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قطب الدین شیرازی و

 رشید الدین همدانی

یکیازآثارمهمفارسیدانشمندپرآوازه،قطبالدینشیرازی،

ابوالثناء وی کامل نام است. منتشرشده ایران در بهتازگی

شافعی شیرازی مصلح بن مسعود بن محمود قطبالدین

723هـ(کهبا 710هـ(است،وابنالفوطی)642ـ )634ـ

اوارتباطشخصیداشت،ازاوباعبارت»شیخما«یا»شیخ

ماطبیبالدین«)ابنالفوطی،54/5و140/4(یادکرده،وخانۀاورا

درچرندابتبریز»حضرت«ویا»زاویه«نامیده،کهدرآنبا

گروهیازدانشمندانوحکیمانوبزرگاندیدارکردهاست.

ویدربارۀیکیازهمینبزرگانمیگوید:»اورادرحضرت

موالوشیخمانقطبالدینشیرازیدیدم....،وآندرچرنداب

تبریزودرزاویۀموالناقطبالدینبود«،ویا:»اورادرحضرت

شیخمانقطبالدینشیرازیدیدم«)همو،138/4،470/3و4/

140(.وایندیداردرربیعاالّولسال706هـرویدادهاست

)همو،138/4و498/4(.مادراینجابنانداریمشرححالکاملی

ازاحوالقطبالدینشیرازیارائهکنیم،واینکاررابهمقدمۀ

کتابأخبار المغولکهآنرابهزبانعربیترجمهکردهایم،موکول

میکنیم.

دست نوشت کتاب

ایندستنوشتمجموعهایاستبهخطخودِقطبالدین

شیرازیکهدرکتابخانۀآیتاللهمرعشینجفیدرشهرقم

نگهداریمیشود.1تاریخکتابتایندستنوشتپیشازپایان

1ایناثردرسال1391ش./1434هـق./2013م.بامقدمۀسیدمحمودمرعشی

نجفیازسویهمینکتابخانهبهصورتعکسیمنتشرشدهاست.مادراین

نوشتهبهشمارۀصفحاتاینچاپارجاعدادهایم.

یوسف الهادی
پژوهشگرومصححمتونتاریخی)نجفاشرف(
ترجمه:محّمدباهر

واپسینرسالۀاینمجموعهباعنوان»نسخةمسألةوردتعلی

السموأل«آمدهاست.قطبالدینشیرازیدرترقیمۀایناثر

مسعود بن محمود ه
ّ
الل خلق »أحوج است: نگاشته چنین

هلهبالحسنی،منخطالسموأل،وذلکفی
ّ
الشیرازی،ختمالل

َسرار2ربیعاآلخرمنشهورسنةخمسوثمانینوستمئة،وفی

همناآلفات«.
ّ
بلدةقونیة،حماهاالل

دراینمجموعه،آثارزیرآمدهاست:

* مجلس در اخالق،از:محّمدبنعبدالکریمشهرستانی

شافعیاشعری3)469ـ548هـ(بهزبانفارسی)ص27ـ

96ازچاپعکسی(.ایناثرازآغازافتادگیدارد،ودکتر

آذرشبآنرابهزبانعربیترجمهکردهودرپایانتصحیحخود

ازکتابمفاتیح األسراِر شهرستانی آوردهاست)نکـ:شهرستانی،

1090(.عنوانایناثردراینکتابچنیناست:»هذا 1064/2ـ

مجلسعقدهاإلمامتاجالدینمحمدبنعبدالکریمالشهرستانی

هبغفرانه«.
ّ
)واعتقدهواعتمده(،تغّمدهالل

*ابتدای دولت مغول و خروج چنگیزخان،از:قطبالدین

شیرازی،بهزبانفارسی)ص70ـ103(.استادایرجافشار

ایناثرراتصحیحوباعنوان اخبار مغوالن در انبانۀ قطبچاپ

کردهاست.

*نکت لطیفة فی العلم والعمل4یا اللمعة الجوینیة،از:

سعدبنمنصوربنسعد،عزالدولةابنکّمونۀیهودی)د:683

144(.آقابزرگطهرانیمینویسد: هـ(بهزبانعربی)ص105ـ

»شماریازآثارابنکّمونهبهخطخوداودرخزانۀغروینجف

نگهداریمیشودکهتاریخکتابتآنهااز670تا679هـاست،

ویکیازاینآثار اللمعة الجوینیة فی الحکمة العلمیة والعملیة

الدینمحمدبن نامصاحبدیوانشمس به استکهآنرا

بهاءالدینمحمدجوینینگاشتهاست«)آقابزرگطهرانی،286/2(.

*تنقیح األبحاث فی البحث عن الملل الثالث،از:ابنکّمونه
5.)284 بهزبانعربی)ص145ـ

بنعباسمغربی بنیحیی از:سموأل الیهود، إفحام  *

در .)314 ـ 286 )ص عربی زبان به هـ(، 570 ح )د:

2َسرارالشهر:واپسینشبماه.

3بنابرآنچهدکترآذرشبدرمقدمۀخودبرکتابمفاتیح األسرارنوشتهاست.

4اینعنوانیاستکهابنکّمونه،نویسندۀاثر،درآغازآننوشتهاست.

5دربارۀاینکتابواعتراضهایمردمعوامیکهقصدجاننویسندۀآنراکرده

بودند،نکـ:ناشناخته،کتاب الحوادث،476.
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دستنوشتایناثر)ص285(وتاریخکتابتآن)558هـ(

چنینیادشدهاست:»منأمالیالسموألبنیحییبنعباس

المغربیفییومالجمعةفیتاسعذیالحجةسنةثمانوخمسین

وخمسمئة«.

*نسخۀمسألة وردت علی السموأل من بعض الزنادقة 

.)320 المتفلسفة،ازسموأل،بهزبانعربی)ص315ـ

ازاینمجموعهسهاثِر1. مجلس در اخالِق شهرستانی؛

2.ابتدای دولت مغول و خروج چنگیزخان،ازقطبالدین

شیرازیو3. إفحام الیهوِد سموألمغربی6،منتشرشدهاست.

 کتاب اخبار مغوالن و اهمیت آن

اهمیتایناثرازآنروستکهنویسندۀآندرزمانوقوع

در درست اسالم، جهان به مغوالن حملۀ رویدادهای

هوالگو روزگار یعنی آن، آغازین مراحل حّساسترین

میزیستهاست.دراینروزگارقالعاسماعیلیاندرایراننابود

شدوعراقهدفحملۀمغوالنقرارگرفتواینحملهبه

سرنگونیخالفتعباسیانجامید.

درهمینآغازنوشتار،ناگزیربایدحقیقتمهمیرابیانکنیم

دربارۀ بارتولد دارد: ارتباط مغول حملۀ ویژۀ منابع به که

رویدادهایسدههایسیزدهموچهاردهممیالدی/هفتمو

هشتمهجریازظهورکتابهایتاریخیبهزبانفارسیسخن

میگویدومینویسد:»...درایرانتألیفاتتاریخیدرآن

دورانبسیارپیشرفتکردهبود«)بارتولد،137/1(.برتشنایدرنیز

میگوید:»کتابهایتاریخیمااروپاییانیکهبهتاریخمغول

بهطورکلیبهنگارشهایتاریخنگاران
ً
پرداختهایم،تقریبا

مسلماندرسدههایسیزدهموچهاردهممیالدی/هفتمو

هشتمهجریمستنداست...،وتاریخنگارانچینیومغولی

بههیچروینتوانستهاندروایتهاوجزئیاترویدادهایاین

دورانراهمچونتاریخنگارانتوانمندایرانیبهرشتۀتحریر

پرآوازۀ پژوهشگر مورگان، دیوید )برتشنایدر،220(. درآورند«

تاریخمغول،دربارۀآنچهکهبهطورکلیبهمنابعتاریخیدورۀ

مغولمربوطمیشود،میگوید:»نویسندگانتاریخمغولباید

دردرجۀاولبهزبانفارسی،وبعدبهزبانچینیآشناییداشته

باشند«)تیموری،550(.

6ایناثرچندینبارباعنوان بذل المجهود فی إفحام الیهودبهچاپرسیدهاست.

مندراینجابرخودالزممیدانمبهایننکتهاشارهکنمکه

فنتاریخنگاریدرزبانعربینیز،بهویژهنزدتاریخنگاران

مکتببغداد،رشدچشمگیریداشتهاست.اینتاریخنگاران

آثاریراپدیدآوردندکهبسیاریازهمتایانخودرادرآنسوی

مرزهایجغرافیاییعراقبرآنداشتتاازآبشخورمکتب

 کهباکمالتأسفبهدستفراموشیسپردهشدهبودـ بغدادـ

بهرهگیرند،واینمکتب،مکتبیاستکهنگارندهافتخارآنرا

داشتهاستکهبراینخستینباردرنگارشهایخودازآنبا

عنواِن»مثلثطالییتاریخنگارانبغداد«یادکندواینان،کسانی

هستندکهبنابهتعبیرمن،راویاِن»روایتبغدادیازحملۀ

مغولبهعراق«بهشمارمیروند.اینروایت،روایتیاست

حقیقیکهراویانشباچشمانخویشرویدادهارادیدهاندو

درآتششسوختهاند.اینروایت،نقطۀمقابلروایتساختگی

شامی/مصریاستکهبرپایۀشایعاتیاستواراستکهبه

دستتاریخنگارانیهمچونذهبی،ابنکثیر،ابنشاکر،سبکی،

ابنتغریبردی،و...نوشتهشدهاستکهچنددهه،وحتی

شماریازآنانچندسده،پسازحملۀمغولبهعراقپابهعرصۀ

وجودنهادهاند،وهیچگاهبهبغدادنرفتهاند.

مثلث طالیی تاریخ  نگاران بغداد

تاریخنگارانبغدادسهتنازافرادهمروزگاریهستندکهدر

نقلروایتهایتاریخیوفعالیتدراینعرصهبایکدیگر

ارتباطدارند،وبهحقمیتوانآنانرانسلنوابغتاریخنگاران

بغدادخواند.برایاینتاریخنگارانشرایطنگارشتاریخیبه

خوبیفراهمبودهاست،درحالیکهدیگرتاریخنگارانبهندرت

ازچنینشرایطیبرخورداربودهاند.ایناندربغداد،پایتخت

خالفتعباسیزادهشدهاندودرسایۀحکومتهاییکهرعب

ووحشتآنهارااحاطهکردهبود،زیستهاند.اینتاریخنگاران

بههنگامحملۀمغولبهبغداددراینشهربودهاندورفتارزشت

وناروایمغوالنرادرآندیدهاند،وپسازآننیزدرسایۀ

حکومتمغوالنزندگیکردهاندوازدنیارفتهاندودرهمین

شهربهخاکسپردهشدهاندوحتییکیازاینسهتن)ابن-

الفوطی(،درگیرودارهمینرویدادها،بههمراهبرادرخودبه

اسارتمغوالندرآمدهاست.اینسهتاریخنگارعبارتنداز:

شافعی بغدادی ابنالساعی به معروف انجب بن علی
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674هـ(؛ظهیرالدینعلیبنمحمدبغدادیمعروف )593ـ

بهابنالکازرونیشافعی)611ـ697هـ(؛وعبدالرزاقبن

احمدمعروفبهابنالفوطیشیبانیبغدادیحنبلی)محّرم

محّرم723هـ(.اینسهتنفرصتطالییکممانندی 642ـ

رابرایآگاهیازحقیقترویدادهایآنسالیانسیاهفراهم

کردهاند.ایندرحالیاستکهبیشترینۀآثاراینتاریخنگاران

گمشده،وآنچههمکهازآثارایشاندردسترساست،ازسوی

بسیاریازتاریخنگارانپسینیکهاینمطالبرابادیدگاههای

کهازیکدیگرارثبردهاندوبهبازنویسیوتکرار تیخودـ
ّ
سن

ناسازگارمیبینند،نادیدهگرفتهمیشودو آنهاعادتکردهاندـ

ازنقلآنهاخودداریمیورزند.اماواقعیتایناستکهآثار

موجوداینسهتن،ونگارشهایارزشمندآنانکهدرمنابع

پراکندهاست،برایارائۀروایتیتازهویکپارچهکهبتواندبر

گوشههایتاریکوناپیدایواقعۀحملۀمغولبهبغدادروشنایی

بخشد،کافیاست.

اینکهاینجاازاینمکتبتاریخنگاریسخنگفتیمازآن

روستکهمتنموردنظرماـکهآنراقطبالدینشیرازیبه

برخاستهازهمینمکتباست؛یعنیمکتب نگارشدرآوردهـ

از گروهی میتوان میان این در و بغداد، طالیی مثلت

685هـ(،رشیدالدین تاریخنگارانیهمچونابنالعبری)623ـ

718هـ(،ابنالطقطقی)زندهدرحدود720 همدانی)648ـ

هـ(7،وهندوشاهنخجوانی)زندهدر724هـ(راازپیرواناین

مکتببهشمارآورد.

درهمینبارهگفتنیاستدرستدرزمانیکهتاریخنگاران

بهویژهایلخانانایرانیکهبه ایرانیبهدربارپادشاهانمغولـ

دیناسالمرویآوردهبودندـپناهآوردهبودندوبااینکار

بسیاریازآثارخودراازنابودینجاتدادند،حمالتپیدرپی

تبهعراقپسازحملۀمغول،موجبشدبیشترینۀ
ّ
ودرازمد

آثارتاریخنگارانمکتببغدادازمیانبرود.دراینمیانحتی

آثاریکهدستتقدیرآنهارابهسرزمینشامروانهساختهبود،

ازگزندنابودیوسوختندرجریانحمالتپسینیمغوالنبه

از این،چونیکی بر افزون نماندند. امان در اینسرزمین

آگاهی آثار این از نیز شامی/مصری مکتب تاریخنگاران

7تاریخدرگذشتابنالطقطقیرابرپایۀتحقیقسیدعالءموسویدرمقدمۀکتابیاز

ابنالطقطقیباعنوان المختصر فی مشاهیر الطالبیة واألئمة االثنی  عشرذکرکردیم.

مییافت،ازنقلمطالبآن،آنگونهکهدرآنآثارآمده،خودداری

میورزید،وآنمطالبرابانگارشهایسایرتاریخنگاران

درهممیآمیخت،ویابخشیازآنراچنانبرمیگزیدکهبا

دیدگاهاعتقادیاشسازگارباشد؛همچنانکه،برایمثال،ذهبی

باآثاریکهازابنالکازرونیوابنالفوطیبهدستشرسیده

چنینکردهاست.

اهمیت تاریخی کتاب

کتاباخبار مغوالن،دربرگیرندۀبرخیآگاهیهاییاستکه

ممکناستماباآنهاازطریقدیگرمنابعمربوطبهتاریخمغول،

بهویژهجامع التواریخ رشیدالدینهمدانی،آشناشدهباشیم.

اینمسئلهگرچهبیانگراهمیتاخبار مغوالناست،امابرخی

ازمطالبآنآگاهیهاییاستکهتنهاقطبالدینازآنهایاد

کرده،وجایشگفتینیست؛چراکهقطبالدیندرزمانحملۀ

مغوالنبهفرماندهیهوالگوبهقالعاسماعیلیاندرایران،و

پسازآندرزمانحملۀآنانبهعراقمیزیسته،واینحملهای

استکههوالگوبهفرمانبرادرش،منکوقاآنآنرابرعهدهداشته

است.قطبالدینهمچنینازچیرگیهوالگودرادارۀکشور

سخنگفتهاست:»...واینبالدکهاگرکسیبهافسانهشنیده

باشدتعجبماندبهتمامتمستخلصشد،یعنیازماوراءالنهر

تادمشقوازبادیۀعربتاروس،وازهندوستانتاخوارزم.

چنانکهبسیاراوقاتدربارگاهاودیدهایمکهکاراینوالیات

بهیکروزعرضهداشتندیواوبرهریکازانحکمنیکو

فرمودی«)قطبالدینشیرازی، ابتدای دولت مغول،گ24ب(.

مانمیدانیمکهقطبالدینچهوقتبهدربارهوالگوراه

یافت،اماجزئیاتیکهازآغازحملۀمغولونقشآفرینیحاکمان

مسلمانبااعزامسپاهوارسالجنگافزاروتجهیزاتنظامیو

رهسپاریآنانباهوالگوبرایحملهبهعراقدرسال656هـو

باور این به را ما سرنگونیخالفتعبّاسی،پیشمیکشد

میرساندکهاودرآنبرههدردرباربودهاست.

همسانی نوشتۀ قطب  الدین و رشیدالدین

710 همسانیبخشیازعباراتقطبالدینشیرازی)634ـ

718هـ(تاجایی هـ(بانوشتههایرشیدالدینهمدانی)648ـ

همسانیدرواژگانوالفاظمیرسد،پرسشیعلمیرا
ّ
کهبهحد
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داشتِن کار و سر دلیل به ـ ما آنکه بهویژه برمیانگیزد؛

برآنیم تبامتونمکتببغداددربابحملۀمغولـ
ّ
طوالنیمد

کههردوتاریخنگار)قطبالدینورشیدالدین(درگفتاوردهای

خودبهمتونمکتببغداداستنادجستهاند،ودرعینحال

نسبتبهمشاهداتشخصیخویشنیزبیتوجهنبودهاند،و

اینمسئلهموجبشدهاستکههردویآنهادرروایتاخبار

ویژۀخودبهگونهایمنحصربهفردعملکنند؛اینامریطبیعی

استوماآنرادرنگارشهایهردوتنمیبینیم.

براینمونه،میتوانبهمتنویژهایکهدرآنازنقشۀ

فرماندۀ و کوچک، دواتدار فرزند جاللالدین، زیرکانۀ

حعبّاسی،یادشدهاشارهکردکهاوباایننقشه
ّ
نیروهایمسل

توانستخودوخانوادهاشرابهسرزمینشامبرساند.وی

درجریانحملۀمغولبهبغداددرسال656هـخودرابه

هوالگوتسلیمکردوهوالگوویرافریفتوبهقتلرساند.

عبارات کنار در را قطبالدین عبارات اینجا در  ما

رشیدالدینمینهیموتاجاییکهممکنباشدآنراگزیده

میکنیموبهمقایسهآندومیپردازیم:

*پسردواتداركوچکراكهاینپسرراجاللالدینمیگفتندبركشیدهبود

وبزرگكرده،واوخویشتنراچنانفرانمودهكهدرهمۀممالکولشكرهوالكوازو

مشفقتروراستگویترنیست.

رکقفجاقهستكه
ُ
*اینجاللتقریركردكهدروالیتخلیفههنوزچندهزارت

همراهدان]اند[وهمشیوۀآنوالیتدانند.اگرپادشاهفرماندهدبرومایشانرابیاورم.تا

چونبهجنگبركهرجعتفرمایىایشانرابیاوریموپیشرویكنندووقوفدهند.

)دراینجاحدود20سطردربارۀرویدادهاییاستکهتنهاقطبالدینآنهاراذکر

میکند،وپسازآندوبارهسخناوبارشیدالدینهمسانمیشود(.

*واورامثالفرمودكههركس]را[كهاینجاللمصلحتدانداسپوسالحو

ساختوبرگونفقهتمامبدهند،حاكمانبغدادوهیچآفریدهبهمیانكاراودرنیاید،تاآنچه

بهاوفرمودهایمساختهگرداند.

*جاللبهبغدادشددرشهورسنۀاثنینوستینوستمائة،وهركهرادانست

وآنچهبااوگفتندكهاینمردىاستبهكارآمده،خواهدرسپاهگیریوخواهدر

فیهمیگفتپادشاهمرافرستادهاستتا
ُ
نوعىدیگر،ایشانراطلبمیكردودرخ

شماراببرمكهدرپیشلشكرداردكهآنجابمیریدیانامبرآورید.اگرخودآنجاكشته

شویدبهجائىدیگرتانهمینشغلبرجاخواهدبود.

*اكنونشماهمهمرامیدانیدكهكیستمومنرواندارمكهشماراعلفشمشیرسازمبه

جهتكافر]ی[.مناندیشهمیكنمكهباآنكهپادشاهبامندرغایتعنایت]متن:عتاب[

است،ترکایندولتواقبالكافریبگویموخودوشماراازدستاینمغوالنبیرونافكنم.

*چوناواینسخنبگفتهمهبهقولاوفریفتهشدندولشكریجمعشد.او

یکباربهلشكربرنشستوطبلبزدوبرجسربغدادبگذشتوتاختبهعربخفاجه

تریچندغارتبیاوردوازخزانۀبغدادجهتاینمقدارلشكر
ُ
كردوگاومیشیچندوش

كهخودجمعكردهبوداسپوسالحونفقهوعلوفۀتمامبستدوآنجماعترابازنو

فرزندوهرچشانبودكوچفرمودكردنوبازطبلبزدوبرجسربغدادبگذشت.

*گفتزنانوبچگانراباخودببریمتازیارتمشاهدمقدسۀائمهدریابندكهباشد

كهمارابعدازینمقامدروالیاتدربندوآنحدودباشدوبااینجانیفتیمومامردان

برویموآزقا]ی[راهراازعرباولجهایبیاوریم،یعنیغارتی،وبرفت.

*چونازفراتبگذشتزنانخودراوعاّمۀلشكرراگفت:مناندیشۀشامومصر

همازینجابازگردند.
َّ
دارم،هركهازینجاموافقتمیكندفبِهاونعمه،واال

*ایشانرااگرنیزدلنبودكهبروندازبیمنیارستندگفتكهبازمیگردیموبهیک

باربدینشیوهساختهوپرداختهبهشامرفتند.

*وچوناینسخنبهسمعپادشاهرسید،بهغایتیبرنجید)اخبارمغوالندرانبانۀ

.)43 قطب،39ـ

*وجاللالدینپسردواتداركوچکرابركشیدهبودوبزرگگردانیده؛واوخودرا

ولوِسپادشاهازومشفقتركسینیست.
ُ
درنظِرپادشاهچنانفرانمودهكهدرهمها

*ودربندگىعرضهداشتكهچونعزمدشتِقپچاقمصّصماست،دروالیات

رکقپچاقهستندكهراهورسومقپچاقباشینیكودانند.اگر
ُ
خلیفههنوزچندینهزارت

مهباشند.
ّ
فرمانشود،بروموایشانراجمعگردانمتادرجنگبِركایمقد

امبغدادهرچه
ّ
*هوالگوخانپسندیدهداشتواورایَرلیغوپایزهفرمودكهحك

جاللالدینخواهداززروسالحوآالتبدهندوهیچآفریدهبهمیانكاراو

درنیاید،تامهّمیكهبدانموسوماست،ساختهگرداند.

ینوستمائة،بهموجبفرمانبهبغدادرفتو
ّ
*ودرشهورسنۀاثنتینوست

بهكنایتو
ً
هركسراكهدرسپاهیگریپسندیدهدیدبهدستآورد،واحیانا

تعریضمیگفتكهپادشاهشمارامیبردسپربالیخصمكندتاآنجابمیریدیانام

آورید؛واگردرآنجنگكشتهنشوید،بهمصافیدیگرشماراهمینواقعهمقّرر

خواهدبود.

*وشماحسبونسبمنمیدانیدكهچگونهاستوباشماجنسیت]ص:

چهنسبت[دارم،وهرچندهوالگوخانرابامنعنایتتماماست،روانمیدارمكه

شماراعلفشمشیرگردانم.میاندیشمكهترکاقبالودولتمغولبگیرموخود

راوشماراازفرمانمغولبازرهانم.میبایدكهبامنمرافقتوموافقتنمایید.

*آنقومبهقولاوفریفتهشدند،وبعدازآنکهآنلشكریانمتفّرقراجمع

گردانید،باطبلوعلمبرنشستوبهدجلۀ]ص:جسر[بغدادبگذشتوبرعرب

خفاجهتاختنبرد،وگاومیشوشتریچندبهغارتبیاورد،واجرتومایحتاج

لشكریانازاسبوسلیحونفقهازخزانۀبغدادبستد؛وبازلشكریانرابازنو

بچهواتباعواشیاعواقمشهوامتعهكوچفرمودوبازطبلرحیلبزدوبرجسر

بگذشت.

*وگفت:اهلوعیالراباخودببریمتازیارتمشاهددریابیم،چهمنبعد

مقاممادروالیتدربندوشروانوشماخیخواهدبود؛ومالشکریانبرویمو

فاجهكهیاغیاندبیاریم.
َ
آزوقراهازعربخ

*چونازآبفراتبگذشت،سپاهیانراگفت:منعزمشامومصردارم،هر

كهبامنبیایدفبِها،واالهمازاینجابازگردد.

فاقاوبهراهعانهوَحدیثهبه
ّ
سر،هیچنتوانستندگفتوبهات

ِ
*ایشانازبیم

جانبشامومصررفتند.

*وچونآنخبربهسمعپادشاهرسید،بهغایتبرنجید)جامعالتواریخ،

.)931 930/2ـ

رشیدالدینهمدانیقطبالدینشیرازی

جستار

ی
دان

هم
ن 

دی
 ال

ید
ش
 ر

 و
ی

راز
شی

ن 
دی

ب ال
ط
ق

ی
اد
له
فا

س
یو



52

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

میتواند الفاظ و واژگان در متن دو این بودن همسان

سؤالبرانگیزباشدونشاندهدکه:

یکیازدونویسندهازدیگریبهرهگرفتهوباتغییراندکی

درعبارتهاازطریقجابهجاییواژهایباواژۀمترادفآن،ویا

افزودنوکاستنیکیادوواژه،همانعباراترانقلکردهاست.

هردونویسندهسخنخودراازمنبعسومیگرفتهاند،وما

بایدبهدنبالآنمنبعسومباشیم.

مابهیقینمیدانیمکهقطبالدینشیرازیاخبار مغوالنرا

بینسالهای681/680هـتا683هـنوشتهاست؛زیرااو

ازذکررویدادتکوداروبرتختنشستنارغوندرسالیادشده

فراترنرفتهاست.ایندرحالیاستکهدر12رجبسال700

هـنگارشتاریخمغولازسویسلطانمحمودغازانبرعهدۀ

رشیدالدینهمدانینهادهشد،وچونسلطانغازاندرسال

همانسال ربیعالثانی در درگذشت،رشیدالدین  هـ 703

بخشنخستکتابراکهبهتاریخمغولاختصاصداشتو

نامآنتاریخ مبارک غازانیبود،نزدسلطانمحمدخدابنده،

جانشینسلطانغازان،آوردوبراوعرضهداشت.

گفتنیاستباوجودآنکهقطبالدینشیرازیدرضمیر

ناخودآگاهخودهموارهبارشیدالدینهمدانیدرحالرقابت

بود،اماایندوباهمارتباطداشتندوحتیمدتیهردودرتبریز

اقامتگزیدند.بااینحالبعیدبهنظرمیرسدکهرشیدالدین

درزمانحیاتشازقطبالدینمطلبیرابرگرفتهباشدوسپس

ادعاکندآنمطلبازآِنخوداوست؛زیرااینموضوع،موجب

رسواییعلمیمیشد،وبهشهرتوآوازۀرشیدالدیِنوزیرو

طبیبونویسندۀصاحبنظردرعلومگوناگونخدشهوارد

میکرد.

ازسویدیگر،بدیهیاستکهقطبالدینشیرازینیزاز

کتابرشیدالدینبرنگرفتهاست؛زیرارشیدالدیننگارشآنرا

درسال700هـ،یعنی19سالپسازدستیازیدنقطبالدین

بهنگارشکتاب،آغازکردهاست.

بنابراین،تنهااحتمالیکهدراینمیانباقیمیمانداین

استکههردونویسنده،قطبالدینورشیدالدین،نوشتههای

باید آن که برگرفتهاند، ناشناخته و ثالث منبعی از را خود

نوشتههاییکیازاعضایمثلثطالییمکتببغدادباشد.

البتهبایدگفتهرآنچهایندونویسندهبهچشمخوددیدهویا

باگوشخودشنیدهاند،استثناست؛زیراآنهاتجاربشخصی

وویژهایهستندکهنقلدرآنهاراهندارد.

دراینمیان،نزدیکتریناحتمالبهواقعیتآناستکه

بگوییمشخصسوموموردنظر،ابنالفوطیاستکههمبه

این و است، بوده نزدیک رشیدالدین به هم و قطبالدین

سخنیاستکهاوخوددرکتابمجمع اآلداب بیانکردهاست.

ذهبیاورا»تاریخنگارجهان«نامیدهودربارهاشگفتهاست

که»اوکتابتاریخیبزرگیرانوشتولیآنرابهبیاضدر

دنوشتوآن
ّ
نیاورد8،وپسازآننیزکتابیدیگردرپنجاهمجل

رامجمع اآلداب فی معجم األسماء علی معجم األلقابنام

.)1494 نهاد«)ذهبی،1493/4ـ

رابطۀابنالفوطیبارشیدالدینهمدانیوبرخیازافراد

خانوادۀاونیزرابطهایاستواروهمراهبااحترامفراوانبوده

است.ویمیگویددرشهربغدادبایکیازعالمانروزگار،

مقابلهکردهومدت را جامع التواریخ ازکتاب دستنوشتی

درازیدرشهرسلطانیه،پایتختجدیدحاکمانمغولووزیر

ایشان،رشیدالدیناقامتداشته)براینمونهنکـ:ابنالفوطی،152/1،

465،262و372/2(،واینسخنمارابرآنمیداردکهبگوییم

ویبارهابارشیدالدیندیدارکردهاست.همچنینگفتنیاست

کهآخرینتاریخیکهبرایاقامتاودرسلطانیهبهدست

آوردهایم،رجبسال717هـ)همو،526/4(،یعنیکمتراز

یکسالپیشازکشتهشدنرشیدالدیناست.افزونبراینکه

اوباغیاثالدین،پسررشیدالدین،نیزرابطۀبسیارخوبیداشته

است)همو،456/2(.

پیشازایننیزازرابطۀابنالفوطیباقطبالدینشیرازی

سخنگفتیموازهمینرومیتواناینپرسشراپیشکشید

کهچهاشکالیداردکههردوتاریخنگاِرما)قطبالدینو

رشیدالدین(ازرابطۀخودباابنالفوطیبهرهگرفتهباشندوهر

یکبهصورتجداگانهوبدونآگاهیازبهرهگیریتاریخنگاِر

دیگر،بخشیازنوشتههایاورابهعاریتنقلکردهباشند.

افزونبراین،احتمالدیگریهموجودداردکهنبایدآنرا

نگارشهای از تاریخنگار دو هر اینکه آن و گرفت نادیده

موّرخانپرآوازۀآندوران،یعنیابنالساعیبغدادی)د:674

8ابنالفوطیاینکتابراالتأریخ والحوادثنامیدهوآنرابراساسسالوقوع

بکردهاست.ویدرکتابتلخیصمجمعاآلداب)براینمونه،
ّ
رویدادهامرت

نکـ:228/2،392،174/1،و...(بارهاازایناثریادکردهاست.
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هـ(،وابنالکازرونیبغدادی)د:697هـ(بهرهگرفتهاند؛چه

کتابهای نگارش از پیش مدتها اینان کتابهای آنکه

رشیدالدینوقطبالدینشناختهشدهبودورشیدالدینو

نگارشهای طریق از یا و مستقیم صورت به قطبالدین

معجم  بغدادیدرکتاب ایندوموّرخ از ـکه ابنالفوطی

ازنوشتههایآندوبهرهگرفتهاند. األلقاببسیارنقلکردهـ

منابع
-آقابزرگطهرانی،الذریعة إلی تصانیف الشیعة،ج2،بیتا،

بیروت.

-ابنالفوطی،کمالالدینابوالفضلعبدالرزاقبنتاجالدیناحمد
723هـ(،تلخیص مجمع اآلداب فی  شیبانیحنبلی)642ـ

معجم األلقاب،تحقیق:محمدالکاظم،تهران،سازمانچاپ

/ انتشاراتوزارتفرهنگوارشاداسالمی،1374ش. و

1416هـ.

-بارتولد،ترکستان  نامه )ترکستاندرعهدهجوممغول(،ترجمۀ
کریمکشاورز،تهران،نشرآگاه،1366.

-برتشنایدر،امیلیواسیلیویچ، ایران و ماوراءالنهر در نوشته  های 
و تاریخی )جستارهای میانه سده  های  مغولی  و  چینی 

جغرافیایی(،ترجمهوتحقیق:هاشمرجبزاده،تهران،بنیاد

موقوفاتدکترمحمودافشار،1381ش.

-تیموری،ابراهیم، امپراطوری مغول و ایران دوران فرمانروایی 
چنگیزخان و جانشینان او،تهران،دانشگاهتهران،1377ش.

تذکرة   هـ(، 748 )د: محمد شمسالدین ه
ّ
ابوعبدالل -ذهبی،

الحفاظ،بیروت،دارالکتبالعلمیة،بیتا.

غازانی(، مبارک )تاریخ التواریخ جامع  همدانی، -رشیدالدین
تصحیحوتحشیه:محمدروشنومصطفیموسوی،تهران،

مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،1394ش.

تفسیر  هـ(، 548 )د: عبدالکریم بن محمد -شهرستانی،
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