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مقدمه
بیتردید جهانگشایی مغولها و بهویژه حمله نظامی آنها به ایران و حدود عراق ،در
ابیالحدید )811/3:5381،به رهبری چنگیزخاان و
ابن 
سال  716ه .ق( .ابناثیر813/51:5831،؛ 
حضااور آنهااا در فاصااله سااالهااای  766تااا  769ه.ق .در پشاات دروازههااای بغااداد
(ابنالعبری)13:5331 ،و سقوط آن باه عناوان مرکاز خ فات اسا می در ساال  797ه.ق.
(ابنننابننیالحدینند868/3:5381،؛ابنننالعبننری )188:5331،نیازمنااد تیلیلاای عمی ا در ابعاااد
گوناگون است .از پیامدهای این حادثه عظیم ،ایراد اتهامات و شبهات ،پس از چند دهاه
علیه برخی شخصیتهای بزرگ حاضرِ در ماتن حادثاه ،از جملاه نصایرایدین سوسای
است ،که اثبات یا رد این اتهاماات در تعاام ت باین امات اسا می تذثیرگاذار باوده و
خواهد بود.
مسلک خردگرایی نصیرایدین سوسی و ترویج علومی مانند منط و سب و نجوم که
اصط حاً «وارداتی» نامیده می شدند و در دیدگاه جامعه تسنن رسمی کفر صاری تلقای
میشد (حائری)513:5863،و همچنین همراهی ایزامی نصیرایدین سوسی با مغوالن ،او را
در نظر برخی از مخایفان اعتقادی ،شخصیتی ضداس م جلاوه داد و از عواما ماثثر در
یتنا:
براندازی خ فت عباسی و حتی قت آخرین خلیفه عباسی شناخته شد (ابننتیمین،،بن 
 .)331/8ابنتیمیه اویین شخص از نظر شهرت اعتقادی است کاه نوشاتههاایش در ایان
زمینه در کتب تراجم ،تاریخی و اخ قی هم رسوخ کرده است .ادعای او در نقشداشتن
مثثر شیعیان و نصیرایدین سوسی در سقوط بغداد (همان 15- 11/5:و)331/8ب فاصله باه
یتنا:
واسطه افرادی مانند ابنقیم جوزی(ابننقنی )163- 166/1:5831 ،،و ساب ی (سنبیی،بن 
)131- 131/3پیگیری شد و سپس گسترش یافت.
این نوشتار با استناد به چهار دوره از نگاشتههای کتب تاریخی مرباوط باه موضاو
بیث .1 :مورخان حاضر در صینه سقوط بغداد؛  .0نزدیک به سقوط بغاداد؛  .6دور از
سقوط بغداد؛  .4متذخران و معاصران ،اتهام یادشده علیاه نصایرایدین سوسای را ماردود
می داند .کوشیده ایم با ییاظکردن دورههای مذکور و سایر در متاون ،زماان شارو ایان
اتهام و تورم آن در منابع بعدی ،شناسایی شاود .باه نظار نگارنادگان ،عرضاه اساناد از
نویسندگان مهم منابع دست اول و دوم با ذکر موقعیت آنان (که بیاان موقعیات آناان در
نوشتههای دیگران یا مشاهده نمیشود یا بسیار کمرنگ اسات) و بررسای نگاشاتههاای
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مهم تمام دورهها ،با توجه به انتساب آناان باه هار یاک از دورههاای یادشاده ،ترسایم
واض تری برای تیلی مسئله رقم خواهد زد .در رتبهبندی منابع نیاز باه دییا حضاور
مورخ در صینه حادثه ،یا اقتضای سن او یا زمان تدوین ،تفاوتهایی با سایر نگاشتههاا
در دورههای  1و  0م حظه میشود .مم ن است گونهشناسای دیادگاههاای موافقاان و
مخایفان در مسئله به شرح زیر نیز جدیدتر باشد:
 .1ساکتان در مسئله که منابع اوییه تاریخی و غایب منابع دوره نزدیاک باه حادثاه را
تش ی میدهد.
 .0اشارهکنندگان به نقش نصیرایدین سوسی ،مانند رشیدایدین فض ایلّاه (رشنیدالدین،
 )311- 311/1:5861و شرفایدین فض ایلّه (وصاف.)83- 13/5:5883،
 .6متعصبان مذهبی معتقد به دخایت نصیرایدین سوسی در سقوط بغداد و تشوی به
قت آخرین خلیفه عباسی در قایب بیثهای عقیدتی ،از اواخر دهه سوم و اوایا دهاه
چهارم و به نظر حائری از دهه ششم پس از حادثه (حائری )551:5863،و ساپس رساوخ
در کتب تراجم و تاریخ و اخ ق .ابنتیمیاه در دوره نزدیاک و شااگردش ابانقایم باا
مقداری فاصله و سب ی با فاصلهای بیشتر در این گروه قرار میگیرند.
 .4منابع دور از حادثه که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
ایف .نویسندگان قب از میرخواند و نوهاش خواندمیر که تقریباً همگی باا ات اای باه
منابع اوییه نقش نصیرایدین سوسی در مسئله را تذیید نمیکنند .ایبته به استثنای شاگردان
اعتقادی و نامورخ ابنتیمیه.
ب .نویسندگان از زمان میرخواند و خواندمیر که مواضع گوناگونی دارند:
 کسانی که تعصبات مذهبی در نوشاتههایشاان ماوم مایزناد و قائا باه دخایاتنصیرایدین سوسی در ماجرا هستند .از جمله آناان عباارتاناد از :میرخواناد (میرخوانند،
 ،)31:5166خواندمیر (خواندمیر ،)183/1:5831،مرعشی شوشتری (مرعشیشوشنرری:5838 ،
)151- 113/3و خوانساااری (خوانسنناری.)851/6:5831،دو شااخص اخیاار از آن راضاای و
خوشیال به نظر میرسند.
– برخی از مستشرقان و نویسندگان ایرانی که مواضعی همسو با ابنتیمیه داشتهاند و
بعضااً تعااابیری زننااده بااه نصاایرایدین سوسای و شاایعه نساابت دادهانااد .ادوارد بااراون
(براون )533/1:5863 ،و شیرین بیانی(بیانی)813/5:5831،در این گروه قرار میگیرند.
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 برخاای از دوسااتداران تاااریخ و فرهنااگ و تماادن اساا م و ایااران از دیاادگاهعدایتخواهی ایرانیان قائ به دخایت نصایرایدین سوسای در سارنگونی نظاام لایماناه
خ فت عباسی شدند ،از جمله :علیاکبر والیتی (والیری.)3:5831،
 بسیاری از معاصران با دیادگاه تیلیا تااریخی ،نقاش نصایرایدین سوسای را درمسئله مذکور رد می کنند .برخی از آنها عبارت اند از :عباس اقبال آشتیانی(اقبنا ششنریانی،
،)533- 533:5833عبدایهادی حائری (حنائری،)553- 555:5863 ،حسان اماین (امنین:5831 ،
 ،)533رسول جعفریان (جعفریان،)865:5863،علای کاورانی (کنورانی .)515:5831،مقااالت
بعضی از این نویسندگان مانند حائری و جعفریان برگرفته از کتابهایشان است .تقریبااً
غایب مقاالت مشاهدهشده در اینترنت که همسو با نویسندگان معاصرند ،تیلی مساتقلی
ندارند و از نظر علمی نیز در رتبه آنها نیستند؛ بنابراین به آنها استناد نشد.
 متذثران از دیدگاه وصاف ،میرخواند و خواندمیر ،و بهارهمناد از ادبیاات آنهاا کاهتعصبات مذهبی در آنها م حظه نمیشود ،مانند ،جی .آ .بوی (بویل.)816- 811:5866،
 نویسندگانی که مسئله را پردازش ن ردهاناد و باه ساایر ابعااد آن توجاه بیشاتریداشته اند؛ مانناد مادرس زنجاانی (مندر ننانانی 58:5831 ،و53و )531- 581و مادرس
رضوی(مدر رضوی.)31- 35:5831،
بررسی نگاشتههای گزارشگران حاضر در صحنه حادثه
نصیرایدین سوسی ( 760- 956ه .ق ).به عناوان شااهد مااجرای بغاداد در رساایه ای
مختصر کیفیت فت بغداد را به تیریار درآورده کاه ذیا ِ کتااب جهاانگشاای جاوینی
گنجانده شده است (جوینی .)131- 131/8:5831،این کتاب علیرغم اختصار ،حاوی تماام
ن ات اساسی از زمان تصمیم جنگ هوالکو با اسماعیلیان تا فت بغداد و تیلی عواما
درونی فروپاشی خ فت است .اگر او نقشی در حادثه داشت یا در صدد انتقامگیاری از
مخایفان اعتقادی خود بود ،با توجه باه اوضاا پایشآماده بایاد اناد اشااره و الهاار
رضایتی از خود بروز میداد.
منهام ایسارام ( 766-985ه .ق ).در سبقاات ناصاری تاذییف  ،798مادعی مشااهده
مستقیم یا گزارش افراد صادق از رفتارهای مغول اسات .او دربااره ساقوط بغاداد ذیا
عنوان «حدیث حادثه دارایخ فه» به برخی افراد از جمله بدرایدین یثیث حاکم موصا و
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شدیدتر از او به ابنعلقمی ،حمله میکند و به دیگیری او از حادثه کارخ و اخت فااتش
با جنایتکاران آن میپردازد .منهاام ایسارام علایرغام تعصاب شادید ماذهبی ،های
اشارهای به نصیرایدین سوسی در این ماجرا ندارد (منهاجالسراج.)538- 111/1:5868،
نویسنده مهم دیگر دوره اول ابانای اازرونی اسات کاه در دو دویات بنایعبااس و
مغوالن حضور داشت و در ماجرای سقوط بغاداد از مارگ نجاات یافات .او در زماان
مستعصم متویی عمارت بعضی از بناها شد .اثر ابنای اازرونی ی ای از مناابع ذهبای در
تاریخ االس م درباره حادثه بغداد است(ذهبی .)83/33:5358،او در کتاب مختصر ایتاریخ
به صورت کام ً خ صه به حوادث درگیری سپاه بغداد با مغول و قت خلیفه میپاردازد
و به بیتدبیری او در مسائ شخصی و کشوری اشااره مایکناد کاه موجاب فروپاشای
یش ریانش شده است (ابنکانرونی.)81:5831،اما از حضور نصایرایدین سوسای در ایان
ماجرا نه فقط اسمی نبرده ،بل ه اشارهای هم ندارد.
از د یگر نویسندگان دوره اول که اثارش مهام اسات ،ع ءایادین عطاملاک جاوینی
( 781-706ه .ق ).است که کتاب جهانگشای جوینی را در فاصله ساالهاای  792تاا 798
ه .ق .تذییف کرد .قب از بیستساایگی در خادمت مغاول باود و ده ساالِ تماام هام در
سرزمینهای آنها دائماً در سیر و حرکت بود .در آستانه سقوط بغاداد از مقرباان ه کاو
بود و یک سال پس از فت بغداد حاکم آنجا و تماام عاراق و خوزساتان شاد(راونندی،
:5831مقدم 13/5،و .)133/8از زمان چنگیزخان ،بعضی اوضا را مستقیماً مشاهده کارد و
در متن حوادث و ح ومتهای مغول و از جمله قلع و قمع اسماعیلیه حضاور داشات.
او همراه هوالکو بود و از سرف او شارایط صال و تسالیم اها قلعاه ایماوت را نازد
رکنایدین خورشاه ،آخرین حاکم اسماعیلیه ،برد .پس او ،بین پنج تا شش ساال قبا از
سقوط بغداد ،شرو به ثبت حوادث کرده و حدود دو سال پس از فت بغداد کاه خاود
در این زمان حاکم بغداد باود ،باه نوشاتن آن اشاتغال داشاته ،ویای های اشاارهای باه
نقش نص یرایدین سوسی در فت بغداد نادارد (جنوینی /8:5831 ،صنفحا ااینانی؛راونندی،
3- 6/5:5831و.)133/8

از دیگر اشخاص حاضر در صاینه ابانایفُاوطسی ( 606- 740ه .ق ).نویسانده کتااب
اییوادث ایجامعة وایتجارب اینافعة تذییف  796ه.ق .است .او تقریباً چهارده سایه بود که
در ماجرای بغداد به بردگی گرفته شد .نزد نصیرایدین سوسی به ت میا علاوم و فناون
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خویش پرداخت .وقتی ح یم سوسی رصدخانه مراغه را تذسیس کرد ،دستیار وی بود و
سپس به بغداد رفت و کتابداری مدرسه مستنصریه به او واگذار شد .در این زمان او باه
مطایعه تواریخ فرصت یافت و تذییفات فاراوانش آغااز شاد (نرکلنی833/8:5333،؛اقبنا 
ششریانی .)331:5833،ابنفوسی در گزارش حرکت هوالکو از همدان باه ساوی عاراق باه
وقایع مهمی تصری میکند ،از جمله :تدبیر ابنعلقمی برای جلوگیری از حوادث ناگوار
و مخایفت دواتدار و دیگران (شیری .)533:5833،وی برای حوادث سال  797به ضاعف و
بیتدبیری و عیاشی خلیفه تصری میکند که حتی در زمان میاصره کااخ خ فات نیاز
دست از آن ن شید(همان .)811:ابنفوسی در سرتاسر شرح مااجرا های گوناه اشاارهای
مبنی بر تشوی نصیرایدین سوسی برای فت بغداد و قت خلیفه ندارد.
بررسی نگاشتههای نزدیک به سقوط بغداد
ابنایعبری ترجمه کتاب تاریخ مختصر ایدول ،از سریانی به عربی همراه با اضاافات،
به ویژه فصول مربوط به دو دویت اسا می و مغاول را در زماان حضاور مغاوالن و در
اواخر عمر به اتمام رسانده است (ابنالعبری:5331،مقدم .)6:،به همین دییا او در گاروه
دوم قرار داده شاد .قزوینای و آشاتیانی معتقدناد او در دو فصا یادشاده حارفهاای
جهانگشای جوینی را ترجمه کرده است(جوینی333/8:5831،ومقدم،ص66؛اقبا ششریانی،
.)331:5833

ابنالعبری )111:5331،آخرین خلیفه عباسی را توصیف
وی در شرح پایانی دویت نهم( 
میکند و او را مردی نوشخوار و یذتجو و شیفته بازی با پرندگان و تیت سیطره اراده
زنان و سسترأی و غاف از امور ممل ت معرفی میکند؛ تا حدی که وقتی به او گفتناد
قب از استی ی تاتار بر عراق یا با مدارا و فرمانبرداری و کساب رضاایت آنهاا ،یاا باا
یش رکش ی در مرزهای خراسان (یعنی صدها کیلومتر دورتر از بغداد و قب از فت ق
اسماعیلیان و یش رکشی هوالکو به قزوین و همدان) با آنها جنگ کن ،در جواب میگفت:

مرا بغداد بس است .آنها نیز وقتی دیدند همه با د را باه آنهاا واگذاشاتهام و باه

بغداد قناعت کاردهام ،چیازی نخواهناد گفات و ایان اناد را بسایار نخواهناد
شمرد .از دیگر سو ،میال است تا من در بغداد هستم ،در حایی که خاناه مان و

اقامتگاه من در اینجا است ،مغوالن به آن حمله کنند (همان).

رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خالفت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباس ی 78 /

او آنگاه به چگونگی نقشه نظامی هوالکو برای تصارف بغاداد مایپاردازد و یاادآور
می شود س یه داران مغول در این حرکت ی ی از امیران خلیفاه باه ناام ایباک حلبای را
گرفته و نزد هوالکو بردند .این شخص در مقاب امان ،با هوالکو هم اری کاما کارد و
حتی پیشاپیش سپاه او به حرکت درآمد .او نامهای باه دوساتان خاود نوشات و قادرت
عظیم هوالکو و نامم ن باودن مقابلاه باا او را یاادآور شاد و صا ح را تسالیمشادن و
امانخواستن از هوالکو دانست .اما دوستان او در پاسخ به این تخیا اکتفاا کردناد کاه
ح ومت و پادشاهی خاندان بنیعباس از سرف خدا است و ام اان انقاراآ آن وجاود
ندارد .وقتی جواب نامه به اس هوالکو رسید ،خندید و آن را دییا بار حماقات آنهاا
دانست (همان .)131:ایعبری در این گزارش از شخصیتهای مثثر اسم برده و خاود نیاز
ابتدا ،از اوضا دربار خلیفه تیلیا مختصاری عرضاه کارده اسات ،اماا کوچاکتارین
اشارهای به نقش نصیرایدین سوسی در این ماجرا ندارد.
رشیدایدین فض ایلّه ( 618-749ه .ق ).صاحب کتاب جامع ایتاواریخ تاذییفِ حادود
سال ( 782حائری ،555:5863،تنللیفشنراسنا 351منیدانند) از دیگار نویساندگان دوره
نزدیک به حادثه است .نگارندگان ،این نوشته او را نیز در گروه دوم از تاریخنگااران در
مسئله مذکور قرار داده اند .زیرا او در زمان سقوط بغاداد یاازده ساال بیشاتر نداشات و
شواهدی هم وجود ندارد کاه او در درگیاریهاای آن حضاور داشاته باشاد .برخای از
متخصصان او را از ارکان اربعه تااریخ مغاول مایدانناد (اقبنا ششنریانی:5833،منرن.)335/
رشیدایدین درباره فت بغداد به دست هوالکو در مقایسه با دیگران به جزئیاات بیشاتری
اشاره دارد (رشیدالدین .)353- 633/1:5861،او در این مااجرا از حساامایادین مانجم یااد
میکند که از سرف «من وقاآن» ،حاکم مطل مغوالن ،مذموریات داشات هماراه هوالکاو
باشد تا اح ام نجومی را بیان کند .ویی او آنقدر دیدگاههای ناامعقویی الهاار کارد کاه
حساسیت هوالکو و فرمانادهان را برانگیخات و احضاار نصایرایدین سوسای را بارای
الهارنظر در پی داشت .نظر حسامایدین آن بود که:

اگر پادشاه سخن نشنود و آنجا برود ،شش فسااد لااهر گاردد :اول آن اه هماه

اسپان بمیرند و یش ریان بیمار شوند .دوم آن ه آفتاب برنیاید .ساوم آن اه بااران
نبارد .چهارم باد صرصر برخیزد و جهان بر زیزیه خاراب شاود .پانجم نباات از

زمین نروید .ششم آن ه پادشاه بزرگ در آن سال وفات کناد .هوالکوخاان از وی
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بر آن سخن حجت سلبید ،بیچاره مچل ا بازداد و بخشیان و اُماراء گفتناد رفاتن
5

به بغداد عین مصلیت است (همان.)313- 316/1:

از عبارت رشیدایدین کام ً واض است که هوالکو از سخن حسامایدین قانع نشد و
به او اعتماد ن رد؛ بهویژه آن ه او قب ً از سرف «من وقاآن» مذموریت فت ایران و عاراق
را دریافت کرده بود (همان633- 636/1:؛میرخواند31/1:5166،؛اقبا ششریانی )533:5833،و به
قول رشیدایدین  ،نصیرایدین سوسی نیز گمان کارد هوالکاو در صادد امتیاان او اسات
(رشیدالدین.)633- 636/1:5861،یذا احتمال دارد پایشگاوییهاای ناامعقول حساامایادین،
هوالکو را به او لنین ،و عزم او را برای فت بغداد راسختر کرده باشد .از سارف دیگار،
امیران هوالکو نیز نظر حساامایادین را رد ،و بارخ ف وی رفاتن باه بغاداد را توصایه
کردند (همان).
سبیعی است که در این اوضا حتی تذ یید نصیرایدین سوسی بر نظر حسامایدین نیاز
نمیتوانست ماشین جنگی مغول را از حرکت بازدارد و شاید منجر به قت او میشد .از
اینرو نصیرایدین سوسی چاره ای نداشت مگر بیاان حقیقات اح اام نجاومی .باه نظار
میرسد رشیدایدین اشاره ای به بیپایهبودن نظر حسامایدین دارد ،زیرا گفته است بیچاره
در مقاب دیدگاههای خود فقط تضمین حرفی داد ،یعنی استدالل نداشت .هوالکاو پاس
از میاصره و سقوط عملی بغداد نیز یک بار نصیرایدین سوسی را به عناوان سافیر نازد
خلیفه فرستاد (همان .)355/1:رشیدایدین نخستین مورخی است که در پاساخ نصایرایدین
سوسی به هوالکو در قبال دیدگاههای حسامایدین منجم ،جملهای را در کتاب خود ذکار
میکند که از آن استشمام می شود هجوم هوالکو به بغداد با نصیرایدین پیوند دارد .زیارا
نصیرایدین سوسی گفت« :از این احوال هی یک حادث نشود .فرمود پاس چاه باشاد
گفت آن که به جای خلیفه هوالکوخان بود» (همان.)313- 316/1:
اما با توجه به مذموریات هوالکاو و جایگااه حساامایادین نازد او و بایاعتناایی باه
دیدگاه هایش و نظر قاسع سرداران مغول مبنی بر حملاه ،و موقعیاتسانجی نصایرایدین
سوسی در این ه هوالکو در صادد امتیاان او اسات ،ماذاکرهاش باا هوالکاو «های گااه
نمیتواند دییلی بر تیریک هوالکو در حمله به بغداد باشد» (جعفریان .)861:5863،به هار
حال ،احتماالً همین جم ت رشیدایدین ،علیرغم دوپهلوبودن ،با اضافهشدن جم تی به
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آن زمینه تمسک دیگران از جمله ابنتیمیه را در دخایت نصایرایدین سوسای در مسائله
فراهم کرده است .اگر تذییف جامع ایتواریخ را سال  782ه.ق .بادانیم ،اعتقااد باه پیوناد
نصیرایدین سوسی با یورش مغوالن از اواخر دهاه ساوم و اوایا دهاه چهاارم پاس از
حادثه است .اما اگر بنا بر قول حائری تاذییف آن را در ساال  612بادانیم (حنائری:5863،
 )555این پیوند به دهه ششم پس از حادثه برمیگردد.
ابنسقطقی ( 625- 772ه .ق ).مثیف ایفخری تذییف ساال  621نیاز باه زماان حادثاه
بسیار نزدیک و «ی ی از مورخین نقاد است» (جعفریان .)813:5863،او از برخی اشخاص
ابنطباطبا.)318:5861،در زمینههای اجتماعی و کشورداری
حاضر در حادثه نیز نق دارد ( 
مستعصم بایلّه را مذمت ،ویی در جنبههای فردی ،مادح و ذم مایکناد و تصاری کارده
است که هرچند به او گزارش میشد که از سرف هوالکو در معارآ تهدیاد و ساقوط
قرار گرفته است ،روزگارش را با بی ایتفاتی می گذراند و ت شهای ابنعلقمی نیز بارای
بیداری او به جایی نرسید (همنان.)333:او در سرتاسار مااجرای ساقوط بغاداد ناامی از
نصیرایدین سوسی نمیبرد ،جز زمانی که هوالکو به سمت بغداد حرکت کرد و وزیر نزد
او رفته بود ،نصیرایدین سوسی او را معرفی کرد(همان.)318:
ابنسقطقی در ماجرای دیگری تلوییاً به حضور نصیرایدین سوسی اشاره کارده کاه
در پاسخ هوالکو ،پیشگویی خرافی عده ای را رد ،و ح مطلب را گوشزد کرد .او زمان
این پرسش و پاسخ را در آستانه تصمیمگیری هوالکو برای قت خلیفه ذکر میکند(همان:
 .)531- 533لاهراً گزارش رشیدایدین دقی تر است که زمان پرسش هوالکاو از خرافااتی
را که حسامایدین منجم مطرح کرده بود ،در آستانه حرکت او از همدان به ساوی بغاداد
نوشته است ،نه پس از فت و تصمیم برای قت خلیفه.
از دیگر افراد به دورههای نزدیک ،ویی نامورخ ،ابنتیمیه ( 608- 771ه.ق ).است .او
اویین کسی است که چند دهه پس از حادثه در قایب رد معتقدات شیعه و جنگ ک مای
با ع مه حلی ،نسبتهای اعتقادی و رفتااری مییرایعقاویی باه نصایرایدین سوسای روا
ابنقی)163- 166/1:5813،،و ساب ی
داشته و راه افراط و بیانصافی را برای امثال ابنقیم( 
ابنعمادعیری)131/1:5316،باز کرده است .ابنتیمیه
(سبیی،بیتا)131- 131/3:و ابنعماد ( 
برای پست و بی دین جلوهدادن شیعه هر گمان بیاساسی را سند قارار داده و در هماین
فضا اویین کسی است که بهصراحت اع م میکند نصیرایدین سوسی برای قت خلیفه و
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کشتار اه علم و دین به هوالکو مشورت داده است .ترجمه بخشی از قضاوتهاای او
در منهام ایسنة درباره شیعه و نصیرایدین سوسی ارزش قلم او را بارای آگاهاان روشان
میکند .او که منهام خود را در رد منهام ای رامة ع مه حلی نگاشته است ،برای اثباات
کفر ع مه ،با مطرحکردن بیثی عقلی و فلسفی از قول نصیرایدین سوسی ،تیت عناوان
«ان ایلّه موجب بایذات» میگوید:

بنابراین خدا مختار نیست ،که الزمه آن کفر اسات و حلای ،نصایرایدین را شایخ

اعظم خود میداند و به قویش احتجام میکند ،در حایی که او قائا باه موجاب
بایذات بودن خدا و آنسور که در کتاب شرح اشارات ذکر کرده است ،معتقد باه

قدیم بودن عایم است .پس الزمه استناد حلی که به ک م استادش احتجاام کارده

است ،این است که استادش کافر باشد و قول کاافر در دیان مسالمانان پذیرفتاه

نمیشود .ثانی ًا بین خاص و عام شاهرت یافتاه کاه ایان شاخص وزیار م حاده

باسنیه اسماعیلیه در ایموت بود و زمانی که تر هاای مشار باه سارزمینهاای
مسلمانان آمدند و وارد دارایخ فه بغداد شدند ،این منجم مشاور هوالکو پادشااه

مشر های تر بوده و برای قتا خلیفاه و کشاتار اها علام و دیان ،و بقاای
صنعتگران و تاجرانی که برایش نفع دنیایی داشتند ،مشورت داد .او بر موقافاات

مسلمانان مسلط شاد و مااشااءایلّاه از آن باه علماای مشارکان و بزرگانشاان ،از
کاهنان و ساحران و امثال آنها میبخشید .و زمانی که باا ایگاوبرداری از مشارکان
صابئه رصدخانه مراغه را ساخت ،کمترین بهره (از نظار حقاوق ماهیاناه) را باه

نزدیک ترین افراد به دین ،و بیشترین آن را به کسانی که از دین دور بودند مانناد
صابئه مشر و معطله و بقیه مشرکان که اگرچه از راه نجاوم و سبابات و امثاال

آن ارتزاق میکرد ند ،اختصاص داد .و مشهور است که او و پیروانش واجباات و
میرمات اس م را بیهوده و نادرست می دانستند .به واجبات مانناد نمااز اهمیتای
نداده و از آن میافظات نمای کردناد .و از حارامهاای االهای مانناد فاواحش و

شراب خواری و بقیه من رات دوری نمیکردند .حتی ذکر شاده کاه آنهاا در مااه
رمضان ،نماز را ضایع میکردند و مرت ب فواحش و آشامیدن شراب مایشادند؛

کارهایی که اه خبره از آن آگاهی دارند .نیرو و لهور و باروزی جاز همراهای

با مشرکان نداشتند .اینها کسانی اند که دینشان بدتر از یهاود و نصاارا اسات و از
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اینرو هر گاه در زمان مغول و دیگران ،اس م قوی شد ،به دیی شادت دشامنی
آنها با اس م و اهلش ،کارشان رو به ضعف رفت  ...و بایجمله کاار ایان سوسای

و پیروانش نزد مسلمانان مشهور و شناختهشدهتر از ایان اسات کاه شناساانده و

توصیف شوند  ...و ی ن حال رافضه (منظور شیعیان) ایانساور اسات :دائمااً باا

اوییاءایلّه پرهیزکار دشمنی می کنند  ...و با کفار و مناافقین دوساتی دارناد  ...و از
عجایب این مصنف رافضی خبیث ،کذاب و مفتری این است که  ...تاا باه کسای

می رسد که نزد مسلمانان مشهور به ستیزهجویی با خدا و رسویش اسات ،ساپس
می گوید« :قال شیخنا االعظم» و میگوید« :قدس ایلّاه روحاه» باا این اه خاودش
شهادت به کفر او و امثایش داد  ...باه راساتی دوساتی آنهاا باا یهاود و نصاارا و

مشرکان و کمک هایشان برای جنگ با مسلمین بین عام و خااص شاناخته شاده
است .تا جایی که گفته شد ،هی یهودی و مسلمانی کشته نشد و های نصارانی

و مسلمانی کشته نشد و هی مشر و مسلمانی کشته نشد ،مگر این اه رافضای

همراه یهودی و نصرانی و مشر

تیمی،،بیتا.)311- 331/8:

بود 
(ابن

فض ایلّه بن عبدایلّاه شایرازی ( 608-776ه.ق ).صااحب تااریخ وصااف اییضار

تذییفِ سال  756نیز از نویسندگان این دوره است .بنا بر الهار برخای از میققاان ،ایان
کتاب هفده سال پس از جامع ایتاواریخ نگاشاته شاده و کاام ً تیات تاذثیر آن اسات.
وصاف در این کتاب در بیث «سبب استیصال بنیعباس» دو بار از نصایرایدین سوسای
سخن به میان میآورد (وصاف .)85- 13/5:5883،او درباره علت حبس نصیرایدین سوسی
مینویسد چون او قصایدهای بارای مستعصام فرساتاد ،باا ناماهنگااری ابانعلقمای باه
ناصرایدین ،حاکم قهستان ،بازداشت شاد .ساپس باه قلاع و قماع اساماعیلیان و آزادی
نصیرایدین سوسی و دستور به همراهی او با مغاوالن و عازت او نازد هوالکاو تاا حاد
مشاوره در مسائ مهم اشاره میکند .آنگاه مدعی نامهنگاریهای ابنعلقمی با مغوالن باه
منظور سرنگونی خ فت و تشوی آنان برای یش رکشی به بغداد و فروپاشاندن سپاه باه
منظور تسهی کار مغوالن می شود .در اینجا بار دیگر از نصیرایدین سوسی نام میبارد و
می گوید هوالکو برای تصمیمگیری برای حرکت به سوی بغداد نظر نجومی نصایرایدین
سوسی را خواستار شد و او نیز گفت« :استخ ص آنجا بی تیم مزید کلفتی بر دسات

1
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مواکب منصور مثید خواهد شد و مدت امامت و خ فت بسر» (همان.)85- 81:مشااهده
می شود که گزارش وصاف تورم یافته و روحی متفااوت از نخساتین خبار رشایدایدین
دارد و در آن نوعی تشوی م حظه میشود.
نخجوانی (حدود  662-749ه.ق ).در تجارب ایسلف تذییفِ ساال  614یاا  604ه.ق.
با اشاره به بیکفایتی و بیتدبیری مستعصم تصری میکند که شرفایدین اقباال شارابی
او را روی کار آورد و بر همه تیمیا کارد (صناحبینجانوانی .)811:5813،و همچناین
مستعصم را به دیی یهو و یعب و غفلت از کشورداری و مردمداری و داشاتن م زماان
بیدرد و چاپلوس و بیتوجهی به هشدارهای م رر ابنعلقمی باه تهدیادهای جادی و
خطر سقوط خ فت سرزنش میکند (همنان .)816 :نخجاوانی های اشااره ای باه نقاش
نصیرایدین سوسی در سقوط بغداد ندارد و فقط یک باار از تقاضاای ابانعلقمای از او
برای نجات جان بعضی از دانشمندان اسم برده است (همان).
ابی ایفداء (عمادایادین اساماعی ) ( 660-760ه .ق ).از مثیفاان ایان دوره در تااریخ
ابیایفداء (ایمختصر فی اخبار ایبشر) معتقد به اجرای نیرنگهای متعدد ابنعلقمای علیاه
خلیفه است و رافضیبودن وزیر و جنگ باین شایعه و سانی را ریشاه ایان خیاناتهاا
می داند (ابیالفدا،بیتا.)533/8:ایبته او اعتراف میکند که خلیفه ضعیفایرأی بود و امارای
دویت به دیی سوءتدبیرش بر او مسلط شدند(همان) .او باا ایان تعصاب ماذهبی های
اشارهای به نقش نصیرایدین سوسی شیعه در این واقعه ندارد(همان.)531- 518:
ذهباای ( 648-766ه.ق ).نیااز در کتاااب تاااریخ االساا م تااذییفِ سااال  614ه.ق.
جهتگیری اصلی سقوط بغداد را متوجه مثیدایدین ابنایعلقمی ،وزیر مستعصم ،میکند
و معتقد است او مترصد فرصتی بود تا انتقام حادثه کرخ را بگیارد (ذهبنی.)83/33:5358،
نیز میگوید ابنعلقمی سپاه را مت شی و زمینه سقوط بغداد را فراهم کارد (همنان) و از
توسئههای ابنعلقمی علیه خ فت اسم میبارد کاه تاا قبا از او در مناابع اوییاه دیاده
نمیشود(همان .)86:او در این گزارش نامی از نصیرایدین سوسی نمیبرد و لاهراً اعتقاد
ندارد که وی در این ماجرا دخایتی داشته باشد وگرنه از کنار آن رد نمیشد ،زیارا او در
ماجرای فت ق ایموت ،که مرکز فرمانروایی اساماعیلیان باود ،تصاری مایکناد کاه
شمسایشموس با اشاره سوسی نازد هوالکاو رفات ،اماا هوالکاو او را باه قتا رسااند
(همان.)83 :
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حمد (ایلّه) مستوفی (حدود  -782بعد از  642ه.ق ).در تااریخ گزیاده تاذییفِ ساال
( 662ه .ق ).در قسمت «مقصد» ،ذی نام هوالکوخان فقط در چند سطر به جناگهاایش
علیه اسماعیلیان و فت بغداد پرداخته و هی اشارهای حتی به حضور نصیرایدین سوسی یا
شخصیتهای دیگر در دربار هوالکو نمیکند ،اما در متن تاریخ تصری میکند که ورود
مغوالن به ایران در سال  796ه.ق .که سقوط بغداد را نیز به دنبال داشت ،به درخواست و
ایتماس قاضی شمسایدین احمد ماکی قزوینی بوده است(مسروفیقزوینی.)133:5863،
بررسی نگاشتههای دور از حادثه
ابنایوردی ( 645- 785ه .ق ).در تاریخ خود دقیقاً سخنان ابوایفدا را ت ارار مایکناد
(ابنالوردی.)133/1:5833،او هی اشارهای به نقش نصیرایدین سوسی در مااجرای بغاداد
ندارد(همان.)135:
ابنشاکر ( 674-787ه .ق ).در فاوات ایوفیاات نصایرایدین سوسای را رأس علام و
حافظ کتب علمی و تش ی دهنده کتابخانه ای عظیم با گردآوری چهارصد هزار جلاد،
و دارای سجایای اخ قی و مراقب و میافظ دانشمندان معرفای مایکناد و های ن تاه
ناشایستی دربااره او نمایگویاد .و قاول شامسایادین بان ایمثیاد ایعرضای را دربااره
نصیرایدین سوسی نق میکند که گفته است« :و کاان یلمسالمین باه نفاع ( »...ابننشناکر
الیربی.)851- 813/1:5315،

ابنقیم ( 691-751ه .ق ).که همعصر ابنایوردی و ابنشاکر است ،برخ ف آن دو و
با تذثر شدید از استادش ابنتیمیه ،در کتاب اخ قای اغاثاة ایلّهفاان خاود ،باا رد اف اار
ف سفه بیث را به نصیرایدین سوسی میرساند و با یینی تندتر از استاد خود سخنان او
را ت رار میکند و میگوید:

و وقتی نوبت به یاور شر و کفر ،وزیر م حاده ،نصایر سوسای ملیاد ،وزیار
هوالکو رسید (با انتقام از) پیروان رسول و اه دینش قلب خود را خناک کارد.

آنها را به شمشیر عرضه کرد تا قلب خاود و دوساتان ملیادش را خناک کناد.

بنابراین ،خلیفاه و قضاات و فقهاا و میادثان را کشات و ف سافه و منجماان و
رمال ها و ساحران را حفظ کرد  ...و مدارسی در اختیار ملیدان قرار داد و قصاد
داشت اشارات امام ملیدان ،ابن سینا را جایگزین قرآن قارار دهاد ،ویای قادرت
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این کار را نیافت ،و گفت اشارات قرآن خواص است و آن (یعنای خاود قارآن)
قرآن عوام .و قصد داشت نماز را تغییار دهاد و آن را باه دو نمااز تبادی کناد.

سرانجام نیز جادوگری آموخات .و جاادوگر شاد و بات مایپرساتید (ابننقنی،،

.)163- 168/1 :5813

شایان ذکر است که ابنعماد حنبلی (متوفای  1285ه.ق ).بدون هی گونه الهاارنظری
ابنالعماد.)131/1:5316،
عین عبارات ابنقیم را درباره نصیرایدین سوسی نق کرده است ( 
آیا اینگونه نسبتهای عجیب از استاد و شاگردهایش ربطی به تاریخ دارد یا فقط ناشی
از کینه مذهبی است که سزاوار نیست آن را عمومیت بخشید و به اه سنت نسبت داد
شاهد آن نیز احترام بسیاری از بزرگان اها سانت باه نصایرایدین سوسای و هم ااری
دانشمندان فراوانی از آنان با او است.
صفدی ( 674-757ه .ق ).در کتاب ایوافی بایوفیات که م م کتاب وفیاات االعیاان
ابنخل ان است ،علیرغم گزارش نسبتاً سوالنی درباره نصیرایدین سوسی هی اشاارهای
به نقش او در فت بغداد ن رده و میور توجهات هوالکو باه وی را در مساائ نجاومی
می داند .ایبته نصیرایدین سوسی از این موقعیت حسن استفاده را کرده و ساایر علاوم را
نیز تقویت کرده است (صفدی.)515- 533/5:5311،
سب ی ( 661-606ه .ق ).در سبقات ایشافعیة با پیروی از ابنتیمیه و ابن قایم از روال
تراجمنگاری و تاریخ نویسی فاصله می گیرد و با دیدگاه اعتقادی خود درباره نصیرایدین
سوسی به او یقب شیطان مبین می دهد و میگوید او سرسختترین مردم علیه مسلمانان
بود .وقتی به هوالکو گفته شد خلیفه نباید کشته شود ،و اگار کشاته شاود دنیاا تاریاک
می شود ،چون او پسرعموی رسولایلّه ( ) و خلیفه خدا روی زمین است ،در این هنگام
شیطان مبین ح یم نصیرایدین سوسی برخاست و گفت« :کشته شود ویی خونش ریخته
سبیی،بیتا .)131/3:او سپس برای

نشود  ...و گفته شد او را یگدمال کردند تا کشته شد» (
تعظیم خلیفه عیاش و سستاراده مطایبی میآورد که به خرافات و افسانه شبیهتار اسات
(همان.)131:

ابنکثیار ( 664-621ه .ق ).از دیگار مورخاانِ درخاور توجاه اسات .او در ایبدایاة
واینهایة هدفگیری اصلی ماجرای سقوط بغداد را متوجه ابانعلقمای مایکناد .دربااره
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تقلی نفرات سپاه حرف ذهبی را ت رار میکند و مدعی است و زیر تماام ایان کارهاا را
ابنکثیر .)111/58:5313،این در حایی
برای جایگزینکردن خلیفه ای از فاسمیان انجام داد ( 
است که او قب ً به تدبیر و زیر برای جلوگیری از حمله هوالکو به بغاداد اعتاراف کارده
بود(همان .)111:همچنین ،از سر تعصب مذهبی ،بیمیا نیسات نصایرایدین سوسای را
شریک در قت خلیفه نشان دهد و به همین دیی شایعات مشهور علیاه وی را در کتااب
خود با عنوانی ضعیف آورده است ،ویی دفاعی از او نمیکند و سبعاً مم ن است اصا
شبهه در ذهن خواننده مستقر شاود (همنان .)115 :اماا در هماین کتااب ،در شارح حاال
نصیرایدین سوسی با توجه به فضای او نتوانسته است انتساب مذکور را تذییاد کناد .باه
همین دیی می گوید « :و من ایناس من یزعم انه اشار علی هوالکو خان بقت ایخلیفة فایلّه
اعلم .و عندی انّ هذا ال یصدر من عاق و ال فاض » (همان .)163:آنگااه باا نقا قاول از
دیگران میاسن اخ قی و علمی و خدمات اجتماعی و علمی نصیرایدین سوسی را ذکر
میکند .به نظر میرسد مرادش از «من ایناس» ابنتیمیه باشد ،اما خاودش نتوانسات باه
ک م او اعتماد کند.
ابنخلدون ( 828- 660ه .ق ).نیز در تاریخ خود با بیانی آمیخته به تهافت از مااجرای
مذکور سخن می گوید .او از سرفی تصری میکند که هوالکو در ساال ( 90یعنای ساال
 )790به سمت عراق یش رکشی کرد و شاهرهای ری ،اصافهان و همادان را فات و در
سال  99نیز آهنگ فت ایموت کرد .از سرف دیگر ،تمام ت ش ابنخلدون این است کاه
اینگونه جلوه دهد که با نامه نگاری ابنعلقمی بود که هوالکو پاس از فات همادان باه
سوی بغداد حرکت کرد .شاید او تعمداً اعتراف نمیکند کاه هوالکاو بارای فات قا
اسماعیلیان در ایموت از خلیفه درخواست نیرو کرده بود و پس از رسیدن به همدان نیز
ابنالعبری.)835:5331،
خلیفه را به دیی اهمالکاری در فرستادن نیرو سرزنش کرده است ( 
هوالکو از خلیفه خواسته بود برخی شخصیتهاای ح اومتی را باه همادان بفرساتد و
خلیفه با وقتکشی افراد دیگری را فرستاد که نهایتاً خشم هوالکو شعلهور شد و رو باه
سوی بغداد حرکت کرد (همان؛ابنالفوطی .)533:5835،اینها وقاایعی اسات کاه مورخاان
نس اول ،بر آن تذکید کردند ،ویی ابنخلدون از کنار آنها بهساادگی گذشات .از ن اات
عجیب دیگر این است که اگر کینه ابنعلقمی به خلیفه و ح ومت سابب دعاوت او از
هوالکو برای فت بغداد بود ،او باید میکوشید خلیفه اویین قربانی این حادثه باشاد ،اماا
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این مورخ تصری میکند که ابنعلقمی برای او درخواست امان کرد« :و (گمان میکرد)
همانسور که هوالکو س سین روم را در سرزمینهایشاان ابقاا نماود ،خلیفاه را نیاز بار
خ فتش ابقا میکند» (ابنخلدون .)668- 661/8:5313،به هر حاال ،ابانخلادون نیاز های
اشارهای به نقشداشتن ن صیرایدین سوسی در سقوط بغداد ندارد.
نظر کلی غسّانی ( 826-671ه .ق ).در ایعسجد نیاز در بااب حادثاه بغاداد ناه فقاط
تفاوتی با نظر ذهبی ندارد ،بل ه ایفاظ او درباره مقصر اصلی بودن ابنعلقمی در بعضای
سطور کتاب تقریبااً عاین کتااب تااریخ االسا م اسات (غسنانی .)613:5331،او تیلیا
مختصری از اوضا خلیفه و درباریان دارد و تلوییاً ح ومت خلیفه را لایماناه معرفای
میکند .غسانی نیز مانند ذهبی تف ر ضدشیعی داشته و ریشه خیانت ادعایی ابانعلقمای
را شیعهبودن او اع م میکند .با این دیدگاه ،سبیعی است هر شیعهای کاه از نظار او در
این ماجرا مقصر بوده باشد ،نمیتواند از قلمش ساقط شود ،اما او هی اشارهای به نقش
نصیرایدین سوسی در این ماجرا ندارد.
یتنا)15- 33:و سایوسی (-845
(ابنتغری،بن 

ابنتغری ( 864-816ه .ق ).در اینجوم ایزاهر
 511ه .ق ).در تاریخ ایخلفا (سیوطی )3:5355،نیز مشابه غساانی بادون کام و کاسات و
بعضاً عین کلمات ،مطایب دیگران را بدون تیلی نق میکنند ،ویی نامی از نصایرایدین
سوسی نمیبرند.
بررسی نگاشتههای متأخران از میرخواند تاکنون
با توجه باه دورباودن میرخواناد ( 526- 866ه.ق ).و ناوهاش خوانادمیر (540- 882
ه.ق ).از حادثه و وضوح تذثیرپذیری آن دو از وصااف (وصناف85- 81:5883،؛میرخوانند،
31:5166؛خواندمیر183/1:5831،؛حائری)553:5863،میتوانستیم از عرضه دیدگاههای آنها
بینیاز باشیم ،ویی به اعتبار شیعهبودن و مذخذ قرارگرفتن نوشتههای آن دو برای تعاداد
چشمگیری از آیندگان ،دیدگاههایشان به ش لی نقطاه عطاف میساوب مایشاود و در
خور بررسی است .میرخواند بدون توجه به فاصاله زماانی از ما زمکاردن نصایرایدین
سوسی (میرخواند)31:5166،تا زمان تصمیم هوالکو برای فت بغداد ،که حدود یک ساال
است ،جایگاهی را که نصیرایدین سوسی بعداً به دست آورده بود ،برای این زمان ترسیم
میکند و درباره مشورت با او برای فت بغداد مینویسد:
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ایلخان در این باب از خواجه نصیرایدین میماد سوسای کاه در م زمات او باه

درجاه رفیاع و مرتباه بلنااد رسایده باود و در تقاارب از ابناای زماان درگذشااته

مشورت نمود و از اوضا فل ی و دالی نجومی است شاف فرمود .خواجاه بعاد
از تسااییر در سااایع و تقااویم کواکااب و تیقیا نظاارات عرضااه داشاات کااه از

تش ی ت انجم چنان معلوم می شود که استخ ص بغداد بی مزید تیم کلفات

و مشقتی بر دست مواکب منصور میسر خواهاد شاد .زیارا کاه مادت امامات و
خ فت عباسیان انقراآ یافته و سرآمده و هوالکوخان خواجه نصایر را در ایان

ح م مصدق داشته ،با دیای ثابات و ضامیری منشارح فرماان داد تاا یشا ریان

اسباب یورش بغداد را آماده سازند (همان.)31:

او با استفاده از ادبیات وصاف (وصاف)85- 81/5:5883،بر تورم آن میافزاید و سندی
برای آن بیان نمیکند و می گوید هوالکو او را در این ح م مصدق داشاته و تماام رفاع
تردیدهای هوالکو را به جم تی پیوند زده که به نصیرایدین سوسی نسبت داده است .بر
فرآ این ه بتوان به دیی نزدیکبودن دوره وصاف باه حادثاه ،اضاافاتش را پاذیرفت،
اضافات متذخران به عنوان خبر و با انقطا دوران تاریخی ،ناپذیرفتنی اسات و تاورم در
خبر میسوب میشود.
خواندمیر نیز با جد خود هامعقیاده باوده و ذیا عناوان «انهادام خ فات خلفاای
بنیعباس» در کتاب تاریخ حبیب ایسیر ،تسخیر بغداد به دست هوالکو را با نظرخاواهی
از نصیرایدین سوسی می داند ،هرچند از تصمیم پادشاه مغوالن «من وقاآن» برای ناابودی
اسماعیلیان و فروپاشی ح ومت خ فات عباسای حاداق از پانج ساال قبا از حادثاه
گزارش میدهد (خواندمیر )183/1:5831،و مدعی مای شاود« :ه کاو بناا بار استصاواب
خواجه تسخیر بغداد را پیشنهادِ همت ساخته ،عنان بدان صوب انعطاف داد» (همان) .این
اع م نظر خواندمیر مستند آیندگان قرار گرفت .از آنجاا کاه خوانادمیر علایرغام بُعاد
زمانی تا زمان حادثه ،برای ادعای خود سندی ذکر ن رد ،نمیتوان از نظر علمای باه آن
اعتماد کرد.
قاضی نورایلّه شوشتری ( 1215-597ه.ق ).در مجایس ایماثمنین کا م خوانادمیر را
در نقشداشتن نصیرایدین سوسی در حادثه بغداد با ییاظ تعصب شدید خلیفه و مقابلاه
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نصیرایدین سوسی با آن ت رار میکند (مرعشیشوشرری .)151- 113/3:5838،خوانساری از
علمای قرن سیزدهم نیاز مایگویاد هوالکاو در تماام اماور کلای بار اسااس و اجاازه
نصیرایدین سوسی عم کرد (خوانساری .)851/6:5831،به نظر میرسد این جمله آمیختاه
با اغراق باشد .زیرا بدیهی است اگر نظر نصیرایدین سوسی تا ایان حاد بارای هوالکاو
میترم بود ،هرگز دستور تخریب حرم حضرات موسی بن جعفر و امام جواد ( ) صادر
نمیشد و نصیرایدین سوسی مانع از آن تخریب و همچنین مانع از کشتار بزرگان شایعه
می شد .خوانساری که با حادثه چند قرن فاصله دارد ،بدون عرضه مدر ادعاا مایکناد
میق سوسی هوالکو را برای فت بغداد ترغیب کارد و او نیاز تصامیم باه فات بغاداد
گرفت و خلیفه را مستذص کرد(همان.)856- 851:
دیدگاههای برخی از معاصران
جی .آ .بوی در تاریخ ایران کمبریج سخنان رشیدایدین را ت رار میکند ،ویی تیلی
او مشابه خواندمیر است .در تیلی او ن تهای جلاب توجاه مایکناد ،مشاعر بار این اه
هوالکو ابتدا با برانداختن اسماعیلیان سنیها را خوشیال کرد و ساپس تصامیم گرفات
ضربه نهایی را به سرچشمه مذهب اه سنت ،یعنی خ فت عباسی ،فارود آورد (بوینل،
 .)816- 811:5866او اشارهای به اص مذموریت هوالکو برای فت کام ایاران و عاراق و
سایر ممایک تیت نفوذ خ فت ،اعم از سنینشین و شیعهنشین ،ندارد.
علیاکبر والیتی دوستدار تاریخ اما نامورخ ،از نظرگاه تمجید از للمستیزی ایرانیاان،
و ایبته گذرا ،نقش نصیرایدین سوسی را در اسقاط خ فت بنیعباس پذیرفته ،ویی ک م
خود را به هی منبعی مستند ن رده است (والیرنی.)3:5831 ،مادرس زنجاانی هام فقاط
حدود پنج صفیه از ترجمه رسایه واقعه بغداد از نصیرایدین سوسی را ثبت کارده و باه
ماجرا نپرداخته است (مندر ننانانی .)531- 581:5831 ،مادرس رضاوی نیاز ،بارخ ف
ابنقنی)163/1:5813،،
بعضیها که جایگاه نصیرایدین سوسی را تا حد و زارت باال بردند ( 
معتقد است او در کارهای دویتی دخایت نمیکرد و بیشتر اوقاتِ خاود را باه مطایعاه و
تذییف کتب و تدریس می گذراند و اگر احیاناً با او مشورتی میشد ،ناگزیر مصالیت را
الهار می کرد و دراختیارگرفتن اوقاف را نیز در همان مسیر علمای نصایرایدین سوسای
آورده است(مدر رضوی.)31- 35:5831،
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از تیلی های اقبال آشتیانی استفاده میشود که او دقی تر به مسئله توجه کارده و باه
عوام داخلی و خارجی فروپاشی خ فت اشراف داشته و ساحت نصیرایدین سوسی را
از اتهام مبارا مای داناد (اقبنا ششنریانی.)533- 533:5833،از نظار او ،زماانی تیلیا نظار
حسامایدین منجم از نصیرایدین سوسی خواسته شد که هوالکو تصمیم حرکت به ساوی
بغداد را گرفته بود ،اما به هر حال نصیرایدین سوسی نیز نظر علمی خود را بیاان کارد و
هوالکو به گفتار آن منجم گوش نداد و بغداد را گرفت ،بادون آن اه فسااد لااهر شاود
(همان.)533:

ادوارد براون انگلیسی از کسانی است کاه حرمات قلام را حفاظ ن ارده و صارییاً
نصیرایدین سوسی را خائن و مناف معرفی میکند .او در این بیث همانند ابانتیمیاه و
ابنقیم مستقیماً ح م صادر کرده و خود را نیازمناد دییا ندانساته اسات (بنراون:5863،
 .)533/1مشابه این ادبیات بیضابطه از شایرین بیاانی نیاز دیاده مایشاود؛ تیلیا او از
عمل رد نصیرایدین سوسی روح ملیگرایی ایرانی و مذهبی دارد که در قایب ضدیت باا
اعراب و تش ی ح ومت مستق از آنان با حفظ اس م و مذهب تشیع بیان شده اسات
(بیانی .)813/5:5831،او می گوید« :شاید بتوان بهجرئت ادعا کرد که در براندازی دساتگاه
خ فت عباسی خواجه نصیرایدین سوسی نقش سیاسی را بر عهده داشته است ،و تقریباً
همه منابع بهصراحت بر این موضو متف اند» (همان)811:؛ و نتیجه میگیرد« :و سرانجام
نیز در این زمان دست تشیع از آستین مغول به درآمده و کار را ی سره کرد» (همان) .
باید از او پرسید منظورش از اتفاق منابع کدام است که هی میققی نمیتواناد آن را در
منابع اوییه م حظه کند رگههای این ادعا را میتوان به اشااره وصااف نسابت داد کاه
نزدیک به حادثه ویی در متن آن نبوده ،و از اینرو حائری حتی کتابهای متقادم بار او
را در منابع دست ی م قرار نداده است (حائری .)555:5863،از سرفی وصاف نیز نسابت
صرییی به نصیرایدین سوسی نداده است .در عصر او ،ابنتیمیه بدون ات اا باه ماوازین
علمی ،دینی و اخ قی و با کینه تمام علیه شیعه ،با اع م این ه خواجه زناکار و بینمااز
یتنا )311- 331/8:و
و قات دانشمندان بوده ،به علم و قلم توهین کرده است(ابننتیمین،،بن 
پیروان اعتقادی او مانند ابنقیم ،سب ی و ابنعماد بر حجم این توهینهاای بایدییا و
ضدعلمی افزوده اند .کسی در منابع دست اول نظر بیانی را تذیید نمیکند .در منابع دست
دوم نیز به جز سخنگفتن از جلسه میاکمهمانندی که هوالکو تش ی داد و رشیدایادین
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همراه با خوف نصیرایدین سوسی ،آن را مطارح کارده (رشنیدالدین )313- 316/1:5861 ،و
اشاراتی که از مطایب وصاف استنباط می شود ،چه کسی علیه نصیرایدین سوسی حارف
زده است و اگر منظور ت یه بر استناد مطایب خواندمیر و شوشتری و خوانساری باشد،
مذخذ آن را باید نوشتههای میرخواند دانست که منبع دست ساوم یاا چهاارم میساوب
می شود و ع وه بر انقطا تاریخی ،با منابع دست اول و مناابع دسات دوم نزدیاک باه
دست اول ،هر یک با گرایشهای خود ،بر تورمی که در حارف وصااف در مقایساه باا
ثبت رشید ایدین م حظه میشود ،نیز افزودهاند .در میان نویسندگان معاصار نیاز ادعاای
مذکور مردود است .مث ً حائری با بررسی منابع اوییه میگوید:

تاا آنجاا کاه ماا آگااهی داریام ،کتااابهاای یادشاده کهانتارین مناابع آگاااهی

تاریخ نگاران در این زمینه میباشد و همانگونه که خوانندگان م حظه کاردهاناد

نمی توان دیی و نشانهای از البهالی آن نوشتهها دربااره نقاش ماثثر سوسای در

یورش هوالکو به بغداد یافت  ...تا آنجاا کاه ماا آگااهیم نخساتین تااریخی کاه

مسئله یورش هوالکو را به شیوهای باه سوسای پیوناد مایدهاد جاامع ایتاواریخ

رشیدایدین فض ایلّه است که در سال  612نوشته شده است  ...هوالکاو پایش از
آهنگ به سوی بغداد دستوری از برادر خود ،منگاو قااآن دریافات کارد کاه بار

بغداد یورش برد  ...اما درباره موقاع و پایاه سوسای بارع س آنچاه بسایاری از
نویسندگان آوردهاند وی نزد هوالکو ،بهویاژه پایش از گشاودن بغاداد ،از نفاوذ

بسیار فراوانی برخوردار نبوده است (حائری.)553- 555:5863،

حسن امین نیز بهصراح ت اتهام به نصیرایدین سوسی را از جانب ابانتیمیاه اعا م
کرده و مینویسد:

به پندار ابن تیمیه ،خواجه نصیرایدین سوسی ی ی از مهام تارین شخصایتهاای
اسماعیلیان ملید و از مشاوران و وزیران آنها است و کسی باود کاه فرماان قتا

خلیفه عباسای را صاادر کارد .ابانتیمیاه بارخ ف ناص صاری تااریخ چناین

پندارهایی دارد .چرا به دیی این ه او میخواهد به هر وسیلهای باه کساانی کاه

منفور او هستند دشنام دهد  ...بل ه ریختن خون ،آبرو و عزتش ،چاه باه وسایله

شمشیر و چه به وسیله قلم ،مباح است (امین.)533:5831،
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کورانی نیز میگوید:

ابن تیمیه او را متهم می کند و می گوید که بودن او در کنار ه کاو ،باه ایان معناا

است که او ه کو را به حمله به بغاداد واداشاته و باه او گفتاه کاه بایاد خلیفاه

مستعصام را ب شاد .حتای ذهباای و ابانکثیار هاام ،باا وی مخایفات کاارده و از
نصیرایدین دفا کردهاند(کورانی.)515:5831،

جعفریان با تیقیقی فشرده اما جامع در بخشی از تیلی خود میگوید:

در برابر مصادر اصی در مورد فت بغداد ،پاس از بررسای م حظاه شاد کاه باا

توجه به این ه آنها نسبت به شیعیان موضاع داشاتهاناد باا ایان حاال های کادام

اشارهای به نقش خواجه ن ردهاند ،این خود بهترین دیی بر عادم صایت گفتاه
امثال ابنتیمیه و متابعین او است (جعفریان.)865:5863،

او موضو می اتفاقی را که بیانی ادعا کارده ،اشااره باه نقا خوانادمیر و قاضای
نورایلّه شوشتری و استناد به گفته ابنتیمیه و نق ابانقایم ایجوزیاه و ساب ی مایداناد
(همان.)818 :
به نظر میرسد بیانی ع وه بر تندکردن قلم درباره نصیرایدین سوسی ،به شیعیان نیاز
کمیطفی کرده است و بهتر بود قلم را رها نمیکرد .اگر قرار بود دست شایعه از آساتین
مغول به درآید ،آیا بهتر نبود نصیرایدین سوسای ،هوالکاو را تشاوی مایکارد تاا مانناد
حم ت قبلی مغوالن به ایران و سایر سرزمینها ،تمام اماکن سنینشین را باه سارزمین
سوخته تبدی کند و مانع از تخریب حرم دو اماام شایعه در کاالمین و قتا برخای از
بزرگان شیعه شود ایبته اینگونه پاسخها نقضی است و چون بنای نگارندگان در پاساخ
به شبهه به صورت حلی بود ،از پاسخهای نقضی مانند تیریککردن مغوالن باه دسات
دستگاه خ فت برای سرکوب خوارزمشاهیان در شرق اس می (جنوینی )511/1:5831 ،و
ایتماس قاضی ِبزرگ دستگاه خ فت از مغوالن برای ریشهکنکردن اسماعیلیان در ایران
(مسنروفی )135:5863 ،و هم اری برخی از فرماندهان نظامی پناهندهشده خلیفه به مغوالن
(ابنالعبری )831:5331،و حضور سیف گسترده ای از شخصیتهای علمی و اجتمااعی و
مذهبی اه سنت در دربار هوالکو در آستانه سقوط بغداد خودداری شده اسات (ذهبنی،
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ابیالحدیند،
ابن 
طباطبا318:5861،؛امین536- 5:5831،؛ 
ابن 
ابنالعماد555/3،5316،؛ 
11/33:5358؛  

868/3:5381؛کننورانی .)31- 36:5831،اگاار اسااتدالل اباانتیمیااه و متااذثران او را بپااذیریم،
مستندات تاریخی نگاشتهشده با قلمهای علمای سنی بیشاتر علیاه اها سانت گاواهی
خواهد داد .آیا با این مستندات ابنتیمیه و پیروانش میپذیرند که اه سنت به اسا م و
مسلمانان خیانت کردند و موجب انقراآ خ فت عباسی شدند نظار نگارنادگان ایان
است که ابنتیمیه مسیر علمی را سی ن رده و فقط بذر کینه را پخش کرده است.
پینوشتها

 .5تضمین داد.
 .1نک :.حائری ،عبدایهادی ( .)1678ایران و جهان اس م با پژوهشهایی تاریخی پیراماون چهارههاا،
اندیشهها و جنبشها ،مشهد :آستان قدس رضوی ،ص.117
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منابع

آیتی ،عبدایمیمد ( .)1686تیریر تاریخ وصاف ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی.
آیتی ،عبدایمیمد ( .)1666ترجمه تاریخ مختصر ایدول ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اول.
ابن ابی اییدید ایمداینی ،عبداییمید بن هبة ایلّه ( .)1462شرح نهاج ایب غاه ،تعلیا  :ایشایخ حساین
االعلمی ،بیروت :مثسسة االعلمی یلمطبوعات ،ایطبعة ایثایثة.
ابن االثیر ،علی بن ای رم ( .)1689ای ام فی ایتاریخ ،بیروت :دار صادر.
ابن ایوردی ،زین ایدین عمر ( .)1685تاریخ ابن ایوردی ،نجف :ایمطبعة ایییدریة.
ابن ایوب ایشافعی ،اسماعی بن علی (ابی ایفداء) (بیتا) .ایمختصر فی اخبار ایبشر (تاریخ ابی ایفداء)،
بیجا :ایمطبعة اییسینیة ایمصریة ،ایطبعة االویی.
ابن تغری بردی االتاب ی ،یوسف (بیتا) .اینجوم ایزاهر فی ملو مصر وایقااهر  ،بایجاا :ایمثسساة
ایمصریة یلتذییف وایترجمة وایطباعة واینشر (سبعة مصور من سبعة دار ای تب).
ابن تیمیه ،احمد ابن عبداییلیم (بیتا) .منهام ایسنة اینبویة فی نقض ک م ایشیعة ایقدریة ،تیقی  :دکتر
میمد رشاد سایم ،بیجا :بینا.
ابن جوزجانی (منهام ایسرام) ،عثمان بن میمد ( .)1676سبقات ناصری :تاریخ ایران و اس م ،تیقی :
عبداییی حبیبی  ،تهران :دنیای کتاب ،چاپ اول.
ابن خلدون ،عبدایرحمان بن میمد ( .)1428دیوان ایمتبدأ وایخبر فای تااریخ ایعارب وایبربار و مان
عاصر هم من ذوی ایشذن االکبر (معروف به تاریخ ابن خلدون) ،تیقی  :خلی شیاد  ،بیروت :دار
ایف ر ،ایطبعة ایثانیة.
ابن سباسبا (ابن سقطقی) ،میمد بن علی ( .)1672تاریخ فخری ،ترجمه :میمد وحید گلپایگانی ،تهران :
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم.
ابن قیم ایجوزیه ،ابی عبدایلّه میمد ابن ابی ب ر ( .)1696اغاثة ایلّه فان من مصااید ایشایطان ،تیقیا :
میمد حامد ایفقی ،مصر :مطبعة مصطفی ایبابی.
ابن کثیر ایدمشقی ،ابوایفداء اسماعی بن عمر ( .)1426ایبدایة واینهایة ،بیروت :دار ایف ر.
ابن ای ازرونی ،علی بن میمد ( .)1652مختصر ایتاریخ ،تیقی و تعلی  :مصطفی جواد ،بغداد :ایی ومة.
اقبال آشتیانی ،عباس ( .)1684تاریخ مغول  ،تهران :امیر کبیر ،چاپ هشتم.
امین ،حسن ( .)1680اسماعیلیون و مغول و خواجه نصیرایدین سوسی ،ترجماه :مهادی زندیاه ،قام:
مثسسه دائر ایمعارف فقه اس می ،چاپ اول.
براون ،ادوارد ( .)1676تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی ،ترجمه :فت ایلّه مجتبایی و غ محسین
صدری افشار ،تهران :مروارید ،چاپ چهارم.
بوی  ،جی .آ .)1677( .تاریخ ایران کمبریج ،از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دویت ایلخاناان ،ترجماه:
حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر ،چاپ اول.
بیانی ،شیرین ( .)1662دین و دویت در ایران عهد مغول ،تهران :مرکز نشردانشگاهی ،چاپ دوم.
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جعفریان ،رسول ( .)1675تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ،تهران :مرکز چاپ و نشر
سازمان تبلیغات اس می ،چاپ دوم.
جوینی ،میمد بن میمد ( .)1689تاریخ جهانگشای جوینی ،تصیی  :میمد قزوینی ،تهاران :دنیاای
کتاب ،چاپ چهارم.
حائری ،عبدایهادی ( .)1678ایران و جهان اس م با پژوهشهایی تاریخی پیرامون چهرهها ،اندیشهها و
جنبشها ،مشهد :آستان قدس رضوی.
خواندمیر ،غیاث ایدین بن همام ایدین ( .)1682تاریخ حبیب اییسر ،تهران :خیام ،چاپ چهارم.
خوانساری اصفهانی ،میرزا میمدباقر موسوی ( .)1650روضات ایجنات فی احوال ایعلماء وایساادات،
قم :اسماعیلیان.
ایذهبی ،میمد بن احمد ( .)1416تاریخ االس م و وفیات ایمشاهیر واالع م ،تیقی  :عمار عبدایسا م
تدمری ،بیروت :دار ای تاب ایعربی ،ایطبعة ایثایثة.
راوندی ،مرتضی ( .)1680تاریخ اجتماعی ایران ،تهران :نگاه ،چاپ دوم.
رشیدایدین فض ایلّه ( .)1670جامع ایتواریخ  ،به کوشش :بهمن کریمی ،تهران :انتشارات اقبال ،چاپ دوم.
ایزرکلی ،خیرایدین ( .)1585االع م قاموس تراجم الشهر ایرجال واینسااء مان ایعارب وایمساتعربین
وایمستشرقین ،بیروت :دار ایعلم یلم یین ،ایطبعة ایثانیة.
ایسب ی ،عبدایوهاب بن علی بن عبدای افی (بیتا) .سبقات ایشافعیة ،تیقی  :عبدایفتاح میمد اییلو و
میمود میمد ایطناحی ،بیجا :دار احیاء ای تب ایعربیة.
ایسیوسی ،ج ل ایدین ( .)1411تاریخ ایخلفاء ،قم :انتشارات ایشریف ایرضی ،ایطبعة االویی.
شیبانی (ابن ایفوسی) ،عبدایرزاق بن احمد ( .)1681اییوادث ایجامعة وایتجارب اینافعة فی ایمذ ایسابعة
(رویدادهای قرن هفتم هجری) ،ترجمه :عبدایمیمد آیتی ،تهران :مثسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
تهران.
شیرازی (وصاف اییضر ) ،فض ایلّه ابن عبدایلّه ( .)1668تجزیة االمصار و تزجیة االعصاار (وصااف
اییضر در احوال س سین مغول) ،تهران :چاپ افست رشیدیه.
صاحبی نخجوانی ،هندوشاه بن سنجر ( .)1696تجارب ایسلف ،تصیی  :عباس اقبال آشتیانی ،تهاران:
کتابخانه سهوری.
ایصفدی ،خلی بن ایبک ( .)1402ایوافی بایوفیات ،بیروت :دار احیاء ایتراث ایعربی ،ایطبعة االویی.
ایع ری ایینبلی ایدمشقی ،ابن ایعماد عبداییی بن احمد ( .)1427شذرات ایذهب فی اخبار من ذهب،
تیقی  :االرناؤوط ،دمش  ،بیروت :دار ابن کثیر ،ایطبعة االویی.
ایغسانی ،ملک االشرف اسماعی بن عباس ( .)1569ایعسجد ایمسبو وایجوهر ایمی و فی سبقات
ایخلفاء وایملو  ،تصیی  :علی ایخاقانی ،بیروت :دار ایتراث االس می.
ای تبی ،میمد ابن شاکر ( .)1591فوات ایوفیات ،تیقی  :میمد مییی ایدین عبداییمید ،قاهره :م تبة
اینهضة ،ایطبعة االویی.
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کورانی عاملی ،علی ( .)1652خواجه نصیرایدین سوسی و مهار حمله مغول ،ترجمه :مریم کورانی ،قم:
دیی ما ،چاپ اول.
مدرس رضوی ،میمدتقی ( .)1662احوال و آثار خواجه نصیرایدین سوسی ،تهران :اساسیر ،چاپ دوم.
مدرس زنجانی ،میمد ( .)1662سرگذشت و عق اید فلسفی خواجه نصیرایدین سوسی ،تهران :اساسیر،
چاپ دوم.
مرعشی شوشتری ،نورایدین شریف حسینی ( .)1656مجایس ایمثمنین ،مقدمه و تصیی و تعلیقاات:
ابراهیم عربپور و دیگران ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اس می آستان قدس رضوی ،چاپ اول.
مستوفی قزوینی ،حمدایلّه بن ابی ب ر ( .)1674تاریخ گزیده ،تیقی  :عبداییسین نوایی ،تهران :امیرکبیر،
چاپ سوم.
ایملطی (ابن ایعبری) ،غریغوریوس بن هارون ( .)1550تاریخ مختصر ایدول ،تیقی  :انطون صااییانی
اییسوعی ،بیجا :دار ایشرق.
میرخواند ،میرمیمد ( .)1077روضة ایصفا ،بمبئی :چاپ سنگی.
والیتی ،علیاکبر ( .)1652نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اس م و ایران ،تهران :امیرکبیر ،چاپ چهارم.

