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 ١٣٧ هرامش – هزوح هاگپ

…………………………………….  

  واصالحات غازان خان رشید الدين فضل اهللا

  زمانی تھرانی

او ايام جوانى خود را در ھمدان به . خواجه رشید الدين فضل اهللا، پسر عمادالدوله ابى الخیر و نواده موفق الدوله ھمدانى است 

تحصیل علوم مختلف، به ويژه طّب گذراند و به عنوان طبیب به دستگاه اباقاخان وارد شد و تا آنجا پیش رفت كه به وزارت غازان و 

ھاى عربى، تركى و مغولى بود و اوقات فراغت  خواجه رشید الدين فردى فاضل و دانشمند و آشنا به زبان. سیداولجايتو و ابوسعید ر

دوست و آشنا به تاريخ اجداد خود بود؛ از اين رو رشید الدين  خان شخصیتى تاريخ غازان. گذراند مى) كتابت(را به مطالعه يا نگارش 

خواجه اين امر را پذيرفت و پس از مطالعه اسناد تاريخى مغول و مذاكره با مطلعین تاتار، كتاب  .را مأمور كرد تا تاريخ مغول را بنويسد

بنیانگذارى نمود، ولى پیش از اتمام آن غازان خان درگذشت و برادرش اولجايتو خواجه را به ادامه كار « تاريخ غازان»خود را با نام 

  .واداشت

ه بر تاريخ اقوام مغول، تاريخ جامعى شامل ھمه اقوام ديگر، به ضمیمه مجلدى درباره نظر اولجايتو بر اين اساس بود كه عالو 

رشیدالدين با توجه به سنگینى وظیفه وزارت و رتق و فتق امور . جغرافى و معرفت مسالك و ممالك ذيل تاريخ غازانى قرار دھد

  .ق به پايان رسانید. ‘ه ٧١٠را در سال « التواريخ امعج»گوناگون، به انجام آن ھّمت ورزيد و سرانجام تألیف كتاب مذكور، يا 

ق از وزارت معزول شد و از شھر سلطانیه به تبريز رفت و سرانجام بر اثر تحريكات . ‘ه ٧١٧خواجه در اثر بدگويى دشمنان در سال  

زندگى يكى از حكما، اطبا،  ق به دستور ابوسعید، او را در نزديكى تبريز كشتند؛ بدين ترتیب، به. ‘ه ٧١٨مخالفان، در سال 

  .نويسندگان، مورخان و وزيران نامى ايران پايان بخشیدند و آثار او را در ربع رشیدى از میان بردند

  :آثار وى عبارت است از 

نیست،  در بیان سرما و گرما، و فصول و فالحت و آبیارى، و امراض نباتات و معدنیات كه اصل آن در دست(كتاب االخبار و اآلثار . ١ 

  ).ولى منتخبى از آن موجود است

  ).در بیان فصاحت قرآن و ترجمه مفسران و بیان خیر و شر و قدر و ابطال تناسخ(مفتاح التفاسیر . ٢ 

  .رساله سلطانیه. ٣ 

  .لطايف الحقايق. ۴ 

  .بیان الحقايق. ۵ 

  ).مراسله در مسائل كالمى، دينى و عرفانى ١٩شامل (توضیحات . ۶ 

  ).حاوى بسى نكات ادبى و تاريخى است(كاتبات رشیدى مجموعه م. ٧ 

  .سرايید خواجه عالوه بر امور فوق، طبع شعر نیز داشت و گاھى به صورت تفّننى شعر مى 

زاده، دكتر  نگارى اين شخصیت بزرگ، نشستى در مركز نشر میراث مكتوب با حضور دكتر ھاشم رجب در خصوص جنبه تاريخ 

  .برگزار شد جعفرى مذھب و استاد روشن

زاده درباره عقايد دينى و آثار رشید الدين سخن گفت؛ رشید الدين گرچه يھودى تبار بود، اما از  در اين نشست، ابتدا دكتر رجب 

التواريخ و نیز در مكاتیب خود، از مخالفت خود با يھوديت سخن گفته و  شاھد آن اينكه در جامع. روى صدق و اخالص اسالم آورد

وى ھم چنین در ستايش اسالم غازان . ھا در دوران غازان خان ابراز كرد ھا و بتخانه از ويران شدن كلیساھا و كینسه شادى خود را

  .خان، علت اسالم آوردن او را ھدايت ايزدى دانسته است

معرفت در دلش را در خواب ديده و بر اثر آن، نور ) ع(و حضرت على) ص(دھد كه حضرت رسول او در يكى از رسائل خود شرح مى 

جلد قرآن به خط بھترين خوشنويسان گرد آورد و دارالقرآنى بنا كرد و  ١٠٠٠او در كتابخانه ربع رشیدى در تبريز . تابیده است

  .مساجدو مدارس متعدد ساخت
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بر جامعه ايران او ھیچ تعريف و تحسینى درباره مغوالن كه قومى خونخوار و ويرانگر بودند و از حیث اجتماعى، اقتصادى و سیاسى  

  .فشار زيادى وارد كردند، ندارد؛ مگر درباره غازان خان كه از نگاه وى پادشاھى مسلمان و ايرانى است نه مغول

  آثار رشیدالدين 

او آثار متعددى از خود به يادگار گذاشته كه بخشى در حوزه تاريخ است، شمارى در معارف دينى نظیر تفسیر، علوم قرآن و احكام،  

  .دارى كى در طب و آئین مملكتو اند

التواريخ برجستگى خاصى دارد؛ البته اين اثر تألیف مستقیم خود او نیست، بلكه توسط گروھى از محققان و  در اين میان، جامع 

  .مترجمان و زير نظر او تألیف شده است

ھاى محققان داخلى و خارجى  ان وى و پژوھشالتواريخ و چگونگى تألیف آن، ومنابع و ھمكار استاد روشن نیز درباره محتواى جامع 

  :در اين حوزه گفت

خان، تألیف تاريخ مغول را آغاز كرد، اما پیش از آنكه تدوين آن به پايان برسد، غازان خان در سال  رشیدالدين نخست به فرمان غازان 

انجام رسید، سپس از سوى اولجايتو مأمور  اين تاريخ در دوره جانشین و برادر وى، سلطان محمد اولجايتو به. ق درگذشت. ‘ه ٧٠۴

او اين كار بزرگ را شروع كرد؛ كتابى از تاريخ حضرت آدم تا خاتم و ايران باستان تا ايران اسالمى . شد تا تاريخ عمومى تألیف كند

  .وى بخش مغول را با كمك چینگ سانگ نوشت. سال به طول انجامید ۵٠التواريخ  ؛ تألیف جامع...و

ھاى لى تاچى و  در تاريخ چین از دو مورخ به نام. ھند نیز از يك راھب بودايى به نام كاتاالشرى نجسى كمك گرفت در تاريخ 

اسرائیل ھمكارى ندارد و چون يھودى تبار  اما در تاريخ بنى. ھاى ايران استفاده كرد ھاى موجود در كتابخانه سو، و از تاريخ تانگ

  .تاريخ افرنگ نیز شامل تاريخ پايان قیاصره است. برد مى ھاى موجود بھره است، خود از تورات

ھاى اين اثر و چگونگى تصحیح  دكتر روشن در ادامه به نسخه. التواريخ به دلیل اھمیت به عربى برگردانده شد ھايى از جامع بخش 

  .آن اشاره داشتند

ى اجتماعى دوران رشیدالدين، اسالم آوردن دكتر جعفرى مذھب كه مديريت جلسه را به عھده داشت، ضمن تحلیل فضاى سیاس 

نگارى رشیدالدين آغازى بود براى  التواريخ و اھمیت آن و اينكه تاريخ غازان خان، اصالحاتى كه اعمال شد، جايگاه جامع

  ھاى مھمى را مطرح كردند؛ شناسى علمى، پرسش چین

  ه متأثر از رشیدالدين و ايرانیان قديم؟خان تا چه اندازه محصول ذھن است و تا چه انداز اصالحات غازان. ١ 

  چرا عمر اين اصالحات كوتاه بود؟. ٢ 

  گرفته نشد؟ چرا تغییرگاه شمارى پى. ٣ 

  مخالفان اصالحات چه كسانى بودند؟. ۴ 

ر كرد؟ از جمله نكات مھم سخنرانى ايشان اين بود كه اساسًا آيا ماركوپولو واقعیت خارجى دارد؟ آيا او به تمامى نقاط چین سف 

التواريخ وجود دارد،  اطالعات او از چین از چه منبعى اخذ شد؟ آيا تشابھى كه میان اطالعات موجود در سفرنامه ماركوپولو و جامع

  التواريخ استفاده كرده است؟ دلیل اين نیست كه او از جامع

نگارى و  اى بیگانه، روش او در تاريخھ در جلسه پرسش و پاسخ نیز مباحثى چون میزان تسلط و آشنايى رشیدالدين به زبان 

 .فلسفه تاريخ از منظر وى مطرح شد

  


