیدار 

دربـارۀ خـودداری هوالکووگو با برعهده داشتند، گریخته بودند. این هیئت برای گفتشهر را 
رفتنـد، هوالکواز حمله به حّله و مناطق پیرامون آن در برابر دریافت مبالغی هنگفت به دیدار 

و هوالکو با این پیشنهاد موافقت کرد. 
که در نزدیکی  با هوالکو ـدیدار این هیئت شود که چنین استفاده میعالمه حّلی از سخن 

در (رصـافه) در فاصلۀ زمانی میان محاصرۀ بغداد از طرف شرق ـ ٢روی داد(و نه همدان)بغداد 
تاریخ کشته شدن خلیفه مستعصـم در ق۶۵۶محّرم ۱۱ ٣بـوده اسـت.ق۶۵۶صـفر ۱۴، و

: اینگونه استرویدادها بر این ترتیب بنا

رسد؛میهوالکو به همدان ق۶۵۵رجب ۱۲در ـ
هیئت عالمان شهر حّلـه همین سال،صفر ۱۴و ق۶۵۶محّرم ۱۱در فاصلۀ زمانی میان ـ

کنند.ه در همدان، با هوالکو دیدار مینهای بغداد، در نزدیکی
دقت مطالعه نکـرده اسـت؛ را بهکتاب الحوادثو جامع التواریخآشکار است که دکتر بیانی 

روشن بیان شده است.به گونهزیرا این رویدادها در این دو اثر  ای کامًال
العلقمـی در ابن.کنیمبه نقل از رشیدالدین بیان میرا رویدادهاصورت درست در اینجا 

از ــ که در آن هنگام در همـدان بـود پاسخ به پرسش خلیفه دربارۀ راهی که بتوان هوالکو را ـ
های بغداد برسد هدایایی بـرای او دهد پیش از آنکه او به دروازهحمله بازداشت، پیشنهاد می

گوید: فرستاده و با او مذاکره شود. رشیدالدین می

.۲/۸۸۳:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .١
.۸۲:کشف الیقینحّلی، .٢
.۹۰۲- ۲/۹۰۰همان:رشیدالدین همدانی، .٣



۶۱|رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق

ی خلیفـه ابـر رمنتها رسوالن بعد از وصول پیغام پادشاه جهانگیر پیش وزیر تقریر کردند، و او بر
ی در دفع این خصم قاهر و قادر چیسـت؟ وزیـر گفـت: ای راعرضه داشت. خلیفه گفت: مقتض

ِعرض و سالمِتت ه بذل مال باز باید مالید، چه جمع خزاین و دفاین جهت وقایکعبتین خصم ب
ازی هزار اسب تـشتر گزیده، و یکسر هزار هزار خروار بار و یکاموال یکنفس کنند؛ از نفایِس

و امرا به قدر مرتبۀ هـر یـک هدیـه و تحفـه در ان، و جهت شهزادگبه آلت و ساز ترتیب باید کرد
کردن.قبول خطبه به نام او سّکه و و عذر خواستن و و داهی فرستادافی صحبت رسوالن ک

مجاهدالـدین ایبـک کـه او را و به اتمام آن اشارت فرمـود.هخلیفه تدبیر وزیر پسندیده داشت
و دیگـر امـرا م بـود، بـه اتفـاق یدواتدار کوچک گفتندی، به سبب وحشتی که میان او و وزیـر قـا

هکه وزیر این تدبیر جهت مصـلحت خـویش اندیشـیدپیغام فرستادبه خدمت خلیفهدرنود بغدا
وخان مشکور گرداند و ما لشکریان را در بال و محنت اندازد. مـا نیـز سـِروالگتا خود را به نزد ه

خلیفـه بـدان سـخن ارسـال راهها نگاه داریم و رسوالن را با مال بگیریم و در بال و عنا انـدازیم.
١.حمل فروگذاشت

فهمیده و گفته اسـت کـه دواتـدار کوچـک بـه راآنگونه که دکتر بیانی این عبارات، ینبر ابنا
جنگ فرا خواند، برداشت نادرستی است؛ زیرا دواتدار به جلـوگیری از دیـدار ایـن هیئـت بـا 

که اعضای این هیئت دولتی و مـأمور را اموال و هدایایی فراخوانده و افزوده است که هوالکو
حـامالن ایـن هـدایا و امـوال را مجـازات سـختی خـواهیم گرفـت و ، برندبا خود میخلیفه 
خواهـد در ذهـن و ضـمیر آنگونه کـه دکتـر بیـانی مـیکرد. از این رو باید گفت: آیا یم خواه

از آن سخن گفتند، سرقت و راهزنی که دواتدار و همراهانش خوانندگان جای دهد، تهدید به 
شود؟!ان مغول نامیده میپذیرش جنگ برای مقابله با حملۀ سپاهی

العلقمـی و یـارانش کـه بسـیاری از آنـان ایرانـی ابن«که دکتر بیانیافزون بر این، سخن 
خـورد، و نـه در آثـار سخنی است که نه در کتاب رشیدالدین به چشم مـی،و شیعه٢»بودند

انـد. سـتهزیقوع این رویدادها و یا نزدیک بـه آن زمـان مـیودر زمان که نگارانی دیگر تاریخ
برخاگفـت از این رو با تأسـف بایـد  .سـته از خیـال نویسـنده اسـتکـه ایـن سـخن صـرفًا

العلقمی در برابـر مراکـز قـدرت در دربـار عّباسـی جایگـاه حتی گفتنی است که جایگاه ابن

.۸۸۷- ۸۸۶/ ۲:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ رشیدالدین همدانی، .١
.۱/۳۱۹:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
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ضعیفی بوده است؛ زیرا وی نیروی نظامی در اختیار نداشـت، و موقعیـت وی در دوران ادارۀ 
شد و نیروهای در اختیار او از ترکانی بودند که حـامی و رفته ضعیف میرفتهامور از سوی او

العلقمی و دواتدار کوچـک تیـره ، و هنگامی که روابط میان ابنرفتندپشتیبان او به شمار نمی
١که با دواتدار بودند، پیوستند.،رک خودالعلقمی را رها کردند و به همتایان ُتشد، این افراد ابن

بـرای تـا جـایی کـه ٢زد،العلقمی سـر بـازمیدواتدار کوچک از مالقات با ابن،ر اینافزون ب
.٣»گزیـدنّواب مناطق را برمـی،بدون رایزنی با وزیر«دامغانی حنفی دیوان ابنصاحبمثال،

هـای وره، یکـی از کـارگران کاسـتبـاز خلیفه پرنـدهه بود کهدانسته شدهمچنین از آنجا که 
چنـان با انواع پرندگان و چگونگی بازی با آنهـا، به دلیل آشنایی درنوس، بن، به نام اآجرپزی
یکـی از «برگزیـده، و سـپس مشـاور اّول در امـور دولـت که به عنوان یابدرفیعی میجایگاه 

کند و در کارها نظـر نگاری و رایزنی میای که وزیر با او نامهشود، به گونهنزدیکان خلیفه می
٥کرد.اند که عراق را او اداره میگفتهحتی دربارۀ او .٤»دهدیاو را مالک قرار م

سـاز و آواز سرگرمی بـا بازی و گذرانی و پرندهکه به خوش،در تحلیل روانشناختی خلیفه
خلیفـه از که گوییم، میاسترا یاد کردهاین موضوعمعروف بود و دکتر بیانی نیز در کتابش 

روی نظامی را در اختیار داشت، بیمناک بود، و در آن دوران که نی،نفوذ پایدار دواتدار کوچک
، نه مستعصـم؛ چـرا کـه اگـر رفتبه شمار میحاکم واقعی عراق این دواتدار کوچک بود که

خلیفـهنظر او با نظر وزیر و یا  در تعـارض ،هر یک از مسئوالن دولتی، و حتی بـا نظـر خـوِد
٦آمد.بود، این نظر دواتدار بود که به اجرا درمی

زرگ روبرو بواحد خود را با دو چالِشدر آِن،تاز آنجا که خلیفه شخصیتی ضعیف داش
و بـرای اینکـه بیمنـاک بـه نظـر نرسـد، ا؛دید: تهدید هوالکو و تهدیـد دواتـدار کوچـکمی

.۳۴۷:کتاب الحوادثناشناخته، .١
.۶۳۳:کالعسجد المسبواشرف غسانی،.٢
.(چ جواد)۱۹۷۱، شرح حال ۹۹)/ ۳(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.٣
.۴۴۳:کتاب الحوادث. ناشناخته، ٤
.۴۵۹همان:.٥
خلیفه فرمان داد مرشد الشرابی به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب ،که به هنگام نزدیک شدن لشکر مغوالن به بغدادهمچنان.٦

نیامد؛ زیرا دواتدار کوچک و دیگر فرماندهان سپاه از گردن نهادن به فرمان او خودداری کردند لی این فرمان به اجرا درشود، و
.)۶۲۶:همان؛ اشرف غسانی، ۳۵۰:کتاب الحوادثناشناخته، .(نک
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شـدۀ دفـاعشـناختهسـازوکارهایگفـت و یکـی از از عوامل قـدرت نـزد خـود سـخن مـی
)Defence mechanism(و در ا.تا اینگونـه تـرس و بـیم را از خـود دور کنـد،گرفتکار میرا به

کرد که برای حمایـت از خواست که نترسند و چنین ادعا میهمین راستا از اطرافیان خود می
کـه چونـان ،روی زمـین، و اگر ضرورت یابد از یاری پادشـاهان اوستسپاه در اختیار ،آنان

. ن پادشـاهان بـه خواسـتۀ او پاسـخ مثبـت خواهنـد دادد و ایـبرسپاهیان اویند، بهره خواهد 

لرزید و برای غلبه بر ایـن تـرس در از ترس به خود می،چون او در درون خویش بیمناک بود
پنداشت که با منکوقاآن و برادرش هوالکو پیوند دوسـتی دارد، و آن جان و دل خود چنین می

یـا نفـی واقعیـت ،انکـارسـازوکارو از ا.ت دارنـددو نیز ناگزیر با او احساس دوستی و محّب
)Disavowal mechanism(ای که فرستادگان برایش انگاشت که نامهگرفت و اینگونه میبهره می١

است، و ایـن پنـدار بـه بوده ای دروغین ند از جانب هوالکوست، نامهه بودند و گفته بودآورد
که ما به آنان اجـازه نـدهیم وارد بغداد پایتخت ماست و تا زمانی «گفت: جایی رسید که می
.٢»آن نخواهند شد

گوید: میآنجا که کنیم سخن را با گفتار رشیدالدین کامل می،در این باره
مترس و افسانه مگـو، چـه لاز سر تهّور و غرور پیش دستور فرستاد که از قضای مستقب... خلیفه

دوسـتی و یگـانگی اسـت، نـه دشـمنی و [= منکوقـاآن]قـاآنمنگکـهو برادرش وهوالگمیان من و 
بیگانگی؛ چون من دوست ایشانم هرآینه ایشان نیز دوست و هواخـواه مـن باشـند. همانـا پیغـام 

از آن اسـی را ری اندیشند، خاندان عّبغدو یخالفمرا برادران کهالن دروغ است، و اگر چنانورس
نهـی مـرا مطیـع و ورند و امر کبه مثابت و منزلت لشما را چون پادشاهان روی زمین !چه باک؟
م و به دفع ایشان برنشسته، ایران و توران بر برادران بشورانم. هبخوالشکری از هر کشوری منقاد،

اند و صاحب شوکت اّمـا که ایشان اگرچه نودولتتو دل قوی دار و از تهدید و وعید مغول مترس
٣با خاندان عّباسی جز هوس در سر و باد در دست ندارند.

، پژوهشگر م)Anna Freud،۱۸۹۵-۱۹۸۲(این مکانیزم در تحلیل روانشناختی بسیار معروف است، تا جایی که آنا فروید .١
کند توانسته است شیر خطرناکی را رام کند، و این شیر او را دهد که تصّور میای را شرح میسالهحالت کودک هفت،پرآوازه

برایش آن کند. این کودک واقعیتی را که تحّمل سته است و در تمامی حرکات از او پیروی میبدارد و بسیار به او وادوست می
ترسد شیری را که از او مییکوشد آن را برعکس جلوه دهد، و از همین روکند و میانکار می(یعنی ترس از شیر)دشوار است

.)۲۵۹۲/ ۶، المعجم الموسوعی فی علم النفس.(نکدهد به دوست و موجودی در خدمت خود تغییر می
.۲۸۹-۲۸۸:تاریخ الزمانالعبری، ابن.٢
.۸۸۷/ ۲:)تاریخ مبارک غازانی(لتواریخجامع ارشیدالدین همدانی، .٣
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کردنـد.مـیچگونه رفتار ه بود و وضع فرماندهان نظامی چال باید ببینیم در این میان مح
گوید:رشیدالدین در این باره می

ایبـک و مجاهدالـدین دبن کرالدینم و فتحجرببن شاهو امرای بغداد و بزرگان آنجا چون سلیمان
وسـت راز کردنـد کـه او دح خلیفـه دقدطعن و دواتدار کوچک پیش وزیر جمع شدند و زبان به 

و ما امرای لشکر آنچه در عهـد پـدرش و مطربان است و دشمن سپاهیان و لشکریان؛مسخرگان 
وی اقـدام قـایـن خصـم شاه گفت: اگر خلیفه بر دفـع سلیمانو بیندوختیم در زمان او فروختیم. 

[و مسارع ردند و آنگـاه عّما قریب لشکر مغول بر ملک بغداد چیره گ] نجویدتننماید و مبادرت
حضری و بدوی و قوی و ضـعیف که با دیگر بالد و عباد کردند؛بر هیچ آفریده رحم نکنند، چنان

و در این حال اگـر مغـول جملـه ورند؛عصمت بیرون آکدام را نگذارند و پردگیان را از ستِرهیچ
] بـرده شـبیخون[جمع لشکر اطراف سهل بودی و من با لشـکری ،ندیه بودجوانب را فرو نگرفت

ن جنـگ بـه دارا اولی که در میاگر بر خالف متصّور افتد جوانمردنده گردانیدمی، و ایشان را پراگ
١نام و ننگ کشته شود.

کردنـد آن را تنها دغدغۀ این فرماندهان اموالی بود که آن را جمع کرده بودند و اّدعـا مـی
شـاه، فرمانـده بود که سـلیماناند. این در حالیاز دست داده(مستعصم) در دوران این خلیفه 

گویـد: اگـر مغـوالن بغـداد را کنـد و مـیبسنده مـینیز تنها به بیان خواهش و آرزو،نظامی
توانستم کاری کـنم و بـه آنـان شـبیخون بـزنم و سپاهیانشـان را محاصره نکرده بودند من می

یـی آنـان بـا آگردهمرسد که رفتن این فرماندهان نـزد وزیـر و چنین به نظر می.پراکنده سازم
وزیـر که دواتدار کوچک بـا ابـنرا ترساندن وزیر بود؛ چبرای در درجۀ نخست ،او العلقمـِی

رابطۀ خوبی نداشت.
این در حالی است که خلیفه به منظور تقویت آنچه که ما آن را نفی واقعیـت و انکـار آن 

کند. رشیدالدین در این ی میشاه ابراز خشنودـ سلیمان و یا آرزوی نامیم، در برابر سخن ـمی
گوید:باره می

خسـته شاه در جاِنسخن به خلیفه رسید پسندیده داشت و با وزیر گفت: سخن سلیمانآنچون 
و به ،عرض ده تا ایشان را به درم و دینار توانگر گردانمرا به موجب تقریر او لشکر مرهم دارد،اثر 

رغم اعـدا یر دانست که خلیفه زر ندهد، لیکن علیسپار تا به سخن خود برسد. وز]شاه[سلیمان

.۲/۸۸۸:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .١
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دهـد تـا آوازۀ اندک عـرض مـیاندکلشکر را تدریج را برفور اظهار نکرد و عارض را فرمود تا به
یک برسـد و در قصـد فـاتر شـوند. خلیفه به دور و نزدیک و ترک و تاژازدحام لشکر در حضرت 

زر دادن گاِهشدند، جمع نبوه و لشکری فراوان عارض بعد از پنج ماه اعالم وزیر کرد که گروهی ا
و شـدکّلی مـأیوس وزیر از مواعید او به.خلیفه است. وزیر عرضه داشت و مستعصم عذر گفت

١تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون!اشت؛ ، دیدۀ انتظار بر دریچۀ اصطبار گذبه قضا رضا داده

کـه از ،بسـپاردشـاهرا بـه سـلیماننظارت بر آموزش نظامیـانجای آنکهبهاینکه خلیفه
واگـذار بـه رشـیدالدین ،ترین فرماندهان نظامی و مسـئول سـازماندهی سـپاهیان بـودبزرگ
از کارگزاران غیرنظامی بود و با امور نظامی ارتبـاطی نداشـت، خـود نشـانگر آن که ،کندمی

شاه اعتماد داشته است.است که مستعصم به رشیدالدین بیش از سلیمان
خلیفه تصمیم گرفت مبـالغی را بـرای تشـکیل ،هوالکوا با نزدیک شدن به زمان حملۀ ام

بـه ،در گرداگـرد شـهردیـوار دفـاعیتا آنان با ایجـاد ،نیروی کمانداران نظامی پرداخت کند
دور ق۶۵۶از بغداد بپردازند. این در حالی بود که سپاهیان مغـول در محـّرم سـال حفاظت

کـازرونی کـه در آن دوران در بغـداد الاصرۀ خـود درآورده بودنـد. ابـنتا دور بغداد را به مح
گوید:بود، در این باره می

خلیفه گروهی از کمانداران را برای دفاع از بغداد بر دور شهر گمارد و به آنان اموال فراوانـی داد؛ 
اسـامی داوطلبـان پس جماعتی از مقامات و کارگزاران دیوانی با این اموال به راه افتادند و به ثبت

کمانداری و پیوستن به نیروهای کماندار پرداختند، و در این میان اندکی از آن اموال را میان آنـان 
٢.و حریصانه مابقی اموال را ربودندتقسیم کردند 

ن دستگاه خالفت مستعصـم، حتـی اشود که مقامات بلندپایه و کارگزارو اینچنین آشکار می
بودند.گردان نروییو راهزنیدزداز در آن اوضاع بحرانی، 

هـای پیـاپی از ای پراکند که سالیان سـال و قـرندروغ شایعهپس از آن دواتدار کوچک به
خواهنـد رویـدادها آنگونـه رخ دهـد کـه آنـان نگاران و مردمی تکرار شد که مـیزبان تاریخ

گوید:ره میانگارند، نه آنگونه که در واقع روی داده است. رشیدالدین در این بامی

.٢/٨٨٨:)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .١
.۲۷۲:مختصر التاریخالکازرونی، ابن.٢
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انداختنـد مـردم و در آن فترت چون دواتدار با وزیر بد بود و رنود و اوباش شهر متابع او، در افواه 
١آن بود.ۀخواهد و مظّنو نصرت او و خذالن خلیفه می،یکی استوهوالگکه وزیر با 

بغـدادی اصـیِلکه گفتیم به روایِت ای چون رشیدالدین ـنگار پرآوازهآری، بنا به نوشتۀ تاریخ
ـ آنچه روی داد اینچنین بوده، نه آنگونه که دکتر بیانی انگاشته و در یادداشـتی  کنداعتماد می

بودند: نصـیرالدین طوسـِیکوتاه چنین گفته که عّلت سقوط خالفت عّب ۀشـیعاسی دو کس
وزیـرایرانی که از بیرون به براندازی دستگاه خالفت پرداخت، و دیگری ابن شـیعی العلقمِی

کرد.عرب که از درون برای سرنگونی این دستگاه تالش می
، پادشاه مغوالن را که به گشـایش منکوقاآندکتر بیانی با این سخن، گذشته از آنکه هدف 

کننـدۀ قاضـی القضـاة نشـده فرمـان داد، از قلـم انداختـه، نقـش تحریـکهای فتحسرزمین
مداستان بود، و نیز نقش گروهی از حاکماِنهمنکوقاآنالدین قزوینی را که با خواستۀ شمس

مسلمانان را که با سپاهیان و تجهیزات و تسلیحات نظامی خود برای حمله به عـراق و دیگـر 
ها به یاری مغوالن شتافتند، نادیده گرفته است.سرزمین

وزیر به گونهدکتر بیانی در پایان از نصیرالدین طوسی و ابن ای سـخن گفتـه کـه العلقمِی
گوید:راستی شایان توجه است. وی میبه

علقمـی از آن پـس ایفـاگر چـه البـنمحمـداینک ببینیم خواجه نصیرالدین طوسی و مؤیدالدین 
هایی شدند. خواجه که در براندازی دستگاه خالفت بسیار ماهرانه و زیرکانه عمل کرده بود، نقش

٢در نزد خان مغول مقامی واالتر از گذشته یافت.

گوید:العلقمی میۀ ابنربارنیز د
العلقمی، که هرچند پس از فتح بغداد چند ماهی اما سرنوشت دومین قهرمان ماجرا، یعنی ابنو 

درگذشت، آن بود که ناظر نـابودی مخـدوم خـود ق۶۵۶ل سال االّوبیش زنده نبود و در جمادی
ر دسـتگاه مغـول ارج و العلقمـی کـه دباشد و انتقام گرفتن شیعه از سّنی را به عمل درآورد. ابـن

٣بغداد ابقا شد.در مقام وزارِتهوالکومنزلتی تمام یافته بود، از جانب 

.۸۸۹/ ۲:)نیتاریخ مبارک غازا(جامع التواریخرشیدالدین همدانی، .١
.۳۴۰/ ۱:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
همانجا..٣
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شـده را بـه صـورت غیرنظـامی اداره های فتحتصمیم داشت سرزمینهوالکوحقیقت آن است که 
از .اردها را به کارگزاران بلندپایۀ دولت مستعصم واگـذکند، و برای او بهتر بود که ادارۀ این سرزمین

ای دپایۀ دستگاه خالفت مستعصم، خلیفـهحکومتی را به کار گمارد که از مقامات بلنیهمین رو
او را در این هوالکوالعلقمی تنها کسی نبود که شد، و ابن، تشکیل میمهری قرار گرفتکه مورد بی

ّنی حنفی، و شیعه سّنی شافعی، سّنی حنبلی، سافراد، حکومت به کار گرفته بود، بلکه در میان این 
نزد خود نگـاه داشـته بـود. هوالکو، و برخی از اینان را ندخوردنیز به چشم میو مسیحی و علوی 

وزیر، و العلقمِیالدرنوس، مشاور اّول، ابن، عبدالغنی ابنهوالکوخلیفه در واپسین اعزام سفیر نزد 
ریت این افـراد بـه پایـان رسـید، فرستاد، و چون مأموهوالکومارمکیخا، پیشوای مسیحیان، را نزد 

آنـان هوالکوبدین ترتیب .١»آنان را مشغول داشت و اجازه نداد ایشان نزد خلیفه بازگردندهوالکو«
موضـوع هنگـام ورود ایشـان بـا نامـۀ بانه نزد خود نگاه داشت، همچنان که ایـن ای مؤّدرا به شیوه

ی از ایـن افـراد، یعنـی احمـدبن عمـران یکـاین در حالی است کـه بود.واپسین خلیفه نیز آشکار 
نـام ٢.داده شـودو امنصب و مقامی بـه که ه بود خواستو از او ه بودرفتهوالکوود نزد خباجسری، 

کتـاب و جـامع التـواریخبیشترینۀ این کارگزارن که در حکومت مغوالن به کار گمارده شـدند، در
امامیبه جز ابنو... آمده است.الحوادث هـای ، در دولت جدید شـماری از شخصـیتالعلقمِی

رخی از این افراد عبارتند از:تبار حضور داشتند. بو برخی هم علویاهل سّنت و مسیحی 

ابن الدرنوس، مشاور اّول خلیفه مستعصم.ـ

وی نیز به عنوان صاحب دیوان ؛الدامغانی حنفی، صاحب دیوان مستعصمفخرالدین ابنـ
مغـوالن او را «گویـد: سعید مغربی، دوست صمیمی او میمنصوب شد. ابن(وزیر مالی)

آوری مالیات منصـوب کردنـد؛ زیـرا وی بـا ایـن مسـئولیت آشـنا به عنوان مسئول جمع
٤نیز به آذربایجان سفر کرد.هوالکو، و همراه ٣»بود

.۳۰۸:تاریخ الزمانالعبری، ابن.١
. ۱۴۱:إعادة کتابة التاریخ.برای آگاهی از جزئیات این موضوع نک.٢
عبدالقادر .و حنفی است. نکالدامغانی از خاندانی دامغانی . در این اثر آمده است: ابن۹- ۸:الروض المعطارحمیری، .٣

. ۸- ۱/۷:ة فی طبقات الحنفیةئالجواهر المضیقرشی، 
.(چ جواد)۹۹)/۱(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.٤
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نواحی ارت مستعصم که به منصب صدنوبیالدوامی شافعی، مسئول بابالدین ابنتاجـ
جای او قرار داده شد.ن شد، ولی درگذشت و فرزندش مجدالدین حسین بهفرات تعیی

هوالکـونظام الدین بندنیجی شافعی، قاضی القضاة خلیفه مستعصم که داوطلبانـه نـزد ـ
١فرمان داد او را به منصب قاضی القضاتی بگمارند.هوالکورفت و 

رمانـدار بـود، ضـمن افزون بر این، احمدبن عمران باجسری که در روزگـار مستعصـم ف
کند، و چون بـه باو راشفاعتهوالکوخواهد نزد ارتباط با یکی از امیران مغول از او می

(خـالص، راه خراسـان و او را به عنوان حاکم بخـش شـرقی هوالکورسید، هوالکوخدمت 

منصوب کرد.بندنیجین)
را در انی گزارکـار،افراد طبقۀ نخسـت حاکمـان جدیـد نیـز در سـایۀ حکومـت مغـوالن

توان به افراد زیر اشاره کرد:جمله میآن کردند که از ل تعیین مغوحکومت تازۀ 
یـل و مستنصـری َجرا بـه عنـوان رئـیس ُد٢مخّرمی حنبلـیبنبن یحییفخرالدین مبارکـ

هـای مهمـی همچـون صـاحب دار مسـئولیتاسی عهدهتعیین کردند. وی در دولت عّب
٣دیوانی بوده است.

رئیس کاتبان دیوان وزیـر را به عنوان ٤الحدید معتزلی شافعیابیبن عبدالحمیدعزالدین ـ
جای او گماردند.الجمل نصرانی را بهبرگزیدند، ولی دیری نپایید که ابن

الموسوی را به عنوان نایب شحنگان برگزیدند.عزالدین ابنـ
ریه را به عنـوان الجیش حنبلی، امام جماعت مسجد ُقمشیخ عبدالصمدبن احمدبن ابیـ

ــد. برگزیدن ــامع قصــر ــجد ج ــزرگ، مس ــامع ب ــجد ج ــب مس ــوان و خطی ــازن دی ٥خ

٦درگذشت.ق٦٧٦االئمه عبدالصمدبن احمدبن عبدالقادر است که به سال وی شیخ

الـدین محمـود از دیگر منصوبان در این دوران عزالدین احمد زنجانی شافعی، فرزند شهاب

.۳۶۲- ۳۶۱:کتاب الحوادث.ها نکدربارۀ این انتصاب.١
گاه امام احمدبن حنبل به خاک سپرده شد.درگذشت و در آرامق۶۶۴بن مبارک مخّرمی حنبلی است که در سال بن یحییوی مبارک.٢
؛(چ جواد)۲۹۲)/۳(۴:، تلخیص مجمع اآلدابالفوطی؛ ابن۱۹/۴۲۰:سیر أعالم النبالءهمو،؛۴۹/۱۷۷، سالمتاریخ االذهبی، .٣

.۲۱۲، ۱۷۶:کتاب الحوادثناشناخته، 
الّله معتزلی شافعی است.وی عبدالحمیدبن هبة.٤
.۳۶۲:کتاب الحوادثناشناخته، ؛۱۳۸/ ۴:طبقات الحنابلةالذیل علی رجب، ابن.٥
.۳۶۲- ۳/۳۶۱:توضیح المشتبهناصرالدین، ؛ ابن۲/۱۲۰:المقصد األرشدمفلح، ؛ ابن۱۴۷۳/ ۴:تذکرة الحفاظذهبی، .٦
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تگاه خالفت مستعصم بود که به منصب قاضی القضاتی زنجانی، قاضی القضاة شافعی در دس
در همین منصب ٢که نابینا شدق۶۹۴وی تا سال ١منصوب و به همین لقب نیز خوانده شد.

انـد جملـهآن رده بود، که از و برای خود جانشینانی نیز تعیین کباقی بود. او فردی بانفوذ بود 
.٣»مفتی عراق«العاقولی شافعی معروف به ابن

فرمانـده ارتـش  ـفرزند دواتدار کوچک ،الدین کشلوخانآور آنکه جاللفتینکات شگاز
مسئولیت مهمـی در دولتـی کـه ـ او را فریفت و پس از تسلیم شدنش او را کشتهوالکوکه 

،بـه همـراه شـماری از مسـئوالنق۶۶۲به دست آورد، و در سال ندتشکیل داده بودنمغوال
الـدین باجسـری، دوسـت و رد که در این دادگـاه حکـم اعـدام نجـمای را اداره کدادگاه ویژه

هـایی کـه بـه همراه پدرش در دستگاه خالفت مستعصم را صادر کرد. این حکم در پی اتهام
دان او را زهـرهکشـلوخان ایـن به قتـل رسـید و باجسری.صادر گردیدبوداو نسبت داده شده

٤از شکمش بیرون کشید.

حـاکم بـر عهـدۀ امیـر دهد که رهبری این گروِهع پیوست نشان میرویدادهایی که به وقو
بود که در حمله بـه بغـداد مشـارکتی هوالکواو از فرماندهان نظامی و همراه علی بهادر بود.

او را به عنوان شحنۀ بغداد منصوب کـرد. ایـن منصـب هوالکوو ٥فّعال و نقشی مهم داشت،
اری امنیت در شـهر و محافظـت از آن را بـر عهـده امروزه برابر است با منصب کسی که برقر

شـود، کـه البتـه حیطـۀ مسـئولیت دارد، یا به عبارتی دیگر از او با عنوان رئیس پلیس یاد مـی
فرمانـدار مسـئولیت مسئولیت او با از رئیس پلیس بوده است؛ زیراترمراتب گستردهشحنه به

و گرایش مذهبی بودمذهب مانی سّنیعلی بهادر مسلامیر .ه استکردمییبرابرکل نظامی
هـای رمضـان)(نماز مستحّبی خـاص اهـل سـّنت در مـاهبرپایی نماز تراویح در او از مداومت وی 

، رفـته شمار میراق و باالترین مقام حاکم در این منطقه باقعی عاو حاکم وشود.دانسته می

پ.۲۶۱گ:طبقات الفقهاء الشافعیینکثیر، ابن.نک.١
تلخیص (» داناترین مردمان به امور قضاوت بود«نه او را ستوده است: الفوطی اینگو. ابن۳۶۱:کتاب الحوادثناشناخته، .٢

. چ الکاظم)۱/۸۶، چ جواد؛ ۱۳، شرح حال ش۱۹)/۱(۴:اآلدابمجمع
است که )ق۷۲۸-۶۳۸(بن علی عاقولی بغدادی محمدبن الدین عبدالّله. وی جمال۱۷/۳۱۸:الوافی بالوفیاتصفدی، .٣

.)۶/۸۷:شذرات الذهبالعماد، ؛ ابن۲/۳۴۵:طبقات الشافعیةقاضی شهبة، (ابنان پذیرفت ریاست شافعیه در بغداد بدو پای
. این اقدام بیانگر اهمیت و ابهت کشلوخان در دولت جدید است. ۳۸۲:کتاب الحوادثناشناخته، .٤
.۳۰:تحریر تاریخ وّصافوّصاف الحضرة، .٥
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د به نمازهـای جمعـه و تـراویح نیکو سیاست، پشتیبان خیر و خوبی و پایبن«و از او با عنوان 
١یاد شده است.»...و

کیـد بـر نـام  دکتر بیانی خوانندگان را به گمراهی و اشـتباه افکنـده اسـت؛ زیـرا وی بـا تأ
هایی کـه از سـوی حکومـت مغـوالن بـه آنـان العلقمی و نصیرالدین طوسی و مسئولیتابن

دلیـل همکـاری بـا مغـوالن، از دهد که گـویی ایـن دو بـه اینگونه نشان میسپرده شده بود،
این در حالی است که حقیقـت جـز آن اسـت، و مـا ایـن .اندکارگزاران حکومت جدید شده

پیشتر بیان کردیم.موضوع را 
دکتر بیانی از آنجا که پیش از نگارش کتاب تصمیم داشته شیعه را به همکاری با مغوالن 

ر کسی را کـه بـر دسـتگاه خالفـت همند است عالقهکند،اسی متهم عّبو سرنگونی خالفت 
نگارد. در همین راستا دیـدیم کـه او ایا در حکومت مغوالن به مقامی رسیده، شیعه ، شوریده

در » نجـف«شـدۀ تنها به دلیل وجود واژۀ تحریـفرا، شورشی ُکرد،بن بدرچگونه نام خلیل
ین دامغـانی اشـاره توان بـه فخرالـدشمارد. از میان این افراد همچنین میردیف شیعیان برمی

گوید:کرد. دکتر بیانی دربارۀ او می

خرالدین دامغانی صاحب دیوان بغداد را در عهد مستعصم، به همـان مقـام صـاحب دیـوانی فو 
منصوب کرد. اگر ایـن شخصـیت همـان فخرالـدین دامغـانی معـروف، از نقبـای فتـّوت دوران 

توان به اهمیت نقـش وی در سسـت یستنصر باشد، که به احتمال قریب به یقین همان است، مم
٢کردن ارکان حکومت بغداد در عهد مستعصم و تقویت تشّیع پی برد.

بر این یافته اسـت کـه: کجا دانیم دکتر بیانی نمی از نقبـای فتـّوت دوران «... مدرکی داّل
مـا، ناآشـنایی بـا زبـان »مستنصر باشد که به احتمال قریب به یقین همان است ؟! بـه گمـاِن

رد استناد خویش گرفتار سـاخته اسـت. متن عربی مودرنیافتن ی عاملی بوده که وی را به عرب
پایۀ سـخن خـود پس از آن مأخذی برای سخن خود نیاورده، وشت در پانوگذشته از اینکه او 

را بر آن استوار کرده است.

.۴۸/۸۵:سالمتاریخ االذهبی، .شامی/ مصری این مطلب نکروایتبرای؛ نیز۳۸۱:کتاب الحوادثناشتاخته، .١
.۱/۳۳۸:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٢
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ر کتـاب و آن را د،جـو پـرداختیموما به دنبال این سخن در میان منابع گوناگون به جست
کان المستنصر بالّله قـد وکلـه «نویسد:شرح حال دامغانی میالفوطی یافتیم؛ آنجا که در ابن

آفتاب نشان روشنِی. این سخن، به١»شاه لباس الفتّوةالدین خوارزمبأن ُیلبس السلطان جالل
اس تـا بـا دسـتان خـود لبـ،ای از سوی خلیفه مستنصر بودفرستادهتنها دهد که دامغانی می

شاه ببرد و آن را بر تن وی کند، و این سخن بـه هـیچ الدین خوارزمنزد سلطان جاللفتّوت را
».از نقبای فتّوت دوران مستنصر باشد«روی بیانگر آن نیست که دامغانی 

اهمیـت تـوان بـه مـی«گویـد: دکتر بیانی برای این دامغانی نقش مهّمی قائل است و می
». پـی بـردکومت بغداد در عهد مستعصم و تقویت تشّیعنقش وی در سست کردن ارکان ح

دانیم فخرالدین دامغانی، حنفـی و از خانـدانی حنفـی اصـیل و این در حالی است که ما می
،عبـدالقادر قرشـی٢بـوده اسـت.،ویـژه در دسـتگاه قضـاییبـه،یصاحب منصب حکـومت

هـای حنفـی خاندانۀز جملرا ا» خاندان دامغانی«،الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیةدر 
کتـابش مقدمـۀبرشمرده و شرح حـال شـمار بسـیاری از آنـان را ذکـر کـرده اسـت. وی در 

. این خاندان از ٣»ایشان در این مجموعه گروه بسیاری را خواهی دیدو از جملۀ«نویسد: می
، و از در بغداد اقامـت گزیدنـد،)ق۴۶۷-۴۲۲(زمان خالفت القائم بأمر الّله، خلیفۀ عّباسی 

سال نسـل ۲۳۰ـ بیش از  ق۶۵۶یعنی سال  تا زمان مورد نظر ما ـهمین رو افراد این خاندان 
گوید:الفوطی دربارۀ این فخرالدین دامغانی میاند. ابناندر نسل در عراق زیسته

از خاندان قضا و عدالت و حکومت و ریاست بود و از جایی به جایی دیگر و از مقامی به مقامی 
٤پرداخت.نّواب مناطق میشد، و بدون رایزنی با وزیر به عزل و نصب نتقل میدیگر م

العلقمی است، و این بدان معنی است که مقـام در اینجا همانا ابن» وزیر«و منظور او از 
العلقمـی بـوده، و معـروف و منزلت دامغانی در دولت به مراتب باالتر از مقام و منزلت ابـن

مستنصر بالّله او را مأمور پوشاندن لباس فتّوت بر تن سلطان «. یعنی: (چ جواد)۹۹)۳(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.١
».شاه کرده بودالدین خوارزمجالل

به هنگام شرح حال ۷۴۹)۲(۴، ۷۴۸، ۱۸۱)۱(۴، تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، نمونه نکـ: ابنبرای .٢ (چ جواد). نویسنده
دار در قضاوت و صاحب احکام قضایی در از خاندانی ریشه«و یا » از خاندان قضا«افراد خاندان دامغانی با عباراتی همچون 

کند.به آنان اشاره می» بغداد
.۸- ۱/۷:المضیئةالجواهرقرشی، .٣
.(چ جواد)۹۹)/۳(۴:تلخیص مجمع اآلدابالفوطی، ابن.٤
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١انـدساالران در درجۀ نخست از شافعیان و پس از آن از حنفیان بودهاست که بیشترینۀ دیوان

شیعی امامی به عنوان العلقمِیتعیین ابنکه البته در این میان استثنائاتی بسیار اندک همچون 
اسیان نیز وجود داشته است.های پایانی دولت عّبوزیر در سال

ذکـر کنـد، شـیعه دانسـته از اویمبی آنکه نـا،شهر بعقوبه راحاکم دکتر بیانی همچنین 
الدین احمدبن عمران باجسری نام بـرده اسـت. ایـن شـخص، فـردی البته وی از نجم؛است

طلب و چاپلوس بود که در دوران خالفت مستعصم مسئولیت دیوان عرض را برعهده فرصت
زد داشت، و ما پیشتر گفتیم که او همـانی اسـت کـه بـا واسـطه قـرار دادن یکـی از امیـران نـ

بیشـترینۀ مـردم «تعیین شد. ایـن در حـالی اسـت کـه ه عنوان حاکم بخش شرقی ب،هوالکو
.٢»حنبلی بودنداباجسر

گوید:دکتر بیانی می
هـای نزدیـک بغـداد عمران باخبریم که در گذشته در خدمت دیوان بعقوبا از شهرکاز سابقۀ ابن

شیعهلعلقمی و احتمانشاندگان ابنبود؛ حاکم این شهر از دست ٣.ه استمذهب بوداًال

شود که شتابزدگی در نگارش ایـن فصـل از کتـاب، افزون بر آنچه گفته شد، یادآوری می
گوید:میاز جمله . دیگری نیز کرده استهای مهّمدکتر بیانی را دچار لغزش

در حالی کـه ٤.بوده است)ق۶۲۲-۵۷۵.(حکالّله خلیفۀ عّباسی الناصر لدینمعاصر منکوقاآن
یعنـی بـیش از ٥به حکومـت رسـید؛ق۶۴۸و یا بنا بر قولی دیگر سال ق۶۴۹در سال منکوقاآن

درگذشت خلیفه الناصر لدین الّله.ربع قرن پس از 

ا به عنوان او رهوالکواینکه وی احتمال داده است ُتکله، که ،های دکتر بیانیاز دیگر لغزش
حالی که اینگونه نیست؛ زیـرا وی همـان در٦تعیین کرد، مغولی بوده است،شهر حّلهحاکم

.۴۳۴:)ق۶۵۶-۵۵۲(تاریخ العراق فی العصر العّباسی األخیرفهد، .١
.۹/۸۷:أعیان الشیعةامین، .نک.٢
.۱/۳۳۸:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٣
.۱/۲۸۲همان:.٤
و در )۲۹۶(صتاریخ الزمانالعبری در . این تاریخ همان تاریخی است که ابن۳/۶۵۹:تاریخ جهانگشایجوینی، .٥

گوید: وی در می) تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ از آن یاد کرده است. رشیدالدین در )۴۵۷(صتاریخ مختصر الدول
اال آمده فرق دارد، که البته در این میان . این تاریخ یک سال با تاریخی که در ب)۲/۷۳۴(بر تخت نشست ۶۴۸الحّجۀ سال ذی

؛ چرا که او خود در آن مراسم حضور داشته است.باید به سخن جوینی استناد کرد
. ۱/۳۴۰:دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، .٦
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یکی از اتابکانی است که برای مدت چهار قـرن در منـاطق خوزسـتان و ،تکلةبن هزار اسف
، این تکله همراه با سپاه سوی بغداد حرکت کردبههوالکواند. هنگامی که لرستان حکم رانده

١ن ملحق کرد.انویوقاباو را به لشکر فرمانده کیتهوالکوپیوست و هوالکوخود به 

حملـۀ مغـول بـه همزمان با : دواتدار بزرگ گویدشتباه دیگر دکتر بیانی این است که میا
از او در رویـدادهای مربـوط بـه دواتـدار کوچـک یـاد ، و استزیستهمی)ق۶۵۶(سال عراق 
درگذشته است.ق۶۵۰ال سال شّو۱۶این در حالی است که دواتدار بزرگ در ٢.کندمی

تاریخ این است که وی مطالبی را به کتاب ،های مهم نویسنده در این فصلاشتباهیکی از 
از ایـن کتـاب نیسـت، بلکـه برگرفتـه از دهد کـه در حقیقـت جوینی نسبت میجهانگشای

یفیت واقعۀ بغـداد، از کمنسوب به نصیرالدین طوسی که همراه کتاب آمده و نام آن ای رساله
. اسـتالطوسـیمحمدبن محمداذ البشر نصیرالحق والدین نسخۀ مرحوم افضل العالَم است

های کتاب دیـده دستنویسدر برخی از آن را زیرا ،قزوینی این رساله را در کتاب آوردهمحمد
، و در چـاپ شـاهرخ ۲۹۳تـا ۲۸۰این رساله در چاپ قزوینی در جلد سوم، صفحۀ است.

ـ آمده است.۷۸۹تا ۷۸۴ـ در صفحات  که بر اساس چاپ قزوینی است موسویان
عبـارت در دو را سـقوط بغـداد بخواهـد از مـا اگر دکتـر بیـانی کهدر پایان گفتنی است

اند:دو عامل نقش داشتهاسیدر فروپاشی خالفت عّبکه، خواهیم گفتکنیمخالصه 
مسلمان و غیرمسـلمانی اسـت کـه و نکه همان مغوال،عامل خارجیـ نخست حاکمان

و سالح خود یاری کردند؛مغوالن را با سپاه
مستعصم، خلیفۀ عّباسی و فرماندهان فاسد سپاه او.ـ دوم

مراجعه کـرد. مـا در ایـن کتـاب إعادة کتابة التاریختوان به کتاب ما با عنوان در این باره می
ای که خود را همواره بـا ایم؛ خلیفهسخن گفتهاین خلیفه ۀطور مفّصل دربارۀ نقش مجرمانبه

کـرد و از بسـیج نیروهـای نظـامی و تجهیـز آنـان بـه بـازی سـرگرم مـیآواز و پرندهرقص و 
؛ یعنـی از زمـانی کـه ورزیـدغفلـت ،دست کم در طول مدت پنج سـال،های جنگیسالح

.۲۰۸:مجمع األنسابای، شبانکاره.؛ نیز نک۱/۷۳:نامهشرف؛ بدلیسی، ۴۱:منتخب التواریخ معینینطنزی، .١
.۳۱۹، ۱/۳۱۵:همانبیانی، .٢
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ای نـزد مستعصـم با سپاه خود از مغولستان حرکـت کـرد و فرسـتادهق۶۵۰در سال هوالکو
.اه سپاه خود در راه استگسیل داشت و به او خبر داد که وی به همر

هنگـامی کـه .تنها به یک نمونه اشاره کنـیم،توّجهی خلیفهاز بیکهدر اینجا کافی است
را بـه اشـغال خـود درآورده (کـرخ)سپاه مغوالن به فرماندهی بایجو نویان بخش غربی بغداد 

ستعصـم آماج تیرهای خود ساخته بودند، خلیفه مبخش شرقی رابه صورت گسترده بودند و 
کتاب ای از کاخ خود با آرامش کامل سرگرم تماشای رقص یکی از کنیزکان بود!! در در گوشه

خوانیم:میالحوادث 
هـای غیراصـیل بـه نـام َعَرفـه؛ دخترکـی از عـربخلیفه در ایوان کاخ خویش بود و در برابـرش 

د و به او اصابت کرد و او ای داخل شپنجرهاز گو!! ناگهان تیری ه و دلپذیر و بذلهددخترکی نازپرور
را کشت و خلیفه آزرده گشت. چون آن تیر را نزد خلیفه آوردند، دیدند که روی آن چنـین نوشـته: 

خردمندان را بزدایداگر خدای خواهد که « آنگاه خلیفه فرمان داد ».حکم خویش اجرا کند، خرِد
١.هایی چوبین پوشاندندا با تختهها رها قرار دهند، و پنجرهتا حایلی میان تیراندازان و پنجره

:عیون التواریخشاکر، ابن.اند. نکنگاران شامی/ مصری نیز این رویداد را روایت کرده. تاریخ۳۵۵:کتاب الحوادثناشناخته، .١
.)ق۶۶۴- ۶۴۸های (بخش مربوط به رویدادهای سال۱۷۱:عقد الجمان؛ عینی، ۱۳/۲۳۳:البدایة والنهایةکثیر، ؛ ابن۲۰/۱۳۳
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کتابنامه
هادستنویس

طبقـات .)ق۷۷۴-۷۰۱(شافعیدمشقیقرشیبن عمر سماعیلالدین ابوالفداء عمادکثیر، اابنـ
.۴۹۹۳ش، کتابخانۀ دانشگاه پرینستوندستنویس.الفقهاء الشافعیین

تـواریخ األکـابر ب فـیروضـة أولـی األلبـا.)ق۷۱۷:اتمـام نگـارش(محمـد، داودبن بناکتیـ
.۵۴۶۹/۲۵۵شهران، ت، اسالمیی امجلس شورکتابخانۀ دستنویس.واألنساب

دستنویس.تقویم التواریخ.)ق۱۰۶۷-۱۰۱۷(لبیچه کاتب بن عبدالّلمصطفی،خلیفةحاجیـ
.۴۷۷۲شهران، کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، ت

.۱۴۴۲۹ش،شورای اسالمی، تهرانکتابخانۀ مجلسدستنویس.تاریخ راقم.سمرقندیراقم ـ

.بیـان الحقـائق.)ق۷۱۸-۶۴۸(شافعی الخیر وباالدولهبن عماداهللا، فضلدانیرشید الدین همـ
.۸۵۳شستانبول، ا،اشاکتابخانۀ علی قلیچ پدستنویس

المواسـعة .)ق۶۶۴-۵۸۹(مـامیاعلـویطـاووسبـن جعفـربن بـن موسـیالـدین علـیرضیـ
.۲۳۱/۳، شمام حکیم، نجفکتابخانۀ عمومی ایسدستنو.والمضایقة

.تـراجم األعیـانینثـر الجمـان فـ.)ق۷۷۰پـس از .د(حمـویبن علـیمحمدحمدبن ، افیومیـ
.۴۱۱۳ش، بیتیسترکتابخانۀ چدستنویس

دستنویس.با تغییرات)ق،۱۰۷۵در سال حاجی خلیفه تقویم التواریخ(ترجمۀ مجمل التواریخ.ناشناسـ
. ۷۱۲۲شهران، تجلس سنا، مکتابخانۀ 

کتابخانۀ مجلس دستنویس.لهیةمواهب ا.)ق۷۸۹.د(محمدبن بن علیالدین یزدی، معّلممعینـ
. ۵۶۱۲شهران، شورای اسالمی، ت

دسـتنویس .اخـالق ناصـری.)ق۶۷۲-۵۹۷(بن حسـن محمـدبن محمـد، طوسـیصیرالدین نـ
.۱۰۲۲۴، شهرانت، ای اسالمیمجلس شورکتابخانۀ 

تجزیة .)ق۷۱۲م محّر۲۴اتمام نگارش بخش پایانی کتاب: (شیرازیفضلبن اف الحضرة، عبداهللاوّصـ
ط. ۱۱۸کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، تهران، شدستنویس.األمصار وتزجیة األعصار

چاپی
عربیـ الف
.نهج البالغةشرح.)ق۶۵۶-۵۸۶(شافعیمدائنی معتزلیاهللالحدید، عبدالحمیدبن هبةابن ابیـ

م.۱۹۵۹/ق۱۳۷۸، هدار إحیاء الکتب العربیة، قاهر.براهیمابوالفضل امحمدتحقیق 
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الکامـل .)ق۶۳۰-۵۵۵(شافعیشیبانیبن عبدالکریم محمدبن محمدبن الدین علیثیر، عزاابنـ
م.۱۹۶۵/ق۱۳۸۵دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ـدار صادر للطباعة والنشر.التأریخفی

چـاپ .تحقیق فـؤاد سـزگین.الدر الفرید وبیت القصید.)ق۶۹۴پس از -۶۳۹(محمدایدمر، ابنـ
م.۱۹۸۸/ ق۱۴۰۸سالمیة، فرانکفورت، معهد تاریخ العلوم العربیة واال.عکسی

َیَمـن ولـیمورد اللطافة فـ.)ق۸۷۴-۸۱۳(حنفیاتابکیبن تغری بردیتغری بردی، یوسفابنـ
م.۱۹۹۷، هدارالکتب المصریة، قاهر.عبدالعزیزمحمدحقیق نبیل ت.السلطنة والخالفة

.تا، بیهدارالکتب المصریة، قاهر.مصر والقاهرةك ملویالنجوم الزاهرة ف.ــــــــــــــ ـ

أیـام المنصـوریتذکرة النبیه فـ.)ق۷۷۹-۷۱۰(شافعیحلبیبن عمربن حسن حبیب، حسنابنـ
م. ۱۹۷۶، هدارالکتب، قاهر.ن و سعید عبدالفتاح عاشورمیامحمدمحمدتحقیق .وبنیه

.الذیل علی طبقـات الحنابلـة.)ق۷۹۵-۷۳۶(حنبلیحمدبن رجب بن االرحمنرجب، عبدابنـ
م.۲۰۰۵/ق۱۴۲۵، مکتبة العبیکان، مّکه.یمینبن العثبن سلیمانتحقیق عبدالرحمن

یالجـامع المختصـر فـ.)ق۶۷۴-۵۹۳(شـافعیبغـدادیبن عثمـان نجببن االساعی، علیابنـ
المطبعـة السـریانیة الکاثولیکیـة، .تحقیـق مصـطفی جـواد.۹ج.عنوان التواریخ وعیون السـیر

م.۱۹۳۴/ق۱۳۵۳بغداد، 
تحقیـق علـی.فـوات الوفیـات.)ق۷۶۴-۶۸۱(شـافعیدمشقیکتبیبن شاکر محمدشاکر، ابنـ

م.۲۰۰۰لعلمیة، بیروت، دارالکتب ا.عادل عبدالموجودوبن یعّوض اهللامحمد
ذکـر أمـراء یاألعـالق الخطیـرة فـ.)ق۶۸۴-۶۱۳(بـراهیم بن ابن علیمحمدشداد، عزالدین ابنـ

م.۱۹۸۷وزارة الثقافة، دمشق، .تحقیق یحیی عبارة.الشام والجزیرة
کشـف .)ق۶۶۴-۵۸۹(امـامی حسینیحسنیبن جعفر بن موسیالدین علیطاووس، رضیابنـ

ة لث م.۱۹۵۰/ق۱۳۷۰،منشورات المطبعة الحیدریة، نجف.مرة الُمْهَجةالمحجَّ
ْقَطَقی، ـ اآلداب ی فـیالفخـر.)ق۷۰۹-۶۶۰(امـامیعلویبن َطباَطبا ابن بن علیمحمدابن الطِّ

. تا، بیدار صادر، بیروت).ق۷۰۱ال شّو۵(اتمام نگارش: .سالمیةالسلطانیة والدول اال

ۀترجمـ.تـأریخ الزمـان.)ق۶۸۵-۶۲۳(ملطـیهرون ابن وریوسگیرگالدین ، جمالیالعبرابنـ
م.۱۹۸۶دارالمشرق، بیروت، .رملةاسحاق ا

م.۱۹۸۶دارالمشرق، بیروت، .رملةاسحاق اةترجم.تأریخ مختصر الدول. ــــــــــــ
أخبـار مـن یشذرات الذهب فـ.)ق۱۰۸۹-۱۰۳۲(حنبلیعکریحمد ابنالحیعبدالعماد، ابنـ

.ق۱۴۰۶دمشق، ،کثیردار ابن.ؤوط ومحمود األرناؤوطاتحقیق عبدالقادر األرن.ذهب
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ك مسـال.)ق۷۴۹-۷۰۰(شـافعیدمشقیقرشیاهللابن فضلحمدبن یحییا، عمریاهللابن فضلـ
.الـنجمبـا همکـاری مهـدیتحقیـق کامـل سـلمان الجبـوری،.األمصارك األبصار في ممال

م. ۲۰۱۰/ق۱۴۳۱دارالکتب العلمیة، بیروت، 
تلخـیص .)ق۷۲۳-۶۴۲(بغـدادی حنبلـیشیبانیبن محمدحمدبن بن االرزاق، عبدابن الُفَوِطیـ

-۱۹۶۲دمشـق، الثقافـة،ةوزار.تحقیـق مصـطفی جـواد.مجمع اآلداب فـي معجـم األلقـاب
ــد(م ۱۹۶۷ ــمیعبدمحم ــدوس القاس ــاب را در الق ــن کت ــری از ای ــش دیگ ــبخ ــال ماۀ مجّل ــزینورینت گ

در ق۱۴۱۷نیز دو بخش یادشده را تصحیح و آنها را در سال الکاظم محمدچاپ کرده است. )م۱۹۴۰/ق۱۳۵۹(
.)تهران منتشر کرده است

طبقـات .)ق۸۵۱-۷۷۹(شـافعیدمشـقیمحمـدحمدبن بکربن ابوالدین اقاضی شهبة، تقیابنـ
چاپ آخـرین جلـد: ن، دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد دک.بدالعلیم خانعتحقیق .الشافعیة
م. ۱۹۸۰/ق۱۴۰۰

کتـب یتحـریم النظـر فـ.)ق۶۲۰-۵۴۱(حنبلـیمقدسـیمحمدحمدبن بن ااهللاقدامة، عبدابنـ
م.۱۹۹۰/ق۱۴۱۰ریاض، عالم الکتب،.سعید دمشقیةمحمدبن تحقیق عبدالرحمن.الکالم

مـن ریخ ختصـر التـام.)ق۶۹۷-۶۱۱(شافعیبغدادیمحمدبن الدین علی، ظهیرکازرونیالابنـ
وزارة اإلعـالم العراقیـة، بغـداد، .تحقیق مصطفی جـواد.اسالعّبأول الزمان إلی منتهی دولة بنی

م.۱۹۷۰
.)ق۷۷۴-۷۰۱(شــافعیدمشــقیقرشــیبــن عمــر ســماعیلابوالفــداء عمادالــدین کثیــر، اابــنـ

م.۱۹۸۸/ق۱۴۰۸، بیروت، یدار إحیاء التراث العرب.تحقیق علی شیری.البدایة والنهایة
.)ق۷۱۱-۶۳۰(افریقـیرویفعـیانصـاریبـن علـیبن مکـرممحمـدالـدین منظور، جمـالابنـ

م.۱۹۹۴دار صادر، بیروت، .لسان العرب
ذکـر المقصد األرشد فـی.)ق۸۸۴-۸۱۶(حنبلیمقدسیه بن عبدالّلمحمدبن براهیممفلح، اابنـ

مکتبـة الرشـد، ریـاض، .العثیمـینبـن سـلیمانتحقیـق عبـدالرحمن.مـام أحمـدأصحاب اال
م.۱۹۹۰/ق۱۴۱۰

.توضـیح المشـتبه.)ق۸۴۲-۷۷۷(یشـافعدمشـقیمحمدبن هبن عبدالّلمحمدناصرالدین، ابنـ
م.۱۹۹۳/ق۱۴۱۴مؤسسة الرسالة، بیروت، .عرقسوسینعیم محمدتحقیق 

ــنـ ــل، اب ــدواص ــالممحم ــل بن س ــن واص ــازنیب ــیم ــویتمیم ــافعیحم .)ق۶۹۷-۶۰۴(ش
المکتبـة العصـریة، .السـالم تـدمریتحقیق عمر عبد.۶ج.أیوبالکروب فی أخبار بنیجمفّر

م. ۲۰۰۴/ق۱۴۲۵صیدا/ بیروت، 
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شـریفة سـالم الدول اال.)ق۸۸۸-۸۱۹(شـافعیبـن یوسـف بن خلیـلمحمد، مقدسیبوحامد اـ
اهللا لی من ِحَکِم ة فـیالبهیة، وِذکر ما َظَهَر .ی الـدیار المصـریةجلـب طائفـة األتـراك إلـالخفیَّ

ولــریش هارمــانتحقیــق صــبحی
ُ
ــروت، عهــد األلمــانیالم.لبیــب وأ لألبحــاث الشــرقیة، بی

م.۲۰۰۹/ق۱۴۳۰
دار صادر، بیروت..مسند أحمد.)ق۲۴۱-۱۶۴(بغدادیمروزیبن حنبل شیبانیمحمدحمدبن اـ
جـوهر والك لعسـجد المسـبوا.)ق۸۰۳-۷۶۱(بـن رسـول اسبـن عّبـسـماعیلغسـانی، اشرف اـ

سالمیدار التراث اال.د عبدالمنعمتحقیق شاکر محموک.طبقات الخلفاء والملوفیك المحکو
م.۱۹۷۵/ق۱۳۹۵دارالبیان، بغداد، و

تحقیـق .أعیـان الشـیعة.م)۱۹۵۲-۱۸۶۵(امامیعاملیبن علیالکریمبن عبددمحسنمین، سّیاـ
م.۱۹۸۳/ق۱۴۰۳دارالتعارف، بیروت، .میناحسن 

چاپ افسـت از چـاپ .یصحیح البخار.)ق۲۵۶-۱۹۴(براهیم بن ابن اسماعیلحمدم، بخاریـ
.ق۱۴۰۱ستانبول، در ادارالطباعة العامرة 

المطبعـة العالمیـة، .المغـولاسیة مـن بغـداد علـی أیـدیزوال الخالفة العّب.بدر، مصطفی طهـ
الهیئة المصـریة از سوی المختارةاألعمالمجموعۀ در سالم الکبریمحنة االهمچنین با نام (م ۱۹۴۶، قاهره

.)در قاهره منتشر شده استم۱۹۹۹در سال العامة للکتاب، 

تـأریخ الـدول ینامـه فـفرشـ.)ق۱۰۰۵نگـارش: اتمـام ، ق۹۴۹زادۀ (، شـرف خـان بدلیسیـ
دارالزمان، .ابیحیی الخّشةمقدمومراجعه؛ علی عونیمحمدترجمۀ.مارات الکردیةواال

م.۲۰۰۶دمشق، 
المشــرق یللمــذهب الســّنی فــیوالفکـریالتــاریخ السیاســ.بوالفتــوحالمجیــد ا، عبددویبــ

،(مصـر)المنصـورة، دارالوفـاء.۲چ.حتی سـقوط بغـدادیمن القرن الخامس الهجریسالماال
.م۱۹۸۸/ق۱۴۰۸

.تواریخ األکابر واألنسـابیب فاأللباروضة أولی.)ق۷۱۷اتمام نگارش: (محمد، داودبن بناکتیـ
م.۲۰۰۷، هللترجمة، قاهرالمرکز القومی.محمود عبدالکریم علیةرجمت

نصـیر ۀمراجعـه و مقدمـ.سیف علـیةترجم.المغول، الترکیبة الدینیة والسیاسیة.، شیرینبیانیـ
م.۲۰۱۳لألبحاث، بیروت، المرکز األکادیمی.کعبی

.)ق۷۲۵-۶۴۵دود(حــحنفــیه خطــائیالّلــبــن عبدالــدینالــدوادار، رکــنبیبــرس المنصــوریـ
، المعهـد األلمـانی لألبحـاث الشـرقیة.چاردزتحقیق دونالد ری.ریخ الهجرةتایزبدة الفکرة ف

م.۱۹۹۸/ق۱۴۱۹بیروت، 
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تاریخ یمنتخب المختار المَذیَّل به عل.)ق۸۳۲-۷۷۵(بن احمد مالکی محمد، الدین فاسیتقیـ
.اس الَعـّزاویتحقیـق عّبـ.)ق۷۷۴-۷۰۴(شافعیسالمیبن هجرس بن رافعمحمدلابن النجار

م. ۱۹۳۸/ق۱۳۵۷، بغداد، مطبعة األهالی
.نصیرالدین؛ نک.نصیرالدین طوسیآداب المتعلمیِنۀمقدم.رضامحمد، جاللیحسینی ـ

النـاظم لـدفناء مشـهد ك السـل«.م)۱۹۶۹-۱۹۰۱(بغـدادیبن جوادبن مصطفی واد، مصطفیجـ
مؤسسـة .م)۱۹۸۵-۱۹۰۴(خلیلـیجعفـر زیـر نظـر .سـةموسوعة العتبات المقّد:در.»الکاظم
م.۱۹۸۷/ق۱۴۰۷، بیروت، یاألعلم

.  ۱۹۶۸أیار /۱۳۸۸، صفر ۱۱۴ش، یالعربکویتی ۀمجل.»طیور الفتوة وأثرها في األدب«. ـــــــــــ

.الحمیـد العلـوجیجمیـل شـلش وعبدمحمـدبـه کوشـش .یالتـراث العربـیفـ. ـــــــــــ
م.۱۹۷۵، بغداد، عالموزارة اال

ــی، جمــالـ ــر اســدی امــامی بــن علــیبــن یوســفالــدین حســنحّل .)ق۷۲۶-۶۴۸(بــن مطهَّ
م. ۱۹۹۱/ق۱۴۱۱نا،بیتهران،.تحقیق حسین درگاهی.کشف الیقین

.اسحسـان عّبـا.خبـر األقطـاریالروض المعطار ف.)ق۷۲۷.د(بن عبدالمنعم محمد، حمیریـ
م.۱۹۸۴بیروت، 

.نصیرالدین؛ نک.یالدین الطوسنصیرآداب المتعلمیِنۀمقدم.اب، یحییخّشـ

، مطبعـة العـانی.یلخـانیینعهد المغول االیالعراق ف.م)۱۹۹۴-۱۹۲۲(، جعفر حسینکخصباـ
م.۱۹۶۸بغداد، 

ثالثین عامًا: ترجمة ابن«.ون، رشیدخّیـ َر تأخَّ ونة تکشف خطأ نسبة تنویٌه الحـوادث الجامعـةکمُّ
م. ۲۰۰۲اوت ۲۸لندن، ، الشرق األوسط.»الفوطیالبن

سـالم ریخ االتـا.)ق۷۴۸-۶۷۳(شـافعیدمشـقیحمدبن عثمان بن امحمدالدین ، شمسذهبیـ
، بیـروت، دارالکتـاب العربـی.یتحقیق عمـر عبـد السـالم تـدمر.ووفیات المشاهیر واألعالم

م. ۱۹۸۷/ق۱۴۰۷
م.۱۹۵۸-۱۹۵۵حیدرآباد دکن، .معلمیتحقیق عبدالرحمن ال.اظتذکرة الُحّف. ـــــــــــ
م.۱۹۹۹دار صادر، بیروت، .ةاسماعیل َمروتحقیق حسن .سالمدول اال. ـــــــــــ
.ق۱۴۰۱بیروت، .گروهی از محّققانتحقیق .سیر أعالم النبالء. ـــــــــــ
دتحقیق صالح.خبر َمن َغَبریالعبر ف. ـــــــــــ م.۱۹۸۴کویت، .لحکومةمطبعة ا.الدین المنجِّ
بـن علـیبن سـعیدبن یحیـیمحمدتألیف (یریخ ابن الدبیثالمحتاج إلیه من تاالمختصر. ـــــــــــ



٦گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ|۸۰

دارالکتـب .تحقیـق مصـطفی عبـدالقادر عطـا.))ق۶۳۷-۵۵۸(شـافعیواسـطیالدبیثیابنه معروف ب
م.    ۱۹۹۷/ق۱۴۱۷العلمیة، بیروت، 

ثینالمعجم المختص . ـــــــــــ یق، .الحبیـب الهیلـةمحمـدتحقیـق .بالمحدِّ مکتبـة الصـدِّ
م.۱۹۸۸/ق۱۴۰۸طائف، 

جـامع التـواریخ، .)ق۷۱۸-۶۴۸(شافعیالخیر ابوالدولهبن عمادهالٰلّ، فضلهمدانیرشید الدین ـ
صـادق محمـدةترجمـ.جلد الثـاني)/ دوم د (مجّلیلخانیون، تأریخ أبناء هوالکویخ المغول: االتار

م.۱۹۶۰، ه، قاهررشاد القومیواالوزارة الثقافة.ادالصّیفؤاد عبدالمعطیونشأت 
یحیـی اد والصـّیفـؤاد عبـدالمعطیةترجم.)ریخ خلفاء جنکیز خانتا(جامع التواریخ . ـــــــــــ

م. ۱۹۸۳دارالنهضة العربیة، بیروت، .ابالخّش
.)ق۶۶۴-۵۸۹(امامیحسینیسنیحبن جعفربن طاووس بن موسیطاووس، علیالدین ابنرضیـ

ة لثمرة الُمْهَجة م.۱۹۵۰/ق۱۳۷۰،، نجفالمطبعة الحیدریة.کشف المحجَّ
آثار الـبالد وأخبـار .)ق۶۸۲-۶۰۵(شافعیبن محمود محمد، عمادالدین زکریابن قزوینیزکریا ـ

.تا، بیدار صادر، بیروت.العباد

دارالکتـب العلمیـة، .عبـدالقادر عطـامحمـدیـق تحق.مفید العلوم ومبیـد الهمـوم. ـــــــــــ
م.۲۰۰۰بیروت، 

.)ق۶۵۴-۵۸۱(حنفـیحنبلـیبغـدادیبـن قـز أوغلـیالدین یوسـف، شمسالجوزیسبط ابنـ
م. ۱۹۵۲-۱۹۵۱دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد دکن، .مرآة الزمان

طبقـات الشـافعیة .)ق۷۷۱-۷۲۷(شـافعیالکافیبن عبـدبن علیابالدین عبدالوّه، تاجْبکیُسـ
م.۱۹۹۲مصر، .محمود الطناحیاح الحلو وتحقیق عبدالفّت.الکبری

.البارودیه عمرتحقیق عبدالّل.)ق۵۶۲-۵۰۶(شافعیبن منصور محمدبن ، عبدالکریمسمعانیـ
م.۱۹۸۸/ق۱۴۰۸دارالجنان، بیروت، 

.)هــای انســانی دانشــگاه األزهــروهشجدیــد و معاصــر دانشــکدۀ پــژریخ تــا(اســتادالعزیز ، عبــدشــناووـ
م.۱۹۸۰، دانشگاه قاهره، قاهره.الدولة العثمانیة دولة مفتری علیها

ةمراجعـه العمـر وعبدالّلـةترجمـ.یسـالمالعـالم االیلفلکیـة فـالمراصـد ا.، آیـدنصاییلیـ
م.  ۱۹۹۵، کویت للتقدم العلمیمؤسسة ال.عبدالحمید صبرة

گروهـی از محّققـانتحقیـق .بالوفیـاتالوافی.)ق۷۶۴- ۶۹۶(شافعیك یبن ابالدین خلیل، صالحصفدیـ
.)منتشر شده استیسبادن وبیروت وهای مختلف در هایی از آن در سالبخش(
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.الخـالف.)ق۴۶۰-۳۸۵(مـامیاشافعیبن علیحسنبن محمدبوجعفر ا، طوسیةالطائفشیخـ
.ق۱۴۰۷، قم، یسالممؤسسة النشر اال

القـدیم مختصـر تـاریخ بغـداد فـی.م)۱۹۵۸-۱۸۸۲(بن ظریـف بغدادی، علیظمیاععبیدیـ
م.۲۰۰۵/ق۱۴۲۶دار المرتضی، بیروت، .۲چ.والحدیث

م.۱۹۹۰دار الزوراء، لندن، .الشیعة والدولة القومیة.، حسنعلویـ
أهـل عقد الجمان فـی تـاریخ .)ق۸۵۵-۷۶۲(حنفیحمدبن موسی ا، بدرالدین محمودبن یعینـ

الهیئـة المصـریة .مـینامحمـدتحقیق .)ق۶۶۴-۶۴۸های (بخش مربوط به رویدادهای ساللزمانا
م.۱۹۸۷/ق۱۴۰۷العامة للکتاب، 

.اسـیة ودور الشـیعة بـین الحقیقـة واالتهـامسـقوط الدولـة العّب.حذیفةمحمد، سعدبن غامدیـ
م.۲۰۰۴/ق۱۴۲۵حذیفة، ریاض، دار ابن

.الجهود العلمیة للعالمة الـدکتور مصـطفی جـواد.م)۲۰۰۴.د(غیاض، عبدالزهرة هامل غیاض ـ
م.۲۰۱۱دارالحکمة، بغداد، .براهیماناجیة عبداهللاةمراجع

العصـر منذ مستهّلسالمیالدول المستقلة فی المشرق اال.الدین عبدالرؤوفعصامدکتر ، فقیـ
م.۱۹۹۹/ق۱۴۲۰، اهره، قدارالفکر العربی.یحتی الغزو المغولاسیالعّب

.م)۱۲۵۸-۱۱۵۷/ق۶۵۶-۵۵۲(األخیـر العـراق فـی العصـر العّباسـیریخ تا.محمدبدریفهد، ـ
م.۱۹۷۳رشاد، بغداد، مطبعة اال

م.۱۹۹۰دارالمشرق، بیروت، .زینةحسنیةترجم.اسالعّبأحوال النصاری فی خالفة بنی.جان موریسفییه، ـ
طبقـات یة فـئالجـواهر المضـی.)ق۷۷۵-۶۹۶(حنفـیمحمـدبن محمد، عبد القادربن قرشیـ

م.۱۹۹۳/ق۱۴۱۳دار هجر، القاهرة، .الحلومحمداح تحقیق عبدالفّت.الحنفیة
رشـیدالدین همـدانی، . نـک.دانیرشیدالدین همـجامع التواریِخعربیترجمۀمقدمۀ.رکاترمـ

نابع عربی.م،(مغول)جامع التواریخ
وزارة الثقافـة .سعدترجمۀ وجیه ا.علم النفسی فیسوعالمعجم المو. (زیر نظر)، نوربرسیالمیـ

م.۲۰۰۱السوریة، دمشق، 
ــة العثمانیــةریخ التــا.م)۱۹۱۹-۱۸۶۸(ك فریــد بــمحمــدـ .تحقیــق احســان حقــی.دولــة العلیَّ

م.۱۹۸۱/ق۱۴۱۰دارالنفائس، بیروت، 
فـؤاد دمحمـتحقیق .صحیح مسلم.)ق۲۶۱-۲۰۴(یابورشنیقشیریبن مسلم اجبن حّجمسلمـ

.تا، بیبیروت، دار إحیاء التراث العربی.عبدالباقی
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.سالمریخ االتاذهبی، نک. ؛ذهبیسالمِریخ االتاۀمقدم.ادار عّومعروف، بّشـ

ره یاقوت الحموی«. ــــــــــ س، ۱۲ج، ۱س،األقالم العراقیـةمجلۀ.»الغزو المغولی کما صوَّ
م.۱۹۶۵/ق۱۳۸۵ربیع الثانی

تحقیق بّشار عّواد معـروف و عمـاد .)ق۷۰۰(رویدادهای تاریخی تا سال کتاب الحوادث.ناشناختهـ
م. ۱۹۹۷سالمی، بیروت، دار الغرب اال.عبدالسالم رؤوف

ــیرالدین ـ ــدنص ــدبن محم ــن محم ــیبن حس ــامیطوس .)ق۶۷۲-۵۹۷(ام
ــینآداب المتعلّ .م

.ق۱۴۱۶شیراز، علمیۀمدرسۀ، یجاللیرضا حسینمحمدتحقیق 
ال البغـداد.)ق۶۵۹-۵۷۵(ه بن عبدالٰلّنجبابن محمدالدین ، صائنیبغدادال نّعـ .یمشیخة النعَّ

م.۱۹۷۵/ق۱۳۹۵، بغداد، اد معروف، المجمع العلمی العراقیار عّومعروف و بّشناجیتحقیق 
مکتبـة آفـاق، کویـت، .۲چ.الحـدیثدور الشیعة فی تطـور العـراق السیاسـی.، عبداهللانفیسیـ

. )م۱۹۷۳،بیروت،دار النهار،۱(چم ۲۰۱۲

اش، إسحاقـ م.۱۹۹۶المدی، دمشق، دار.نعیمیعبداإلله ةترجم.شیعة العراق.نقَّ
ــ.، یوســفیهــادـ ــأریخ، الغــزو المغــولیإع ــة الت ًادة کتاب ،دارالوســط.۱چ.للعــراق أنموذجــا

.)م۲۰۱۲/ق۱۴۳۳ش/ ۱۳۹۱،هران، تسالمیةدارالتقریب بین المذاهب اال.۲چ(م ۲۰۰۹/ق۱۴۳۰،لندن

.تحقیـق فردینانـد وسـتنفلد.معجـم البلـدان.)ق۶۲۶-۵۷۴(رومـیحمـویبن عبـداهللایاقوتـ
م.۱۸۶۹، کالیپزی

.ذیل مـرآة الزمـان.)ق۷۲۶-۶۴۰(حنبلیبعلبکیحمد بن امحمدبن الدین موسی، قطبیونینیـ
،دارالکتب العلمیة.الجراخنینیز: تحقیق عباس ها(م ۱۹۵۵-۱۹۵۴/ق۱۳۷۵-۱۳۷۴حیدرآباد دکن، 

.)م۲۰۱۳/ق۱۴۳۴،بیروت

ی فارسـ ب
مسـامرة األخبـار .)ق۷۳۳و۷۲۳هـای سـالدرگذشـته میـان(محمدالدین محمودبن ، کریمآقسرائیـ

م.۱۹۴۳، آنکاراتحقیق عثمان توران، .ومسایرة األخیار
.)ق۷۲۸پـس از - ۶۶۳(بـن فضـل هدالٰلّعب،اف الحضرةتألیف وّص.افّصتحریر تاریخ و.محمد، عبدالآیتیـ

.۱۳۸۳هران،ت، مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و .آیتیمحمدالتحقیق عبدتحریر و

والحسـین نـوائیتحقیـق عبد.مـرآة البلـدان.)ش۱۲۷۵.د(حسن خـان محمداعتماد السلطنة، ـ
م.۱۹۸۹تهران،هران،تدانشگاه .ثمیرهاشم محّد

.۱۳۶۴هران، تمیرکبیر، ا.یز تا تشکیل دولت تیمورچنگاز حملۀتاریخ مغول .اسعّب،آشتیانیقبالاـ
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.)ق۸۴۵پـس از .(دبن یحیی بـاهلی معـروف بـه فصـیح خـوافی محمدباهلی خوافی، احمدبن ـ
م.۱۹۶۱ش/۱۳۴۱کتابفروشی باستان، مشهد، .تحقیق محمود فّرخ.مجمل فصیحی

.اسالمیگ دائرةالمعارف بزر.، کاظمبجنوردیـ

روضة أولی األلباب فـی معرفـة .)ق۷۳۰.(دبناکتی محمدالفضل بناکتی، ابوسلیمان داودبن ابیـ
.۱۳۴۸،انجمن آثار مّلی، تهران.تحقیق جعفر شعار.التواریخ واألنساب

ایران عهد مغولدین و.، شیرین(اسالمی ندوشن)ییانبـ هـران، ت، یمرکز نشر دانشـگاه.دولت در
۱۳۶۷-۱۳۷۵.

تحقیـق عبـدالحی .طبقـات ناصـری.)ق۶۶۰.د(الدین بن سراجالدین عثمان، منهاججوزجانیـ
.ش۱۳۶۳هران،تنا، بی.حبیبی

.یشـاگتاریخ جهان.)ق۶۸۱-۶۲۳(محمدبن محمدالدین بن بهاءکاملالدین عط، عالءجوینیـ
نشـر دسـتان، .م)۱۹۳۷یـدن لاب قزوینـی،بن عبدالوّهمحمدبر اساس چاپ (خ موسویان شاهرتحقیق 

.۱۳۹۳هران،ت

تحقیق صادق .جغرافیا.)ق۸۳۳.د(شافعیخوافیه الّلبن لطفهالدین عبدالّلبرو، شهاباحافظ ـ
.۱۳۷۵هران،تمیراث مکتوب، مرکز پژوهشی .یسجاد

.۱۳۶۴هران، تمیرکبیر، ا.یعبدالحسین نوائ.زیدهگتاریخ .)ق۷۵۰.د(قزوینیمستوفیه حمدالّلـ

دانشگاه تهـران، .اه تهرانی کتابخانۀ مرکزی دانشگهافهرست میکروفیلم.تقیمحمدوه، پژدانشـ
.۱۳۴۸تهران، 

دوارد اتحقیـق .)ق۸۹۲(تـاریخ نگـارش: حـدود تذکرة الشـعراء.یسمرقندهالدولبن عالءدولتشاهـ
م.۱۹۰۰/ق۱۳۱۸لیدن، .براون

.)ق۷۱۸-۶۴۸(عیالخیـر شـافیبـاهبـن عمادالدولـاهللا، رشـیدالدین فضـلیاندالدین همرشیدـ
مرکـز پژوهشـی .روشن و مصـطفی موسـویمحمدتحقیق .)تاریخ مبارک غازانی(جامع التواریخ

.)مترجم؛ مقاله به این چاپ ارجاع داده شده استترجمۀ(در ۱۳۹۴میراث مکتوب، تهران، 

ش.۱۳۳۸ن،قبال، تهرااشر ن.تحقیق بهمن کریمی.جامع التواریخ. ـــــــــــــــ
میـراث مرکز پژوهشی .روشنمحمدتحقیق .)ماسالیران واتاریخ (امع التواریخ ج. ـــــــــــــــ

. ۱۳۹۲هران، تمکتوب، 

مرکـز پژوهشـی .روشـنمحمـدتحقیـق .)تاریخ سلغریان فـارس(جامع التواریخ . ـــــــــــــــ
.۱۳۸۹هران،ت،میراث مکتوب
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مرکـز پژوهشـی .روشنمحمدتحقیق .)کشمیرسند وتاریخ هند و(جامع التواریخ . ـــــــــــــــ
.۱۳۸۴هران، تمیراث مکتوب، 

مرکـز وکتابخانۀ مرکـزی.پژوهدانشتقیمحمدتحقیق .یسوانح األفکار رشید. ـــــــــــــــ
.۱۳۵۸هران، تاسناد، 

.۱۳۶۳هران، تمیرکبیر، ا.لقاسم حالتبواۀ اترجم.تاریخ فتوحات مغولساندرز، ج ج. ـ

ــد، ایهشــبانکارـ ــیمحم ــن بن عل ــدب ــارش: مجمــع األنســاب.محم ــام نگ ــاریخ اتم .)ق۷۳۳(ت
.۱۳۶۳هران،تمیرکبیر، ا.ثتحقیق میرهاشم محّد

مجمع مطلع السعدین و.)ق۸۸۷-۸۱۶(سحاق ابن الدین عبدالرزاق، کمالیعبدالرزاق سمرقندـ
.۱۳۵۳هران،ی، تطهورۀکتابخان.یدالحسین نوائتحقیق عب.البحرین

بزرگ اسالمی.دائرة المعارف برگرفته از .»یممدوحین شیخ سعد«. اببن عبدالوّهمحمدیقزوینـ
.۱۳۵۸هران،تمیر کبیر، ا.آناجتماعیی وتأثیرات علموهمدارس نظامی.ه، نورالّلکسائیـ

البشـر نصـیرالحق والـدین حوم افضل العالم اسـتاداز نسخۀ مربغداد ۀکیفیت واقع«.ناشناختهـ
.جوینیتاریخ جهانگشایکتابه بملحق.»طوسیمحمدبن محمد

ــیـ ــر.محمــود کتب ــاریخ آل مظف ــابت ــداد مــذکور در کت ــق .)ق۷۹۵رجــب ۱۲:(آخــرین روی تحقی
.۱۳۳۵هران،تسینا، ابنکتابفروشی.عبدالحسین نوائی

در تـاریخ قراختائیـان (الُعلـی للحضـرة الُعلیـاِسـمط.الدیننتجببن م، ناصرالدینکرمانیمنشیـ
محمـدنظر زیر اس اقبال، تصحیح و اهتمام عّببه .)قمری نوشته شده۷۲۰-۷۱۵کرمان که در فاصلۀ 

.۱۳۲۸تهران، ساطیر،ا.یقزوین

.ریپـروین اسـتختحقیـق .منتخب التـواریخ معینـی.)ق۸۱۷:اتمام نگارش(الدین ، معیننطنزیـ
.۱۳۸۳هران،تساطیر، ا

مستوفی.ه حمدالّل؛ نک.زیدهگتاریخ ۀمقدم.، عبدالحسیننوائیـ
. رشـیدالدین همـدانی؛ نـک. )کشـمیرسـند وتـاریخ هنـد و(جـامع التـواریخ ۀمقدمـ.یان، کارلـ



Egyptian sources. Religion and State during the Mongol Period in 
Iran was first published in 1367/ 1988 by Markaz-e Nashr-e 
Daneshgahi, and won the Book of the Year prize in 1370/ 1991. It has 
since been an important source for the study of Mongol period in Iran 
for research and academic centers.  

It’s worth mentioning that the investigation of historians’ approach 
to the Mongol invasion of Iraq in the light of authentic and first-hand 
accounts from Baghdad, and comparison of such accounts with 
Syrian/ Egyptian historical narratives form part of al-Hadi’s research 
interest. The result of his long-term research has been published in a 
book entitled Iʿadatu Kitabat al-Taʿrikh, al-Ghazw al-Mughuli  
lil-ʿIraq Unmuẓajan. The book was first published in 2009 by Dar  
al-Wasat publications in London. A revised edition, with additions, 
was also published in 2012 in Iran. I hope to be able to furnish the 
Persian translation of this important work, since I believe it can change 
our historians and researchers’ view of some historical events, and show 
the necessity of “rewriting the history” for researchers in this field. 



Translator’s preface 

The present article is the Persian translation of an Arabic paper 
entitled “Rashid al-Din Hamadani and Baghdadi Accounts of the 
Mongol  Invasion  of  Iraq”  by  the  esteemed  scholar  Yousef   
al-Hadi. The Arabic paper has not, to the best of my knowledge, been 
published elsewhere. Yousef al-Hadi contributed the paper to a 
conference held in honor of Professor Mohammad Rowshan in which 
the publication of a corrected edition of Jamiʿal-Tawarikh (Iran and 
Islam section) compiled by Rashid al-Din Faḍl Allah Hamadani was 
also celebrated. The ceremony was held on the 4th of Dey, 1392/ 24th 
of December, 2013 by The Written Heritage Research Center in 
Tehran, in which al-Hadi presented an abstract of his paper.  

Al-Hadi argues that Rashid al-Din Hamadani based his historical 
account of the Mongol invasion of Iraq on the narratives by the 
historians who were living in Baghdad when the Mongols launched 
their invasion into the city, and whose authentic and first-hand 
accounts were among the reliable sources for this period. This is while 
later accounts by Syrian and Egyptian historians were full of 
fabricated and biased narratives. Al-Hadi believes that the latter 
accounts are unjustifiably used by contemporary historians, 
researchers and orientalists.  

To show the influence exerted by such historians and researchers, 
Al-Hadi reviews Religion and State during the Mongol Period in Iran 
(Din va Dowlat dar Iran-e ahd-e Mogol) by Dr. Shirin Bayani as an 
example, where he tries to trace the influence of unreliable Syrian and
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