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مرداد - آبان 13۹۳
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همدانی فضلهللا رشیدالدین خواجه عظیم ادبی میراث از

)645-718ق/1247-1318م(،مورخمشهورایرانیووزیر

شناخته
ً
ایلخانانمغول،عالوهبرجامع التواریخ،کهاثریکامال

شدهاست،مکاتبات رشیدالدین)منشآترشیدی(نیزمورد

توجهمحققانوپژوهشگرانتاریخاجتماعیواقتصادیایران

است.تنهاکمیبیشازسهدههازآشناییمحققانباایناثر

میگذرد.دونسخۀخطیمنشآت رشیدی)یکنسخۀقدیمی

کههیچیکازشرقشناسانتاریخدقیقیبرایآنذکرنکردهاند

ودیگریرونوشتیازنسخهاولمربوطبهقرننوزدهممیالدی

استکهنخستینباربرایبهمنمیرزا،شاهزادۀقاجار،کتابت

شد(.ایننسخهراسرهوتومشیندلردرایرانخریداریکردو

درتابستان1332ق/1913مدراختیارمستشرقانگلیسیگای

لسترنجقرارگرفت.پسازآن،هردونسخۀخطیواردمجموعۀ

ادواردبراون2)ص693-694(،استاددانشگاهکیمبریجشدو

اوشرحمختصریازمحتوایاینمکاتباتتهیهکرد3)براون

.)86-80:1920

بنابهشرحبراون،هردونسخۀخطیمنشآت رشیدیشامل

 Journal of،1.بهمناسبتمقالۀ»نامههایرشیدالدینفضلهللا«نوشتۀروبنلوی

Royal Asiatic Society،1946،بخش1-2،ص78-74.
2.ادواردگرانویلبراون)Edward Granville Browne(،»نسخههایخطیفارسی

 Journal of Royal" ازسرآلبرتهوتومشیندلر«،مجلۀ انجمن سلطنتی آسیایی

Asiatic Society")درادامهJRAS(،اکتبر1917،ص693-694؛همچنیننک:
 Catalogue of Oriental Literature("فهرستنسخۀخطیشرقیمتعلقبهبراون"

under Tartar Dominion(،سال1936،ص146بهبعد.
 )A History of Persian 3.ا.گ.براون،تاریخ ادبیات فارسی تحت سلطه تارتارها

)Literature under Tartar Dominion،کمبریج،1920،ص80-86.چاپدوم
تحتعنوانتاریخ ادبیات ایران،جلد3.

منشی ابرقوهی، محمد مقدمۀ بر عالوه است. سند 53

رشیدالدین،48نامهراخودرشیدالدیننوشتهویاپاسخبهافراد

دیگراستوچهارنامهرااشخاصدیگرخطاببهاونوشتهاند.

دوازده به نامهخطاب نامههایخودرشیدالدین21 بین از

پسرشاستکهدهنفرازآنهاحاکمانایلخانیقنسرین،آسیای

صغیر،اصفهان،فارس،اردبیل،عراقعرب،گرجستان،کرمان،

خواهرزادۀ به خطاب نامه یک بودند. دامغان و خوزستان

رشیدالدین،حاکمعانا،حدیثهورحبه.ششنامهبهمقامات

مختلفنظامی،غیرنظامییامأمورانمالیه.یکنامهبهشروانشاه

ودوازدهنامهبهروحانیان،فقهاودانشمندانمختلف)ازجمله

صفویان،ویکی
ّ
یکیخطاببهشیخصفیالدیناردبیلی،جد

خطاببهصدرجهانزمینداروروحانیبزرگبخارا(.هفت

نامهبهگیرندگانجمعیازجملهنایبانکاشان،مقاماتمالی

خوزستان،افرادنامدارازقیصریهدرآسیایصغیر)آناتولی(

سیواسودیاربکر،فقهایشیرازوهمداننگاشتهشدهاست.

براون،مانندگایلسترنج،منشآترامنبعپراهمیتیمیدانست

وبارهابهانتشارآننیزابرازتمایلکردهبود،اماتازمانمرگ

نتوانستقصدخودراعملیسازد.دیگرنسخههایخطی

منشآتدرخارجازکشورهنوزناشناختهاند.

دربایگانیهایاتحادجماهیرشوروی،تنهایکنسخۀ

خطیازمنشآت رشیدی4در74برگموجوداست.ایننسخه

توسط»بندۀکمتریننقیبنعبدالقادرالقریشیالبهبهانی«5

بامهارتوبهخطنستعلیقخواناییبرایحسنآقاپاشا

نگاشتهشدهودرروزهایپایانیماهرجب1088ق)نسخۀ

خطی،گ74آ(حدودامطابقبا28سپتامبر1677م.بهاتمام

از ناقصاست. ایننسخۀخطی رسیدهاست.متأسفانه،

نامههایذکرشدهدرفهرستبراوندرنسخۀخطیمافقط

سینامهبهصورتکاملوبخشهاییازپنجنامهموجود

است.بهآسانیمیتوانتشخیصدادکهبینبرگهای62ب

و63آ،69بو70آ،70بو71آدستناشناسیبرگهای

بسیاریراکندهکهحتیتعداددقیقآنهانیزمشخصنیست،

این و نخورده هم به نسخه در برگها شمارهگذاری زیرا

از بهپیش افتادگیبرگهامربوط مطلبنشانمیدهدکه

4.دستنویسانستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیرشوروی،ش938،

ازمجموعهایازروسو.

5.ازتبارقبیلهعربیقریشومتولدشدهدرباخان.
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از فهرستبندیوشمارهگذارینسخۀخطیاست.پیش

جنگجهانیدوم،پرفسوربرتلس،ایرانشناساتحادجماهیر

اتحاد علوم آکادمی مکاتبهای عضو هماکنون )که شوروی

جماهیرشورویاست(نسخۀخطیرابرایانتشارآمادهکرد،

اماباتوجهبهناقصبودنآنمنصرفشد.ویقراربودقدیمترین

رونوشتازنسخۀخطیمجموعۀادواردبراونرادریافتکند

کهبهدالیلیموفقنشد.

نیمیازمکاتباترشیدالدینشخصیونیمیدیگررسمی

است.درنامههابحثپیرامونمسائلدینیوموضوعاتمورد

عالقهدرزمینۀعرفاناسالمی)22آو22ب(همراهاستبا

دستورالعملهاییبرایجمعآوریمالیاتواموردولتی.1

دربارۀ پسرانصاحبمنصبش به نامههایی در رشیدالدین

مدیریتمناطقیکهبهآنانسپردهشدهمشاورهمیدهد2و

همزمانمأموریتهاییاقتصادیدرمناطقبصره،کرمانو

موصلکهامالکخوداودرآنهاواقعبوده،بهآنهامیدهد.3

درنامههایرشیدالدین،پیشنهادهاییدرمورداقداماتآتی

برایاحیایکشاورزیروبهانحاللورفاهکشاورزانبه

عنوانمالیاتدهندگاناصلی4دستورلغوتعدادیازمالیاتها

دراصفهان5،مأموریتخریدبرده)دریکمورددویستودر

دیگریچهلنفر(6ورفعدیگرنیازها7یافتمیشود.نامهها

دربارۀاستفادهازنیرویکاربردههادرامالکرشیدالدین8

خبرمیدهد،دربارۀامالکموقوفۀمذهبیوخیریهایکهاو

دربارۀ مردم10، برای مختلف مقرریهای گذاشته9، بنیان

بازگرداندن برای اقداماتی شده11، داده اقطاع به زمینهای

مجازات آنها12 بومی سکونت محل به فراری دهقانان

1.نسخۀخطیص116-126)ش9(،166)ش11(،28آ-28ب)ش19(،39

ب-15ب)ش22(

2.نسخۀخطیص28ب-32ب)ش20(،32ب-39ب)ش21(،59ب-62ب

)ش27(

3.نسخۀخطیص6ب)ش5(،8آ)ش11(،12ب)ش9(،15آ)ش10(

4.نسخۀخطیص5آ-7آ)ش(،10آ)ش7(،35آ)ش21(،50آ-51آ)ش22(

5.نسخۀخطیص18ب-19ب،9ب)ش13(

6.نسخۀخطیص8آ)ش6(،27آ)ش17(

7.نسخۀخطیص27آ-28آ)ش18(،39آ-39ب)ش22(

8.نسخۀخطیص26ب-27آ)ش17(

9.نسخۀخطیص15آ)ش10(،19ب-21آ)ش14(،37آ)ش21(

10.انسخۀخطیص15ب-16ب)ش11(،21ب-22آ)ش15(،50ب)شم22(،

54ب)ش25(

11.نسخۀخطیص50ب)ش22(

12.نسخۀخطیص6ب)ش5(،58ب)ش27(.

یاغیان13،توصیفربعرشیدیتبریزکهمتعلقبهرشیدالدین

بود14.

اگرچهدنیایعلمبیشازسیسالاستکهمنشآت رشیدی

موردبررسیعلمیقرار
ً
راشناختهاست،امااینمنبعتقریبا

نگرفتهاست.اگرهممحققانبهندرتبهآناشارهایکردهاند

درحاشیهبودهاست.بااینحال،اگرایناثرراموثقبدانیم،

اواخر، همین تا بود. زیادخواهد بسیار آن تاریخی ارزش

محققان،چهدراتحادجماهیرشوروی)برتلس،علیزاده(وچه

درخارجازروسیه)براونولسترنجدرانگلستان،عباساقبال

اثر این موردصحت در تردیدی و ایران(15هیچشک در

تاریخیبیاننکردهبودند.

لِوی، روبن انگلیسی، خاورشناس پرفسور 
ً
اخیرا فقط

صحتایناثرراردکرد.اودریکمقالۀکوتاهچهارصفحهای

اینمسألۀپیچیدهودشواررابسیارقاطعانهوبهظاهربسیار

انقالبیحلمیکند16.

لویدراینخصوصچنیناستداللمیکند:

،نشانههایزیادیدربسیاریازایننامههاوجوددارد
ً
حقیقتا

بهگونهایسؤالبرانگیزمیکندکه را کهصحتمکاتبات

ارزشتاریخی]نامهها[راازاینمجموعهسلب
ً
میتواندتماما

کند.آنهانهتنهافاقدزبانوسبکیهستندکهرشیدالدینبه

طورگستردهایدرجامع التواریخاستفادهکرده،بلکهپراز

با که هستند غیرمحتملی اطالعات و تاریخی اشتباهات

اغراقآمیزبیانشدهاند.بعیدبهنظر
ً
عباراتیمبهموکامال

میرسدرجلدولتیمحتاطوکارآمدیمانندرشیدالدینکهبه

زبردستیدرامورمالیهودرآمدهامعروفبود،درنامههای

مذکورچنینعباراتمبهمواغراقآمیزیرادراینخصوص

باتوجهبهاینکهمیدانیمدرزمان
ًً
بیانکردهباشد.مخصوصا

داشت17. سروکار حسودی و زیرک همکاران با وزارتش

)نهم پانزدهم قرن از نامههازودتر از اینمجموعه 
ًً
ظاهرا

هجری(نوشتهنشدهومیتوانحدسزدکهمنشأهندیدارد.

عظمت و قدرت از تجلیل 
ً
اساسا )مؤلفان( آشکار قصد

13.نسخۀخطیص5آ)ش5(،8آ-8ب)ش6(،87آ)ش22(،56آ)ش26(.

14.نسخۀخطی69ب)51(ذکرشدهدرنسخۀخطیما،موسسهمطالعاتشرقی

آکادمیعلومتنهاابتدایسندحفظشده.بیانمختصریازمحتوایآنتوسطبراون

کهدرفهرستاوذکرشده.

15.عباساقبال،تاریخ ایران.ص488-490)بهزبانفارسی(.

16.روبنلوی»نامههایرشیدالدینفضلهللا»)JRAS(،1946،بخش1-2،ص

.78-74

17.اشارهبههمکاراندیوانیرشیدالدین:سعدالدینساوجی)1298-1312(و

تاجالدینعلیشاهتبریزی)گیالنی(،)1324-1312(.
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رشیدالدینوبزرگمنشیچشمگیروتقوایبینظیراوبوده

است1.

عالوهبراین،لویعلیهصحتمنشآتچندنکتۀمشخص

اشتباهات مانند نیز، آنها دربارۀ که میکند مطرح نیز را

تاریخی،درادامهصحبتخواهیمکرد.درحالحاضرفقطبه

نظریاتکلیلویمیپردازیم.

برایاینادعایلویکهگویادرنامههانشانیازسبکو

ارائهنشده دلیلواستنادی زبانرشیدالدیندیدهنمیشود،

است.بدونتجزیهوتحلیللغویوزبانی،ایننظریهقانعکننده

نیست.ازآنجاکهماهنوزدرموردسبکوزبانرشیدالدین

مطالعاتیدراختیارنداریم،پسپایۀمعتبریبرایقضاوت

دربارۀآننداریموحتیاگرمطالعاتیانجامشدهباشد،باید

نوشتههایعربی)دینی(او)مجموعاتوغیره(موردمطالعه

قرارگیردونهجامع التواریخ.ازاینهممیگذریمکهصفحات

بازآفرینیکلمهبهکلمۀتاریخ 
ً
بسیاریازجامع التواریختقریبا

آلتان دبترودیگرمنابعاصلی
ًً
جهانگشای جوینیواحتماال

است؛واینکهایناثرحاصلکاریگروهیاستوجمع

گستردهایازاهلفنآنرازیرنظررشیدالدینپدیدآوردهاند.

ادعاهاییکهعبدهللاکاشانیپسازمرگرشیدالدیندربارۀ

نویسندۀاصلیبخشیازجامع التواریخمطرحکردهاست،تا

اندازهایمنطبقباواقعیتاست.اینمسألهدرکاربلوشهبه

شکلیقانعکنندهنشاندادهشده،وکاراوآسیبپذیراستو

موردنقدجدیبارتولدقرارگرفتهاست.2ولیاگردرتذکرات


ً
بارتولدنقطهضعفیوجودداشتهباشد،آننقطهضعفدقیقا

لیفکلجامع التواریخبه
ٔ
همینتالشپیگیراو3برایاثباتتا

قلمخودرشیدالدیناست.درنهایتبدوندرنظرگرفتناین

نظریات،ممکناستکهنامههارارشیدالدینننوشتهومنشی

بهدستورویاینکارراانجامدادهباشد)چیزیکهدرآنزمان

رایجبود(.عالوهبرهمۀاینهابهطورکلیدرآندورهسبک

بنابراین مکاتباتباسبکنوشتههایتاریخیمتفاوتبود.

اساس بر رشیدالدین نامههای صحت اثبات برای تالش

1.لوی،ر.ک:مقاله،)JRAS(،1946،بخش1-2،ص74.

2.واسیلیوالدیمیرویچبارتولد،نقدکتاببلوشه»معرفیتاریخمغوالنرشیدالدین

 )в мире»دردنیایاسالم«.(Introduetion a l’historie des Mongols(»فضلهللا

)исламат،چاپاول،سنتپترزبورگ،1912.مکاتباترشیدالدینبرایبارتولدو
بلوشهناشناختهباقیماند.

3.همان،ص92-91.

مقایسهباسبکمتنجامع التواریختالشیمأیوسکنندهاست.

مانند کارآمد سیاسی رجل یک که لوی استدالل این

رشیدالدینبایدمطالبخودرادقیقترومشخصتراظهار

قانعکنندهنیست.رشیدالدیننامههارابرای
ً
میکردنیزاصال

محققانآیندهننوشتهبلکهبرایپسرانش،معتمدانودوستانی

نگاشتهاستکهباآثار،اعتقاداتوخطمشیسیاسیاوبه

خوبیآشنابودهاند.برایآنهاراهنماییهایکلیوگاهدرحد

اشاره،بدونواردشدنبهجزئیاتریزکافیبودهاست)و

همینواقعیت
ً
دیوانیانباتجربهنیزنیازیبهآننداشتهاند(.دقیقا

کهرشیدالدینناچاربودهازهمکاراندیوانیاشبرحذرباشد،

اورابرانگیختهتابرسبیلاحتیاطعباراتراکلیواغلبمبهم

بنگاردتابتواندبستهبهپیشرفتوروندکار،دستورهاواشارات

خودرابهشکلمطلوبتفسیروتوجیهکند.گاهیدقتوشرح

بیشازاندازهمیتواندباعثایرادشود.دراینمیان،مؤلف

توانستهبهخوبیازعباراتیکهممکنبودایلخان
ً
نامههادقیقا

مغولراعلیهاوبرانگیزد،دوریکند.

اکنونبرخیازنکتههایجزئیترمطرحشدهبهوسیلۀلوی

رابررسیمیکنیم.بهنظراوباورکردنینیستکهزمامامور

»مناطقایرانازرودآمویتامرزروم)آسیایصغیر(،تادریای

سندومرزمصر،امپراتوریارمنستانبزرگوکوچک...«به

مصر،تحت
ًً
عهدۀرشیدالدینگذاشتهشدهباشد4،زیراکهمثال

حاکمیتمغولهانبودهاست5.ولیمادراینجابااغراقهایی

رسمیدردستگاهایلخانان
ً
مواجههستیمکهبهشکلکامال

دردستورهایغازان
ًً
مغولوهالکوییانرواجداشت.مثال

خاننیزمحدودۀحکومتاوبهاینشکلتعیینمیشد:»از

و مرزسوریه تا آموی رود »از مرزمصر«6، تا آموی رود

سرزمینهایفرنگی«7و...چنینعباراتیدلیلکافیارائه

صحت به نیز و رشیدی منشآت  صحت به که نمیدهد

4.نامۀ34ازفهرستبراون.دستنویسانستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحاد

جماهیرشوروی)دردسترسنمیباشد(.

5.برایتأییدبیشتراینواقعیتشناختهشده،لویبهدرر الکمینه)ص271(اشاره

میکندومصرکههنوزتوسطمغولهاغارتنشدهاست)گرچهآنهاادعایداشتن

آنرامیکنند(،نویسندۀمکاتبات رشیدیبسیارمشهوربوده،نسخۀخطی،ص28آ

)ش10(.

6.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول)رونوشتدستنویسانستیتوشرقشناسی

آکادمیعلوماتحادجماهیرشوروی،ص651،648،618،ترجمۀروسیآ.ک.

آریندسا،چاپ3،ناشردستنویسانستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیر

شوروی،مسکو-لنینگراد1946.ص282،275،240(.

7.همان،ص627،ترجمۀآ.ک.آریندسا،ص256.
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دستوراتغازانخانشککنیم.

نامهایمربوطبهسفارترشیدالدیندرهندو به لوی

دوستیاشباسلطانعالءالدینمشکوکاست.1همانطورکه

-386( خان ارغون زمان در نامه است متنمشخص از

690ق/1284-1291م(نوشتهشدهاست،درحالیکهدرآن

1288-1296م( )696-687ق/ خلجی شاه فیروز زمان

سلطانهندوستانبودوبرادرزادهاشعالءالدینتازهدرسال

696ق)1296م(بهسلطنترسید.درمنابعتاریخینیزهیچ

اشارهایبهسفارتهندیااشتغالرشیدالدیندرآنزماندر

پاسخمیتوانگفتکه در ادارینشدهاست. هیچپست

پدر نیز و عمو که فیروزشاه سلطنت طول در عالءالدین

قدرتوداراییبسیاریداشتوبه
ً
همسرشبودنیزعمال

طورمستقلرهبریجنگباهمسایگانرابرعهدهمیگرفت.2

رشیدالدینمیتوانستدرعالءالدینحکمرانیهمپابافیروز

شاهدیدهوبههمیندلیلاوراسلطانخواندهباشد،همانگونه

بایسنقرتیمورینیزهرگزدرطولزندگیپدرش،
ًً
کهمثال

سلطانشاهرخ)851-808ق/1405-1447م(،حاکمنبود


ً
وبااینحالمورخاناوراسلطانمینامیدند،هرچندرسما

چنینلقبینداشت.3اگرمافقطبهواسطۀنامههایرشیدالدین

ازسفارتاودرهندمطلعهستیم،بایدبدانیمکهیکیدیگر

ازسفارتهایمهمدرزمانارغونخان،یعنیسفارتراهب

در 1287-1288م(4 )686-687ق/ بارسوما نسطوری

دربارپاپوپادشاهانفرانسهوانگلستاننیزدرمنابعفارسی

طریق از فقط ما و نیافته بازتاب شکل هیچ به عربی و

سوم ماریابالخای نسطوری بطریق آشوری زندگینامۀ

)680-716ق/1281-1316م(5ازآنباخبرشدهایم.

گذشتهازآن،نبایدمانندلویقاطعانهاستداللکردکهتا

سال698)1298ق(رشیدالدینهیچسمتادارینداشته

1.مکاتباترشیدی،نسخۀخطیص62آ،)ایننسخۀخطینقطهابهامدارد،آخر

آندردسترسنیست(،ش29ازفهرستبراون.

2.تاریخفرشته،چاپسنگی،متنفارسی،چاپ1،ص17وبعد،ضیاءالدینبرنی،

تاریخ فیروزشاهی،ازمجموعۀالیوت،تاریخ هند به نقل از مورخان هندی،چاپ3،

ص143.

،1901 لندن، ا.برایان، فارسی، زبان به شده چاپ آشور، شاه،. اللولیت .3

ص161.171.210.

4.ر.ک:تاریخmarjeibalaha،فرانسوی،ترجمۀچابوت،پاریس1859،ص93-

.53

5.م.اینکلمهدرمتناصلیسوریهاستولیبنابهشباهتزیاددوکلمهدرزبان

اشتباهتایپیرخدادهاست.
ًً
روسیوطبقتحقیقاتظاهرا

هیچ 
ً
تقریبا زمان این تا او زندگی دربارۀ ما زیرا است،

رشیدالدین که است محتمل بسیار برعکس، نمیدانیم.

به انجاممیدادکهبهاحتمالزیادمربوط خدماتدیگری

دیوانمالیهبودهاست)کهبههیچوجهمانعنمیشدکهاو

همزمانپزشکدربارهمباشد(.درغیراینصورت،چگونه

تجربۀالزمبراینشستنبرکرسیوزارترابهدستآورد؟

درجامع التواریخبهصورتمبهمگفتهشدهکهازسال1256

در
ً
)654ق(پدربزرگوپدررشیدالدین،مانندخوداو،دائما

خدمتایلخانانمغولبودند6.بنابراین،استداللهایلویدر

صحتمنشآت رشیدیراکهمبتنیبراشارهبهخدمات
ّ
موردرد

است، 1298)698ق( سال از پیش تا رشیدالدین دولتی

نمیتوانپذیرفت.

اینگفتۀلوی7)نسخۀخطی،9بو21آ(نیزبسیارضعیف

متولی را خود نمیتوانست رشیدالدین میگوید که است

خانقاهیبنامد)لوی،76(کهغازانخاندربغداد8)جامع التواریخ،

نسخۀخطیاستانبولی،607(تاسیسکردهبود،چراکهحمدهللا

قزوینیدراثرجغرافیاییخودبهخانقاهاشارهنکردهاست،

وجودنداشتهاست.گوییمیتواندر
ً
یعنیچنینچیزیاصال

کتابحمدهللامستوفیفهرستکاملیازتمامموقوفاتغازان

خانپیداکرد!امااگرلوینگاهیبهجامع التواریخمیانداخت،

درآنجادررونوشتحکمغازانخانمبنیبرتأسیسوقوفاتی

بهناماو،اشارهایبهوقفموردنظردربغدادپیدامیکرد.

لوی)ص76و77(همچنینبهفهرستیمشکوکشدهکه

دریکیازنامههاآمدهودرآنافرادیکهبایدمقرریدریافت

مفسر بیضاوی، به آنها میان در شدهاند9. برشمرده کنند،

معروفقرآن،اشارهشدهکهباتوجهبهبرخیازمنابع)منابع

692ق سال در پانزدهم(10 قرن اواخر به مربوط و متأخر

نمیتوانسته او که است معنی بدان درگذشت، )1293م(

استازرشیدالدینمقرریدریافتکند.اماهمانگونهکه

خودلوینیزاذعاندارد،تاریخدیگری716ق)1316م(نیز

6.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول،ص452،ترجمۀآ.ک.آریندساص31.

7.مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص9ب-21آ،)ش14(.

8.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول،ص607،ترجمۀآ.ک.آریندساص233.

9.مکاتبات رشیدی،ش19)ازنسخۀخطیبراون(،نک:نسخۀخطیدستنویس

انستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیرشوروی،ص28آ-28ب)این

فهرستموجودنیست(

10.خواندمیر،حبیب السیر،چاپسنگیبهزبانفارسی،چاپ3،بخش1،ص87.



43

جستار

ن
دی

دال
شی

 ر
ت

تبا
کا

 م
ت

ح
ص

ی 
س

رر
ب

ی
سین

ح
ه
مین

ۀث
جم

تر

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

برایمرگبیضاویوجودداردکهبروکلمان1)ص783(،نیزآن

راپذیرفتهاست.مسألۀدیگرایناستکهقطبالدینمسعود

شیرازیکهدراینفهرستذکرشدهکیست؟لوی2)ص78(

خاطرنشانمیکندکهشخصیباهمیننامتوسطغازانخان3

700ق سال در )569 استانبولی، خطی نسخۀ التواریخ، )جامع 

دو است. مشکوک هم باز شد، اعدام )1302/1301م(

قطبالدینشیرازیمعروفوجوددارد:یکیسیدقطبالدین

)ونهمسعود(کهبهدستورغازانخاناعدامشدودیگری

قطبالدینمحمودبنمسعودشیرازی،»فرهیختهترینمرد

کشورهای نقشۀ که جغرافیدانی و ستارهشناس عالم«4،

مدیترانهرابرایغازانخانکشیدودوسترشیدالدینبودو

درسال710ق)1311م(5درگذشت.بدونشکدرمنشآت 

ازاوصحبتمیشود)فقطنامشافتاده،ولیکنیهاشباقی

است(.لوی)ص76-77(همچنینمتعجباستکهچگونه

رشیدالدینکهاهلسنتوپیروفرقۀشافعیاست،برای

شیخجمالالدینمطهرحلی،متعصبشیعه،مقرریتعیین

کردهاست؟هیچجایشگفتینیست.معروفاستکهمطهر

-/ )716-704ق1304 ایلخانی خان الجایتو بر حلی

1316م(نفوذداشتهواوتحتنفوذحلیبهتشیعگرویده

کرد. کم خان نظر در را دیگر علمای رونق حلی است.

فهرستعلمای از را او نمیتوانست بنابراین،رشیدالدین

برجستۀدینیکهمستحقدریافتمقرریبودند،حذفکند.

بهنظرلویمشکوکاستکهدراینفهرستنامعلمای

خارجی،بهویژههندیانمسلمانقراردارد:شمسالدینهندی

کهدردهلیزندگیمیکرد،یوسفقندهاری،زکریایمولتانی6

رایجو
ً
اماماباواقعیتیروبهروهستیمکهبرایآنزمانکامال

عادیبود.شهرتبسیاریازدانشمندانمسلمانازمرزهای

وطنشانفراترمیرفتوسالطین،وزیرانوحامیانفرهنگاز

کشورهایمختلفوظیفۀخودمیدانستندازاین»ستارگان

درخشاناسالم«بااعطایمواجبسخاوتمندانهتجلیلکنند.

 )см. у Брокельмана, “Geschlehte des arablschen Literature1.نک:بروکلمان
(Supplementa, стр 783،تاریخ ادبیات عربی،ضمیمه،ص783.

2.لوی،ر.ک:مقالهJRAS،ص78.

3.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول،ص569،ترجمۀآ.ک.آریندساص188.

4.بهاصطالحرشیدالدین،جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول،ص511،ترجمۀ

آ.ک.آریندسا،ص102.

5.نسخۀخطیاستانبول،ص529،ترجمۀآ.ک.آریندسا،ص125.

6. مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص28ب-28آ،)ش19(.

)725-752ق/1325-1351م(،
ْ
ق
َ
ل
ْ
غ
َ
بهعنوانمثالمحمدبنت

سلطانهندوستان)دهلی(،مواجبومزایایبسیاریبهعلمای

خارجیاعطامیکرد)هرشخصدهتاچهلهزاردینارنقره(:

عبدالعزیز ترمذ، واعظ نصیرالدین مصر، شیخ رکنالدین

اردبیلیفقیهآذربایجان،شمسالدیناندکانیازفرغانه،امام

برهانالدینساغرچیازسمرقند،مجدالدینقاضیشیراز.7و

اینخبرمنشآت)کهبهنظرلویبسیارنامحتملمیآید(دربارۀ

آنکهعالءالدیندهلویوجوهیازدرآمدامالکسلطنتیدر

گجراترابهخودرشیدالدیناعطاکرده)اینوجوهرامأموران

سلطانازطریقدریاوبصرهبهدسترشیدالدینمیرساندند(،

درحقیقتازنظرتاریخیمیتواندهمانقدرمنطبقباواقعیت

باشدکهاینواقعیتمسلمکهمحمددومعثمانی)886-855

ق/1451-1481م(برایجامی،شیخوشاعرایرانیکهدرشهر

دوردستهراتمیزیست،مقرریتعیینکردهبود.

اوجتالشجعلکننده،بهگفتۀلوی،درصفحه143ب8

بندگان از برخی به رشیدالدین که میشود،جایی مشاهده

قدیمیخودمقرریهایسخاوتمندانهایاختصاصدادهاست

)بخشیازایناعانههاکهازسال780ق)1378م()لوی،ص

77-78(آغازشد،ازمحلدرآمدمالیاتساالنۀکرمانبود(.

لویمعتقداستکهجعلکنندهدرهمینجادستخودرارو

میکند.درمقابل،بهنظرمااینتاریخ،باآنکهناممکنوبهشدت

غیرمعقولاست،استداللهایلویراتاحدزیادیمخدوش

میکند.مسئلهآناستکهیکیازایننامههامورخ670ق

قدر آن تحریفکنندهای است ممکن آیا است. )1272م(9

خوانندگانخودرا
ً
ناآگاهوبیتجربهباشدکهبخواهدجدا

متقاعدکندکهمکاتباترشیدالدینازسال670تا780،یعنی

هیچ که البته باشد؟ انجامیده طول به سال 110 مدت به

تحریفکنندهایحتیاگرتاریخمرگرشیدالدینراهمنداند،

بازمرتکبچنیناشتباهآشکارینمیشود.فقطیکتوضیح

منطقیممکناست:تاریخ780قلغزشنویسندهیااشتباه

فوت سال 1318م، 718ق/ جای )به است نسخه کاتب

رشیدالدین(واحتمالتحریفعمدیدراینجاوجودندارد.

7.ابنبطوطه،چاپدفرموی،متنبهزبانعربیباترجمۀفرانسوی،چاپ3،ص

248-255،پاریس،1855م.

انستیتو دستنویس نسخه در ،)53 )ش براون خطی نسخۀ قدیمترین طبق .8

شرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیرشورویایننامهموجودنیست(.

9.مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص21آ-22آ،)ش15(.



44

جستار

ی
سین

ح
جمۀثمینه

تر

ن
شیدالدی

ت ر
کاتبا

ت م
ح

ص
ی 

س
برر

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

تنهادلیلفرضیۀلویدربارۀنوشتهشدنمنشآت رشیدیدر

هندوآنهمپسازقرنپانزدهمآناستکهنامههاازروابط

رشیدالدینبامسلمانانهندگزارشمیدهند.امابههماناندازه

ارتباط از حاکی که دارد وجود نامهها در نیز نشانههایی

رشیدالدینباافرادیاستکهدرآسیایصغیر،مصر،مغربو

آسیایمرکزیزندگیمیکردند.بههمینشکل،میشدمکان

فرضینوشتنمنشآت رشیدیراهریکازاینکشورهانیز

دانست،بهویژهآسیایصغیرکهزیادبهآناشارهشدهاست.

)مکاتباترشیدی،ش39،26،21،17،10(.

ضعیفترینجنبۀفرضیۀلویعدمتواناییپاسخبهدو

سؤالزیراست:

ی». برایچهوباچههدفعملیجعلکنندهدستبه

چنینکارپیچیده،وقتگیروپرزحمتیمانندساختجعلی

منشآت رشیدالدینزدهاست؟پاسخلوی)ص74(ایناستکه

اینکاربهمنظورتجلیلوتکریمازیادوخاطرۀرشیدالدین

انجامشدهاست،اماچنینپاسخینمیتواندمورخانراراضی

کند.چهکسیممکناستدرقرنپانزدهمیاحتیبعدازآن

عالقهمندبهستایشیااحیایشهرتواعتباررشیدالدین،

سیاستمدارایرانیکهمدتهاپیشهمفوتکردهاست،باشد،

آنهمدرهندکهرشیدالدیندرآنجانهفرزندونهحامیانیداشته

نه رشیدالدین که میبود قابلدرک صورتی در این است؟

شیخبودیا
ًً
سیاستمداربود،نهپزشکونهمورخ،بلکهمثال

بنیانگذاریکطریقتدرویشیوصوفی.درآنصورت،در

»تذکره«هاییپدیدمیآمدباداستانها
ًً
حلقۀپیروانشاحتماال

ورخدادهایافسانهایرایجدرزندگینامۀمشاهیرمبنیبر

معجزاتیکهدراثردعاهایشیخرخدادهاند.مکاتباتجعلی

»شاه »قطبجهان«، اسالم«، »گنبد این شیخ، به منسوب

صوفیان«درجمععرفاودراویشومریدانمعتقدوزودباور

ولی کند، پیدا محبوبیت و معتبرشمردهشود است ممکن

فعالیتسیاسیوعلمیرشیدالدیننمیتوانستدرهندمورد

توجهافرادزیادیقرارگیردوآثاردینیاونیزکهباسبکدشوار

وزبانغیرمتعارفینوشتهشدهاند،حتیدرایراننیزپرطرفدار

نیست.البتهمیتوانفرضکردکهجعلکنندۀمنشآت رشیدی

میخواستهدرچهرۀرشیدالدینازوزیریخردمند،نظریهپرداز

سلطنتمتمرکزومبارزعلیهتقسیمقدرتفئودالیتجلیلکند

وبهطورخالصه،بیشازشخصیتخودرشیدالدین،تصویری

انتزاعیازنمایندۀخطمشیسیاسیخاصیراستایشکند،

ولیدرچنینصورتیکلاثربایدبهشکلیدیگرتنظیممیشد،

مشابهرسالههایسیاسی–تعلیمیازقبیلسیاست نامه،اثر

معروفنظامالملکودیگرآثارمشابهآن.حتیاگرمتنبهشکل

نامههایشخصیبودنیزمیبایستانتظارداشتهباشیمکهبسط

وگسترشاینخطمشیخاصسیاسیپیگیرانهترومنسجمتر

نمونههای سایر همانند پندآموز، حکایات و میشد انجام

معمول،درجایجایآنگنجاندهمیشدواینقدرمسائلو

جنبۀشخصیدارند،درآنبهچشم
ً
نکاتجزئی،کهصرفا

نمیخورد.

دو.اگراینمکاتباتجعلی،هندوایرانی،ومربوطبهقرن

پانزدهمباشد،نمیتوانتوضیحدادکهچگونهنویسندهبهدرستی

بسیاریازمسائلریز،جزئیاتواصطالحاتیرابهکاربردهکه

فقطسیاستمداریمیتوانستهازآنهاباخبرباشدکهدرایران

دورۀایلخانیان)آستانۀقرنهایسیزدهموچهاردهم(زندگی

کردهباشدویکفردخارجینمیتواندآنهاراازذهنخودش

دربارۀایرانزمان
ً
درآوردهباشد.اگرنویسندۀمکاتباتواقعا

ایلخانیاناینقدرآگاهینداشتهکهحتیتاریختقریبیوزارت

است توانسته چگونه پس بداند، را رشیدالدین مرگ و

اصطالحاتمالیاتیزمانایلخانیانومعانیدقیقآنهامانند

مالوجهات1،قبچور2،قالن3رابداندکهمسلمانانهنداز

آنهاآگاهینداشتند؟4آیادرقرنپانزدهمیکمسلمانناآگاه

بندر قرنچهاردهم بداندکهدرشروع هندیمیتوانست

اصلیایراندرتجارتباهندبصره5بودونههرمز)آنچنانکه

چگونهمیدانستکه
ًً
درنیمۀدومقرنپانزدهمبود(؟یامثال

کشاورزاناطرافمرودرپیآزارواذیتیتحملناپذیربه

بار کردند؟ کوچ منطقۀهرات(6 )در سکونتگاههایجدید

1.مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص19آ-51آ،)ش13و22(.

2.همان،ص19آ)ش13(.

3.همان،ش48آ)ش22(.

دربارۀ اثری است، مینورسکی و. و مینوی توسی نصیرالدین اصطالح این .4

شرقی  مطالعات  مدرسه  بولتن  م.مینوی، فارسی، زبان به شده منتشر داراییها،

 трактат .763جلد1،ص761و،)Bulletin of the School of Oriental Studies(
о финансах,изд.пере.текста.м.минови и В.минорского

5.مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص7آ-8ب)ش6(.

6. مکاتبات رشیدی،58ب،)ش27(»ذیلجامعالتواریخ«،حافظابرو،منتشرشده

بهزبانفارسی،متنخانبابابیانی،تهران1313ش،ص20.
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

این تمام نمیتوانسته جعلکننده که میکنیم تکرار دیگر

جزئیاتراازخودشبسازد.

درنهایت،شباهتاظهاراتمشخصنویسندۀنامههابا

ایدههایسیاسیکهپایهواساساصالحاتغازانخان)695-

704ق/1295-1304م(بود،صحتمکاتباتراتأییدمیکند:

ضرورتنزدیکشدندستگاهحاکمۀمغولباسرانفئودال

جامعۀایران،لزوماحیایسیستممالیاتکشاورزیپیشینکه

ازمیانرفتهبود،وبهتبعآنکاهشفشارمالیاتیبرکشاورزان،

دفاعازآنهادربرابرظلموستماشرافنظامیچادرنشینترکی

–مغولی،وبهبودتشکیالتکارمندانمالی1تفکراتنویسندۀ

نامههادرموردلزومحفظسطحمعینیازرفاهکشاورزان

بهعنوانمالیاتدهندگاناصلی2وهمچنینحفظعشرازکل

کار دولت درزمینهای که برداشتیکشاورزانی محصول

مییافت(3 تعلق خزانه به محصول عشر )شش میکردند

بهشدتیادآورسخنانغازانخاناستکهبهنمایندگانسران

نظامیچادرنشینمغولیمیقبوالندکهچپاولداراییهای

کشاورزانایرانیفقطدرصورتپیرویازاعتدالعقالنی

ومستأصلنکردنرعایاامکانپذیراست.4چنینتطابقیدر

صورتیطبیعیجلوهمیکندکهنویسندۀنامههاومجریو

الهامبخشاصلیاصالحاتغازانخانرایکنفربدانیم.

بنابراین،درکلفرضیهلویبیپایهواساسبودهوقابل

پذیرشنیست.پیدایشمقالهلویدرنوعخودنمایانگریکی

نمایندگان آثار ما زمان در است. زمانه خصوصیات از

تاریخنگاریکشورهایبورژوافاقدایدههایپیشرووثمربخش

هستندوبسیاریازاوقاتبافرضیههاونقدهایبهشدت


ً
امااساسا انقالبیهمراهمیشوند، باظاهریبسیار افراطی

نقدهاییبیحاصلهستند.یکیازمحبوبترینانواعنقدهای

افراطیمیلبهانکارصحتآثارادبیمشهورومعرفیآنهابه

1. مکاتبات رشیدی،مراجهشودبهنسخۀخطیص49بو50آ)ش22(.

2.همان،ص7آو7ب)ش5(،10آ)ش7(،35آ-35بو48آو50ب)ش22(.

3.همان،ص51آ)ش22(

4.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبول،638،ترجمۀآ.ک.آریندسا،ص263،

تحلیلسخنغازانخان،نسخۀخطیاستانبول،ص581و625،ترجمۀآ.ک.

آریندسا،ص213و253.

سخنمشابهدرخصوصسرقتغازانخانازامیرانکشاورزانوچادرنشینان

سرمایهداردرمجموعۀاسنادرسمیفارسیقرنچهاردهم،دستور الکاتب،محمد

نخجوانی،نسخۀخطیدستنویسانستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیر

،)No. F-185(185.شوروی،نویسندهتیِزنهاوزن،رونوشتویننسخۀخطیشاف

ص34آو34ب.

مثابهآثارجعلیمتأخر،بدونتجزیهوتحلیلدقیقزبانشناختی

وبراساسفرضیههایضعیفوخیالیاستکهباالگوی

واحدویکسانیساختهمیشوند.اگرنوشتناثرمذکورمنسوب

بهفالنشخصیتتاریخیباشد،آنگاهاونمیتوانستهچنینو

چنانبنویسد،بلکهمیبایستاینطوروآنطورمینوشت.به

کمکچنینروشیتنهادرطیدوسالاخیرپرفسورفیضی،

پژوهشگرمسلمانهندی،رسالۀسیاست نامۀنظامالملک5را

اثریجعلیاعالممیدارد؛مینوی،استادایرانی،اثباتمیکند

کهفردوسیهرگزنمیتوانستهشعریوسف و زلیخا 6 راسروده

باشدوپرفسورلوینیزصحتنوشتههایرشیدالدینرانفی

میکند.

امااگرچهمانمیتوانیممانندلوینامههایرشیدالدینرا

جعلیبدانیم،ادعاهمنمیکنیمکهنامههادرستهمان
ً
کامال

طوریکهبهقلمرشیدالدینیامنشیوی،محمدابرقوهی،

نوشتهشدند،بهدستمارسیدهاند.میتواناحتمالالحاقاتیرا

نیزدرنظرگرفت.شماراندکیازنظریاتلویازاینجهت

سزاوارتوجهاست.درمکاتباتمیتوانچندیناشتباهتاریخی

کهلویبهآنهااشارهکردهبود،یافت.البتهتاریخ780ق)1378

-1379م(کهپیشتربهآناشارهشد،چیزیبیشازیکاشتباه

سادهنبود.اماتاریخنامهفرستادهشدهبهخواهرزادۀرشیدالدین،

خواجهمعروف،حاکمعانا،حدیثهورحبه،درسال690ق

)1291م(ممکننیست7،زیراهمانطورکهازمحتویاتنامه

)716-704ق/ خان الجایتو سلطان زمان در برمیآید،

ازشهرسلطانیهفرستاده
ً
1304-1316م(نوشتهومشخصا

شدهاست.اینشهردرزمانارغونخان)683-690ق/

1284-1291م(بناشده،امانامسلطانیهرااززمانالجایتو

که است دشوار نیز مسأله این توضیح است. گرفته خان

چگونهدریکیازنامهها8ازفقیهعضدالدینایجیبهعنوان

 )The Wasaya and5.فیضالحسنفیضی،وصایاوسیاستنامۀنظامالملک

)Siyasatname of Nidham-ol-Mulk،فرهنگ اسالمی،ش4،اکتبرونوامبر
1946،حیدرآباد،ازسیاست نامهمتأسفانهنسخۀچاپشدهوتکنگارهایتابهاکنون

دردسترسنیست.پرفسورروسیب.انزاخودربراساسیکمبنایفیلولوژیکی

قویصحتبخشاصلیایناثررانشانمیدهدوجاییبرایشکنمیگذارد.

.(В журнале “рузгар-е ноу”)6.مجلهروزگار نو،چاپ5،لندن1946م

7.مکاتبات رشیدی)ش7(،قدیمتریننسخۀخطیبروان،ص26ب،ر.ک:نسخۀ

خطیدستنویسانستیتوشرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیرشوروی،ص10

ب،تاریخندارد.

8.ش19ازقدیمیتریننسخۀخطیبروانر.ک:نسخۀخطیدستنویسانستیتو

شرقشناسیآکادمیعلوماتحادجماهیرشوروی،ص28آو28ب،ایننسخهدقیقا
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حقوقبگیرنامبردهشدهاست.فقیهورجلسیاسیمعروف

بهایننام1،درحدودسال1300میالدی)700ق(بهدنیاآمد

وتازمانمرگرشیدالدینهنوزفردیجوانبودوشهرتی

نداشت.تاریخنامهایکهدر670ق)1272م(ازطوسبه

نیزمشکوک امیرسوتای،حاکمموصل2فرستادهشدهبود،

است؛مشکوکنهبهآنعلتکهبهعقیدۀلویرشیدالدیندر

اینزماننمیتوانستهدردیوانمالیهمشغولکاربودهباشد،بلکه

1290م دهۀ3 از قبل تا جامع التواریخ در که علت این به

)689ق(هیچاشارهایبهامیرسوتاینشدهاست.

بهنمونههایاشتباهتاریخیکهلویآوردهاستمیتوان

نمونۀدیگرینیزافزود:نامهبهفقهایهمداندرموردساخت

بیمارستانوداروخانهایتوسطرشیدالدیندرهمدان،شهر

درسال690ق)1291م(4وازشهرقیصریه
ًً
زادگاهش،ظاهرا

اینواقعهنمیتوانسته
ً
فرستادهشدهاست،درحالیکهقاعدتا

پیشازوزارترشیدالدین)1298م(رخدادهباشد.البتهاین

مکاتبات تمام که نمیدهند حق ما به تاریخی5 اشتباهات

رشیدالدینراساختگیبدانیم،کاریکهلویمرتکبشد.زیرا

غیرموثق اطالعات و تاریخی اشتباه هم جامع التواریخ در

واضحیدربارۀمعاصرانوجوددارد6،اماکسیفکرنمیکندکه

ایناثرنیزجعلیومتعلقبهدورههایبعدیاست.

این برای متقاعدکنندهای توضیحات میتوان ما نظر به

اشتباهاتتاریخیپیداکرد:غیرازاینسهنامه،هیچنامۀ

اینسهنامهنیزدرابتدابدون
ًً
دیگریتاریخندارد.احتماال

تاریخبودند.همۀنامههابدونهیچنظمزمانیمشخصیدر

کناریکدیگرقرارگرفتهاند.تالشبرایمرتبکردنآنهابر

وجودندارد.

1.تنهااگرمنظورشخصمعاصریکههمنامرشیدالدینومعروفبوده،نباشد.

2.مکاتبات رشیدی،نسخۀخطی،ص21آ،22ب)ش15(.

3.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبولی،ص550،ترجمۀآ.ک.آریندسا،ص153.

4.مکاتبات رشیدی،)ش42(،براساسلیستبراون.

5.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبولی،ص451)نبردمغولهاباسلطانسلجوقیان

غیاثالدینکیخسرویدومفوتشدهدرسال1245قوتاریخگذاریدر655

با مطابق هجری 641 درست تاریخ جای به 1257میالدی با مطابق هجری

وفات تاریخ افتد، می اتفاق اباخان زمان در واقعه ،504 ص 1243میالدی،

1282میالدی،مربوطبهسال700هجریمطابق1300و1301میالدی،ترجمۀ

آ.ک.آریندسا،ص33و92.

6.جامع التواریخ،نسخۀخطیاستانبولی،ص484،ترجمۀآ.ک.آریندسا،ص57،

)سعدوناتابکوفرمانداردرشرقگرجستان،اسمپسرشراازیکیازشاهانشرق

گرجستانداویدامیگیرد)اولوداویدا،1247-1270ق.(،درواقعسعدونیکیاز

خاندانشاهگرجینبوده.

مبنایتاریخنگارششانپسازمرگرشیدالدینانجامشد.ولی

درچهزمانی؟بهاحتمالزیادپسازاعادۀاعتباراووانتخاب

پسرش،امیرغیاثالدینمحمدرشیدی،درپستصدارت

دراینزمانخاندانرشیدیبه
ً
عظمی729ق)1328م(دقیقا

تدابیرواقداماتیبرایجستوجووجمعآوریدستنوشتههای

رشیدالدیندستزدند.دربینسالهای1328تا71336

میالدی)729-737ق(ویرایشنامههایرشیدالدینانجام

شد.شایدتالشبرایتاریخگذاریبرخیازآنهانیزدر

همانزمانانجامشد،تالشیکهناموفقازآبدرآمد،زیرا

اطالعاتموثقیوجودنداشت.دراینمیانشایدالحاقاتی

سیمای ساختن آرمانی و تکریم و تجلیل هدف با نیز

رشیدالدینبهنفعوراثشبهمتناضافهشدهباشد.اماچون

اینمطالبالحاقیممکناستدرطیدودههپسازمرگ

رشیدالدینانجامشدهباشند،نمیتوانندبهارزشمنشآتبه

عنوانیکمنبعتاریخیگرانبهاخدشهایواردکنند.باقبول

ما دارد، وجود نامهها متن در نیز الحاقاتی که فرض این

میتوانیمبهمحتوایآنهادرخصوصزندگینامۀرشیدالدین

اجتماعی- شرایط اما کنیم. رجوع بیشتری احتیاط با

اقتصادیوفضایجامعهدرسالهایآخردهۀسیازقرن

چهاردهمهمانندشرایطبیستتاچهلسالقبلازآنباقی

نیز پسرانش که رشیدالدین ایدههایسیاسی است. مانده

او نامههای تصحیح حین در بودند، موافق آنها با 
ً
کامال

تحریفنشدند.بههمیندلیلمنشآت رشیدیازنظرتاریخ

منابع از یکی همچنان خود، زمانۀ اجتماعی – اقتصادی

پرمحتواومهماست.

7.غیاثالدینمحمدرشیدیدرسال1336قکشتهشد.


