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 زاد استآاين نشريه با ذكر مأخذ  نقل مطالب.
 نيست آينة ميراثها الزاماً مورد تأييد  آراء مندرج در نوشته.  
 هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.  
 مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.  
  شود دو داور چاپ ميهمة مقاالت مندرج در دوفصلنامه دست كم پس از تأييد.  
 شود نمونة نهايي مقاله پس از تأييد نويسندة آن چاپ مي.

  
  :شود به نكات زير توجه فرمايند از نويسندگان درخواست مي

 مقاله بايد حاصل پژوهشهاي نويسندة آن باشد.  
 مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد.  
 كلمه باشد 120تا  100كيدة فارسي حاوي مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چ.  
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي مالك و راهنماي ويراستاري مطالب اسـت، بهتـر    ششيوة نگار

  .است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
  كاغذبهتر است هر مقاله روي Aكاغذ نوشته شود شود، يا با خط خوش و خوانا بر يك روي تايپ.  
 االمكان نمودارها، جدولها و تصاوير به صورت آماده براي چاپ ارائه شوند حتي.  
 نوشت در پايان مقاله و پيش از فهرست منابع بيايند توضيحات بايد به صورت پي.  
 ذكر اين اطالعات ضروري است براي ارجاع. ارجاعات بايد در درونِ متن در ميان پرانتر آورده شوند :  
 ـ اگر ارجـاع ب .  )1/18: 1375ابوالقاسمي : مثالً(ص شمارة ] /جلد[ :ام خانوادگي تاريخن دي بـه اثـر   ع

اگـر ارجـاع   .  )16: 1373همـو  : مثالً(ص شمارة ] /لدج[ :همو تاريخ: ديگري از همان نويسنده باشد
: قبلـي باشـد  اگر ارجاع بعدي دقيقـاً هماننـد ارجـاع    . فحهص شمارة: همان: بعدي به همان كتاب باشد

  .همانجا
 لـد ج[ :، نام كتابشهرااسم : شود براي ارجاع به منابع قديم، به جاي تاريخ، نام كتاب ذكر مي/ [

  .صشمارة 
 منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود:  

  .نام شهر] ج،...  ،... ترجمة .../ به كوششِ [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب،  :كتابهاي جديد
  .نام شهر، تاريخ] ج،...  ،... ترجمة .../ به كوششِ [، نام، نام كتاب، شهرااسم  :كتابهاي قديم

  ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، / ، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ،  :مقاله
 نويسـنده، مرتبـة علمـي، وابسـتگي      همراه هر مطلب ارسالي ضروري است نام و نام خانوادگي

  .سازماني، نشاني كامل پستي و الكترونيكي و شمارة تلفن ارسال شود
  آينـة  و يا به نشاني پست الكترونيـك   آينة ميراثلطفاً مقاالت و مطالب را به نشاني دفتر مجلة
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 مقدمه

ق( طبیل،  ملور   مر،ل      755 لل  425اهلل هملدانی   خواجه رشیدالدین فضلل 
ایلخانلا  ولود. او در    یتمغول در عص  حاکم یسه ف مان وا ی سیاستمدار و وز

دقیل  داشلت و    یوسیع و نظل   یتوانا و شناخت یو،یاری از علوم و فنو  دست
ل ولا  لل  خود وه ارث و ده وود یایکه از ن لل یعالوه و  تخصص در دانش پزشک

داشلت.   ییشه سازی  فل،ره و کلالم و الهیلان نیلز اشلنا     یکشاورزی  مهندس
عبل ی و   هلای و وا زوان دان،تیوب مفارسی  ع وی  مغولی  ت کی را خ یزوانها

 چینی اشنا وود.
انلد کله نامشلا  وله      هطول تاریخ ف هنگی دورة اسالمی وزرا و ام ایی ولود  در

اما در این میلا    ؛عنوا  حامیا  ف هنگ اسالمی و ای انی در مناوع ثبت شده است
پایلدار نبلوده   اهلل هملدانی عمیل  و    کدام وه اندازة رشیدالدین فضلشاید تأثی  هیچ

در زمینل    یو ارملانگ ای  حیل  است. این ام  شاید ویش از ه  چیز ماحصلل رو 
عم ا  و اوادانی س زمینها  گ،ت ش رواوط وازرگانی و همچنین توجه او وله پدیلد   

 امد  اثار مکتوب و پشتیبانی از ا  ووده است.

رَولع  »تلوا  وله شله       وساز میزمین  عم ا  و اوادانی و توجه وه ساخت در
اشاره ک د که وه گواه وقرنام  وازمانده از ا   و اشاراتی که در متلو  وله   « رشیدی

خوانلد؛ شله کی کله     ولدیل یتوا  ا  را ارمانشه ی و ا  مجموع  عظیم شده  می
وتلوا  ردپپلایی از یل      ادر ا  ج یا  داشته و چه و، یاموزپژوهی و علم دانش
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های ا  ق نها وعد در  کهایی که نمونهشه   دانشگاهی را در ا  ج،تجو ک د؛ شه 
 س زمینهای غ وی تأسیس شد.

ل که اکنو  وازمانلدة مختصل ی از ا  در   لاث  رشیدالدین  اثار و احیاکتاب  از
توا  توجه او را وه کشاورزی و اوادسازی سل زمینها دریافلت.    می لدست است ل

اید؛ ضمن اینکه  ست میهای وازمانده از او نیز وه د جای نامه همین اگاهیها از جای
ها و احیاناً و خلی دیگل  از    توجه او وه گ،ت ش وازرگانی نیز عمدتاً از همین نامه

 شود. های او دان،ته می نوشته

در   یلا رونوی،لهایی از اثلارش     هلای او  های اصلل از نگاشلته   ن،خه ام وزه
سیاسی  شود که و ای شناسایی وخش مهمی از تاریخ های دنیا نگهداری می کتاوخانه

وای،للت از انهللا وهلل ه و گ فللت.  و اجتمللاعی ایلل ا  و سلل زمینهای اسللالمی مللی
در دسلت تصلحی     زخوشبختانه وخشی از این اثار تاکنو  منتش  شده و وخشی نی

ای از  است گوشه یدهدر این میا  کوش یزاست و مؤس،  پژوهشی می اث مکتوب ن
وهش و انتشلار ایلن اثلار     امکانان خود را وه این مهم اختصاص دهد. اما جز پژ

های نوین پژوهشی مورد و رسلی و   وای،ته است تا مندرجان این اثار نیز وه شیوه
 منتش  شود. تیتحلیل ق ار گی د و در قال، مقاال

از س امدا  عص  خلود   یخی کت، تار یفوه لحاظ کث ن اثار و تأل رشیدالدین
اوست. او وه قصلد   یرهاعهد مغوال  از شاهکا یختار ی. گ داوررفتیوه شمار م
 یفو تصن ینرا تدو یخالتوارجامعگ ان،نگ   جها   مجموع یخمناوع تار یگ داور

را  یوه ه ج،ت. گلاه کتلاو   دپیش از خو یخیمناوع معتب  تار یک د و طبعاً از و خ
خلود را وله قلول      سا  مجموع ینو ود یدهرا و گز یاز کتاو ییکامل و گاه وخشها

 یکله و  یداستخوب پ یخی و شواهد تار ینک ده است. اما از ق ا« جور»مع وف 
کلار را   یکه وعدها نوشته شده افلزوده و وخشلها   یکتاوها از مناوع یوه مطال، و خ

ل نقل کل ده  لذک  نام مؤلف  یو لکه او ل ییکتاوها یو خ میا ک ده است. از  یلتکم
 یلن از ا ؛شودینم یافتاز انها  نقصیو یان،خه یا ی،تدر دست س ن یااست  پاره

ام وزه تنها از راه این متن ودا  اثلار  و ووده است اثار حافظ ا   یخالتوارجامعرو 
 دست سی داریم.
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و چاپ وجود نداشت و کتاوها صل فاً وله    ی انجا که در گذشته امکانان تکث از
هلم   یرلان تأل گونله  یلن ا شد یم ی،یو ورپاقا  وازنو ی،ا نودست کاتبا  و ن،خه

کارها انتحال و سل قت و   یندر ا  روزگار ا یاو گو امدیوه ح،اب م ی تکث ینوع
نبلود. کتاوهلا در    ایکوهیدهو ام  ن شدینم یتلق «یکتاو،از» یا وه اصطالح ام وز

منقول  یاز کتاوها ییق ار داشت و وخشها ییدانا یرتگا در دست ش یشمار معدود
شلده کله    یدهندرن درو وه ینود ماند ینم یاهل علم مخر یددر کت،  از د یگ ا د
انتحال ذکل  شلود و از ا  وله     یندگا نگارش توسط سلف و ا یاقسب  و س ینا

و گ داند  یرا وه ع و ییعال  دانشنام یانوخش اله یغزال یگ دد. مثالً وقت یاد یود
 یاو را وه انتحال متهم ک د؟ چله نلام   یک، یارا و  ا  نهاد  ا الرالسره دمقاصو نام 

انچله   ک ده؟یم یهکار را چگونه توج ینعمل او گذاشت؟ خود او ا ینو  ا توا یم
  نله تنهلا ملذموم    أخذعالما   نقل نک د  منبع و م یو خ یندر و ینکهم،لم است ا

 یلد وا ینلدگا  ذک  منبع رسم زمانه نباشد  ا یولکه م سوم هم نبوده است. طبعاً وقت
که انا  را متهم سازند کله  ینو صالح حمل کنند نه ا یخود را و  درست یاکا عل نف

 اند.را وه نام خود ک ده یگ یسارق ووده و کتاب د

      انلد کله منلاوع خلود را ذکل       هم ولوده  ی ونیو یحا چو  اوور یدانشمندان البته
کتاب از منلاوعش را   555از  یشو الجواه یالجماه  ف. مثالً او در کتاب اندک دهیم

هلم   یداشتند. گ وهل  یز. اما مؤلرا  گذشته  غالباً از نقل مناوع خود پ هکندیذک  م
از  ی و فل،ر یا   خاصه در مطال، ع فانیشینیرا وا پ ینیا شباهت مطال، کت، پ،

ا یل لرظ مطال، فال  کتاب وه: شباهت لرظگویندی. مثالً منندکیواب توارد قلمداد م
 یوه ذهن و قل، دو نر  در دو زما  مختلف وارد شده و البته و ا یناًوهما  کتاب  ع

لذا   را قبول ندارم یدگاهید ینکه ونده چو  چن کنندیهم نقل م ینظ  خود شواهد
 .کنم یم یاز ذک  نام اف اد خوددار

 یلده و نکوه یمفعل گذشتگا  را انتحلال قلملداد کنل    ینا توانیمیچگونه م حال
 یطشل ا  توانلد یاف اد خبل  نلدارد و نمل    ینا یتکس از ن یچکه ه یدر حال یم ودان

 یدر چه اوضاع و احوال ناو،امان یگذشته را در  کند که و ی،ندگا نو یاجتماع
را  یا غزنو یخکه تار یندالدیاثار را نوشته است. ممکن است خواجه رش یااث   ینا
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ها را کتاوخانه یمغوال  جان یناز هم یکی یکه روز ک دهیم وینییشخوانده وود  پ
 یوقتل  یحتل  ک دنلد   یرا ناوود مل  یزهمه چ شدند یه  جا وارد م کهچنا و،وزاند  

را  یدیاز کتبش را سلوزاندند  رولع رشل    یاریخود خواجه را وه قتل رساندند  و،
 والد پ اکندند. یرا در چهار سو ستخوانهایشک دند و ا ی ا و

دسلتمزد   ک دنلد   یو استن،لا  کتلاب ارتلزاق مل     ،ییما که وا رونو گذشتگا 
 یاما مؤلرا  ما چگونه و از چه راه ک دند  یم یافتخود در یا را از مشت  یزیناچ

 یهدر نظام یمثل سعد ی مشاه یکه و خ خوانیم یم یخالبته در تار ک دند؟ یارتزاق م
 یزملا  خلود م،لتم     رشلناس از حاکملا  قد   یگل  د یارو و، یشاوورین یامو خ
 سلتاندند   یشاها  صله مل  ییوا مدح و ثناگو یزشاع ا  ن یو خ ک دند یم یافتدر

و  ییوا گ فتن حل  مشلاوره و راهنملا    یا یسوا تدر یاا ک دند؟یچه م یگ ا اما د
  ی؟داور

و نگارش  گاه وه سب  امال و ق ائلت   یفو تصن یفروش تأل ینکها یگ د  نکت
وه سلمع   ی و پس از تق  نوشتندیاگ دا  مو ش ک دیم یا ووده و مؤلف مطال، را و

 ةکه پس از وازخوانی از سوی مؤلف وله اصلطالح ولا وا     رساندندیو نظ  استاد م
 . نمودندیموضوع را مشخص م« ولغ»

از جمل  ک،انی که خواجه رشیدالدین را متهم وه انتحال ک ده است  دستیار او 
 عل ایس الجلواه   ار در مقدمل   اووالقاسم عبداهلل کاشانی است. م حوم ای ج افش

گوید: ولا اتملام   ضمن رد ادعای کاشانی میع ایس(  ص شانزده؛ ن : کاشانی  
عاها وه دالیل محکلم چنلد  محملد قزوینلی و عبلاس اقبلال و منلوچه         این اد

اند  اما شاید انچه دور از حقیقلت نی،لت     ندان،تهم تضوی این مطل، را صحی
اد که در زی  دست مؤلف وزیل   مانند و،یاری اف  این است که عبداهلل کاشانی  وه

ای تح ی  مطال، پلاره اند  در تألیف و ک دهاند و مواد و ای کتاب او تهیه میووده
 .اندمشارکت داشته جامع التواریخاز ق،متهای 

و شاگ دا  زی   ک دیکار را وا ذک  مناوع مشخص م یط ح و الگو ی،ندهنو گاه
 ییو نگارش نهلا  ی و تحق یو استاد و رس ک دند یم یاورنظ  استاد کتاب را جمع

وله   یشهم که در طول عم  پ و کت خلو  یدالدینرش ین. وناو اداد یرا خود انجام م
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اد وه ه  سه صورن ملذکور اثلار   یاشتغال داشت  وه احتمال ز یتیانجام امور مدی 
ی ما و جلای  انچه از حاصل تالشهای او ام وز و ا یعنیخود را پدید اورده است. 
شلاگ دا  یلا    یل  کل ده و تق   یسخود نگاشته و تدر یامانده  کتاوهایی است که او 

در نگارش انها از دیگ ا  یاری ج،ته  یامنشیا  زی دست خود را از نظ  گذرانده 
 یکشور است که در کنار کارهلا  یف هنگ ی ا مد یدرس وزرگ و ا ی  یناست. ا

و  یو ت جمه غافل نباشند و وا مباحل  علمل   ی و تحق یفاز تأل ی یتیو مد یادار
و در  یلت خلود را تقو  ی یتیتوا  مد ی و تمدن یو م،ائل ف هنگ یخیحوادث تار
 . ینداز انها وه ه جو پ دازییهجهت نظ 

 یص فاً ولا سلرارش داد  ول ا    ییاج ا ی ا مد یکه و خ شودیم یدهد متأسرانه
 یزةجا ةگاه و ند افزایند یاثار خود م وه ارقام یلهوس یننوشتن کتاب وه نام انها  ود

 ی وا  یدو  ا  مناوع و کت، ندارند و شا یو خود چندا  وقوف شوندیکتاب سال م
 «ک دنلد؟ یم یناز ا ی غ یهمدان یدالدینمگ  امثال رش»جمله که  ینغلط از ا یتلق

 یلد وا یم را روا ودان یسخن ین. اگ  چنکنندیخود هموار م یاثار را و ا ی مجال تکث
 یمگونه سخنها کن ینل را هم متهم وه ال یهعل اهللةرحمل ل یطوس ی الدینخواجه نص
 و از شأ  او وه دور است. ی،تکه سزا ن

و  مایله  یاست. اف اد و یاختالل فک  ی  ی وه اعتقاد ونده  انتحال و کتاو،از
خلود   یول ا  ی رنج و محنتل  یو خواهند یرا ندارند و م یکه توا  کار علم یهون کم
خلود   یول ا  یگل ا  تا از دست نج د کوشندیاعتبار و شه ن ض ب کنند  م  سک
 ی اجتماع یطاما ش ا ی ند گ الاق ا  و اخوا  خود  س  وا یا ودوزند و در م ی،هک

 یلن  وله ا  ییگ اخصوص اهل علم  مدر احاد جامعه وه یکث ن اشتغاالن ذهن
در دانشلگاهها    گ ایلی یت(  کممرهوم که ه  که مدر  دارد  لزوماً واسواد است!

اسلتادا  وله    تلوجهی  یو ول  هلا  نامه یا کث ن پا ی کاف یعلم یأنه ینبود اعضا
و دههلا عللت    یال التحصل فلار   ینبود شغل مناس، و ا ی دانشگاه یها رساله

 یوجهل اینکله   یلا انجلام دهلد     یسطح یکه دانشجو کار شودیموج، م یگ  د
 یول ا  یدیسل  یل  ولا   نامهیا دو ماه  متن پا یکی  و در فاصل کندیپ داخت م

 یفکه کار تأل یپادیش شودی. وعد معلوم مشودیم یلشتحو یهدفاع  اموزش جل،
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چنلد سلال    هاینامهیا پا   ازهاکث ن سرارش یلوه دل شتهرا وه عهده دا نامهیا پا
داده  وله   ی یعنوا  را تغ (!  ک ده و فقط وا مشقّت تمام یکپ یناًع یالرظ وهقبل لرظ

 خوانلده  یووده که رساله را مل  یکه استاد راهنما که اتراقاً از معدود اف اد یطور
گند  یوو ینکها یو ا لذا دهد یم ییاشنا یوو یارساله گو ینکه ا یاودیکم درمکم

. چو  معلوم ی و دانشجو تعل یلکه جل،ه تعط دهدیم یادداشتنشود   یشت کار و
 گذرانده ووده است. یشا وا ا یگ یرساله را د ینشود قبالً همیم

للو  و گاه ن،ل اسلتادا  و  شودیم یافت ینت نتدر ا یکه همه گونه مطلب یروزگار در
 یاوند یطبعاً از کجا درم دانند ینم یارانهرا وا  یانهه،تند که ف ق را یجوا   از ا  جمع

 ؟و داشته است یمطال، را از چه ووگاه ینکه پژوهشگ  محت م ا

یوسلف   یای است کله پژوهشلگ  ع اقلی اقلا     اما نوشت  حاض   ت جم  مقاله و
الهادی وه زوا  ع وی دروارة زوایایی از زندگی رشیدالدین نگاشته است. یوسلف  

است وه ویژگیها و سودمندیهای اثار رشیدالدین و  یدهالهادی در نوشت  خود کوش
از انصلاف درولارة    دورکارهای ف هنگی او وپ دازد و و خی نظ ان مغ ضانه یلا  

 رشیدالدین را که از روزگار وی وه وعد مط ح شده  وا دیدی منصرانه و رسی کند.

 یفل القند   الجواه یالجماه  فسه کتاب  یشت دانشمند پژوهشگ  کوشا پ ینا از
 یادو سلال قبلل مقالله    یشا . ایمرا منتش  ک د یمینی یختارو  ذک  علماء سم قند

مکتلوب   یل اث م یول ا « و عظمتله  یدالدینمن عظام رشل  یبقیماذا »تحت عنوا  
سلپ دم. پلس از    یوه مت جم هت جم یو ا یعک دم و س  یف ستادند. مقاله را م ور

قاولل چلاپ    یل  ا  را غ یهاول یساز کار ت جمه شده وود  در و ر یمیچند ماه که ن
نخ،لت    یها واال زدم دست وه کار شدم. اما وه رغم س عت در هرته یناست یافتم 

را که و داشته ولودم  وله    یاه،ته واراه،ته یدممت جم لنگ شد و کوش ةوند یتکم
 یف سلتادم. مالحظلان انلدک    یالهلاد  یوسفاستاد  یرا و ا جمهمقصد و سانم. ت 

کار را وه دوسلت و همکلار فاضلل و     یعلم ی ایشو یداشتند که اعمال ک دم. و ا
واه  سپ دم. او وا دقت ت جمه را مقاوله کل د و سلاقطان و    یجناب اقا دانمیع و

از  سلپس وافل  ول دم.    ةرا گوشزد نمود و از تذک ان سودمندش وه  ی هروان حق
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خود ت جمه  یزوینا نظ  تخواستم که و ی صر  یعل یدوست پژوهشگ  جوا   اقا
را  یچنلد  یخیو تلار  ینکلان ادول   یز. او نیاندرا وخواند و مالحظان خود را ونما

ام.  اورده« ع.ص»وا دو ح ف اختصلار   هایپاورق یو خ یلشد که انها را ذ یاداور
 یو و خل  ی ایشمقاله را و ی واف قتوا حوصله و د یزن ی  وه امکع، یجناب اقا

و تشک   ی تقد یتاز ه  سه وزرگوار نها یلهوس یناشتباهان را اصالح ک دند که ود
از خلود  « م»را وا رمز  یزینکان و مالحظان ناچ یهاپاورق یرا دارم. گاه در و خ

 وارد نک ده واشد. یالهاد یوسفوه کار ست گ استاد  یخلل یدوارمام که اماورده

 پلانزده   محمد روشلن  مصلح  مجموعل    وه استاد مقاله را ینمحت م ا نوی،ندة
وود که وه مناسبت انتشلار سله    یاروخت  و ک ده است یم( تقدیخالتوارجامع یجلد

 یلین شل کت در ا  یول ا  یشلا  و اسلالم  از ا  ی ا وخش ا یخالتوارجامعجلد کتاب 
استاد ف زانه  دعون وله عملل    ینم اسم نکوداشت ا یزسه جلد و ن یناز ا ییرونما
      یاهلل هملدان فضلل  یناللد یدخواجله رشل   ةدر ولار  یگل ی د  مقال  تا وا ارائ یماور

 مند سازند.را وه ه یخمندا  وه تارعالقه

سلال   ینحاض  وه مناسبت پاسداشت از خدمان استاد روشن در هشتادم  مقال
       محتل م و هلم متل جم     ی،لندة رهگلذر  هلم نو   یلن ا شود تا ازیتولدشا  منتش  م

 یل ا  ا یخاز خادما  پ تالش ف هنگ و تلار  یکی یمرا تقد یوضاعت  و گ سبزکم
 کنند.

 یرانیا اکبر

  ته ا 

 مکتوب ی اثمم کز پژوهشی 

 یدیخورش 1/9/92 





 

 روزگار نام این ضعیف بر صفحات
 .و اوراق لیل ونهار باقی خواهد ماند

 5همدانیاهلل فضلرشیدالدین 

ای در کالبلد ن،لخ خطلی ارزشلمند     مکتوب روح تلازه  می اثپژوهشی م کز 
می اث اسالمی و ای انلی دمیلده اسلت و ایلن کوشلش ول ای        فارسی و ع ویِ

یادگاری کله ول ای ن،لل اینلده وله       ؛وازسازی گنجهای گ انقدر ستودنی است
 و انا  وه ارزش و اهمیت ا  پی خواهند و د.است ارمغا  گذاشته شده 

خواجله  اثل    التواریخ جامعهای گ انبها  مجموع  ارزشمند یکی از این گنجینه
ولن عمادالدولله    اهللخواجله رشلیدالدین فضلل    اهلل همدانی است.رشیدالدین فضل

وزی   طبیل،  ادیل،     2 م(5155-5215 /ق755-425  الخی  همدانی شامی اوی
 فیل،وف و مورپ  وزرگ ای انی است که این مجموعه را گ داوری ک ده است.

استاد محمد روشن که اهتمام وه تصحی  مجلدان این اث  ک ده است  زحمان 
اند قاول تح،ینی و ای گ داوری تصاوی  ن،خ خطی این کار و پژوهش ا  کشیده

و اخلتالف  ده نموکلمه دقت  وه سط  و کلمه وهن،خ وا یکدیگ  هم سط   و در مقاول
                                           

 .259  ص سوان . رشیدالدین  1

ق است  ولی پژوهشگ  چینی  خانم وانگ ای دا   معتقد است 421ولد او اند که سال ت . ویشت  محققا  و ا 2

 425کتاوخان  م کزی دانشگاه ته ا ( سال  145 میک وفیلم شمارة الحقای   ویا که رشیدالدین در کتاب 

 (.4  پاورقی مقدمه  جامع رشیدالدین هج ی را سال والدن خود ویا  ک ده است  ن : 
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کلار ولا     که تج ول یاود  درمیتنها ک،ی ویژگی را و این اند  ها را ثبت ک دهن،خه
؛ و این چیزی است که در میا  پژوهشگ ا  روزگار ما کمتل   ن،خ را داشته واشد

تصلحی  و انتشلار کتلاوی     شود؛ پژوهشگ انی که جز وه شتاب در اتملام دیده می
اندیشند  تا جایی که حاصل کار انلا    وه نام خود  وه چیز دیگ ی نمی« اراسته»

  اما استاد روشن وا این کار ارزشمند خلود شود. موج، س زنش و انتقاد واقع می
مندا  وه می اث او وانهاد و اینلدگا  را  م،ئولیت حرظ این مهم را وه گ د  عالقه

لمثلل هلذا فلیعملل    » ن می اثی نمود. وه مصلداق ایل  شل یر    م هو  احیای چنی
 .پس مانند این واید کارگزارا  عمل کنند (45 صافان: « العاملو 

ولارة  ودا  معنا نی،لت کله نظل  دیگل ی در    این لیکن وه رغم انچه گرته امد  
 :ویژه در دو موضوع جای وح  و نظ  و،یار است وه ؛خواجه و اث  او گرته نشود

مؤلف که سخت درگی  مشلاغل اداری و سیاسلی ولود  ف صلت ا  را     ایا . 5
رسی کند و این همله کتلاب را   و اش ونشیند و تمام مناوع را داشته که در کتاوخانه

 تنه ونوی،د؟ ی 
ایلن  ؟ اسلت  از چه مناوعی اسلتراده کل ده   التواریخ جامعخواجه در تألیف . 2

وخشلهای مرصللی از    ویشلود  دیده ملی  گاه سؤال از این جهت مط ح است که
گلاه تملام    است. را عیناً در کتاب خود ق ارداده و ذک ی از ا  منبع نک ده یمنبع

تاریخ سامانیا  و وویهیا  و تمام ه ک متن کتاوی را در کتاب خود نقل نموده  چنا
  جانل،   تصلحی  ایلن  عتبلی   تاریخ یمینیاز  ت جم  فارسی ج وادقانی غزنویا ِ

 شده است. التواریخ جامعد مجلدی از خو چاپ می اث مکتوب(

تواناییهای متعددی در عللوم   .رشیدالدین شمع ف وزانی از هوش و دانایی وود
 و زدهای گوناگو  داشت  در موضوعان مختلف قلم می مختلف و فنو  و ح فه

ای را وه نام ع وی  فارسی  ت کی  مغولی  عب ی و چینی را ف اگ فته وود. او رساله
 کله چنا . در اواشناسی زوا  چینی نوشت ةالصینی ةعلم االصوات باللغفی  ةرسال

 گوید:خود می
ویا  کنیم که مخارجی که از اَلرلاظ ایشلا     وضع کنیم و «ختایی»ای در ح وف رساله

شکلی وی نُقَط جهت  ح،، ه  مخ جی ح فی نوی،یم و ست وا ایم چندا معلوم ک ده
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ع اب ایشا  را ا مَخ ج ا  ح ف ویا  کنیم  و و کیریپت تصوُّن ا  مخ ج وضع کنیم  و
شکال وضع کنیم که داللت و  ح کان مختلف اَلراظ ایشا  کند  تا چلو  کلملان   انیز 

  مقدمله   جلامع رشلیدالدین     اَلراظ ختایی ونوی،یم و  خواند  ا  رسالت اسا  گ دد
 .(79  ص نامه تنک،وق  همو؛ 12ص 

در   رشیدالدین را تصحی  ک ده استاث   ینتاریخ چخانم وانگ ای دا  که کتاب 
خواجه رشیدالدین و دستیارا  او وا ویژگیهای خط و زولا   »د: نوی،این واره می

 (.12ل15   مقدمه  صجامعهمو  «  اندخووی اشنایی داشته هچینی و
-492:   حکلغازا   دار شده وود:حاکم مغول را عهدهسه رشیدالدین وزارن 

پ،  ارغو  شاه که م،لما  شد و نام محمود را و خود  م(5152-5292/ق 751
( م5154-5151 /ق754-751:   حکلسلطا  محمد خداونده اولجایتو ؛ گذاشت

 .پ،  الجایتو م(5111-5157 /ق714ل757:  حکلاووسعید  ؛ پ،  ارغو  شاه
ایلن   [.مانلد ماند ولی نلام  نیل ( ملی   دارایی نمی]« لمال یرنی واالسم یبقی»

  ص سوان  االفکار  همو  اش نوشته استعبارتی است که رشیدالدین در وصیتنامه
دهلد مانلدگار سلاختن    او در این وصیتنامه سخنانی اورده که نشلا  ملی  . (259

اش ملورد عالقله   های خی یل  ها و مؤس،هاثارش از قبیل ویمارستانها  داروخانه
را در شله هایی کله در انهلا    ووده است. از همین رو وخشی از موقوفلان خلود   
اهتمام او وه مانلدگار سلاختن   موقوفاتی داشت  وه این ام  اختصاص داده است. 

تمام انهلا را وقلف    کهچنا  ؛شوداثارش  تألیران و مصنران او را نیز شامل می
اواخ  ق   هرتم و اوایل ق   هشتم هج ی و ای این موقوفان مجتمع در ک د. او 

 «رولع رشلیدی  »علمی و ف هنگی مجللی واالی شه  تب یز ونیا  نهاد و نام ا  را 
م،لتوفی   د  الدین ساختمانهای جدیدی ودا  افلزو او ف زندش غیاث از پس نهاد.
ارن انجام وزمقام  درپی انتصاب را در وه احتمال قوی این کار و  5(74  ص نزهة

و ه  چه از م اکلز   وه شای،تگی کاخی رفیع و ای اعتالی دانش ف از ک دداد. او 

                                           

الدین . این عالوه و  دو رواط و کاروان، ایی وود که یکی از ا  دو را رشیدالدین و دیگ ی را و ادرش جالل 1

 (.551ل552  ص نزهة، ونا ک دند  م،توفی در خارج از شه  تب یز
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  افلزود. سلاختمانهای ایلن شله     رسید  ودا  میالمنرعه وه ذهنش می علمی عام
   مدرسه  ویمارستا   م،جد و حکومتی وخشهای متعددی داشت: وخشهای اداری

.   کارگاه وافندگی  کاغذسازیکارخانهخانقاه و ای صوفیا    کتاوخانه  ض اوخانه 
ایلن   خواجله  5خود ساخت. ارامگاهو ای هم  لد لچند گنبل دارای لض یحی او 

رشلیدالدین    ؛77  ص هما   اراستنوع ها و م کبان مت وناها را وا واغهایی از میوه
اوحدی  سخنشکوه و عظمت این وارگاه رفیع ف هنگی  در واب  .(41  ص  سوان 
خلووی   م( شاع  و عارف وزرگ ای ا  وس است که وه5117/ق715 در  ایم اغه

درولارة م،لجد    اووه توصیف وخشهای مختلف این مجتمع وزرگ پ داخته است. 
این شه  اویاتی نغز س وده است و این البته مبتنی و  این اصل اسلت کله چگونله    

خلود را ول  ا  ونیلا  نهلاده اسلت و اینکله        لل عبادی و سیاسی للاسالم نظام 
 گوید: روزی در ا  م،تق  خواهد شد. او می ]عج[ حض ن امام مهدی موعود

 وود خواهد نظام را دین تو از
 

 وود خواهد امام مهدی تو در 
 

 «(روع رشیدی»  ذیل لغتنامهدهخدا   : وه نقل از

 2ع وی و فارسلی و چینلی  ه ساله ناسخا  و کاتبا  و مت جما   اثار او را وه 
دادنلد و وله    محققلا  در کتاوخانله قل ار ملی     ةک دند و و ای اسلتراد  کتاوت می

   جلامع رشلیدالدین     ک دند زوا  ارسال میزوا  و ع ویکشورهای وزرگ فارسی
او عایدان وخشی از اموال وقرلی را صل ف املور     .(99  ص 5چاپ ک یمی  ج 

کتلاب    ایلن مطالل، را در مقدمل    کله چنلا  کل د   کتاوت و نش  اثار علمی می
    قصد داشت از هل  اثل ی کله تولیلد     خواجهویا  ک ده است.  مجموع  رشیدیه

ورز س نوشلت  گل ا  کینله  کند  در ه  شه ی وه یادگار گذارد  لیکن دسی،همی
  های ود  او را در ه  شه ی پ اکندند!دیگ ی و ای او رقم زدند و تکه

                                           

 معین. و ف هنگ فارسی دهخدا لغتنام در « روع رشیدی». و ای ش ح این موضوع  ن : مدخل  1

هایی از انها  در وقرنامه ش ط شده که اثار فارسی وه ع وی ت جمه شود که و خی هم ت جمه شد و ن،خه .2

 موجود است؛ اما اشاره وه ت جمه وه چینی در جایی دیده نشد ل م.
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وله  از مجموع  کامل اثار رشیدالدین سخن  (279   صتح ی   هالحضروصاف 
در ول گ   هزار سه مجلد و والغ و  ده در گوید: اثار رشیدالدیناورد و میمیا  می

های استن،ا   تذهی،  نگارگ ی و جلدسلازی ا  ولیش از   قطع وغدادی و هزینه
ای است که حلاجی  این توصیف منطب  وا مجموعه .استدینار شده  شصت هزار

 اش چنین گرته است: ا  را دیده و درواره (125  ص 5 ج  کشف الظنو   خلیره 
اهلل وزیل  در موضلوعان گونلاگو  از    مجموعه اثار رشیدالدین فضلل ال شیدی  الجامع

گاه این اسم و  تاریخ  .که ذک  ا  گذشت التواریخ جامع یعنی  جمله کتاب تاریخ اوست
من این مجموعه را که ول  ا   ولی در اصل نام مجموع  اثار اوست.   شوداو اطالق می

جللد   دهوود  در مجلدی و،لیار ولزرگ در    تق یظان و یادداشتهای دانشمندا  معاص 
  وقلف مدرسل  خلود در تب یلز کل ده ولود و       وه درخواست او کتاوت شده و ام که دیده
، ا  ن،خه  دستمزد و مق ری و ای کتاودار و کاتند  کدر مقدم  کتاب ذک  می کهچنا 

 تعیین ک ده وود.
التصلانیف   جلامع  ن،خ  خطی واشلد کله وله     البته ممکن است این هما  مجموع

وله  شه ن داشته و در مؤس،  مطالعان خاوری اکادمی علوم شلوروی   رشیدی
فلوطی وله نقلل از پلدرش کله رشلیدالدین و       اون 5.ه استیافت شد 171شمارة 

 گوید:در م اغه دیده وود  می ق444در سال الدوله را  و ادرش امین
 .شناخت و ولندهمتی  شله ه ولود   او از خاندانی وود که در علم ط، و حکمت  در  و

فوطی   اون وا عمو و پدرش وه کار اشتغال یافت و سپس از هم اها  و وزی ا  شاه شد
 .(725  ص2/2  ج تلخیص

رشیدالدین نیز در دورا  حاکمیت سه حکم ا   و دروار مغوال  وود طبی، شپدر
 مغول وه طباوت  وزارن و مشاورن اشتغال داشت.

 های یهودی والید  لیکن خلود اسلالم اورد و ول   ه چند رشیدالدین در خانواده

                                           

  های جغ افیایی در جها  اسالمی تاریخ نوشتهالدین عثما  هاشم و  ت جم  ع وی کتاب . یادداشتهای صالح1

 ت جم  فارسی این کتاب وه قلم اووالقاسم پاینده از سوی انتشاران علمی و  215 اچکوف،کی  ص تألیف ک

 ف هنگی منتش  شده است ل م(.
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 تلی ودور و در علوم و معارف دینی پژوهش کل د.  گ ایش داشتمذه، شافعی 
را کنلار   مباح  فل،لری و کالملی  الدین رشید» گوید:ک اول،کی در این واره می

للیکن   5«هلا یل  سلنی متعصل، ولود.     رسد او در این زمینهگذاشت  وه نظ  می
ولا دانشلمندا  و علملای     للل  وا اینکه در اوج قدرن وود لل مع وف است که او

اری وه انلا   زک د و در خدمتگزمانش  وا سع  صدر  ت،ام  و مدارا و خورد می
 :کنیم ای اشاره میورزید. در این واره وه واقعهاز هیچ کوششی دریغ نمی

ولود.   ق757ای از ف مان وای مغلول وله وغلداد رسلید. سلال      روزی ف ستاده
یعنی   تن از دانشمندا  معاص  که وه موج، ا  واید دو دستوری در دست داشت

      را کله ملتهم وله      اللدین سله وردی  عز الدین اولن علاقولی شلافعی و نیلز    جمال
طبعاً کیر  این کار اگل    .و جاسوسی وودند  وا خود وب د  ی و ای مص یاچینسخن

 شد  اعدام وود. رشیدالدین پادرمیانی ک د و وا حمایت خلود انلا  را از  ثاوت می
. (22  ص 2/5  ج جلامع ن : مقدم  کات م  و  ت جم  ع وی   م گ حتمی نجان داد

وله وسلاطت     خطلایی شلد  شه  ملتهم وله   حنبلی  که یکی از قاضیا هم زمانی 
کم  از دیگ  ک،انی که  .(25  ص 2/5ج   هما   در و ده رشیدالدین جا  سالم و

مذه، و ملدرس مدرسل  م،تنصل یه     مالکی نالقضا   قاضیرا یافترشیدالدین 
اولن   وه وغداد وازگشلت او ک د و  و،یار وه او لطف. رشیدالدین وود  عزالدین نیلی

وار و ای پ، ش علی که ف ملان وای وغلداد    ی  .(92  ص 5/2  ج تلخیصفوطی  
وود  مقادی  زیادی درهم و پلول نقلد و هلدایایی از م،لکوکان ف سلتاد و از او      

نرل  وودنلد     15خواست انها را وین دانشمندا  ع اق و دیگ  شه ها که ولیش از  
جال، اینکه این دانشمندا  از فل ق و ملذاه، گونلاگو      2د.ودو  وقره توزیع کن

                                           

اهلل العم ی  ق،مت م ووط وه دولت ممالی  نخ،تین  اث  اون فضلم،ال  االوصار  . ن : مقدم  وی و  کتاب1

 .11ص 

خواهد تا از اموال دیوانیِ  ین از ف زندش که حاکم وغداد ووده  میرسد رشیدالد مطاو  متن مکتوب  وه نظ  می 2

ا  حدود  مواج، و اداران و م،تم یهای این دانشمندا  را ودهد  نه اینکه پولی و ای ف زندش ف ستاده واشد 

 تا میا  دانشمندا  توزیع کند ل م.
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  اللدین عبل ی ف غلانی حنرلی      از جمله عضدالدین ایجی شلافعی  و هلا    ؛وودند
اللدین   الدین ح،ن یوسف حلی امامی  ناص الدین ویضاوی شلافعی  قطل،  جمال

 و د: اش را این گونه وه پایا  میو دیگ ا . رشیدالدین نامه  شی ازی
ت کنلد   م اجعل   تاس چاک  افاضل دورا  زما   و یچو  این ضعیف که خادم علما و

 محلدثا   و  وظلایف مشلایخ و   سلادان و  و نقضلا  علما و  مواج، سالیان اداران و
ارواب اقالم ممال  ای ا   از حد اب امویله تلا    شع ا و اطبا و حکما و ق ا   و  حرظ

معهود ووده و  قاعلده قلدیم داده    چهچنانتخوم روم   قاصی مص  وا س حد اب جو  و
ما را  استرادن مشغول گ دند  و رفاهیت وه افادن و نوعی کند که ایشا  از س  شود؛ و

 .(71ل45  ص سوان  رشیدالدین   وه دعای خی  یاد کنند
ستمی روا داشته  ه چند نخ،لت  او کثی  وا نوشتن مطلبی در ح  از این روی اون

  لیکن وا ط ح مطلبی دیگ   سخن خود را ضلایع  است او را ستودهنی  خدمان 
 نوی،د: ساخته است. می

او اسالم اورد  فضایل زیاد داشت  ق ا  را تر،ی  ک د و کت، ف اوانی را تألیف نمود و 
 لمحاص ة قلع  ل لوی در واقع  لال عم  ک د. هشتاد سف زندا  و اموال و،یار داشت. 

سزایی داشت  و ق  نقش وه752رحبه و وازگشت حاکم مغول از س زمین شام در سال 
 خووی حل و فصل نمود.موضوع را وهاز م،لمانا  حمایت ک د و 

لیکن در پی این سخنا   وه شایعان تن داده و کلمان نادرستی وله رشلیدالدین   و
 :نوی،د و می دهدن،بت می

جمع کثی ی از او س پیچیدند و در دین او شبهه نمودنلد و تر،لی  قل انش را خدشله     
اشلت و نله عملل    ک دند  ش  نی،ت که او نادا  و ناوخ د وود  نه دانش سلودمندی د 

 5(.555ل99  ص 52  ج البدایهکثی     اون ای!!شای،ته

                                           

شه  را محاص ه ک د. گ وهی از س ا   . محمود غازا   در ودایت هجومش وه شه  رحب  ع اق  اط اف  قلعه( 1

و وزرگا  شه  وا هدایایی از جواه ان و اموال قیمتی وا اطعمه و اش و  و،یار و ای لشک یا   و علوفه و ای 

اسبا  انها نزد شاه رفتند و س سپ دگی خود را اعالم ک دند و وا این کار موج، شدند که غازا  خیال فت  

 (.221  ص ح ی ت وصاف  در کند  ن : قلعه را از س  وه
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ممکن اسلت   و از این رو در تناقض است ه کثی  وا انچه پیشت  گرت این سخن اون
یلا    دسلتنویس ایلن اثل  واشلد     [مغ ض]از تص فان یکی از کاتبا  این مطل،  

 واشد.تأیید نهاده محتمل است مؤلف و  گرت  جاهال  عوام  مه  

 پزشک رشیدالدین

وا اینکه وه ح ف  پزشکی مشغول وود  وزی  محملود   ق497رشیدالدین در سال 
کند. در جایی های خود ودا  تص ی  میای که در اغل، نوشتهح فه ؛غازا  شد

یلا در  « هلل پ،  اوی الخی  پ،  عالی مشهور وه رشید پزش .الفض» :نوی،دمی
مؤللف ایلن ت کیل،  و    » افزایلد: میو م،جع  ای اهنگین ووه گونهجای دیگ  

مباهلان  شغل زوانی وه این  گویا وا زوا  وی 5«.ف این ت تی،  رشید الطبی،مصنّ
ونگ یلد وله ایلن    » گویلد: کند  و او سزای چنین وصری است که وه خود میمی

پشت  چگونه در  رفلای عللوم   دراو در پزشکی و داروسازی  پشت  تخصص
       عقلی و نقللی  فل،لره و تلاریخ و کشلاورزی و جلز ا   غوطله زده و انچله        

 «نگارد سودمند و مرید است.می

ه او وا تمام شی ینیها و تلخیها  ویمها و سلختیها روزگلار را گذرانلد و چله ول     
اف او را اند و وا زیبلات ین القلاب و اوصل   ک ده در ح  او وه نیکی یاد شای،تگی

سلعید شلهید    » :نوی،لد حمداهلل ریاحی م،توفی دروارة او می کهچنا  ؛اندنواخته
           کاشللف الرضللایلفنللو  جللامعنللوع ان،للا    خالصلل قِلل ا   صللاح،صللاح،ِ 

در صدر ن،لخ  خطلی    2«.الی اخ  ما یلی  والقاوه و هی تباهی وه الم،ائل رموز
 کتاوت شده  این تق یظ امده است:ق 755او که در سال  االم اض علمکتاب 

المعظم  شاه شاها  حکما و دانشمندا   خورشید دولت و دیلن    از خزان  کتاوهای مولی
الخیل  پ،ل  م حلوم     ]خواجه رشید[ پ،  ملولی م حلوم  سلعادتمند عمادالدولله اولی     

                                           

 ....اسماعیلیا  و  جامع؛ همو  257  521  ص 2   ج522  525  ص 5  ج لطایف. از جمله ن : رشیدالدین  1

( و،یار ستایش 1ل2ص الدین را در اغاز کتاوش  ( او و پ، ش غیاث452   صتاریخ. حمداهلل م،توفی  2

 ک ده است.
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   5گذشتگانش وبخشاید. الدوله عالی طبی، همدانی  خدا و  شکوهش ویرزاید و و  موف 
. ه اسلت کات، حتی اجداد یهودی رشیدالدین را از دعای خود م حوم نکل د  این

این کار در زما  حیان او صورن گ فت تا دور گ دو  وگ دد و او واوت یهودی 
 وود  اجداش مورد نکوهش ق ار گی د.

ولوشه  حقیقت این است که اصل یهودی ولود  رشلیدالدین در   ادگار وه گرت  
پی وا  یهود  .(521ل525 ص  یهودن : فیشل    دی وودعاو،یار ا  روزگار  ام ی 

و وا دولت همکاری سیاسی و در جامعه  ک دند زندگی میطبیعی وه طور و نصارا 
پزشل  معل وف در   مثالً اون شوع  یهودی چشلم  .وط اجتماعی خووی داشتندارو

نزد سللطا  جایگلاه   »ک د و حتی الدین ایووی خدمت می دستگاه سلطنت صالح
؛ اولن  254  ص 25  ج سلی  ععلالم  ؛ 299  ص 25  ج  تلاریخ ذهبلی     «یافترفیعی 

م،لیحی ولود و پزشل      نیلز  توملای وغلدادی  اولن (. 155  ص عیلو  اصیبعه   اوی
سلتود   داشلت  او را ملی  دوستش می»مخصوص دروار الناص  خلیر  عباسی که 

از  اش را عالی نمود و س پ ستی امور کشلور و ت ویلت ف زنلدا  و م اقبلت    رتبه
پزش  مخصوص  .(247  ص تاریخ الزما اون العب ی    «اش را وه او سپ دخانواده

و خاندانش هم ی  م،یحی وود و نزد او احت امی   معتصم  اخ ین خلیر  عباسی
این در حالی وود که افل اد تنلدرو و    2.(275  ص تاریخ مختص  الدول همو   داشت

جامعه کم نبودنلد کله تلا یهلودی و     متعصبی چو  خبوشانی فقیه شافعی هم در 
روزی در ولازار   اوکل د.  دید  وه قصد کشتن وه او حمله میمذهبی را میم،یحی

گذشت و وه اون شوع  یهودی و خورد  عصایش را و  س  و صورن او قاه ه می
 1زد و ی  چشم او را معیوب ساخت.

                                           

ای شامل سه رسال  خطی طبی در موزة اث  رشیدالدین همدانی  در مجموعه االم اض علم. ن،خ  خطی کتاب 1

 شود. ملی دمش  نگهداری می

 القس وود.. این پزش  م،عود وغدادی نام داشت و مع وف وه اون2

  ص عیو اصیبعه   ؛ اون اوی254  ص 25  ج ی  ععالمس؛ 255  ص 25  ج 299  ص 25  ج تاریخ. ذهبی  3

 .22ل25  ص وفیان تالیادب وه اهل کتاب دیگ ی در:  نید وه رخداد دیگ ی از اسائ گاه ک؛ نیز ن155
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 زند دست دیگر سالحی را پس میبه و گیرد را برمیبه دستی قلم 

    زیلادی در مواجهله ولا     ةخواجله رشلیدالدین تلا انلداز     عم وخش معظمی از 
شد تا س انجام طومار زنلدگی او را در  ص ف میهایی که و  ضد او وود  توطئه

چینی و ای قتل شاه  اخلتالس در املوال   دسی،ه تهمتهایی از قبیل ند؛هم پیچید
ازرد  روح و روا  از گ ا  وله کمتل    ها  فتنهو غی ه. در تمام این توطئه دولتی

  کند:رشیدالدین راضی نبودند. او وه ی  مورد از این نام ادیها اشاره می
 علدام و احبائل مَک   از و ای  مر،دا  حاسد  مصاید غَدْر  و جماعت حاسدا  مر،ِد و

ر د« فأصلاوهم سلیائانم ملا عمللوا    » هال  این ضعیف نص، ک ده وودند؛ اما و  موج،ا
 (.291  ص سوان  رشیدالدین   روا  ایشا  پیچیده شد... پای گ د  جا  و

ای وود که گ وهی از ح،دورزا  وه رهبل ی وزیل  صلدرالدین    از جمله توطئه
ا  از گل  توطئله و ای او درست ک دند که ناکام مانلد و  ق 495زنجانی در سال 

  ص ن،لایم  منشی ک ملانی   5شدند. اویختهجمله خود صدرالدین وه چوو  دار 
 گوید: می (552

در ونلدگی   ]ای[مباحثله  و هدر منلاظ   خواجه صدرالدین قصد او را میلا  درو،لت؛ و  
تقدی  یزدانلی ولا عنایلت     سعادن اسمانی و پادشاه  خواجه رشیدالدین غال، گشت و

 .یاسا رسیده صدرالدین و او مواف  امد  و ةغازانی دروار

کاً وه عنوا  وزی  تعیین شدند و گ وهی از در این زما  او وا سعدالدین ساوجی مشت 
وزرگا  و اعیا  کشور که دیگ  وار دست وله دسی،له علیله ایلن دو زده وودنلد  در      

اعلدام کیرل    مجلازان  توطئ  جدید نیز شک،ت خوردند و محمود غازا  انا  را وا 
دسی،  دیگ ی شکل گ فت. ایلن   ق751در روزگار شاهی اولجایتو در سال  2.نمود

                                           

  ص  5/2هوالکو  وه تحقی  محمدصادق نشأن و همکارا   ج   جامعمقدم  کات م  و  ت جم  ع وی  1

صدرالدین زنجانی وه »گوید: ( می251 ص  اثار الوزراء. عقیلی در 592  ص تح ی   ؛ وصاف51ل52

 و این از خیالپ دازیهای زشت اوست.« .اجه رشیدالدین وه قتل رسیدسعایت خو

 .54  ص 5/2 ج  جامع؛ مقدم  کات م  و  ت جم  ع وی 451  ص تاریخ؛ م،توفی  215  ص تح ی . وصاف  2
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وه نلزد حلاکم     سعدالدین ساوجی  اشوار نیز جمعی از دشمنا  او و همکار وزارتی
لکن سلوء  » .علیه ا  دو ف وگذار نک دندخواستند از تهمت و ناروا چه رفتند و ه  

 قتلل اورنلد و  ه ف ما  داد تا و خلی مخالرلا  را ول    نیپت انا  و  پادشاه معلوم شد و
  ص تح یل   وصلاف    «ا  دو را وه الطاف خود ونواخلت  چوب زدند  و و خی را

وین او و سعدالدین ساوجی کدورن و دودستگی حاصل ق  755سال  در . اما(211
دوستا  خواجه رشیدالدین در حضل ن سللطا  تقبلی  صلورن     »شد و در پی ا  

شد یح کان او که مخالف طبع سلطا  صادر م ک دند واحوال خواجه سعدالدین می
 ناه سوگندی که نُلوپاب او ه گاو را و سلطا  را وا او متغی  ک دند؛ و دادند  ووا نظ  می

در محوَّل  (755احدی عش   شوال سن   عاش موافقت وا هم خورده وودند  در  جهت
  تلاریخ  م،توفی   «شهید ک دند غی هم وغداد وا نُوپاوش امی  ناص الدین یحیی و...  و

 .(455ص 

شاه خواجه علیدر پی کشته شد  وزی  ساوجی  رشیدالدین وه طور مشت   وا 
 مشل وط ول  انکله از رعی وتلدوی  و    »گیالنی وه م،ند وزارن و گزیده شدند 

جزوی در کَف  ی واستصواب خواجه رشیدالدین تجاوز نکند  و زمام اختیار کلّّ
ن اسلت کله   روشل  .(551  ص  منتخ،نطنزی    «کرایت خواجه رشیدالدین واشد

که هیچ وزیل   »شاه را ن،بت وه خواجه رشید و انگیزد چنین ش طی ح،د علی
تح یل  را عشل  عشلی  ا  می،َّل       کافی صاح، کتاولت و  تدوی   و هیچ صائ،

و  م اد  ک د  واموال جها  را کیف شاء اثارن می زد؛ ومی يمنةً ويسرةًنشدی  
    و رشلیدالدین  درگیل ی ولین خواجله     5.«نملود  منازعی ص ف ملی  مانعی ووی

گ فلت کله    از زمانی شدن (459  ص تاریخم،توفی   ق 751شاه در سال علی
او   شاه دریغ شده وود. از این رواز علی رشیدالدین در اختیار خواجه امتیازان

های هنگرتلی از طلال و   ورزا   وا ص ف هزینهوا همدستی گ وه دیگ  از رش 
موفل    (254  ص اثلار عقیللی     سلعید ووه نزدیکا  سلطا  اونق ه و داد  رشوه 

                                           

کند  مانند شاه را ذک  می. در هما  صرحه مؤلف و خی از کارهای نی  علی557  ص ن،ائم. منشی ک مانی  1

 م،جدی واشکوه وا واروها و و کاروان، ا و است احتگاهها.ساخت 
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 کله چنلا    شدند در دل او نروذ و خواجه را در چشلم سللطا  کوچل  کننلد    
 نوی،د:در این واره می (451  ص تاریخ حمداهلل م،توفی 

زرهای ف اوا  ریختند تا امی  چوپلا  را ولا    رشون ور یرتند  وه می  چوپا  را وانایبا  
 (.254  ص اثار نیز  ن : عقیلی     گ دانیداو مزاج پادشاه را متغیپ ک دند  واو ود 

ه چنلد ولا   »گوید که سلطا  اووسلعید  می (15  ص مطلع عبدال زاق سم قندی 
دلی داشت؛ ه  کلس جهلت مصللحت    ما سادهاخواجه ]رشیدالدین[ نی  وود  

 چینا  این وود کله تهمتهای این دسی،ه  و از جمل« نمود خود در او تص ف می
خواجله اول اهیم پ،ل      ولجایتو را قصد کل ده  و اخواجه رشید سلطا  »گرتند 

و  «خواجه رشید که ش وتدار سلطا  م حوم ووده وه تعلیم پدر خلود زهل  داده  
شاه  نزد خواجه رفتند و اجازه افزاید که گ وهی از کارگزارا  خواجه و علیمی

و ای شلاه افشلا   را شاه ها و خیانتهای علیو دستب د وندخواستند تا نزد شاه ر
      ت وودنلد  چله پلیش هل  کلدام تل دد       اصحاب دیوا  در زحمل » اینکه کنند و

شاه رنجید. جمعی خواجه رشید را گرتند که وا خواجه علی ک دند دیگ ی میمی
  هملا    «گرت او را گویم تا رضای شما جویلد  کنیم؛ رخصت نداد وتالش می

 5.(15ل25ص 
رشلیدالدین از وزارن   ق754پی م گ سلطا  محملد خداونلده در سلال    در 
و از همه   شد. گویا این ف صت مناسبی و ای او وود تا وه مؤس،ان خی یه و کنار
حقد و ح،د در سین  ودخواهانش  غلیا رسیدگی کند. لیکن   ت  روع رشیدیمهم
علیه او وه کار و،تند و پس از گذشت دو سلال از   ای دیگ ننش،ت و دسی،هف و

ملتهم   شلاه  را وه خوراند  سلم و داد  داروی م،لهل وله     خواجهفون سلطا   
و او را و ای وازجویی کوتاه و مختص ی احضار ک دند. در این وازجویی  ساختند

ا  او را پل وچامیل   دروارة خوراند  داروی م،هل وه شاه م حوم از او سؤال شد. 
ایا تو قاا  »ا عتاب وه او گرت و وک د اتهام قتل اولجایتو را وه او ترهیم و  احضار

                                           

خواجه رشید پس از تأمل و،یار در »از حافظ او و چنین نقل ک ده است:  15. و مصح  اث  در حاشی  صرح  5

 «جواب گرت: م دى وزرگ است  قصد او نشاید ک د. من او را نصیحت کنم تا رضاى شما وجوید.
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  را کشتی؟ خواجه گرت: پناه و  خدا! من داروف وشی ناچیز در میا  م دم ولودم 
اولن حجل       «شاه و و ادرش م،ئولیت دولتلی را پلذی فتم   در عهد حکومتولی 
نیلز  حزا  یهلودی  د. اونندنواخ انگاه طبی، دیگ ی را ف ا .(275  ص 2  ج الدرر

اسلهال و اسلتر ا    در مداوای سلطا  دست داشت. او گرت که سلطا  وه مل ض  
 ولار نش،لتگاه   سیصلد ولیش از  »کله  او چنا  شدن گ فلت  اسهال شد و دچار 

اینجا وود که سلطا  اولجلایتو از ملن   و چندین وار استر ا  ک د. رفت   او یزگاه(
خوانم. وا گ وه پزشکا  شور ک دیم و ا اطبا را ف خواست که رشیدالدین و دیگ  

ای وه او وخورانیم. اما خواجه گرت کله  کننده و  ا  شدیم که داروی قاوض و جمع
وه این سب، وه او داروی روا  کنندة ملزاج خورانلدیم.    5اآل  او واید واال ویاورد.
وانش وار دیگ  وه محل قضای حاجت رفلت تلا تل   هرتاد در پی این کار  سلطا  

حزا  را تصدی  ک د.  جانش وه در شد. رشیدالدین هم این سخن اون رفت وهدر 
ای  ولدین رو م،لتح    ا  رو ک د وه خواجه و گرت: پس تو او را کشتهچوپامی  

 .(555  ص52  ج البدایهنیز  ن : اون کثی     «مجازاتی و دستور قتل او را داد
دان،لت  ک د  اگاه وود. ملی میوه تبعان انچه  د وووش  او پزشکی حاذق وی

که و ای درما   نخ،ت واید انلدرو  را از الودگیهلا زدود و سلپس وله تجلویز      
درو  » :است خود در دفاع از تصمیمش گرته کهچنا  داروی مناس، اقدام نمود.

  ص   تلالی الصلقاعی   «شدخالی می اوشکم شاه از الودگی پ  وود و واید اندرو  
زی است که ممکن است و ای چیاما سلطا  تاب نیاورد و درگذشت و این . (551

ای شلد تلا ولدخواها     سلطا  و غی  سلطا  پلیش ویایلد. ایلن موضلوع وهانله     
او را متهم وه قتل سلطا  کنند. از چیزهایی که او در دفاع از خود در   رشیدالدین

 محکمه گرت این وود که
نکه م دی یهلودی و معملولی و داروفل وش    چگونه دست وه قتل سلطا  زنم و حال ا

                                           

که انچه در میا  دارد تخلیه کند تا ودنش از انچه او گما  می ک د عامل ویماری  . یعنی او همچنا  الزم است1

 اوست  پا  شود.
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اذ  ملن  و در روزگار الجایتو و و ادرش غازا   م،ئولیت پذی فتم و کلاری ولی   5وودم
شلمار در   یامال   ث وتها و جواه ان قیمتی ول  گ فت و در دورا  ایشا  صورن نمی
 اختیار داشتم.

سالگی وهار شانزده سلطا  اووسعید دستور قتل خواجه و پ، ش او اهیم را که در 
قتل . (125  صدستور؛ خواندمی   452 ل 451  ص تاریخم،توفی    عم ش وود  داد

 از تواولع اوهل    در روسلتای خشلکدره   755جمادی االوللی سلال   هردهم در او 
در پیش چشمش را نخ،ت ف زندش  2.(451  ص تاریخم،توفی    صورن گ فت

ایلن سل    »گ داندند و ندا در دادند که یز کشته و سپس او را س  و یدند و در تب 
گلاه  ان و«   نر ین خدای و  او ولاد! ک د اهلل را تح یف می ا  یهودی است که کالم

و وله تعبیل     1«ف سلتادند ای را وه شله ی  تکه ک دند و ه  قطعه ج،دش را تکه»
و اعضای او را مجزا ک ده  ه  شط ی وه » (275  نیم  دوم  ص  مجمع ای شبانکاره

 گوید:می (552  صتالی صقاعی  «.ف ستاده ولدی
کثیل     نیز ن : اون شاه تب یزی وودس  رشیدالدین رفت  زی  س  علی تمام انچه و 

وی در ا   .همو که ش ی  خواجه در ام  وزارن ولود   (555  ص 52  ج البدایه
که وز  ه  حلقه هزار مثقلال و  م وارید و یاقون س   سال دو حلق  طال م صع وه 

تا وه پل دة خانل    وه مکه ف ستاد بیه شده وود  عارزشمند تم وارید در ه  حلقه شش 
نذر ک ده وود  ه گاه و  خواجه پی وز شد و او وه قتل رسلید  وله    زی اخدا ویاویزند  
 (.15  ص جامع کات م   مقدمه و  ت جم  ع وی  نذرش وفا کند!

که وه جای کتاوهایش  اعضای ودنش در شه ها پ اکنده س نوشت چنین رقم زد 
حتلی   .که در ج یا  یغما و تخ یل، رولع رشلیدی نلاوود شلد     اوهایی کتشود؛ 

                                           

 یهودی در ا  نی،ت.  ( امده است و کلم 275  ص 2حج   ج اون الدرر الکامن . این عبارن در 1

خشکدره را چنین ش ح ک ده است: دهی است  ف هنگ جغ افیایی ای ا ( وه نقل از 5457  ص 4. دهخدا  ج  2

 از ده،تا  وی و  وشم وخش کالردشت شه ستا  نوشه  ل م. 

؛ 272  ص 2  ج الدررحج   ؛ اون555  ص 52  ج البدایهکثی   ؛ اون552ل551  ص یتال. ن : الصقاعی  3

 .55  ص 1  ج ال،لو مق یزی  
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چیزهایی را از وین و دند که نرعی وه حالشا  نداشت  مثل ناوودی کتاوخان  روع 
 مثلال و ا حکایلان و  شعار وا تواریخ و نواع علوم واهزار مجلد در  شصت»که 
هنلد جملع    صلین و  روم و مغ ب و مص  و تورا  و ی ا  واکه از ممال   غی ه
  ص سلوان  رشلیدالدین     «ام ول  رولع رشلیدی   ام  همه را وقلف گ دانیلده  ک ده
و اثلار ارزشلمند    تملام تألیرلاتش  وه در خود جای داده وود. طبعاً  (252ل251

ویمارسلتا   وله  مقدار سودی نداشت  همین طور ان،انهای ویا  دیگ  که و ای 
وه تجویز داروهلا  غلذای    و ک دمجهز روع که خواجه خود شخصاً رسیدگی می

 روم( و  ویمارا  نظارن داشت و وه سرارش او از نقاط دوردستی چلو  اروپلا  
  رحم نک دند و ویمارستا  را (252ل251  527  92  ص هما   شدهند وارد می

 م کز وهداشتی وقری دیگ  او ساختند. اما از س نوشت دو  وه تلّ خاکی ودلهم 
االدویله  گاه داروسازی  موسوم وه ویتردر سلطانیه و کا (دارالم ضیدرمانگاه  

در همدا   نه انکه در مدرس  رشیدیه در سلطانیه وود( خب  چندانی در دسلت  
 2اموال و امال  او را مصادره ک دند محکم  سلطنتی  5.(251  ص هما   نی،ت

الدین که وعدها شود که ف زندانش مثل غیاث  دریافت میلیکن از اخبار گوناگو
ه ا  ک دنلد کل  ک د  از وعضی از وقریاتش م اقبت  ن منصووشراوزوه اووسعید 

تاریخی و ای  ماده یویت الدین وه یغما رفت. عتیقی شاع  در هم در پی قتل غیاث
 رشیدالدین گرته است:

 یک د وه عقب یلچو  رح یندولت و د یدرش
 

 1« اهثطاب » منشی تاریخ او کهنوشت  
 

                                           

و سپس مدفن او زی،ت وعدها پ، ش عبدالمؤمن در ا  میرشیدالدین منزلی مجاور این مدرسه داشت که . 1

 (.22  ص 1  ج مجمل  شد  ن : فصی 

 .515  ص سی ی در؛ لمبتن  15  ص مطلع؛ سم قندی  551  ص تالین : الصقاعی  . 2

؛ عقیلی  125  صدستورخواندمی    ؛25  ص 1  ج مجمل  ؛ فصی 15  ص مطلع. ن : سم قندی  3 

 755الدین یوسف عتیقی در سال  ذیل مدخل عتیقی( جالل ف هنگ فارسی. وه نوشت  معین در 254  ص اثار

 ق دان،ته است! 521( م گ او را وه سال 295  ص 1  ج مجملق درگذشت  اما فصی  خوافی   725یا 
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 این ویت را من،وب وه وصاف الحضل ه  (25  ص 1  ج مجمل لیکن فصی  خوافی 
در را  وشدان،ته  ک،ی که رشیدالدین وی را و  تألیف تاریخش تشوی  ک د و کتا

 هل  دو و  تقدیم ک دوه اولجایتو ق 752در وه محمود غازا  و سپس ق 752سال 
وصلاف     و جوایزی وه او عطا ک دند ندداد وصاف الحض ه را مورد ستایش ق ار

 تاریخ هوالکلو(    جامع التواریخ؛ مقدم  کات م  و  ت جم  ع وی 255  222  ص تح ی 
که رشیدالدین را وله   لل. حال اگ  چنین است پس چ ا وصاف (557  ص 5/2ج 
مخدوم جهانیا   »و « اهلل فضلامام مخدوم اعظم  صاح، ق ا  عالم  رشیدالدین »

خطاب کل ده    (255  591  ص هما   «سلطا  وزرای هم  عالم  یعنی رشیدالدین
از قص  کشته شد  رشلیدالدین   لل را نوشته ق725و وه رغم اینکه تا وقایع سال 

ای هم وه ملاج ای س پ سلتی    ذک ی وه میا  نیاورده  حتی اشاره ق755در سال 
 نک ده است؟ق 725دین و  م،ند وزارن در سال غیاث الدین پ،  رشیدال

انصاف و وفاداری را نگ  که منشی ک مانی ولا اینکله کتلاوش را در روزگلار     
اووسعید  قاتل رشیدالدین نوشت و در دورا  وزارن امی  چوپا  که وی وا گ فتن 

او ویلی رشلیدالدین شلد و راه را ول ای      رشوه و مبالغ هنگرتی طال  موج، ولی 
 های دشمنا  رشیدالدین هموار و شاه را و  قتلل او تح یل  کل د    دسی،هاج ای 

ولا ایلن حلال قللم از ملدح و        (254  ص اثار  عقیلی  451  ص تاریخم،توفی   
ای  فل و   تل س و واهمله  ستایش او و ف زندانش چنا  که شای،لته او ولود  ولی   

اللدین  وزی  شهید صاح، ق ا  سعید خواجله رشلیدالح  و   »نگذاشت و گرت: 
 .(552ل552  551  ص ن،ائممنشی ک مانی    «طاب ث اه

در عهلد   کله چنلا  املور مملکتلی را ا     ةادار کله  سالها گذشلت  اووسلعید  
وه همین سب، م،ند و  دید میس،ت و فشل اکنو  رشیدالدین قوی و استوار وود  

  تا پلدر او از دیلوا  »گرت:  الدین پ،  رشیدالدین سپ د و می وزارن را وه غیاث
در سلطور  . (45  ص مطللع سلم قندی     «من رفته  من دیگ  رون  ا  کار ندیلدم 

هایی که اق ا  ح،ود رشلیدالدین از علالم و نوی،لنده     وعدی در وارة دیگ  توطئه
 ن،بت او روا داشتند  خواهیم گرت.



 00 اهلل همدانی/الدین فضلالتواریخ و رشیدجاودانگی: جامع شکوه و

 

 رشیدالدین استخوانهای

پیکل ش را در خلود جلای داده ولود و دیگل        وقایلای  کله  5ت وت پا  او ا 
استخوانی ویش نبود  دست تقدی  چنا  ک د که و  ا  حال واقی نمانَد؛ چ ا کله  

 ؛اترلاق افتلاد   ق791این ام  در سال و شایع  یهودی وود  او را پخش ک دند  
سال که از قتل او سپ ی شده ولود می انشلاه پ،ل  تیملور لنلگ کله        77یعنی 

در   شلد مالیخولیا وود و دچار جنو  ادواری میمبتال وه جا  و ف ماندار اذروای
ست  ا ج،د رشیدالدین را از مقب ة او که در رشیدیه تب یز»یکی از این حاالن 

 «وی و  ک د و ف مود تلا وله گورسلتا  جهلودا  اسلتخوا  او را دفلن سلازند       
چینلا   ظاه اً دسی،ه 2.(521  ص یهود؛ نیز ن : فیشل  115  ص هتذک   دولتشاه 

و  چ،باند  صرت یهودی وه ا  م حوم پافشاری داشتند و وه خاط  دینی کله  
و وزرگ شلده   و او هم در داما  چنین دینی والیده ویده وودندش ودا  گ داجدا

ه چند رشلیدالدین  » گرتند: ک دند و می او را مدام س زنش می وود  ودین سب،
 اکا  او همگا  پیل و ایلین یهلود وودنلد؛ و    و نیعمو  خود یهودی نبوده  پدر و

از ت ویلت ملذهبی کلاملی     للل  لق، داشتهه که پیشت  رشیدالدول للرشیدالدین 
 (.ونی اس ائیل  ص دوازده  جامعروشن  مقدم    «و خورداری داشته است

  اللدین یعنی غیاث  رشیدالدین در وغداد وا پ، که ( ق779-751  اون وطوطه
اولن    «پدرش از مهلاج ا  یهلود ولود   »گوید:  محمد دیداری داشته  دروارة او می

نیلز چنلین رعیلی     (275  ص 2  ج اللدرر  حج  . اون(224  ص 5  ج هتحروطوطه  
پدر رشیدالدین  داروف وشی یهودی وود و وعد اسالم اورد  پس از ا  وله  » دارد:

وه وزارن منصلوب  خدمت غازا  درامد و پزش  مخصوص دروار شد و سپس 
  ص 2  ج اللدرر  ولن حجل    ا. (99  ص 52  ج البدایله نیز  ن : اون کثیل      «گ دید
 گوید:در ادامه در مدح رشیدالدین می (272

                                           

 نثار ت وت او ک ده وود.« طاب ث اه». اخی اً دیدیم که عتیقی دعای 1

ک د. در اذروایجا  و ع اق عجم  شه های م کزی ای ا ( حکومت می 555ل557لهای . می انشاه در سا2 

 دهد. شود و در حاالن و زمانهای مختلف تغیی  حالت می مالیخولیا نوعی ویماری است که مغز دچار ا  می
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ک د و اثار نیکوکاریهای او ت میظوود  از جا  و مال م دم محافم،لمانا  او خی خواه 
تن قلدر و شلأ  او   در تب یز موجلود اسلت  ول  دشلمنانش و ول  انلا  کله در کاسل        

گ ا  وود. ف وتن و وخشنده ولود و ن،لبت وله    کوشیدند  سختگی  وود. م اق، توطئه می
کل د. تر،لی ی وله شلیوة     دانشمندا  و اف اد صال   از هیچ وذل و وخششی دریلغ نملی  

 .دینی و الحاد دادندن،بت ویاو فالسره و  ق ا  نوشت که وه 

و و خوردار از شخصیت و ف هنلگ اسلالمی   ایما  راستم،لمانی رشیدالدین 
تلوا  در مباحل     هلای ایلن ادعلا را ملی    یکلی از نشلانه   کله چنا ممتاز وود  

ویلا  کل ده اسلت  مالحظله     لطایف الحقای  ارزشمندی که در اثارش از جمله 
الحان ت غیل،  صای اسلطا  محمود غازا  را در اج ای پارهاو همچنین نمود. 
وه یاری رشیدالدین و کوششهای م،لتم  او و نظل    »د: ان تا جایی که گرته  ک د

اش  سلطا  توان،ت تمام اصالحان مورد نظ  خود را که سالها ارزوی هسنجید
کنلیم کله محملود غلازا  در سلال      اضافه می 5.«تحق  ا  را داشت  اج ا کند

کل د   لشک ی عظیم او را هم اهی می»و ای دیداری وارد وغداد شد که  ق494
و  خالف علادن ولا    نیز لشک یا و  و اح،ا  وا م دم و خورد ک د وا عدلوی 

و وا ن ملی و  شدند  و متع ض چ اگاههای انها نمی ک دندم دم خوش فتاری می
نمودنلد. علدل و انصلاف    مه وانی از م دم کاالهای مورد نیاز را خ یداری ملی 

م انلی  و وقای حکشاه کنند را ودرق  راه  نی دعای واع  شد که م دم سلطا  
االجلاره را   ک دند. ک،ی رحل اقامت نیرکند  مگل  انکله وجله    میوی را طل، 

  ص کتاب الحوادث  «اش وه زحمت نیرتادی  از اف اد خانه و هیچپ داخت نمود 
115). 

مل دم وله افتخلار حضلور او     »سپس راهی مدرس  م،تنص یه شد  جایی که 
ندا  گ فته تا س شناسلا  و  جشن گ فته وودند  مشاهی  و وزرگا  وغداد از دانشم
 حنبلی( و خاست  الدین امدیقاضیا  همه حضور داشتند. از میا  انها شیخ زین

                                           

زارن ایین کشورداری در عهد و  وه نقل از: 29غازا  خا   ص   جامع. مقدم  فؤاد صیاد و  ت جم  ع وی 1
 زاده.تألیف هاشم رج، رشیدالدین فضل اهلل همدانی
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وی را گ امی داشت و وا چندین زوا  مغولی   و و  دست سلطا  ووسه زد و قدوم
ت کی  فارسی  رومی و ع وی و ای شاه دعا ک د. او صدایش را چنا  ولند ک د تا 
م دم هم وشنوند. سلطا  از تیزهوشی و حافظه و در  و فهم او شگرتزده شلد و  

درهلم وله وی پ داخلت    سیصلد  وه او پاداش داد و تعیین ک د که در ه  ماه مبلغ 
 اظهلار هم اهلانش  سللطا  از همنشلینی ولا او در کنلار هم،ل  و وزرا و      کنند. 

. ممکلن اسلت قلدم گذاشلتن     (527  ص 25  ج اللوافی الصردی    «خشنودی ک د
کله کتاولدارش   ل لل سلطا  در صحن مدرس  م،تنص یه و دیدار از کتاوخانل  ا   

وه توصیه و تشلوی  هیلأن علملی همل اه او از      لل عالمی چو  اون الروطی وود
 .(25  ص 1  چاپ ته ا   ج تلخیص اون الروطی   جمله رشیدالدین ووده واشد

ول ای  ترصیل ویا  کل دیم تلا   اندکی موضوع دیدار سلطا  محمود غازا  را وه
ای وا ورود هوالکو خا  وه وغداد کل ده واشلیم. دیلداری همل اه ولا      مقای،همثال 

ایلن نخ،لتین   وحشت و قتل و غلارن.  و ارامش و وخشش و دیداری وا رع، 
و وی انکله ک،لی را اسلی      واری وود که لشک  مغول ودو  کشتار و ازار و اذیت

وگی ند و وه زور وارد منزل م دم شوند  وه وغداد وارد شلدند. حاکملا  ول  شله      
متولیلا   چه انکه همدلی و تراهم و  فضای شه  حاکم ولود.  ک دند  حکم انی می
 سللطا  محملود     وهای ویاوانگ د  نزد اواز ساکنا  شه  سی، و ع»ام  در وغداد 

غازا ( شکایت و دند و گرتند ک،انی که راهز  وازرگانانی وودند کله از راه دریلا   
ک دنلد و سللطا    غارن می و،تند  اموالشا  راراه را و  انا  می 5 ک دند سر  می

  ص 5  ج تلاریخ اولن جلزری      «داشلت و حلذر  واقی لشک  را از این ام  شلنیع  
او پیشت  اردوگاهی و ای لشک یا  خود در شه  سی، از تواوع واسط ول    2.(211

وله سلب،   » (171  ص 5  ج کنزاللدرر اون اللدواداری    پا ک ده وود و این لشک یا  

                                           

امد وا عبور از رود دجله وه وغداد وارد . کاالهای وازرگانانی کشتیها از م،ی  خط دریانوردی که وه وص ه می1

 امدند. شد. در این میا  راهزنانی وودند که در وی و  شه  واسط درصدد غارن این کاالها و میمی

یعنی: او را وازداشتم و مانعش شدم  « .نهنهت ال جل عن الشیء فتنهنهه»وه ی نقل شده است: ج صحاح. در 2

 م. پس او دست کشید ل
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کارهای ناشای،لت اعل اب واسلط  انلا  را محاصل ه و و،لیاری را از دم تیلغ        
جمعی را  دند و سلطا  کو ک،انشا  را اسی  و دند یغما وه   اموالشا  را ندگذراند

ذهبلی     «ادارة امور واسط تعیین و اف اد فاسد را از تصدی در امور منلع کل د  و  
 (.42  ص 12  ج تاریخ

رشیدالدین در زندگی خود ان،انی جدی  محکم و مقتلدر ولود. شلاهد ایلن     
ادارة امور سیاسلی کشلور  نوشلتن  تلألیف کتل،       در سخن  اهتمام و جدیت او 

. است ی یه و ونیادهای علمی ف هنگی و اموری از این دستتأسیس مؤس،ان خ
ک د  ضمن سرارشهای اخالقی و،یاری که وه او میل ل روزی وه یکی از ف زندانش

 نوشت:ل لانها را وه کار وندد خواست  و میا و مدام از
ترل ُّج جلواری    سواقی جاریان  و تنزُّه تج ُّع اقداح راح؛ و ماِلح  و سُقاةاز مجال،ت 

کللی ول     هوواب م ادان ح،پلی را ول  ا کّا  مواخان نر،ی  ود ساقیان  اجتناب نمود. و
تمتع لذّان ج،لمانی فلار  شلد؛ الجل م در کنلف       از تتبع شهوان نر،انی  و و،ت. و
عنایت نامتناهی اختصاص یافت؛ وا زنا  و،یار صحبت مکلن    لهی وه لطف واحمایت 

پیکل  معاشل ن مکلن تلا     است؛ وا غالما  ماهمقلّ اعتبار  که ق وت ایشا  مخلّ وقار و
سپ  تیغ شنعت نگ دی؛ چه نظم سِل  مملکت در اسنَّه سممْ  رِملاح   هدف تی  تهمت و

 .(515  95  55   52ل 55  ص سوان  رشیدالدین   «ل،ِنه سممْ  ماِلحااست  نه در 

مرهوم است  عقل خم،ه معلوم و  وه ودیه»نوشت: هم لدین شی ازی ا وه قط،و 
که ه  که وضاعت عنروا  شباب در تج ُّع اقداح راح ص ف کند  وه مهمان ایام 

 (.515  صهما   «قیام نتواند نمود
همچنا  یاد او عطل اگین اسلت  وله دلیلل عظملت کارهلا و اثلار تح،لین         

و در پیشاپیش انها راوط  او وا اهل دانش و نگارش قاول ذک  است و و انگیزش. 
مین فضیلت را وس که فضل و دانش دانشلمندا  را  و ای اهل دانش و نگارش ه

 کنند.ت ویج می
فعالیتهایی که او را جاودا  ک د  ونیانگذاری م اکز اعانله و خی یله و     از جمل

از م،اجد و مدارس و ویوتلان و  » در شه های گوناگو  وود.موقوفان ف هنگی 
  تاریخ جدیلد یلزد  کات،    «کشیدهگ د او وارو  وازار و کشتزار و و،اتین و و ج و
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شود. احملد  و وفای او دیده میامانتداری در این کوششها  اشکالی از  (.511ص 
خالیل  از   و» گ دید نوی،د که رشیدالدین در اغاز وزارتش در شه  میکات، می

       و وقتلی وله شله  یلزد رسلید     «وود و م،لی  زملا  ولود   حکمت او منرعت می
کاو  یزد سل امد ولود او را ترقلد    ااز  ود وکه جالینوس زما  و 5الدین علیش ف»

 .(512  ص هملا    «ه  کتاب که طلل، کل د وله وی داد    گ امی داشت  و ک د و
تل  از  عمیل  وودند  پزش  که ه  دو رسد که عالق  میا  این دو چنین وه نظ  می

موضوع تبادل و امانت داد  کت، وه یکدیگ  وود. چندی وعد کله رشلیدالدین وله    
زد منصوب کند  یوزارن نائل امد  از سلطا  خواست وی را وه منص، حکم انی 

الدین وله  این در حالی وود که خب  رسید ش ف ؛شاه پذی فت و حکم او را نوشت
ید. رشیدالدین وه هملین مقلدار   س ای واقی شتافته و ریاست شه  وه ف زند او رس

ونیادهلا و  او الدین از سلطا  خواست تا وه نلام  و،نده نک د و و ای یادوود ش ف
 د:نوی، می هواراین  کات، دراحمد مؤس،ان علمی و پا کند. 

ولازار   خانقلاه و  این مدرسه و التماس ک د که جهت او در شه  یزد عماران و،ازند؛ و
  کاروان،ل ای مقاولل مدرسل    مدرسله و  ملاوین خانقلاه و  منلار   خانقاه و در مدرسه و

عملارن تملام   ق[ 751] خمس و عش  و سبعمائ  در سال وردانزور ط ح وینداختند. و
و،یار از مزارع  و اند. نوشته خدوم جهانیانمالقاب خواجه رشید و  در مدرسه  ک دند و

 همانجا(.  «و،اتین و  ا  وقف ک دند... حوانیت و سهام قنوان و اراضی و و

ه چنلد   ؛دیداری پ  و کت که وه تأسیس این همه ونیادهای علملی منجل  شلد   
امور  ةمدعی است که خود رشیدالدین متولی ادار (252  ص مجمع ای شبانکاره

ی محلی  وه تعمیل  و وازسلازی   ایزد شد و وا ف وکش ک د  اشووها و درگی یه
در والد و امصار مثل وه عدل و عدلی راند که هنوز » شه  پ داخت و وه تعبی  او

اعتماد سالطین مغول ن،بت وه او وه حلدی ولاال   . «زنند خواجه رشیدالدین می
ه  را مورد توجه  رعایت و حمایت خود شرفته وود که او و یکی از ف زندانش  

وله یملن   »شه  یزد ر  داد که  ةاین ام  ن،بت وه ادار کهچنا  ؛ندق ار داده وود
                                           

 م. اشتباه نشود ل ظر نامهالدین علی یزدی نوی،ندة  . وا ش ف 5
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او صل احتاً حمایلت    .(14  ص منتخل،  نطنزی   «مع شدعنایت ایشا  مص  جا
و مصلیبتهای والیلا    ا هل از فتنهشه   این خود را از شه  اعالم ک د. از ا  پس 

این افل اد وله روسلتاها و شله ها و     گ دشا  در اما  وود ستمگ  و یارا  ه زه
       رسلید   و دنلد و هل  چله وله دستشلا  ملی      ها همچو  قوم و و  حمله میمحله
خواسلتند کله   گ فتند و از انا  میگاه وه زور از م دم مالیان می 5.دندخورمی

شا  وگذارند تا روزگار یا ر اختیارخود را دغذا و اموال و حتی دخت ا  و زنا  
 پلید خود را وگذرانند و شهوان جن،ی خود را ارضا کنند.

از قتل پدر وه الدین ف زند رشیدالدین را پس غیاث  زمانی که سلطا  اووسعید
سللمت وزارن منصللوب کلل د  او راه پللدر را ولل ای تکمیللل طلل ح وازسللازی   

اما متأسلرانه   .(524  ص هملا    ساختمانهای ناتمام و مؤس،ان خی یه پی گ فت
وه ا  م اکلز   ق714الدین در سال گ د وه محض کشته شد  غیاث ح،ودا  ه زه

قتل رشیدالدین م تکل،   پس ازکه  گونه ا  و ساختمانهای خی یه هجوم و دند و
وار نیز دست وه تخ یل، ایلن املاکن علملی و ف هنگلی زدنلد.        شده وودند  این

ف اموش نکنیم که ک،ی مثل رشیدالدین وا ا  همه دانش و ف هنگ واال و ح،لن  
های علمی و اقدامان نیکوکارانه  شه ن وه پیشگامی در پیشب د ط حها و و نامه

گیها وا او مشت   وودنلد  خی صران و ویژح،ودانی که در و ، شود رش  موج
حال وله و رسلی دو شخصلیت     ن،بت وه او و انگیخته شود.گونه نبودند  و یا این

 علمی عص  او می پ دازیم. 
در مغلول   ةالدین شی ازی مؤلف دهها کتلاب و رسلال  علملی و نماینلد    قط،

ولنلد و  پایگلاه علملی و اجتملاعی    »ت. شه های مختلف  یکی از این اف اد اسل 
وپلاش و   اهلل ریخلت   2.(255  ص 1  ج المقتریو زالی    «ای کال  داشت.س مایه

زار درهلم ول ای او   هشتاد هل حاکما  مغول ساالنه مبلغی حدود »ولخ جی وود. 

                                           

( جزئیان و خی از جنایتهای این حاکما  ستمگ  را در 125-124در کتاب خود  ص  ه. وصاف الحض 1

 ق اورده است.755و از جمله جنایت انا  در سال منطقه فارس  

 ق( وود.755ل412  شافعی الدین محمودون مصل . او قط،2
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و مند ولود.   وا این حال رشیدالدین سخت وه او عالقه . همانجا( «مق ر ک ده وودند
و پیاپی نگاری وا او عالقه داشت وه نامه هنگامی که او در مولتا  وود  رشیدالدین

ک د و اظهار شوق و احت ام خود را ن،بت وه او روانه میهای ولندی و ای او نامه
 گرت:نمود و میپنها  نمی

واهلل للوال ع ّ   .... رسانم ودا  شری  رفی   و رفی  شری   که حاوی علوم دقی  است می
ک،لی کلز خلدمتت محل وم گل دد علذاب        5ذک   مؤن،ی ماکا  قلبی والر اق یطی،م

علَّام است نه چندا  غَلَبَان نَ،َمَان فیض اشتیاق   ح  علیم و و دوزخش معلوم گ دد
و،ط کالم  در حَیازِ  العج گشته که وه ش ح اَقالم و شواق  عاصف وا غلیا  هج ا  و و

  سلوان  یدالدین   رشل  2ألنَّله عکثل ُ مِلن ع  یمقلال     الش حم ال اخذُ فی ش حِهِ اِتمام اید:
 (.527ل524

وار مبالغی را و ای یکی از ف زندانش ف ستاد تا وین علمای عصل  توزیلع    ی 
دینلار همل اه ولا     دوهلزار  ولا مبللغ   نامهاالدین در اغاز سیاه  و نام قط، کند

ای . احت ام رشیدالدین ن،بت وه او تلا انلدازه  (45  ص هما   هدایایی دیگ  وود
المتللأخ ین   فضلللاعظللم  اموالنللا » کلل د: خطللاب مللیوللود کلله او را چنللین 

 الدین  الشی ازی  دام الح  ومقتدای افاضل جها   قط، ستاد واالمحققین   کملا
احت ام و نکوداشتی واالت  از این؟ و حال  .(275  ص 2  ج لطایف همو   «معظماً

 انکه رشیدالدین از لحاظ اهمیت و م ات، علمی و نیز موقعیلت سیاسلی از او  
ولا ایلن    واالت  وود. ممکن است گرته شود: از خا  تا افال  چه ن،بت اسلت. 

الدین را دروارة رشیدالدین خواهیم دید. وقتی رشلیدالدین  اوصاف دیدگاه قط،
وله   ق754در سلال  را نظی  روع رشیدی در تب یلز  شکوه و ویاساخت م،جد و

عنی اوحدی چنلین  ا  م،جدی که در اندیش  شاع  نواور م اغه ی للپایا  و د 
منب  این مح اب را سزاست کله حضل ن املام مهلدی     : »وه تصوی  کشیده شد

ای کله  رشیدالدین هم ولا ح،لن سللیقه    لل« موعود و  ا  نزول اجالل ف مایند

                                           

 م. دوریت ل از من حال نباشد خوش من هم اه تو یاد نباشد . گ  1

 م. است ل گرته از ویشت  او که زی ا است زائد دگ  ش حی را ش ح . این 2



 03ضمیمۀ  /08

 

داشت از اهل علم و دوستا  واذوق خود خواست که ه  ی  وه وصف مح اب 
   ارایلش ا  کل ده ولود.   های هنگرتی در زیباسازی و م،جد وپ دازند که هزینه

وقتلی  »نوی،لد:  در کتاب خود ملی   فوطی که ا  روز در م،جد حاض  ووداون
وینم مگل   الدین رسید گرت: نقصی در این مح اب نمینووت اظهار نظ  وه قط،

  یعنی وله  (225  ص منتخ،الدین فاسی  تقی  «انکه جهت ا  سوی مغ ب است
فلوطی از   است. شوخی دیگ ی را اونالمقدس است که قبل  یهودیا  سمت ویت

وقتی وه او خب  دادند که رشیدالدین ش وع وه تر،ی   :الدین نقل ک ده استقط،
 . همانجلا(  «را در دسلت دارم  نمن هم تر،ی  تورا و»ق ا  ک ده است  گرت: 

کند  جا دارد که  طعن  او و ای این وود که وگوید وقتی یهودی ق ا  را تر،ی  می
تص ی  است وله  من ال  اولغ ها این کنایه یرا تر،ی  کند  ه  دو نم،لمانی تورا

 !یهودی وود  رشیدالدین
  «سلیپد »  «موالنلا »الدین و  خالف اینکه متصلف وله القلاوی چلو      اما قط،

م دی وود  وه زعم معاندا  لیکن  5شد می «الملة و الدينقطب»یا « القضاة اقضی»
      گویلا  کل د و در حلقل  ویهلوده   میگ،اری ملی شم د  گاه  دین را سب  می»که 
از نگلاه   2(.  وله نقلل از: اسلنوی   155  ص 2  ج طبقلان   اولن قاضلی    «نش،تمی

 گلاهی ممللو از  ادوتوا  گرت: این دو نکتله اشلاره دارد وله ناخ   روانشناسانه می
اللدین خصلومت    طبعاً قط،یاود. که وه س خوردگی ارتباط میخصومت شخصی 

دان،لت  ک د و او را و ای خود رقیبی ملی وه رشیدالدین مخری نمیخود را ن،بت 
  توان،لت  که قادر وه ک،، و ت ی ن،بت وه او نبود. ودین روی تا حلدی کله ملی   

 کوشید وا شوخیها و نیش زوانش از جایگاه اجتماعی رشیدالدین وکاهد.می
ی دا   وانگ ا  قتل رشیدالدین پس ازالدین کاشانی است که نمون  دیگ  جمال

                                           

 .55  ص 1  ج مجمل  ؛ فصی 75  ص تح ی   ؛ وصاف451  ص تاریخ. و ای مثال  ن : م،توفی  1

الدین که شاگ د خواجه نصی الدین طوسی وود  شتاوزده  رسد داوری پژوهشگ  محت م در وارة قط،. وه نظ  می2

توا  وه صحت ادعای مذکور حکم ک د و و ای وح  در  استناد وه ی  منبع نمیو دور از انصاف است. ص ف 

 م. این واره وه مجالی ف ا  نیاز است ل
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 :اسلت  را تألیف کل ده جامع التواریخ مدعی شد که او کتاب ( 15  ص جامعمقدم  
کله تلألیف و تصلنیف ا     جامع التواریخ دستور ای ا  خواجه رشیدالدین کتاب »

پلژوه و مدرسلی    دانلش   «ویچاره وود  وه دست جهودا  و  رعی پادشاه ع ضه ک د
دیگ  صرت یهودی را در کنار اسم وار . ودین ت تی، (51  ص جامعزنجانی  مقدم  

 هد.د الدین ق ار میرشید
  نبودند که ن،بت وه رشیدالدین رشل  و کلین خلود را اول از      فقط این دو نر 

 .داشتندک دند  اف اد و،یار دیگ ی هم وودند که دست از عناد و ودگویی و نمیمی
ی غیل   هلا ک دنلد و خواسلته  گوید: و خی وه وی م اجعله ملی  ودین روی او می

خورد  او را وه واد تهملت  منصرانه و نام ووطی داشتند  وقتی تی شا  وه سنگ می
 کند:اضافه می یو .و،تندو ناسزا می

دلهاشا  از کینه ن،بت وه ما  شد  چو  و اورده شدنی نبود.هاشا  و اورده نمیخواسته
 ؛شلأ  ملا وکاهنلد   پ  شده وود  تمام توش و توا  خود را وه کار و،تند تا از اعتبلار و  

هیچ تهمتلی ف وگلذار   ط ح پ اکنیهای و،یار زدند و از و ای این منظور  دست وه شایعه
ما وه انها مجال و وز هلیچ طعلن و تهمتلی را     نک دند. لیکن چو  پاکی و ح،ن رفتار

نداد  انت،اب یهودی وود  را وسیل  س کوب و افت ا علیه ما ق ار دادند  در حالی که از 
گوییهلای  گرتم که وه این یاوهوا خود می ار و تنرّ  از این دین او از نشده وود.ما جز انک

 .کنمو پیامب ش واگذار می دهم و انها را وه خداالود پاسخی نمیغ ض

ایلن دسلت حملالن     گویلد: کند و میسپس موضوع مهم دیگ ی را مط ح می
درسلتی و    که در ا  وه ماثاری تألیف ک دمن  که گ فتشدن من زمانی علیه 

ولدین   مو خواسلت  مو هلا  کل ده ولود      ص( اقام راستی پیامب ی رسول اعظم
من است کله وایلد در   زنندگا  وه ایما  ودخواها  و تهمتاین که  موسیله وگوی

 گوید:همین زمینه او می در   نه دین و ایما  من.ت دید ک دا  
ل مهلم دینلی چیلزی    ئیت پیلامب  و م،لا  اینا  گویا عمل م ا در وقتی که دروارة حقان

دهند  و حال انکله ملن م،للمانم و در    ننوشته وودم  ص فاً مال  داوری خود ق ار می
صداقت ایمانم و پاکی دینم  ک،ی خدشه وارد نک ده است. اما اکنو  وا و اهین محکلم   

طع  را ویا  کل دیم و ولا دالیلل قلا     مقام شامخ حض ن محمد و و ت ی او و  تمام انبیا
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وطال  ادعاهای نصارا و یهود را ثاوت نمودیم و من،و  وود  دینشا  را اثبان ک دیم و 
معلوم شد که اسالم یگانه دین و ح  است. اکنو  در این روزگار  تألیران ما ولا اقبلال   
عمومی و تح،ین وزرگا  از اهل علم مواجه شده است  این در حالی است که گ وهی 

 .وندند  و  ما مییش وودندسزا دسعایت نکشیده و انچه خو نادا   دست از ودگویی و

اش در توویخ و رغم قدرن و تواناییکند وه اینکه وه سپس اشاره میرشیدالدین 
 گوید: س کوب اینا   از ایشا  گذشت ک ده و در این واره خود می

    . اگل  چنلین   ت ین کار این وود که این ودخواها  را وه سلزای عملشلا  و سلانم   راحت
ک دیم در رفتار ما چیزی که مخالف مبانی قل ا  کل یم و حلدی  نبلوی و فتلوای      می

فقیها  واشد  وجود نداشت  لی  دان،تیم که وهت ین انتقام و ای ما این است که اینا  وه 
ای جز ننگ جاودا  و ف و افتلاد  در چلاه   از نیت پلیدشا  وه ه و دمقصود خود ن سن

 یلد تو روز قیاملت ولدا  در خواهنلد غل   نا  را جز دوز  سلزاوار نی،لت   کر  نب ند. ای
 .(517-514  ص جامع  کات م   مقدمه و  ت جم  ع وی

وای،لت صل ف   را که می شوا این اوصاف دشمنا  او وخشی از اشتغاالن ذهنی
ه  روز در گوشه  .ک دندریزی و ترک  در مهام امور مملکتی شود  پ  میو نامه

ک دنلد. اگل  م،لجد    و کنار سخنانی وه تهمت و درو  و ناروا علیه او شایع می
وقتلی تر،لی     ؛گرتند  این هما  یهودی ساو  اسلت  ساخت  وه ریشخند می می

انگاه که کاشانی ادعلا   .کشیدند نوشت  یهودی وودنش را وه رخش می ق ا  می
ار زدند که رشیدالدین یهلودی ا   است  ج التواریخ جامعمؤلف واقعی  ویک د 

یلا طلبلی کله     ک دند ه  وقت چیز ناوجایی از او طل، می .را دزدی ک ده است
گرتنلد ایلن   داد  میو رشیدالدین جواب رد وه انها میداشتند سزاوار ا  نبودند 

دسی،ه و نی نگ وه قتل رساندند و  وازمانی که او را  .صرت یهودی وود  اوست
 .یهودی وه سزای عمللش رسلید  ا  هلهله ک دند که  و سپستکه  ودنش را تکه

قبل ش  وه نعش او نیز رحم نک دند و سال از م گش  نود اینا  پس از گذشت 
 منتقل ک دند. ا را شکافتند و وقایای استخوانهایش را وه قب ستا  یهودی

نبلوده  در اما   شاز نیش و کنای  ودخواها  و ح،ودان  حاض  هم عص او تا 
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چنلین  ک،انی چو  سللما  تک یتلی نوی،لندة معاصل  ع اقلی او را        چهاست؛ 
  ص وغلداد تک یتلی     «شده االصل و م،لما    یهودیتبارای انی» کنند: توصیف می

اورد  دو عالمت تعج، وی وقتی سخن از زواندانی رشیدالدین وه میا  می .(549
    او مطلبلی نقلل   دانلی ه وقتی در وارة عبل ی چافزاید  چنانوه اخ  جمل  خود می

. گویلا ایلن    همانجا( «(!!  دان،ت او زوا  چینی و عب ی را می» گوید: می  کندمی
 نوی،د: را  لذا وه اشتباه می التواریخ جامعشناسد و نه نه رشیدالدین را می هنوی،ند

و اینکله   5.«زی،لت او در عص  چنگیلز مغلول و پ،ل ش هوالکلو خلا  ملی      »
 نوی،لد: داد نوشلته شلده! او ملی   غل وله و هوالکلو  کالً دروارة حمل  التواریخ  جامع

رشیدالدین که وزی   رئیس حکومت  مورپ  و نوی،ندة او ولود  در ایلن جنلگ    »
وه  ا  که در التواریخ جامعک د  او مؤلف کتاوی است وه نام هوالکو را هم اهی می

و،یار  و«!!! و اشغال وغداد پ داخته است 2هوالکوخا  وه سوی ش ق یورشش ح 
 1.فهمیهایی که تک یتی م تک، شده است کجاشتباهان و از این دست  است

 رشیدالدین روزانۀبرنامۀ 

اثار و تألیران رشیدالدین و اشتغاالن  دروارة (279  ص تح ی   هالحضروصاف 
 اگ  ک،ی وداند که مشلاغل او چله انلدازه اسلت و    »: دنوی، دیگ  او چنین می

 «.چنین کتاوی در شگرت خواهد شدتألیف وقت از  ا ف اغت او چه اند   
 پ دازیم:حال وه ذک  مش وح کارهای اج ایی و علمی او می

  که معاص  و هم اه رشیدالدین ولوده  هدولتی: وصاف الحض  م،ئولیتهایالف. 
وله وزارن   ق497سلال   در ویا  کارهای اداری او از وقتی که غلازا  وی را در 

 مورد اعتماد ایلخا  اسلت در ولاب تلوفی ان خزانله و    » گوید:منصوب ک د  می
تنظیم مصال  مملکت قدرن تمام نشا  داد در اموال از ملال   ضبط اموال دیوا  و

                                           

 چنگیز وود نه پ، ش. کنیم که هوالکو نوة. کالم اقای تک یتی را وه این صورن تصحی  می1

 . البته حمل  مغول وه سمت غ ب وود نه ش ق!2

 ایم.ترصیل سخن گرتهکه در این واره وه 252-271  ص التاریخإعادة کتاو  . ن : الهادی  3
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 ت تیل، چاپارهلا  و   رعیلت  و  امال  پادشاه و معیَّن؛ و 5بجورقَ مقنَّن  وخ اج و
ادا    وهای ناسل ه م دود ساختن سکه اوادانی ولوکان  و زیاد ساختن عماران  و

را وله   ا   ن،خ ف مانی مطول نوشت و  زما  موعوده ک د  مال خزانه مش وط و
الدین اولن  نظام  و همشه ی وغدادی او .(591  ص هما   «اط اف ممال  ور ستاد

اشنا ولود  عللت   خووی  و حاکما  انها وه( که وه احوال مغوال  ق745د:   حکیم
 :داندکث ن گ فتاریهای رشیدالدین را چنین می

 تلوا  حاکما  مغول چنا  غ ق در شهوان و خواهشلهای نر،لانی وودنلد کله گلویی      
  نه خب  دارند دولتی را از کف دادهتدوی  امور  زمامو  از دستشا  وی و  شدهحکم انی 

که کجا مالی از دست رفته و نه اینکه فال  مال از کجا وه دست امده  وله امل  و نهلی    
خزانله  های مخلارج و دراملد   ول  نداشتند و ود اهتمامی خقلم و ف مان وایی امور در 

علزل و   کله وی  ک دند  ولکه م،ئولیت تمام این امور و  دوش وزیل  ولود  نظارتی نمی
 ک د نمیمشورتی وا شاه داد   را وه تنهایی انجام میو عتاب نص، و وخشش و س زنش 
 (.545  541  ص 1  ج م،ال  عم ی ال  مگ  در م،ائل و،یار مهم

شلد کله هل  وزیل ی از تحملل ولار سلنگین        طبعاً همین م،ائل موجل، ملی  
شانه خالی کند  ه چند دستیارانی توانمند داشته  یتم،ئولیتهای اداری و حکوم

خطا  ت ین کوچ تا  ی در کمین وودندچیناندسی،ههمیشه خصوص که  هو ؛واشد
 ی جدید کنند.هایدستاویز توطئهوزی  را و لغزشی در گرتار و ک دار یا نوشتار 

هم اهی ک د  ف مان وایا  در سر ها و ای املور مهلم از جملله طباولت      ب. 
 در حمله وله شلام  غازا  اینها  از ا  جمله هم اهی سلطا  محمود  ت جمه و غی 

( امدند و از مدرس  م،تنص یه و ق494هنگام وازگشت از راه وغداد  در سال که 
  چلاپ  تلخیص فوطی ؛ اون112ل115  ص ثکتاب الحواد  کتاوخان  ا  وازدید ک دند

و ارا تا سل حدان قنلدهار هم اهلی کل د.     نیز وی وار  ی  .(25  ص 1ته ا   ج 
اولجایتو عازم منطق  گلیال  شلد     وقتیوه طوری که  ؛وودشاه مورد اعتماد کامل 

دزمش  ویمار شد. شاه وه رشیدالدین ام  ک د کله  ال اش  محبوب و سوگلی هم، 
                                           

 م. ( للغتنامهوا ة مغولی است وه معنای خ اج مق ر دیوانی  دهخدا   1
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و وه محض وهبودی وله   وی وماند و و  روند درما  هم، ش نظارن کندو  والین 
 .(25ل25  ص 5/2  ج جامع کات م   مقدمه و  ت جم  ع وی  لشک  وپیوندد

از جملله کارهلا و اشلتغاالن او ط حهلای      هلا. پیگی ی ط حها و و نامهج. 
و گ فلت  ای وود که خود م،تقیماً اج ای انها را و عهلده ملی  مبتک انه و نواورانه

ط احی و ساخت شه   در پیشاپیش این ط حها  .شدموج، شگرتی همگا  می
وه حلدی  این شه    نامیده است. «وع رشیدیرَ»وود که او ا  را علمی اموزشی 

در » :است گرته (257  ص هتذک  واشکوه وود که در وصف ا  دولتشاه سم قندی 
« .دهنلد در اقلیم نشا  نمیت  ساخته است و از ا  عالی راتب یز عمارن رشیدیه 

سپس در واب استحکام و ماندگاری این مجتملع ولزرگ وله سلخن رشلیدالدین      
شلمندا   نک ده ق نها وماند و وپاید تا وه دانش و دا کند و اینکه ارزو میاستناد می

و  کتاو  ا  عمارن نوشته که همانا وی ا  ک د   و»: گوید ای ا  خدمت کند و می
 «.ت  وودعمارن دیگ  مشکل این عمارن از ساختن

های رولع را  دوست وود که وا درایت و مدی یت  مدرسه چنا  علم رشیدالدین
ه طلوری کله هلزارا     ؛ ول تبدیل ک ده ولود  ییواالسط  وه اموزشگاههای علمی 

   جذب ایلن  ودانشجو از کشورهای مختلف و ای تحصیل در موضوعان گوناگ
اسکا  گ فتنلد.  « محل  الطلبه»مخصوص وه نام ای هم کز علمی شدند و در محل

وی و ای انا  حقوق ماهانه تعیین ک ده وود تا ودو  دغدغله وله تحصلیل ادامله     
پزشکا  متخصص و شای،ته را از س اسل  جهلا  ول ای    دهند. در وخش درما  

 گوید: او میدرما  و تدریس وه روع رشیدی اورد. 
دیگ  والیان امده وودند   شام و مص  و و چین پنجاه طبی، حاذق که از دیار هند و و

گرتیم که ه  روز در  لوف رعایان مخصوص گ دانیدیم  وا همه را وه صنوف عنایان و
پیش ه  طبیبی ده کلس از طالل، عِلملا  م،لتعد نصل،       دارالشراء ما مت دد واشند؛ و

مجبال ا  کله در    ج احلا  و  کحلاال  و   دنلد و گک دیم تا وه این فن ش یف مشلغول  
اند  ه  یکی پنج نر  از غالما  خود ملالزم گ دانیلدیم تلا ایشلا      دارالشرای ما مالزم

 (.295  ص سوان  رشیدالدین   مجبا ی ویاموزند... ج احی و لی واصنعت کح

افزو  و  این  او و ای تهی  دارو و مواد دارویی مورد نیلاز ایلن م کلز  کله در     
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کل د و تلا   شد  وه دقت نظارن ملی خارج از ا  و در دیگ  کشورها ساخته می
از » نوی،د: در این واره میرسید  ا  داروها وه این م کز شخصاً پیگی  وود. او 

اسمای  غایت متکلف ساخته  ووه اند  وجمله هزار خم ه ش وت از چین اورده
وتیهلای معلاجین   ق اند؛ ووه القاب این ضعیف موشّ  ک ده   نوشته  وا اش وه و 

 .(252  ص هما   «اندختههم در چین سا
اما غی  از ساخت روع رشیدی در تب یلز  در شله های دیگل  نیلز م اکلزی      

ای که وه نام سلطا  محمود غازا  در نزدیکلی دروازة  مدرسهتأسیس نمود  مانند 
  چلاپ  تلخلیص فوطی   اون  دای  ک د ق751در سال الظر ی   دروازة میانی( وغداد 

 .(575  ص1/2جواد  ج 
گ ا  که و ای تضعیف و س کوب او دست وه ه  خنثی ک د  توطئ  دسی،هد. 

زنگ ه  اتراق  وه زدند و این موج، شده وود که او دائماً م اق، و گوشکاری می
ودخواهانش در کمین وودند تا از ه  ف صتی ول ای تل ور او     چه ؛و خب ی واشد

   کلارک د ح،لودا  و   استراده کنند. ودین روی وی اهتمام ولیغلی در مواجهله ولا    
 توزا  ن،بت وه خود داشت.کینه

او وقت خود را چنا  تنظیم ک ده وود که قادر وود وه دیگ  دلب،تگیهایش . هل 
هایش در کلار واغلداری و کشلاورزی  للذا      ی ی از ازمودهگ مثل وه ه ؛توجه کند

این و »  یا «مکا  اورد و غ س ک د]فال [ این ضعیف ا  را از » گرت:میوارها 
این معانی ا  است که ایلن  »  یا «ضعیف ا  را از مکا  تب یز اورد و پیوند ک ده

این ضعیف تخم ا  وه تب یز »  یا «ام ن زرع ک دهاوه ک ّ»  یا «ضعیف تج وه ک ده
 .(519  515  47  27  25  ص اثاررشیدالدین    «اورده
مثال در دیلدار ولا    و ای کهچنا   پذی ایی از دانشمندا  و همنشینی وا انا و. 

ق روی داد  و او یکی از اثارش را وه رشلیدالدین  457اون قطا  محدث در سال 
 .  (251  ص 2  چاپ ته ا   ج تلخیص فوطی اون  ک دع ضه 
از  .جدیت در پژوهش و تألیف که نیازمند ارامش و تم کلز فکل ی اسلت   ز. 

را گ فتله  و وله    وینیم که او از اینکه کارهلای رسلمی  همل  وقلت او    این رو می
در ایلن راوطله دولتشلاه    کند. نگارش در زمانی محدود پ داخته  عذرخواهی می
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کتاوت این تلاریخ  » گوید: می جامع التواریخ وه نقل از (257  ص هتذک  سم قندی 
وعضی اوراد تا طلوع افتلاب ولوده  چلو  در     از وقت صب  وعد از ادای ف یضه و

 «.ملکی واشغال دیوانی می،َّ  نبوده امور  واسطه اوقان دیگ  ف اغت و

وه همین دلیل  ؛خووی پی و ده وودرشیدالدین وه کوتاهی عم  و ارزش زما  وه
    داشت و ای تحقل  و انجلام درسلت ا  سلعی ولیلغ     میای که گام و در ه  زمینه

در روزگار ویماری و سپ ی ک د  ایلام درد و ضلعف  دسلت از کلار      .ورزیدمی
ش وه تألیران عدیده  دست عنایت ح  را و  س ش ا در کامیاوی کشید  گویی نمی
وه قصل    الحقای  لطایف در وه اتمام رساند  یکی از رسائل کتاب کهچنا  ؛دید می

کند که در ق ا  کل یم درولارة او چنلین     اصف و خیا وزی  سلیما  نبی اشاره می
  ی تلدَّ إلیل    قال الذی عنده عِلم من الکتاب عنلا اتیل  وله قبلل ع     :است امده

  ماننلد  انلد دادهاو   وله  او این لقبی است که و خلی مورخل   ؛(25نمل:   ط ف ...
وله   «.اصف زما  رشلیدالدین » در وارة او گرته: که( 299  ص م،ام ه اق، ایی 
ای است کله او  ای که رشیدالدین وه اصف و خیا ک ده  نکتهرسد در اشارهنظ  می

است و و  توانایی خلود  مشغول « علم الکتاب»هم مانند اصف  وزی  و وه تر،ی  
    د؛ورزانلد  مباهلان ملی    در حل مشکالتی که دانشلمندا  ولزرگ در ا  نلاتوا    

 گوید: خود می کهچنا 
ل در کشلف  لل قوَّن ادرا  خلویش   وه قدر فهم و للحالیاً این ضعیف ا  چه توان،ت 

 نمودنلد کوشلید  و   ماعت از ا  اسلتبعاد ملی  ج همگنا  مشکل وود و که و این معانی 
عقال وعلمای راسلخ   ةاهلل که پ،ندید شاء  ا ؛را توضیحی ک د توا  ا  و ح،، طاقت و

 .واشد اولوااأللباب

 کند:و اضافه می
زیادن از وی،ت روز وود تلا   ی داشت و کتاوت این در حالتی وود که این ضعیف تک،

 پلای و  وَجَلع عظلیم در دسلت و    غایت م،تولی شده وضعف وه ش وود؛ وصاح، فِ ا
ظاه  شده تا غایتی که اگ   للتوا  ک د خصوصاً اِوهام که کتاوت ودا  می للسای  اعضا 

چو  وه فک   وود و رنوشتن متعذ خواست که مکتووی دیوانی را نشا  کند نش،تن ومی
شد  در وقت نماز شلام وله هلوس انکله     کتاوت این رساله مشغول  توضی  این معنی و
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 ضعف ود  و ین معنی چیزی ونوی،د وعد از ش وع واا تدریج  اند  اند  درواشد که وه
درد نداشت در ی  لحظه وله یل  جل،له تلا اخل       ل انگشت دردمند که طاقت تحم

 (.49ل45  ص 5  ج لطایف  رشیدالدین  ونوشت

 التواریخ جامع تألیفانگیزۀ 

از ا ِ نگیخته شد  رشیدالدین و ای تدوین و تألیف ایلن اثل     فضل تقدم در و ا
سلطا  محمود غازا  وود که تصمیم گ فت تاریخ م دم و اوا و اجدادش نوشته 

در مورد دیگ  شاها  تا ا  زما  نوشته شده وود. در این زمینله   کهچنا شود  
هملت   شغازا  خا  وه جمع و نگهداری اسناد و ملدار  تلاریخی از اسلالف   

که و خی از انها  گمارد و سالها انها را در گنجین  اسناد خود وایگانی ک ده وود
در سلال  کامالً مح مانه وود و تا ا  زما  هیچ کلس از انهلا اگلاهی نداشلت.     

رشیدالدین تألیف این اث  را اغاز ک د و اندی پس از درگذشت غلازا    ق 752
 754وی روز جمعه دهم شلوال   وخش م ووط وه تاریخ غازا  را وه پایا  و د.

وه عنوا  هدیه وه اولجایتو پ،  ارغلو   ا  را تا کتاب را نزد سلطا  جدید و د 
پیشکش کند. وقتی شاه کتاب را وه دست گ فت  در ا  نظل ی افکنلد و قللم    

و تصمیم گ فت این کتاب وه نام و ادر فقیدش مود ن و داشت و چیزی را اصالح
کله ولا ا  نشلا  داده اسلت      ت ی و داشت و مهم لیکن او گام جدیدثبت شود. 

  وشا  را   اساس کارخودحکومت  یجویی که و ای حیان و وقاستیزهمغوال  
       و خوردهای وحشیانه ولا مل دم و نلاوود کل د  هل  انچله پلیش رو داشلتند          

انلد و  رفتله افقهلای فکل ی خلود را گ،لت ش داده     رفتهریزی ک ده وودند  پایه
انلد        انلد اغلاز کل ده   از محیطهای متمدنی را که وا انهلا درامیختله  تأثی پذی ی 

 کنند. ای که دیگ  انا  اهمیت مظاه  تمد  را در  میگونهوه
وا نگارش تاریخ س تاس  جهلا     اولجایتو از رشیدالدین خواستاز همین رو 

ایلد.  کتاوش را تمام کند و وخش جغ افیا و نقش  شه های اواد را ودا  اضلافه نم 
 وی گرت:
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احلوال   چو  تا غایت وقت در هیچ تاریخی  تاریخی که مشتمل واشد ول  حکایلان و  
ین دیار هیچ کتاب در واب ا در اند  وادم ن،اختهطبقان اصناف ونی عموم اهل اقالیم و
تتبلع   از پادشاها  متقلدم ک،لی ترحلص و    امصار موجود نبوده  و اخبار سای  البالد و

اکناف روع م،کو  در تحلت ف ملا     اط اف و للمنه  وحمداهلل و لایام لین ا ننموده  در
اصلحاب   ارولاب دانلش و   منجملا  و  حکملا و  خا  است  وزیگارو  نامدار چن ما و

 تبلت و  کشلمی  و  هنلد و  ملاچین و  چین و ملل از اهالی ختای و تواریخ اهل ادیا  و
شلکوه  حضل ن اسلما   ونلدگی   افل نج در  اعل اب و  دیگ  اقلوام اتل ا  و   اویغور و

خویش ن،لخه    معتقدان طایر حکایان و ه  ی  از تواریخ و اند  وگ وه مجتمع گ وه
کند کله از مرصلل    ارای چنین اقتضا میرعی جها   مطلع ا  واقف و و  وعض ه،ت و

نام همایو  ما و دارنلد؛  ه حکایان مجملی که از روی معنی مکمل واشد و ا  تواریخ و
این تاریخ ملذکور   لم،ال  الممال  در دو مجلد نوشته ذی القالیم ورا وا صموَر ا ا  و

حکلم انکله   ه و .المثل واشد جامع جمیع انواع تواریخسازند  تا مجموع ا  کتاب عدیم
را دست نلداده   انشای چنین یادگاری که در هیچ روزگاری پادشاها  ف صت ه،ت  و

نلاموس   د تلا موجل، دوام نلام و   اتمام واید رسلانی ه امهال و شود وی اهمال و می،  می
اسلتخبار   معتب ا  طوایف ملذکور ترحلص و   گ دد  و  موج، ف موده از جمله فضال و

از مضامین کت، متقدما  التقاط ک ده مجلدی دیگ  در واب تواریخ عموم اهل  نموده و
م،لال  الممالل  ضلمیمه ا      ی  مجلد در ویا  صور االقالیم و اقالیم در قلم امده و

 م،لمَّی گشلت   جامع التواریخ مجموع کتاب ل این تاریخ مبار  ساخته شد وک ده ذی
 (.7ل4  ص 5  چاپ ک یمی  ج جامع رشیدالدین  

 در دو وخلش: جامع التلواریخ  وناو این اکنو  در دست ما کتاوی است وا عنوا  
وخش اول که ویژة تاریخ مغول  قبایل و حاکما  و شاها  انها است که مع وف 

که تألیف ا  را شخص سلطا  محمود غازا  دسلتور   «تاریخ غازانی»است وه 
روزگار   ا  وه عنوا  ی  نوی،نده و مور  و ج،ت کتاوی که رشیدالدین در ؛داد

یکی از نوی،ندگا  عص  رشیدالدین کار او را چنلین ارزیلاوی   خود جلوه ک د. 
 ک ده است:

           قاولل سلکونت از   چهلارم ل یعنلی یل   لل از ا  جمله تاریخ سلاکنا  رولع م،لکو     
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ای و ناپیدات  ت  از سیم   اف،انهنیافتنی ویژه تاریخ مغول است که دست ل وهلک ة زمین 
وللی رشلیدالدین توان،لت اطالعلان     ای در ذهلن مللخ اسلت     از تصور چشم پشله 

ارزشمندی از قبایل و خاندا  مغول وه دست ویاورد و در کتاب خود درج کند  در غی  
 5.ماند اث ی و خب ی از اصل و ن،، انا  واقی نمی این صورن

که حتی دو نر  هم تا این زما  و این داوری و ارزیاوی  شای،ت  رشیدالدین است 
 اند.در ا  اختالف نک ده

شود و وه تاریخ وخش دوم کتاوهایی است که م ووط وه وعد از م گ غازا  می
 ه است.  اولجایتو پیشنهاد دادتألیف انها را سلطاو دیگ  ملتها اختصاص یافته 

واید انصاف داد که رشیدالدین ویشت ین سعی و تالش را ول ای تلألیف کتلاب    
چه انکله ایلن طل ح هنلوز در اغلاز راه  و شلور و شلوق        اول مبذول داشت  

دیلد تلا   این وقت را ف صتی ارزنده ملی رشیدالدین و ای انجام ا  ف اوا  وود. او 
 ن خود و گزیده وود  لیاقت و شای،تگی خلود را در و ای شاهی که او را وه وزار

  وه وح  و و رسی اسناد و از این رو .غی  از پزشکی و امور دولتی نیز ثاوت کند
اما وی در  مدار  تاریخی پ داخت و از وجود کارشناسا  خب ه نیز وه ه گ فت.

مناوعی که ندا  تالشی در تألیف ا  ننموده و این ام  از میزا  و نوع چکتاب دوم 
خالصل   هلم  گلاهی  و گاه وخشلها   کهچنا ؛ ک ده اشکار است و ای استراده ذک 

 وعضی کت، را در این کتاب اورده است.
 حال و گ دیم وه رفع دو اشکالی که در اغاز وح  مط ح ک دیم:

اشکال اول این وود که چگونه رشیدالدین وه رغم این همه گ فتاریهای اداری  
 موضوعان متنوع  تألیران متعددی از خود وه جای وگذارد؟ مگ ف صت ک د در 

 توا  ج،می او چقدر وود؟
جلامع  ای خطلی  هل در این واره شاید وه استناد تصوی ی که در یکی از ن،خه

                                           

الدین تقی شاه کننده نظام. ارزیاوی51  ص  و... اسماعیلیا   جامعپژوه و مدرسی زنجانی  در مقدمه و   . دانش1

 ح،ینی است.ون احمدون علی  ون علی قاسم
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وی هیکلی درشت انلدام و عضلالتی   وتوا  گرت که  شاید 5 ت سیم شدهالتواریخ 
هلای او ولارز ولود.    در گونهویژه های صحت روی چه ه و وهستب  داشت. نشانه

ند  شگرت نی،ت چه اینا  ا که همه پزش  ووده البته این موضوع از تبار خاندانی
غی  انکه معملوالً ایلن گل وه از     ؛اندهمواره وه سالمت خود عنایت خاص داشته

 تدر مورد موضلوع ف اغل   و خوردار ه،تند. ای شای،تهرفاه و ش ایط اقتصادی 
های دولتی  گرتیم کله  رشیدالدین و ای تألیف کت،  ا  هم وا وجود مشغله داشتن

علمی را و ایش تهیله      و دستیارانی داشت که مواد اولیاو و ای این کار همکارا
 شد.  ک دند و او سپس وه تنظیم  تبوی، و تألیف کتاب مورد نظ  مشغول می می

یی از یل  کتلاب را یلا    اشکال دوم این وود که چ ا وی در کتاوهایش وخشها
ولی ذک ی ازا  اث  نک ده اسلت؟    اورده ای از کتاوی را در کتاب خودشخالصه

   این کار گویلا در ا  زمانهلا عیل، وزرگلی نبلوده و ولاکی هلم        »قولی است که 
  جلامع پژوه و مدرسی زنجانی  مقدم  دانش  «اند که ذک ی هم از مأخذ نکنندنداشته

کتلاب  اووریحا  وی ونلی مؤللف   را ف اموش نکنیم انچه . (52...  ص  اسماعیلیا  و
سالگی تألیف نملود. در  هشتادو این اث  را در سن اک د.  شدر تألیف کتاو صیدنه

  یلاد « له وص  فلی الصلیدنه  » کند این کتاب از شخصی که او را چنین توصیف می
وری اوی گ د هایی از گیاها  و دارو را و اینمونه کند که مواد علمی هم اه وامی

ولا  »دارد خلود  ک ده و حال انکه هنگام ش ح و توصیف این گیاها   اظهار ملی 
خواص و تأثی ان انها را دیلده    2(55ل57  ص صیدنهوی ونی    «معاینه و مشاهده

و و رسی ک ده است. وه ه  حال تعهد اخالقی او واع  شد که از همکار خود یاد 
امانتداری علمی را در تمام اثلارش رعایلت   کند. الزم وه ذک  است که اووریحا  

     اورد و اگل  نلام مؤللف را    هلای خلود را ملی    ک د و مناوع و م،تندان نوشتهمی
 ک د.شناخت از کتاب او یاد مینمی

                                           

پیوست فارسی  251   ن،خ تاریخ جهانگشای جوینیچنین تصوی ی ونده س ا  ندارم. در اغاز دستنویس  5

 م. ه،ت شاید وا ا  اشتباه شده است ل« عالءالدین صاحبدیوا »پاریس تصوی ی از کتاوخان  ملی 
 هشعی نام داشت.. ا  ف د داروشناس که دستیار اووریحا  وود  گویا اووحامد احمدون محمد ن2
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 استناد به منابع تاریخی ملتها

رشیدالدین و  ا  وود که و ای نوشتن تاریخ ه  قوم و ملتی  شای،ته اسلت وله   
 گوید: دست اول تاریخ ا  ملل رجوع شود. ودین روی میمناوع خاص و 

وله رای خلود در ا     ر  ا  است که تاریخ ه  قومی وه زعم ایشا  نوی،د ووم ش ط
زعم هل    اگ  واطل و  هما  موج، که دعوی و نقصا  نکند؛ اگ  ح  واشد و زیادن و

  واشلد نله ول     واطل ا  و  ایشا نقصا  وح  و زیادن و ةطایره واشد نقل کند  تا عهد
  5 یمی  ج لاپ کل ل  چل جامع؛ همو  2ل5اس ائیل  ص  ونی  جامع رشیدالدین   مور 
 (.9ص 

از دانشلمندا  منلاط     نرل  شصلت  ش  حدود ا وی و ای اج ای ط حهای علمی
 مع ک د تا تحقیل  در ایلن ولاره را    مختلف که دارای گ ایشهای گوناگو  وودند ج

چنلین سل وده    جامع التلواریخ الدین کاشانی در خصوص تألیف گی ند. شمسپی
 :(ونی اس ائیل  ص یازده  جامع روشن  مقدم  وه نقل از:  است

 ا  انللدر فکلل  کلل د و هملله و،للتد
 

 دیگللل ا   وپیوسلللت ولللا گرتللل   
 داننلللده ت کلللا  پیللل    ز ویلللدار و 

 
 ز تاریخللللدا  ملللل دم یللللادگی    
 هلل  مهتلل ی   میلل  وولله نزدیلل  هلل 

 
 دریللن وللاب ومللد دفتلل ی ز ت کللا   
 نقللل کلل د  ازیشللا  هملله و،للتد و  

 
 ورا رهنملللایی دریلللن عقلللل کللل د 
 پارسللللی ت کللللی و ةنوی،للللند 

 
 وللار سللی  همانللا کلله وودنللد دو   
 کلله از وهلل  ایللن کللار ونشاندشللا    

 
 گللوه  افشاندشللا  وله سلل  ول  زر و   
 دو سه سال ولود انلدرین ج،لتجوی    

 
 ک د وا کلس جلز ایلن گرتگلوی    نمی 
 

گی ی از مناوع کتبی  از اقوال شراهی این گ وه که وی در کنار وه ه محتمل است
کت، و مناوعی که پیش از انها  از  اک ده است. چه  استرادة مؤلرهم استراده می

 در موضوع مورد نظ شا  نوشته شده  ام ی شناخته شده و متعارف ه  روزگار
است. اما در مورد کتاب دوم که دروارة تاریخ علالم اسلت و در غالل، ملوارد     
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گویا گ وهی که و ای او ملواد  اند. و  او ای اد گ فتهذک ی از مناوع نک ده است  
       تألیف را فل اهم کل ده وودنلد  اطالعلان کاملل منلاوع را در اختیلار او          اولی
لیت او نخواهد وود و اسم اوست که چیزی رافع م،ئو  گذاشتند  وا این حالنمی

 نه دستیارا  او.شده  روی کتاب درج 

ولود و   انجلام کارهلایش ان،لانی جلدی     شاهد دیگ  و  اینکه رشیدالدین در
توا  ول ای نمونله  از شلیوة او در نگلارش     میس،تی و تنبلی در او راه نداشت  

     ورا  سلنجید  نگلا تاریخ پادشاها  چین یاد ک د و ا  را وا شلیوة دیگل  تلاریخ   
یعنلی    رغم اینکه در این زمینه متن معتب  دیگ ی هم توسط دانشمندی ولزرگ وه

موالنلا سلعید    »که رشیدالدین او را ل ل( ق472ل197  خواجه نصی الدین طوسی
 «اهلل علیله  رحمةة استاذالبش   افضل المتلأخ ین  خواجله نصلی الدین الطوسلی      

ک د و و،یار وا احتل ام و  خطاب می (4-1 پادشاها  ختای  ص  جامعرشیدالدین   
هوالکوخلا    در روزگلار وی نوشلته شلده ولود      لل دنموارجمندی از او یاد می
 کتلاب ]گاهشماری مغلوال  در[  خواند تا او را در تألیف  دانشمندی چینی را ف ا

 /ق752رشیدالدین که تاریخ قوم مغول را در سال   اما یاری رساند زیج ایلخانی
نوشت  ت جی  داد راه معتب ت ی را وا امیخلتن مطالل،    می (7  ص ما ه  م5152

که مطاو  خواست سلطا   للم،تند و منقوالن شراهی زی  نظ  دانشمندا  چینی 
 و گزیندل ل نیز وود« د مملکُهپادشاه اسالم خُلِّ» اولجایتو

تلاریخ   نجلوم و  کم،و  نام  که ه  دو و  عللم طل، و   از حکمای ختای: لیتاجی و
تق ی  کل د   وعضی از ا  کت، از ختای وا خود حاض  گ دانیدند و اند  وختای واقف

ادوار ایشلا   وله    علدد سلالها و   که ه چند تاریخ اهل ختای عظیم قلدیم اسلت  و  
اند  لکن تاریخی که اسلامی  موجبی که پیش از این وا خواجه نصی الدین تق ی  ک ده

در این  ونیاد حکایان و  ا  نهاده  و ومرصل است   پادشاها  انجا در ا  مش وح و
کما حتمامت  محق  است  و تاریخی درست و وقت میا  اهل ختای شه تی دارد  و

اند: اتراق ساختهه ودانایا  و  ا  اعتماد ک ده  کتاوی است که ا  را سه حکیم معتب  و
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 یعنی وخشلی  و  5 خوشانگ صرت یکی را نام فوهین خوشانگ  فوهین اسم است و
 دیگ  را نام فیخو خوشانگ از شه  فین جو؛ و شه  تای عا  جوی ووده است؛ و از

نام دیگ  شیخو  خوشانگ از شه  الوکین. ایشا  ه  سه ا  تاریخ را از کت، قدیم 
جملله ول  ا     مقاولله کل ده  و   دانایا  وقت تصحی  و وا حکما و اند وانتخاب ک ده

در ا  هیچ شبهتی نَه. وعلد از ا  نلووتی    گواهی نبشته که وا کت، قدیم مقاول است و
 .(5پادشاها  ختای  ص   جامع رشیدالدین   دیگ  حکیمی تصحی  ا  ک ده...

اثلار وی  منلاوع  کله هنلوز وعضلی از    اسلت  البته این مطل، ص ف نظ  از این 
  ص جلامع مقدمل    در این واره خانم وانگ ای دا   اند. همچنا  ناشناخته مانده

سیاسلت   قلوانین و  ةهلای خواجله رشلیدالدین درولار    نوشته» نوی،د:می (25
دست نیامده یلا از  ه کشورداری چین که از مناوع چینی گ داوری شده تاکنو  و

 «.میا  رفته
ایا انچه از این منلاوع و متلو  تلاکنو  رشلیدالدین فل اهم      واید پ سید: حال 

 اورده سودمند نی،ت؟
  کتبلی وله   جامع التلواریخ تألیف مناوع و مآخذ کتاب رشیدالدین در   از جمل

 زوانهای متعدد ووده که از شه های مختلف گ داوری شده وود که امل وزه ویشلت   
و وخشهایی از حکومتهای مورد نظ  خود در ایلن متلو    اانها شناخته شده است. 

ای از افزود  طبعاً این کار انتقاد و اعت اض عده جامع التواریخرا ت جمه ک د و وه 
جمله استاد مجتبی مینوی پژوهشگ  و ج،ت  ای انی را در مورد وخش م ووط وله  

 و انگیخلت. ل لکه متعاقباً ودا  خواهیم پ داخت  للسامانیا   ال وویه و غزنویا  
استاد مینوی انصاف را رعایت ک ده و وین وخش تاریخ مغول و تلاریخ عملومی   

 گوید:و میا. است کتاب تمایز قائل شده
مؤللف   که تاکنو  در اروپا منتش  شده وود  مقام این کتاب و جامع التواریخمجلداتی از 

 زمانهلا و  کله عموملاً تلاریخ کشلورها و     را در نظ  ما ولند جلوه داده ولود  چلو    ا 

                                           

. کلمه خوشانگ که پیشوند اسم این نر  است  وه چینی وه معنای راه، وودایی است  مقدم  وانگ ای دا  و  1

 (.24  ص جامع
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رشلیدالدین   ی وود که در واب انها وه فارسی تاریخ دیگ ی در دست نبلود  و یخاندانها
خاندا  ایلخانیا  ایل ا ؛ حتلی تلاریخ     ثل تاریخ مغول ودر ا  موضوعها متر د وود  م

 وا انکه اهمیت است  و کم وا انکه مختص  و للای روم هم که نوشته است هپاپ ف نگ و
ی در ا  موضلوعها موجلود اسلت    یاروپا  م وز در قبال تاریخهای مرصلی که وه ال،نا

شلمار  ه است چیز ودیعی وساوقه وی نظی  وواز چو  در فارسی وی للمرید فایده نی،ت 
ز ا ت کیه منتش  شده است و اید. ولی مجلداتی از ا  کتاب که این اواخ  در ای ا  ومی

   احتملال   نوعی دیگل  اثل  خواهلد کل د  و    ه این پس منتش  خواهد شد  در خاط  ما و
مقلام   توا  حلدس زد کله عنلوا  و   می دهم ما را در ح  رشیدالدین متغی  سازد ومی

 5.تا حدپی از نظ ها خواهد انداخترا رشیدالدین  خواهد داد و لرا تنز تواریخجامع ال

در وویه و غزنویا  کله   سپس وا ذک  مثالی وه وح  دروارة وخش سامانیا  و ال
       ا  را در ت کیله منتشل  کل ده ولود        احملد اتلش    پژوهشگ  تل   ا  زما  

 گوید:پ دازد و میمی
استن،ا   چیزی جز نقل و للهای اخ ی حکم کنیم اگ  از این نمونه للالتواریخ  جامع

ت ی که وه فارسلی انشلا    الحاقان ناوجای کتاوهای تاریخ قدیم سقطان و پ  از اغالط و
است که کتاوهای فارسی را که پیش  جامع تواریخ وه این معنی شده ووده است نی،ت  و

از حاللت   تل  کل ده  و  از ا  موجود ووده است وا تغیی ان مختص ی که انهلا را پ،لت  
کاملل انهلا هملین جللد       انلد. نمونل  اصلی تنزل داده است در چند مجلد ف اهم اورده

اگ  ک،ی وخواهد رشلیدالدین   ال وویه است  و سامانیا  و م ووط وه تواریخ غزنویا  و
اهمیلت وینلدازد     او و ک ده  کتاب او را والم ه از اعتبلار و  وی کلی رسوا و هاهلل را و ضلف

ولا   لکه این  پلیش روی ماسلت لل    للت  از این کاری نی،ت که این مجلدی را  اسا 
اضلافان   سقطان و تح یران و مأخذ مؤلف ووده است مقاوله ک ده  اغالط وکه اصلی 

                                           

( 122تألیف او اهیم تیموری  ص  امپ اطوری مغول و ای ا . این وخش از کالم م حوم مینوی را از کتاب 1

ش( نقل 5119  تی ماه 2  ش 7 س  مجل  دانشکدة ادویانمندرج در یاد مینوی  اوردیم که وی از مقال  زنده

 ک ده است.
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 5.ص فان ناوجایی را که در ا  شده است تعداد کندت نشا  ودهد  ورا مأخذ ا  وی

اشتباه رشیدالدین در اینجا این ووده که م،تند مأخذ خود را ذک  نک ده  حتلی  
کتاب وه یکی از دسلتیارا  خلود اعتملاد کل ده        اگ  در جمع ک د  مواد اولی

ک د  وه هملین  شد و وه ا  م اجعه میخوب وود که از وی منبع ا  را جویا می
 گوید:جهت م حوم مینوی در یادداشتی ذیل این ق،مت از کتاب می

حمد اتش هم معتقد نی،لت کله رشلیدالدین خلود     ااقای پ ف،ور  کنم ومن گما  نمی
]کله[  انشا ک ده واشد. ظاه اً هما  کاری را ک ده اسلت   وشخصه این کتاب را تح ی  و

      ف ملا   خلود دسلتور و  شلاگ دا    زی دسلتا  و ه نند که ول کوزرگا  می غال، رجال و
ایشا  را غالباً ولدو  اقل ار    ةسپس ا  چیز تهیه ک د دهند فال  چیز را تهیه کنند ومی

نام خود ویل و   ه و  اندحاض کننده فال  کس یا فال  ک،ا  ه که نوی،نده وألوه این م،
وبینند  صورن اخ  ایا ح  این نی،ت که الاقل ی  وار وخوانند و دهند. ولی در اینمی

 چگونه شده است  و خواهند ا  را کار خویش قلمداد کنند چی،ت واین چیزی که می
؟[ و]کنلد یلا نی،لت    نام انها را ولند می مقام انها ه،ت و  شای،ت ست یا نه  وا خوب
 کند؟نمی

ت ی دارد که شاید وه دلیل حقوقلدا  ولود  وی   اما او اهیم تیموری نظ  معتدل
 گوید:واشد. او می

اهلل یلا  دوم این کتاب که توسط خود رشیدالدین فضلل  چه م،لم است مجلدان اول وان
 نظی  اسلت  و تدوین و وی استاری گ دیده در نوع خود وی زی  نظ  م،تقیم او تنظیم و

جلامع   مجللدان   نباید مجلدی را که احمد اتش منتش  کل ده معیلار تشلخیص همل    
 تیملوری    اهلل قضلاون کل د  رشلیدالدین فضلل  طبل  ا  درولارة    ق ار داد و التواریخ

 .(121  ص امپ اطوری
و خی از مورخا  روزگار مغول در کتاوهای خود  در مقدمه و گاه در متن کتلاب  

                                           

ل دوازده  که از مقال  م حوم مینوی   ص یازده  و... سامانیا   جامع. این مطل، را از مقدم  محمد روشن و  1

 اخذ ک ده  و داشتم. مجل  دانشکدة ادویان در
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تلاریخ  اند  از جمله حمداهلل ریلاحی م،لتوفی در اغلاز     وه مناوعشا  اشاره ک ده
نی نیز که در حالی که منشی ک ما فه ست مآخذش را اورده است. (7ص   گزیده

کنلد و وله رغلم     ندرن وه م،تندان خود اشاره ملی هاز مورخا  این عهد است  و
 ن،ائم االسحار الدین محدث ارموی گرته که منشی در کتاوشجالل یاد زندهاینکه 

را نقل نملوده  ولا    عمتبی تاریخ یمینیوخشهای مرصلی از ( له ل ن : مقدمه    ص ی  
نیلز   .(19  ص هملا    از او یلاد کل ده اسلت   وار در کتلاوش   این وصف تنها ی 

 دانیم که وصاف الحض ه در وخشی از کتاوش که شل ح احلوال شلاها  دلهلی     می
  جلامع یا   مقدم    کنداستناد می انیججوزمنهاج ال، اجِ وه   نگارد یم دهلی( را 

 ای وه این منبلع ذل  اشاره مع  (وهشت  وه نقل از: و او  و استوری   ص چهل...هند و
در ملواردی    توا  وه همین قیلاس سلنجید. ولا ایلن حلال      کند. ماوقی را مینمی

در وخش م ولوط وله تلاریخ     کهچنا  کند رشیدالدین مناوع کت، خود را درج می
و د  حتی وقتی از اثار اووریحا  وی ونی نام می التواریخ جامعهند و سند و کشمی  

شراهی که خود شلنیده ولود  اشلاره    در این کتاب چند وار وه مناوعی از منقوالن 
 کند. می

 های رشیدالدینافزوده

جامع های ف اوانی که رشیدالدین در وخش تاریخ عمومی اگ  وخواهیم وه نمونه
شاره کنیم  درخواهیم یافت که وله دلیلل   اوه مناوع مختلف ارجاع داده التواریخ 

تقلدانش   نقل قولهای مرصل و گاه نقل ی  کتاب کاملل در کتلاوش  سلخن من   
البته در کنار این  .وه فارسی تاریخ یمینیپ وی اه نی،ت  مانند نقل کامل ت جم  

 افزوده است.ه متن نقل کامل  گاه حواشی و توضیحان ف اوانی و

 بخش سامانیان، آل بویه و غزنویان

حال وازگ دیم وه وخش م ووط وه تلاریخ سلامانیا   ال وویله و غزنویلا  کله      
 کنلیم کله  ه است. یاداوری میتندی و  رشیدالدین تاخت وهم حوم مجتبی مینوی 
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  معللوم  وه دست امد وه قلم ج فادقانی تاریخ یمینیای از وقتی ت جم  خالصه
ای از ایلن مختصل  ولوده اسلت  از ایلن رو      شد که کتاب رشیدالدین خالصله 

      م اجعله   5تلاریخ یمینلی  شای،ته ووده که رشیدالدین و دسلتیارانش وله اصلل    
 .یمینیک دند تا وه تلخیصی از می

 تلاریخ یمینلی  هایی از رشیدالدین در کتاب ه،ت کله در  وا این حال  افزوده
تاریخ خلود  یمینی تاریخی که که وعد از ]نی،ت و ا  وه دلیل حوادثی ووده است 
ماننلد ذکل  جزئیلان دورا  اخل      نلد؛  ا را در انجا وه پایا  رسلانیده[ روی داده 

غزنوی  موضوع درگذشت و تدفین او در کا  فیل وزی  حکومت سلطا  محمود 
غزنه که وا این جمله ادوی پایا  حیان سلطا  محملود را نوشلته اسلت:     شه  در
  ص سللامانیا   جللامعرشللیدالدین    «واریللد در شللبی تاریلل  کلله وللارا  مللی »

نیامده  وخشهای م ووط وله حکوملت    یمینی مطالبی که در  از جمل 2.(571ل571
اهالی کشتار موضوع  یعنی سلطا  محمد و سلطا  م،عود و نیز  مودمح دو ف زند

اصرها  وه دست کارگزارا  و نظامیا  حکومتی و قتل و غلارن املوال مل دم و    
همچنلین از دیگل     1.(575ل574  ص هما رشیدالدین    است تص ف عدوانی شه 

نیامده  خب های م ووط وله حکوملت ملودودون م،لعود و      یمینی مواردی که در
زاد پ،ل  عبدال شلید و   عمویش عبدال شید ون محمود و وعد از ا  سلطنت فل   

سپس او اهیم پ،  عبدال شید و ارسال  پ،  م،لعود پ،ل  اول اهیم تلا اخل ین      

                                           

را وا پنج ن،خ  خطی مقاوله و تحقی  ک ده که حاصل کارش را در سال  لیمینیا . نوی،ندة این سطور  کتاب1

 م منتش  ک ده است.2555ق/5157م از سوی م کز پژوهشی می اث مکتوب در سال 2555ق/5157

دارای دو پیوست است که یکی را خود ج فادقانی و  اث   تاریخ یمینی. توجه شود که ت جم  ج فادقانی از 2

ت جم  »( و دیگ ی وا نام 222ل259نام دارد  متن چاپی  ص « خاتم  یمینی»یا « محوادث ایا»افزوده و 

ولی اولی م ووط وه تاریخ   ( است252ة222المراخ  اصرهانی  متن چاپی  ص  از سعیدون اوی« اخ  یمینی

ها محمود نی،ت و دومی فصلی است که ج فاذقانی ت جمه نک ده وود؛ وناو این واید و رسی ک د که این وخش

 (.ه ه و ده واشد  ع.صو تاریخ گ دیزیرا رشیدالدین از کدام منبع گ فته است. شاید از 

. قتل نوپاب و سپاهیا  وه دست م دم اصرها  و در پی ا  حمل  وی انگ  و قتل و غارن شه  از سوی م،عود 3

 (.ع.صاست  
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 واشد.  خاندا  غزنویا  میلسل،

 بخش تاریخ آل سلجوق

  رشیدالدین این وخلش از کتلاب   است استاد روشن وح  یاداور شده کهچنا  
 نوی،د:می. عیناً نقل ک ده است ال سلجوق خود را از کتاب

وفلان یافتله   ق 152مام ظهی الدین نیشاووری که وه حدود سلن   اتألیف  سلجوقنامه از
ق تلألیف شلده   199از اووحامد محمدون او اهیم که وله سلال    سلجوقنامه ذیل است؛ و
ولن   ولن سللیما    الدین اوووک  محملدون عللی  از نجم السرور آيةراحة الصدور  است؛ و

اللدین کیخ،ل وون قللج    وه نام غیلاث  ق199محمد راوندی که کتاب خود را در سال 
 ال سللچوق  من تاریخق وه پایا  رسانید...  وه گما  451وه سال  رسال  اغاز ک د  وا

 روشلن    !«ظهی الدین نیشاووری است از اغاز تا ف جام  سلجوقنامه  یکپارچ  و گ فت
 سیزده(.  ال سلچوق  ص ده ل  جامع مقدم 

 و وه مقای،ه وا وندهایی از ملتن کند  میرا نقل  التواریخ جامع وخشهایی از سپس
 ایلن مقای،له   گلذارد. جای ش  واقی نمیکه وه طوری پ دازد  می سلجوقنامه

تأییدی است و  انچه ما گرتیم مبنی و  اینکه رشلیدالدین در و خلی مؤلرلاتش    
  کند.مناوع نگارش خود را ذک  می

 بخش اسماعیلیان

انچه جوینی نقل قاول توجه دارد و  هایی که این وخش افزودهشود مالحظه می
تلاریخ  و  اریخجلامع التلو  ک ده است. حتی در وخشهایی که وجه اشت اکی وین 

ه چند وا  .ت  استهای رشیدالدین مرصلوجود دارد  نوشته جهانگشای جوینی
الوصف امانتداری و  جوینی در نقل مطلبی از ی  منبع وا هم مشت   واشند  مع

التزام او در نقل تمام متن از جوینی ویشت  است. در این واره نکت  درخور توجه 
 کنیم.دارد که وعداً نقل میدیگ ی از دکت  ف هاد دفت ی وجود 
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 بخش تاریخ هند و سند و کشمیر

علالوه   وی .کنددر این ق،مت رشیدالدین وه مناوع تحقی  خود ویشت  اشاره می
که گرته از وی ونی یاد ک ده و   و  مناوع شراهی که در اغاز این وخش ذک  ک ده

تحقیل    کتابنیز از او و  قانو  م،عودی وی ونی مرخ  الحکما است و از کتاب
ه چنلد وله    للل  نگاشت  وی ونلی  5مقبول  فی العقل عو م ذول  ماللهند من مقول 

اولن سلینا و    اثل   شلرا  از کتاب اووه ه ج،ته است.  لل عنوانش تص ی  نک ده
رشلیدالدین     یاد ک ده است  مع وف وه کماالش ی  تاریخ یکی از مؤلرا  هندی

 .(1  2  ص هما 

 بخش شاهان خوارزم

 و گ فتله و »این وخلش از اثل     که دارداستاد روشن از هما  سط  اول تص ی  
ولن   تألیف عالءاللدین عطاملل    جهانگشای جوینیای است از تاریخ وازنوشته

سلخن  . (خوارزم  ص نه  جامع روشن  مقدم   «وهاءالدین محمدون محمد الجوینی
از دو کتلاب  خصوص که عباران وخشهایی  هو ؛استاد روشن کامالً صحی  است

تواند درولارة وقلایع   وا این حال پژوهشگ  محق  میوا هم کامالً مطاوقت دارد. 
اغاز حمل  مغول وه جها  اسالم نکان و،یار مهمی دریاود  زی ا در و خی مناوع 
تاریخی ذک  شده است که چو  شاه محمد تکش  سلطا  خلوارزم  لشلک یا    

ره ناص  وه ح کت دراورد  خلیرل   خود را و ای حمله وه وغداد و س نگونی خلی
وغداد وه پادشاها  همجوار خود نامله نوشلت و انلا  را علیله شلاه خلوارزم       
و انگیخت تا انا  شاه را وه خود س گ م کنند و وغداد را از حملل  او در املا    

چله انکله     نگاه دارند  و این چیزی است که جوینی نیز ودا  اشاره ک ده است
 گوید:می

وله سلالطین    داد  ویه وه خانا  ق اختای وه دفع سلطا  محمد پیغامها میدر خرخلیره 

                                           

 .4  1  2  5  ص ...هند و  جامع. و ای نمون  ارجاع او وه اثار وی ونی  ن : 1
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ا  اس ار در ا  وقت ظاه  گشت که  ف ستاد. ومکاتبان می غور وه ک ّان م اسالن و
ک دند. مکاتبان خلیره مشتمل ول   خزاین ایشا  را ترتیش می سلطا  وه غزنین رفت و

 املد؛ و او ویل و  ملی    لشک  ختای از خزانل استمداد وه و اِغ ا وتح یض او و  سلطا  
  ج تاریخ جوینى   داشت.ا  مناشی  را وه حجت نگاه می اظهار نک د و سلطا  ا  س ّ

 (.244  ص 2

ای و ای نامه» خلیرهکند که  اثی  در عبارن زی ین  سخن جوینی را تأیید می اون
نزد شاه خوارزم و ود غزنه ف ستاد و وه او ام  ک د وه  الدین پادشاه غور وغیاث

  ص 52 ج  کاملل ثیل    ااولن   «و او را از ح کت وه سمت وغداد منصل ف سلازد  
از تاتار خواسلت   کند که خلیره اثی  وا کنایه ودین نکته اشاره می . البته اون(511

 :نوی،د   چنانکه مید رویاروی شوندمحم تا وا سلطا 
مع قلوم تاتلار را و انگیخلت و نامله     دهند  که او ط اگ  دلیل انچه عجم وه او ن،بت می

ف ستاد  صحی  واشد  در این صورن این ی  فاجع  وزرگی اسلت کله   و ای ایشا  می
ج   هالبدایل ؛ اولن کثیل     225  ص 52ج   هما   ه  گناهی در مقاول ا  کوچ  است

 (.521  ص 51

وی پس از انکه وه علت اصلی هجوم قوم تاتار وه کشورهای اسالمی که همانا 
کند  وه طور کلی ه  دلیل دیگ ی غیل  از  حادث  کشتار تاج ا  ووده  اشاره می

شود که دالیل دیگ ی مبنی و  هجوم گرته می» گوید:شود و میاین را منک  می
   «این قوم وه والد اسالمی وجود دارد که البته در منبع معتب ی ملذکور نی،لت  

  خلیرل ناصل    این مطلل، اشلاره وله ارتبلاط      .(142  ص 52 ج  کامل ثی  ااون 
 وا تاتار دارد.  عباسی

 کند که خلیره ناص  ولا چنگیلز   در همین زمینه رشیدالدین وه سندی اشاره می
خا  در ارتباط ووده است که این سند نزد جوینی وجود نداشته است. رشیدالدین 

طا  محملد  خلا  و سلل   اورد که وعدها میلا  چنگیلز  از نب دی سخن وه میا  می
خلا  از   تح ی  چنگیلز  های پیدایی ا  خوارزمشاه درگ فت  که یکی از زمینه

 خوارزمشاه ووده است. سوی ناص  و ای حمله وه قلم و حکومت محمد
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  کشلتار وازرگانلا    خلا   جنگ میا  خلیر  عباسلی و چنگیلز  انگیزة دیگ  
 خلا   غلای   م،لمانی وود که از سوی چنگیز روان  ا  شه  شده وودند که توسط

ایلن   در ات ار( صورن گ فلت.  شه محمد خوارزمشاه در   یا قای  خا   ف ماندار
 گوید:زمینه رشیدالدین می

مقدمان حادثان ا  وود کله میلا  خلیرله الناصل       یکی از اوایل عالمان واقعان و و
 سلطا  غبار وحشتها خاسته وود. سلطا  وه قصدِ او عزم وغداد کل د. خلیرله   لدین اهلل و

خا  پیغام داد تا سلطا  را از سلطنت معزول کند  و و  ممالل ِ او   در خریه وه چنگگیز
ف اوا  وه زمین ای ا    خا  چند نر  وازرگا  وا خواست چنگگیز پادشاه شود؛ و حاکم و

خا  مَلِ  ات ار ایشلا    قای  قماشان اینجا وب ید؛ و ف ستاده وود تا تن،وقان واالن و
استدعای خلیرله وله    سلطا  ف ستاد. چو  این خب  و  شا  وه خزانمالِ ای را وکشت و

خا  رسید  عنا ِ عزیمت وه ای ا  معطلوف گ دانیلد  و رسلولی وله سللطا        چنگگیز
 .(15خوارزم  ص   جامع رشیدالدین   خشمگین تهدید ک د 5ف ستاد او را وا عُلوکَهای

خلا  ذکل     اقدام چنگیزو این اولین واری است که در ی  کتاب دو دلیل و ای 
شده است: نام  خلیره ناص  و کشتن تاج ا  م،لما   در حالی که جوینی تنها 
موضوع قتل وازرگانا  را وه عنوا  دلیل حمله چنگیز وه جها  اسالم یاد کل ده  

 است.
و جامع التلواریخ  نوی،ندة این سطور در این مجال ونا ندارد که تمام مجلدان 

و رسی نماید  ولکه مایل است وا استراده از تجارب شخصی ترصیل مناوع ا  را وه
م  این 5215/ق414مناوع م ووط وه یورش مغول وه وغداد در سال  خود مبتنی و 

 مبح  را مورد ترحص ق ار دهد.

 رشیدالدین و منابع موجود در بارۀ یورش مغول به بغداد

ت ین مورخی که دروارة حادث  فت  وغداد توسلط مغلول  جزئیلان ایلن     نزدی 

                                           

 واشد.این کلمه ع وی است و مر د ا  الوک  وه معنای رساله یا نامه می«. وا لوکهای». در اصل 1
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 کتةا  تززيةة االاصةار و تز یةة    صاف الحض ه مؤلف وواقعه را نوشته است  
که اطالعان دسلت   از این رو  رشیدالدین این امکا  را داشت 5.است االعصار

 از این منبع مهم اخذ کند. منبلع مشلهور دیگل ی کله ملورد      اول کتاب خود را
است که متذک  این  طبقان ناص یمؤلف   استراده رشیدالدین ووده  منهاج س اج

شلناخته و  این کتلاب را ملی   هذک  شد وصاف الحض  کهچنا  .واقعه شده است
یلا       دهلی( را از ا  نقلل کل ده اسلت    ای اخبار م ووط وه شاها  دلهیپاره

   .(کتاوهای ادوارد و او  و استوریوهشت  وا استناد وه    چهل ...هند و  جامعمقدم  
دروارة حمل  مغول وله وغلداد   الزم وه ذک  است که میا  انچه وصاف و منهاج 

گرتنلی   وجود دارد که این دلیل و  تعدد منلاوع انهاسلت.   اند  چندگانگینقل ک ده
و خی از مطالبی که در این دو منبع امده  توهمان و خیالبافیهای و خی  که است

اف اد است که در هیچ سند دیگ ی ذک  نشده و قاول اعتماد نی،ت. انچله ملورد   
وثوق است  ا  اخبار م،تندی است که وه نقل از مورخا  وغدادی که خود شاهد 

 یبانی حنبللی فلوطی شل  انلد  در کتل، املده  ماننلد اولن     جزئیان حوادث ولوده 
دانشمندی ارجمند  محدثی ذوفنو  و مرید  مورپ  تلاریخ علالم    ( »ق725ل422 

وی را و،لیار گ املی    ودوست صمیمی رشیدالدین وود که  2«افتخار م دم ع اق
گویلد: ملن   فوطی میداشت و شناخت مب،وطی ن،بت وه اثار وی داشت. اونمی

را  جلامع التلواریخ  ی از کتلاب  ادر وغداد وه یاری یکی از علمای معاص   ن،لخه 
  شل ح حلال ش   725  ص 2/2  ج 92  ص 5/2ج   تلخیصفوطی  اون  مقاوله ک دم

 .( چلاپ تهل ا (   1552  شل ح حلال ش   242  ص 2 چاپ جواد(  ج  5521و  551
       کله در وغلداد کتاولت شلده  هملین واشلد کله         ق757مور    احتمال دارد ن،خ

    ای ولا دوسلتانه   فلوطی راوطل  اولن  کله چنلا    1است.فوطی وه ا  اشاره ک ده اون

                                           

پ داخته و م حوم قزوینی ا   لل وی یادک د علل للپیش از او خواجه نصی الدین طوسی وه جزئیان حادثه  5

 ( چاپ ک ده است. 292ـ255  ص 1 ج  خ جهانگشاتاریرا در پایا  

 .5291  ص 2  ج الحراظ تذکرة. توصیف ذهبی از او در: 2

 .41  ص 5 ج  م کزی دانشگاه ته ا   فه ست میک وفیلمهاى کتاوخان: خطی  ن  . در واره این ن،خ 3
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او وله شلمار   هم اها  و مالزملا   رشیدالدین داشت و یکی از  پ، ( الدین غیاث
 می رفت.
فوطی عالوه و  اینکه هنگام یورش مغول وه وغداد حضلور داشلت  در ا    اون

و انچه از  ندوه دست مغول اسی  شدخود و و ادرش درگی  نیز وود  وه طوری که 
در تألیف کتاوش او همچنین  5.اتراقان ا  زما  دید  در کتاوش ثبت و ضبط ک د

  سلاعی یعنلی کلازرونی و اولن     ت ین مورخا  وغدادوه کتاوهای دو تن از و ج،ته
   خواجله نصلی الدین طوسلی   از مشلاهدان  فلوطی    اون؛ عالوه و  ایناستناد ک د

. اسلتراده کل ده اسلت    مل  مغول نوشته(گونه که مع وف است و در ج یا  ح ا 
          استراده و ارجاع وه منلاوع  ول ای رشلیدالدین وله دو صلورن ممکلن ولود: یلا        

زی ا این رشیدالدین وود  ؛وه او داده استناد کند هتوان،ت وه انچه وصاف الحض می
که کتاب را وه سلطا  محملود غلازا  و اولجلایتو تقلدیم کل د و از وخششلها و       

یا اینکه از او خواسلته شلد تلا اطالعلان اولیله       .مند گ دیدهای انا  وه هپاداش
م ووط وه این یورش را جمع کند  در این صورن ممکن است وصاف نیلز انچله   

  2.خود در این واره جمع ک ده وود وه رشیدالدین داده واشد
و هلا  گرته   اساس م،تندان خود را و جامع التواریخوناو این  رشیدالدین در 

گذارد که در تمام اجزا از متنلی اصلیل و اسلتوار و خوردارنلد و     هایی مینوشته
از درستی ا  روایان تاریخی و واقعی ولود  انهلا و ویلانگ      و رسیهای او حاکی

این جزئیان وه روایلت   جامع التواریخدر  سی  تحول امور جاری ا  زما  است.
  و دیگ انلی همچلو    لالروطی لل پیشاپیش انها اون و در لنگارا  وغدادی لتاریخ
شلود  و ایلن   اند  ن،لبت داده ملی  نگارا  نزدی  وودهالعب ی که وه این تاریخاون

 طبقان ناصل ی و  االمصار تززية جزئیان وه هیچ روی همانند ا  چیزی که در
امده  نی،ت  و این دخل و تص ف  از جدیت و کوشایی رشیدالدین در گلزینش  

                                           

 هایش که واقی مانده است؛ زی ا ویشت  انها از میا  رفته است.. ا  مقدار از نوشته1

موجود  یطبقان ناص های خود را وا انچه در  که وصاف دان،تهتواند محتمل واشد ان . ف ض سومی که می 2

 درج کند یخالتوارجامعداده تا در  یدالدینو وه رش یختهوود  در هم ام
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 اش حکایت دارد. مناوع تاریخی
وندی می کنیم که اگ  ه  ی  از مناوعی که رشیدالدین موضوع را چنین جمع

اعمپ از مناوعی که ولی تصل ی  وله      استناد ج،ته هاودان جامع التواریخ در تألیف
عنوانشا  نقل ک ده و ما ام وز در ج یا  و رسیها از انها اگاهیم و چه منلاوعی  

کتل، ارزشلمند   که این اثار همانند و،یاری از  اگ  ف ض کنیم  شناسیم که نمی
تازها و جنگهایی که در کشورهای اسالمی ا  زما  وه ودیگ   در ج یا  تاخت

ذک  مطال، از متونی که اکنو  اث ی  پیوست  از وین رفته وود  ایا نرسوقوع می
و خب ی از انها نی،ت  مرید و ارزشمند نی،ت؟ وله عبلارن دیگل   ملثالً اگل       

تحقیل  ماللهنلد   ظهی الدین نیشاووری  حتلی   یمینی  سلجوقنام  هایی مانندکتاو
اووریحا  وی ونی و دیگ  مناوع  از وین رفته وود  ایا انچه رشیدالدین از انها نقل 
ک ده  وه منزل  صیانت و حرظ ا  کت، نی،ت  ه چنلد نلام ا  کتل، را نبل ده     

ی،نده منبع مورد استراده خود واشد؟ البته الزم  امانتداری علمی این است که نو
را ویا  کند  اما ش ایطی که رشیدالدین در ا  ق ار داشت  ممکن اسلت دلیللی   

  ویژه مجموعل  کتل، تلاریخ علالم او واشلد.     و ای عدم ذک  مناوع کتاوهای او وه
گونه که پیشت  گرتیم او از ی  سو سخت وه انجام امور سیاسی و علمی و هما 

درپی ودخواها  های پیوود و از سوی دیگ  از دسی،ه ف هنگی و غی ه مشغول
هلا و  کوشید؛ دسی،له در اما  نبود  و همواره و ای دفع خ،ارتهای حاسدا  می

ق روی 755و س انجام سال  751  755  755  497هایی که در سالهای توطئه
 داد و منج  وه قتل او و ف زندش شد. 

اگل  یکلی از منلاوع     دادتراقی ر  میگاه وخواهیم مثالی ذک  کنیم که چه اه 
هلای او درولارة   شد  وه نوشتهرسید و مرقود میاصلی رشیدالدین وه دست ما نمی

 کنیم. دکت  ف هاد دفت ی دروارة اهمیلت ایلن موضلوع    تاریخ اسماعیلیه اشاره می
 نوی،د:می

ور  اما دو کتاب دروارة تاریخ اسماعیلیه یکی تألیف رشیدالدین  پزشل  وزیل  و مل   
ل که در تلألیف  لمشهور اهل سنّت  و دیگ ی نوشت  کاشانی  دانشمند شیعی اثناعش ی 

نقش داشت ل از ا  چیزی کله جلوینی نوشلته       جامع التواریختاریخ وزرگ و جهانی 
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تلل  و در عللین حللال از دشللمنی و خصللومت کمتلل ی ن،للبت ولله اسللماعیلیه مرصللل
اخبار نزاری وازمانده از عص  المون و خوردارند. ه  دو مور  مطال، خود را از کت، 

کننلد؛  جای کتاب خود  از ا  مناوع یاد ملی اند و در جایوه طور گ،ت ده اقتباس ک ده
  وتلاز مغلوال  از میلا    اند  در تاخلت لیکن تمام مناوعی که این دو مور  استراده ک ده

نلزاری و  اند و وه همین سب، کت، فارسی این دو عالم در ولارة تلاریخ جماعلت    رفته
افان دولت انا  در عص  المون  از مناوع اصلی پژوهش در این واره است  دفت ی  خ 

 (.75  ص الحشاشین

در پایا  الزم وه ذک  است که واسیلی وارتولد  از خاورشناسا  و ج،ته در وارة 
 گوید:چنین می جامع التواریخاهمیت و ارزش کتاب 
المعارف وزرگ تاریخی است که مانندی در وین جامع  ای انلی تلا   ةاین کتاب ی  دای 

وله تلالش    ایندارد  و اساساً انجام چنین پ و هق و  میانه چه در اسیا و چه در اروپا 
ای از نتایج مثبتلی کله   دانشمندا  ملل مختلف متکی است تا وتواند وه عنوا  نمون  زنده

ای که ملتهایی را وه هم پیوند داد که ملهحمل  مغول ا  را در پی داشت  مط ح شود؛ ح
 (.525   صت ک،تا اختالف ف هنگی و شکاف انها را از هم دور ک ده وود  وارتولد  

 گوید:عالمه ک اچکوف،کی نیز در این واره می
اند  این دانشمند در تعداد تلألیف کتل، و    که شماری از پژوهشگ ا  اعت اف ک دهچنا 

ای که نه در عصل  حاضل  و نله در    مانند است  وه گونهویگ،ت ة دانش و دیدگاهش  
که وه تاریخ ع ب و ای ا  وله سلا  رودی از رودهلای     ق و  اینده وه مورخی نظی  او 

ریزد  وپ دازد و وا چنین رویکل دی در تبویل،   پ شماری که وه دریای تاریخ جها  می
 (.229  ص ریخاتمطال، ا  وکوشد  ک اچکوف،کی  

جلامع  »محق  انگلی،ی ج. ج. ساندرز در این ولاره چنلین اسلت:    نیز دیدگاه 
تلاریخ  سلاندرز   «  ارزشمندت ین منبع منحص  وه ف د تاریخ مغول است التواریخ

 .(271  ص فتوحان مغول
استخوانهای رشیدالدین خ د شد و در خاموشی گورستانها پوسید  و هملین  

چینی و او وه دسی،ه س نوشت هم و ای ک،انی رقم خورد که در دورا  زندگی
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توطئه علیه او پ داختند و او را کشتند  و نیز و ای انا  که استخوانهای پوسیدة 
او را محت م نشم دند. اما او را پیمانی وا جاودانگی وود که و  ماندگاری نلام و  

« و  صرحان روزگار و اوراق لیل و نهلار »فش د  و پژوا  ا  را نشانش پای 
 ساخت.  اندازطنین

تلوا   شگرتا! ایا وزرگداشتی از این واالت  در شلأ  وزرگلی رشلیدالدین ملی    
 یافت؟





 

 

  منابع و مآخذ

وه کوشش   بخیاربخاار و اسايرة االاساارة اال الدین محمودون محمد  ک یم اق، ائی ل 
 م.5921  انکارا عثما  تورا  

  تحقیل   طبلاء نباء فی طبقلان اال عیو  اال حمد االخزرجی الدمشقی   صیاعةا ویااون ل 
 .اكتاة الحیاةدار وی ون  نزار رضا  

وعجائ،  اصارتحفة النظَّار فی غرائب اال  محمدون عبداهلل اللواتی الطنجی  هوطوطاونل 
 ق.5251  اؤسسة الرسالةوی ون    تحقی  علی المنتص  الکتانی  سراراال
  تحقی  عمل  عبدال،لالم   نبائهاریخ حوادث الزما  واتو اهیم  الجزری  محمدون ال اون

 م.2554ق/5224  صیدا و وی ون  المكتاة العصريةتدم ی  

  تحقیل  محملد   عیةا  المةةة الماانةة   افلی   الدرر الكاانةحمد  ا  حج  الع،قالنیاونل 
 م.5972ق/5192واد الدکن  ا  حیدرهالمعارف العممانی دائرةعبدالمعیدخا   مجلس 

ول   ا  تحقی    الجزء الثامنجامع الغ ر کنز الدرر و  ووک ون عبداهللاو اون الدواداری ل 
 م.5975ق/5195  هلمانی لآلثار  قاه ه ما   المعهد اال

  دار رالةة اسلحاق  اب اال تر مةة   ریخ الزما اته و   اون  یغوریوساون العب ی  غل 
 م.5954المش ق  وی ون  

نطو  صالحانی الی،وعی  دار ال ائلد  اب   تحقی  االریخ مختص  الدولاتاون العب ی  ل 
 م.5951ق/5251اللبنانی  وی ون  

تلخیص مجمع اآلداب فلی معجلم   حمد الشیبانی الحنبلی  اون ال زاقاون الروطی  عبدل 
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رشللاد القللومی  دمشلل    واالالمقافةةة  وزارةتحقیلل  مصللطری جللواد    األلقللاب
 ق ته ا   وه تصحی  محمد کاظم.5257نیز: چاپ  م.5947ل5942

عبدالعلیم  تحقی   طبقان الشافعیحمد الدمشقی الشافعی    اوووک ون اشهاةقاضی ل اون
 م.5979ق/5199  حیدراواد الدکن  دائرةالمعارف العممانیةخا   

  تحقی  علی شی ی  دار النهايةالاداية وون عم  الدمشقی الشافعی  اسماعیل کثی  اون ل 
 م.5955ق/5255إحیاء الت اث الع وی  وی ون  

گاهی  شل   م کز نشل  دان خوئی عباس زریاب وه کوشش  هالصیدن  اووریحا   وی ونیل 
 ش.5175ه ا   ت
صالح ه  ت جمإلی الغزو المغولی ت ک،تا  من الرت  الع ویالدیمی   واسیلی ووارتولد  ل 

والرنللو  واآلداب  کویللت   للمقافةةةالللدین عثمللا  هاشللم  المجلللس الللوطنی   
 م.5955ق/5255

  تحقی  الدکتور عم  المقتری علی کتاب ال وضتین ون محمد الشافعی القاسم الب زالی ل 
 م.2554ق/5227  صیدا ل وی ون  المكتاة العصريةعبدال،الم تدم ی  

منتخَ، المختار المذَیَّل وه علی تاریخ اولن  حمد المالکی  الدین الراسی  محمدون اتقیل 
 م.5915ق/5117  وغداد  هالیاطاعة اال  تحقی  عباس العَزَّاویپ  النجار

الشل ق الجدیلد  وغلداد      اكتاةة   ال،الم وغزو المغول ادينةوغداد التک یتی  سلما   ل 
 م.5955

 ش.5177دانشگاه ته ا   ته ا   امپ اطوری مغول و ای ا    ل تیموری  او اهیم 
  تصلحی  جعرل  شلعار     تلاریخ یمینلی   ت جم ون ظر    انی  اووالش ف ناص ل ج فادق

 ش.5152ته ا   علمی و ف هنگی  
و  اساس چلاپ    وه کوشش شاه   موسویا   تاریخ جهانگشای  عطامل جوینی  ل 

 ش.5151ه ا   تدستا     محمدون عبدالوهاب قزوینی
 م.5925ق/5145ستانبول  ا  کشف الظنو   هبخلیفحاجی ل 
  وه کوشلش عبدالح،لین نلوائی  امی کبیل       تاریخ گزیده  حمداهلل ی قزوینی م،توفل 

 ش.5142ته ا   
 م.5951نج  لید   ا،ت یلگای  وه کوشش  نزهة القلو  ،حمداهلل ی قزوینی م،توفل 



 19 /منابع

 

وله کوشلش سلعید نری،لی        دستور الوزراءون همام ح،ینی   الدینغیاثخواندمی   ل 
 م.5975ته ا   اقبال  
الدین قصی     ت جم  سیفسماعیلیینخ افان الحشاشین واساطی  االل دفت ی  ف هاد  

 م.5994دارالمدی  دمش   
 م.5955  وه کوشش ادوارد و او   لید   تذکرة الشعراءدولتشاه سم قندی  ل 
 ه ا .دانشگاه ته ا   ت  لغتنامه  کب ادهخدا  علیل 
  علالم وفیلان المشلاهی  واال   ریخ اإلسلالم و اتالدین محمد الشافعی  الذهبی  شمسل 

 م.5957ق/5257تحقی  عم  عبدال،الم تدم ی  دارالکتاب الع وی  وی ون  

  تحقی  جملع ملن المحققنلین     عالم النبالءا  سی  الدین محمد الشافعیالذهبی  شمسل 
 ق.5255  وی ون  الرسالة اؤسسة

  تحقیل  عبلدال حمن المعلملی    الحرلاظ  ، تذکرةالدین محمد الشافعیالذهبی  شمسل 
 م.5915ل5911الیمانی  حیدراواد دکن  

  ای ج افشلار  مؤس،ل     وه کوشش منوچه  ستوده ویااح اثار واهلل  رشیدالدین فضلل 
 ش.5145 ته ا   ه ا  تهمکاری دانشگاه  مطالعان م  گیل وا

وه کوشلش محملد روشلن     تاریخ ال سلچوق   :جامع التواریخ  اهللرشیدالدین فضلل 
 ش.5154ته ا   می اث مکتوب  م کز پژوهشی 

محملد   وه کوشش  تاریخ اقوام پادشاها  ختای :جامع التواریخ اهلل رشیدالدین فضلل 
 ش.5151ه ا   تمی اث مکتوب  م کز پژوهشی روشن  

  وله کوشلش محملد روشلن      اس ائیل تاریخ ونی :جامع التواریخ  اهللرشیدالدین فضلل 
 ش.5154ته ا   می اث مکتوب  م کز پژوهشی 

دانگ ای دا   م کز نش  و  وه کوشش تاریخ چین :التواریخ جامع  اهللرشیدالدین فضلل 
 .  ش5179دانشگاهی  ته ا   

   وه کوششتاریخ سامانیا  و وویهیا  و غزنویا  :جامع التواریخ  اهللرشیدالدین فضلل 
 ش.5154  م کز پژوهشی می اث مکتوب  ته ا   محمد روشن

محملد     وله کوشلش  تاریخ سلالطین خلوارزم   :جامع التواریخ اهلل رشیدالدین فضلل 
 ش.5159  م کز پژوهشی می اث مکتوب  ته ا   روشن



 03ضمیمۀ  /13

 

 نزاریلا  و  فاطمیلا  و  اعیلیا  وسلم اق،لمت   :جامع التلواریخ  اهلل رشیدالدین فضلل 
محملد مدرسلی زنجلانی  ونگلاه      پلژوه و   تحقی  محمدتقی دانشرفیقا  داعیا  و
 ش.5114ه ا   تنش  کتاب   ت جمه و

  وه کوشلش وهملن ک یملی  اقبلال      تاریخ مغول جامع التواریخ:  اهللرشیدالدین فضلل 
 ش.5142ته ا   

  وقلم یلخانیینالق،م الخاص واال  التر مة العربیة :جامع التواریخ  اهللرشیدالدین فضلل 
 وزارة المقافةفؤاد عبدالمعطی الصیاد   محمد موسی هنداوی و محمدصادق نشأن و
 .هواإلرشاد القومی  قاه 

  پلژوه  کتاوخانل    تحقی  محمدتقی دانلش فکار رشیدیاالسوان اهلل  رشیدالدین فضلل 
 ش.5115ه ا   تم کز اسناد   م کزی و

م کزی دانشگاه     تحقی  غالم ضا طاه   کتاوخانالحقائ  لطائف اهلل رشیدالدین فضلل 
 ش.5111ه ا   ته ا   ت

کبیل   تهل ا     اووالقاسم حاللت  امیل      جمت  تاریخ فتوحان مغولل ساندرز  ج. ج.  
 ش.5141

   تهل ا   وه کوشش عبدالح،ین نوائی  طهوری  ال،عدینمطلع  عبدال زاق سم قندی ل 
 ش.5111

 ش.5141ه ا   ت  امی  کبی هاشم محدث    تحقی  می ن،اباالمجمع ای  شبانکارهل 
 ازموعةة   تحقیل   اللوافی والوفیلان   الشافعی یب  اون الدین خلیلالصردی  صالحل 

 .وی ون و وی،باد محققین  
تحقیل  جلاکلین سلووله  المعهلد الر ن،لی        تالی وفیان األعیا اهلل  الصقاعی  فضلل 

 م.5972  دمش   العربیةللدراسان 
خلا (     الق،م الخلاص وغلازا    لجامع التواریخ العربیةل الصیاد  فؤاد  مقدمته لت جمته 

 م.2555ق/5225  قاه ه  المقافیةالدار 
تحقی  یوسلف    الدوله المل  یمین دولةالیمینی فی اخبار ل العتبی  محمدون عبدالجبار  

 ش.5157الهادی  م کز پژوهشی می اث مکتوب  ته ا   
الدین ح،ینی محدث  اطالعان    وه کوشش می  جاللاثار الوزراالدین  عقیلی  سیفل 
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 ق.  5142ه ا   ت
  تحقی  کامل سلما  الجبوری  دارالکتل،  وصارالم،ال  ااهلل  حمدون فضلاالعم ی  ل 

الم کز خش دولت ممالی  اولی  تحقی  ک اول،کی  نیز: و .م2555  وی ون  العلمیة
 م.5954ق/5257سالمی للبحوث  وی ون  اال

  وله کوشلش محملود فل    واسلتا   مشلهد        یمجمل فصیحفصی  واهلی خوافی  ل 
 ش.  5119

سلهیل   ت جمل  ، يهود فی الحیاة االقتصادية والسیاسیة للدول اإلسةمایة فیشل  ولت   ل 
 م.2551زکار  دارالتکوین  دمش   

هل ا    تای ج افشلار  امی کبیل      وه کوشش  تاریخ جدید یزد  حمدون ح،ینا  کات،ل 
 ش.5121

 ← یلخلانیین   الق،م الخاص وااللجامع التواریخ العربیة التر مةاقداة ل کات م   اتین  
التر مةة   جلامع التلواریخ  ع ولی وخلش ایلخانیلا       مقدم  ت جم  جامع التواریخ

 (.العربیة
  وه کوشش ای ج افشلار   االطای،الجواه  و نرایسع ایسل کاشانی  اووالقاسم عبداهلل  
 ش. 5125انجمن اثار ملی  ته ا   

اللدین عثملا      ت جم  صالحتاریخ االدب الجغ افی الع وی  چکوف،کی  ایگناتیک ال 
 م.5957ق/5255هاشم  دارالغ ب االسالمی  وی ون  

ه ا   تمی کبی   ایعقوب ا ند      ت جمتاریخ ای ا  وعد از اسالمسی ی در لمبتن  ا   ل 
 ش.5141

 م.5992ه ا   امی کبی   ت  ف هنگ فارسیمحمد  معین  ل 
تحقیل  محملد     دول المللو   لمعرفةة  السةلو  المق یزی  احمدون علی الشلافعی   ل 

 م. 5997ق/5255  وی ون  العلمیةعبدالقادر عطا  دار الکت، 
اللدین ح،لینی    میل  جلالل  وله کوشلش     االسحار ن،ائممنشی ک مانی  ناص الدین  ل 

 ق.  5142ه ا   تمحدث  اطالعان  
عملاد عبدال،لالم رفوف  دارالغل ب       تحقی  وشلار علواد معل وف و   کتاب الحوادث

 .م5997سالمی  وی ون  اال
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سلاطی    پل وین اسلتخ ی  ا  وه کوشلش    منتخ، التواریخ معینیالدین  نطنزی  معینل 
 ش.5151ه ا   ت

  نش  دارالوسط  اعادة کتابة التاريخ، اسقاط الخمفة العااسیة انموذ اًل الهادی  یوسف  
 م.2559ق/5215لند   

  وه قلم عبدالمحمد تح ی  تاریخ وصافاهلل شی ازی   ون فضل   عبداهللهوصاف الحض  ل
 ش.5172ه ا   تتحقیقان ف هنگی   مطالعان و  ایتی  مؤس،
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