بررسي رسالهها و اسناد تاريخي سفينه

تبريز*

سي دعلي آل داود
ّ
در مجموعه گرانقدر سفينه تبريز  ٬به نسبت حجم زياد آن نوشتهها و اطالعات تـاريخي
محم د بن مسعود تبريزي ٬گردآورنده و مؤلف اين سفينه  ٬در زمره
اندک است .ابوالمجد ّ
شخصي ت جامع و اشرافي
باتوج ه به
مور خان و عالقهمندان به دانش تاريخ نيستّ .اما او٬
ّ
ّ
ّ
ـکه بر دانشهاي رايج آن روزگار داشته ٬همواره به برخي اطالعات تاريخي نياز داشته و
پيوسته به آنها مراجعه ميکرده است .از ايـن رو ٬در جـايجاي سفينه  ٬بـه درج بـرخـي
رساالت و اسناد تاريخي مبادرت کرده و برخي تأليفات و نوشتههاي مختصر تـاريخي
نگاشته خود را نيز در آن گنجانده است.
روش ابوالمجد تبريزي در ابتداي تدوين سفينه ظاهرًا اين بوده که مندرجات کتاب را
برـاساس موضوع مرتّ ب سازد و هر نوشته و رسالهاي را ذيل دانش مربوط به آن قـرار
دهدّ .ام ا وي نتوانست اين ترتيب را تا پايان رعايت کند .لذا ٬ترتيب موضوعي مندرجات

سفينه مشوش و ٬ازجمله ٬موضوعات تاريخي در سراسر کتاب پر اـکنده شده است.

ـگردآورنده سفينه آن را به منظور مراجعه دايمي خود تأليف کرده؛ بنابراين ٬محتويات
سفينه بيشتر شامل موضوعاتي ميشود که او به آنها عالقه و مراجعه داشته و در نگارش
آثار خود از آنها سود جسته است .دليل وجود برخي جداول و اوراق متضمن اطالعات
فشرده در صفحات اندک همين است .ابوالمجد ٬در اين جداول ٬تاريخ و اسامي پيامبران
* متن سخنراني اير ادشده در »سمينار سفينه تبريز« در دانشگاه ليدن ) ١٦خرداد .(١٣٨٣
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مهم تاريخي را به صورتي منظم و آسانياب گرد آورده و از
و خلفا و پادشاهان و وقايع ّ
ورود در جزئيات يا حوادث تاريخي پرهيز کرده است .شايد تنها استثناء بر اين قاعده
ـکلي درج متن کامل نظامالتواريخ قاضي بيضاوي باشد که خود اثري موجز و فشـرده در
مور خان اسالمي است و چه بسا همين ايجاز و فشردگي مـؤلف
تاريخ جهان به روايت ّ
سفينه را به آن عالقهمند ساخته باشد.

غير از نظامالتواريخ  ٬چند رساله و جدول کوتاه تاريخي در سفينه مندرج است که شمار
آنها به ضميمه اسناد تاريخي بر دوازده عـنوان بـالغ مـيگردد .بـرخـي از آنـها نگـاشته
مورخان پيشين و بقيه از آثار خود ابوالمجد يا استادش امينالدين ُب َل ه است و اتفاقًا آنچه

به حاجي ُبلَ ه تعلّق دارد و به طور عمده از امالي و گفتارهاي او برگرفته شـده در زمـره

تازهترين يافتههاي تاريخي سفينه تبريز به شمار ميرود.

جز آن ٬در ضمن مباحث ادبي و فقهي و کالمي و فلسفي و علمي ٬با آـگاهيهاي تازه و
منحصر تاريخي مواجه ميشويم که ارزش جداـگانه دارد و استخراج آنها از ميان مباحث
غيرتاريخي سفينه مفيد به نظر ميرسد.
در اينجا از بحث درـباب اين قبيل اطالعات و شناسايي آنها صرف نـظر مـيکنيم و
صرفًا به کتابها و رساالتي ميپردازيم که مستقًال جنبه تاريخي محض دارند .طبعًا در ميان
عناوين معدود تاريخي سفينه  ٬برخي پيش از اين به چاپ رسـيده يـا نسـخههاي خـ ّط ي
ديگري از آنها در دست است؛ ّام ا ٬در بيشتر موارد ٬نسخه خطّ ي مندرج در سفينه تبريز از

ارزش واالتري برخوردار است.

مباحث تاريخي سفينه تبريز را ميتوان در ذيل سه عنوان جاي داد (١ :اطالعات تاريخ
عمومي و تاريخ جهان و آـگاهيهايي درـباب پيامبران؛  (٢تاريخ اسالم؛  (٣تاريخ ايران و
تاريخچه اياالت و شهرهاي آن .به ويژه در اين قسمت ٬به اطالعات منحصر بـهـفـرد و
ارزنده دست مييابيم .بهخصوص آنچه درباب شهر تبريز يا وقايع سياسي روزگار مؤلف
آمده از اعتبار فراوان برخوردار و در شمار اسناد دست ّاول مربوط به آن عهد است.

ابوالمجد تبريزي دانشمندي است که سفينه بزرگ خود را به انگيزهاي غير از انگيزه

ـگردآورندگان ُج نگها و بياضها و مجموعهها فراهم آورده است .اين گروه نگارش ُج نگ را
صرفًا کاري تفنّ ني قلمداد ميکردند و در اوقات فراغت بدان ميپرداختند و آنچه را که
سرگرمکننده و گاه طنزآميز ميپنداشتند در مجموعه خود وارد ميساختندّ .امـا مـؤلف
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سفينه  ٬در تأليف اثر خود ٬در پي درج و گزينش آثار متنوع و گوناـگون و سرگرمکننده نبوده
توج ه داشته است .اين هدف ٬در مقوله تاريخ ٬چنانکه پيشتر
است .او به هدف معيّ ني ّ
اشاره رفت ٬کسب و يادداشت اطالعاتي بوده که مؤلف در مواقع نياز فوري ميخواسته

است در دسترس داشته باشد .نيز بايد گفت که او ٬در گردآوري مواد سفينه  ٬نقش کاتب
سفارشگيرنده را ايفا نکرده بلکه هرچه در سفينه درج کرده براي بهرهـگيري شـخصي
بوده است.
مطالب و رساالت تاريخي سفينه عمدتًا کوتاه ٬برخي به عربي و بقيه به فارسي است.
در اينجا ٬نخست رساالت و مندرجات تاريخي سفينه را بهاختصار معرفي ميکنيم سپس
محم د وزير ميپردازيم
به تحليل آخرين نوشته تاريخي اين کتاب يعني نامه غياثالدين ّ
ـکه از اسناد مهم نويافته تاريخ ايران به شمار ميرود و در دو صفحه آخر سفينه درج شده
است.
تواريخ رسولاهلل )ص١٠٠ـ ١٠٢سفينه(

اين رساله مختصر از آثار امينالدين حاجي ُب َل ه ٬استاد ابوالمجد تبريزي ٬و مشـتمل بـر
وقايع روزگار پيامبر اسالم است و او آنها را از منابعي چون استيعاب  ٬در علم رجال از ابن
عبدالبر ٬برگرفته است .ايـن رسـاله کـوتاه ٬در حـقيقت ٬سـرآغـاز حـاشيهاي است کـه
امينالدين حاجي ُب َل ه بر مصابيح بغوي )وفات ٥١٠ :يا  (٥١٦نوشته و در  ١٢صفر  ٧٢٣آن را

به پايان برده است.

تواريخ الخلفاء )ص١٠٢ـ(١٠٣

عب اسيان است .درباره هر خليفه ٬به ذـکر نام
اين رساله درباب خلفاي راشدين و امويان و ّ
و کنيه ٬تاريخ شروع خالفت و مدت آن اـکتفا شده است و آن از احوال ابوبکر صديق آغاز

عب اسي پايان مييابد .مؤلف در ابتدا تصريح ميکند که او روزگار
و به خالفت مستعصم ّ
عب اسيان را ديده و ٬به اين ترتيب ٬نميتوان ايـن اثـر را نـوشته ابـوالمـجد يـا
سرنگوني ّ
استادش امينالدين حاجي ُب َل ه دانست.
نظامالتواريخ )ص١٨٢ــ(١٩٨

اين متن مفصلترين اثر تاريخي مندرج در سفينه تبريز و اثر قاضي ناصرالديـن ابـوسعيد
مفس ر و متک ّل م بزرگ قرن هفتم هجري است .قاضي
عبداهلل بيضاوي )وفات در  ٦٨٥يا ّ (٧١٩

بيضاوي به تاريخنويسي شهرت ندارد و آثار او بيشتر در تفسير و کالم و فقه است .در
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سر نامآوري و شهرت
نوشتههاي او ٬تصرف و ابتکار و نوآوري کمتر ديده ميشود .شايد ّ

فراوان او در اين باشد که وي چکيدهنويس ماهري بوده است .او در تأليف تفسير مشهور
کش اف زمخشري و تفسير کبير فخررازي سود جسته و
خود به نام انوار التنزيل و اسرار التأويل از ّ
مطالب زيادي از آنها را تلخيص کرده و در اثر خود گنجانده است .معالوصف ٬تفسير او٬
در پرتو حسن تأليف و گزيدهنويسي ٬شهرت يافته و در مدارس علميه و حوزههاي اهل
سنّ ت به صورت کتاب درسي درآمده است .کثرت چاپهاي آثار او بـيانگر دامـنه نـفوذ
آنهاست .نظامالتواريخ نيز ٬هرچند به قول کاترمر حاوي مطالب سطحي و بيعمق و فاقد
اطالعات تازه است ٬به لحاظ آنکه خالصهاي است منظم از تاريخ جهان از آفرينش تا
توج ه فراوان بوده و نسخ خ ّط ي متعدد آن از استقبالي حکايت دارد که
عصر مؤلف ٬مورد ّ
همواره از آن ميشده است .طبعًا دليل توجه ابوالمجد تبريزي به اين اثر و درج آن در
سفينه فشردگي و اشتمال آن بر يک سلسله اطالعات منظم و مختصر از تاريخ جهان بوده
است.
نظامالتواريخ تاـکنون چندبار در هند و ايران به چاپ رسيده و ٬در چـاپ اخـير آن بـه
مصحح از
تصحيح ميرهاشم محدّ ث و به نفقه بنياد موقوفات دکتر محمود افشار يزدي٬
ّ
نسخه مندرج در سفينه براي مقابله بهره برده است.
منشآت و وصيتنامه خواجه شمسالدين جويني و بهاءالدين جويني )ص٤١٢ــ(٤١٥

در اين بخش ٬هشت نوشته از منشآت خواجه شمسالدين جويني صاحب ديوان و وزير
اباقا آمده که متضمن اطالعات مهمي از زندگي اوست از جمله وصيتنامه او که اهميت
مـحم د جـويني٬
بيشتري دارد .در پايان اين بخش ٬وصيتنامه ناتمام خواجه بهاءالدين
ّ
فرزند ارشد شمسالدين جويني درج شده است که ابوالمـجد آن را در  ٢١ربـيعاالول
٧٢٣ـق وارد سفينه کرده است .اين متن ظاهرًا مـقدمه وصـيتنامه بـهاءالديـن است .در
انتساب اين وصيتنامه به بهاءالدين بايد ترديد کرد؛ زيرا او در جواني ٬در شعبان ٬٦٧٨
در حالي که هنوز به سيسالگي نرسيده بود درگذشت و از سال  ٦٦٣تا پايان زندگي بر
واليت آشوبزده اصفهان حکومت ميکرد .حاـکمي قسيالقلب و سختگير بود و ٬براي
برقراري امنيت ٬بسياري از مردم شهر را به هالـکت رساند يا بـه سـختي تـنبيه کـرد .از
حاـکمي با اين روحيه تنظيم وصيتنامه در جواني به شرح يادشده بعيد مينمايد ٬آنهم
در حالي که ٬در پايان وصيت ٬از فرارسيدن پيري شکايت شده است:

١١٦

نامه فرهنگستان  ٧ـ١/
بررسي رسالهها و اسناد تاريخي سفينه تبريز

نقد و بررسي

ــباب َو َح َّـل ال َم شـيب
َــولّ ي ال ّش ُ
ت َ

َو َج َّ
ــصاب فَ ــلُ ْذ بِ ــال َم تاب
ــل ال ُم
ُ

»جواني رخت بست و پيري در رسيد و مصيبت بزرگ شد .پس به توبه پناه َبر«.
جــوانــي و پــيري رســيد و رســيده

تو زين غبن فارغ چو در عـين خـوابـي

جدول تواريخ انبياء و حکما و خلفا و عُلما )ص (٤٣٨

در اين جدول ٬تواريخ پيامبران و خلفا و پادشاهان و بزرگان درج شده که آخرين آن تاريخ
برـتختـنشستن سلطان ابوسعيد بهادرخان است .در پايان ٬گزارش تخريب چـند بـناي
تاريخي افزوده شده است .مطالب جدول فاقد تازگي و برخي ستونهاي آن خالي و سفيد
است و ابوالمجد آنها را براي مراجعات فوري خود تدوين کرده است.
تاريخ تبريز )ص(٤٣٩

در اين تاريخچه کوتاه ٬از بناي شهر تبريز در زمان هارونالرشيد به خواست همسرش٬
زبيده ٬ياد شده سپس از تعمير و آباداني شهر پس از زلزله سال  ٢٤٤در عصر مـتوکل
سخن رفته است .تبريز بار ديگر در زلزله سال  ٤٣٣بـه کـلي ويـران شـد و وهسـودان
مــحمدالراودي آن را از نـو بـنا نـهاد .درـبـاب ايـن زلزله ٬ابـوالمـجد مـطلبي از سفرنامه
ناصرخسرو نقل کرده که با اندکي تفاوت در نسخ خطّ ي و چاپي سفرنامه ديده ميشود و
نشانهاي از اصالت اين متن است که مؤلفي درـباب انتساب آن به ناصرخسرو و جـديد
بودن آن ايجاد شبهه کرده بود.
ذـکر ابتداي دولت خوارزمشاهيان )ص (٤٣٩

ـگزارش بسيار کوتاهي است متضمن اسامي پادشاهان خوارزمشـاهي بـا ذـکـر سـنوات
حکومت و سال وفات هرـيک و آن با شرح نبرد سـلطان جـاللالديـن خـوارزمشـاه در
نيشابور خاتمه مييابد .مؤلف ٬در پايان ٬تصريح ميکند که مأخـذ او در ايـن تـاريخچه
تقريرات خواجه نصيرالدين طوسي است.
نامه هالـکوخان به امراي شام و پاسخ آن )ص٤٣٩ـ(٤٤٠

اين دو نامه به زبان عربي است و نامه هالـکو به انشاي خواجه نصير طوسي است.
اطالعات تاريخي امالي امينالدين حاجي ُبلَه )ص٥١٩ـــ(٥٣٨

امالي مجموعه گفتارهاي امينالدين حاجي ُب َل ه ٬يکي از استادان ابوالمجد تـبريزي ٬در
مجالس متعدد است .وي آنها را فيالمجلس يا اندکي بعد به نگارش درآورده است .در
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امالي ٬سواي آـگاهيهاي متنوع در دانشهاي گوناـگون ٬اشعار و حکايات و اشارات متعدد
عرفاني و ادبي و مناظرات و محاضرات دانشمندان درج شده که حاوي نکتههاي مـهم
تاريخي و ادبي است و برخي مطالب آن بکر است .از جمله اطالعات مـهمي درـبـاب
فهلويات و سرودههايي به لهجههاي محلي ايران غـربي در آن وجـود دارد کـه از نـظر
تاريخي و زبانشناسي حايز اهميت است .همچنين ٬آـگاهيهايي که درـباب دوبيتيسرايان
همدانـــ متعلّق به قبيله اورامنانـــ و برخي جريانات ادبي از جمله برخورد ميان خاقاني و
اثيرالدين اخسيکتي و روش انتخاب شاعر برتر به دست داده همه ارزنده است و به کار
ادبي ات ميآيد.
محققان تاريخ ّ
خبر بسيار مهمي که در امالي ٬به اختصار تمام ٬مندرج است مربوط به اشعاري است
ـکه ابنسينا ٬به هنگام مرگ ٬همراه با ساز و آواز خوانده و در جاي ديگر به آن اشاره نشده
است .صاحب سفينه اشاره ميکند که ابنسينا در مدت عمر خود شعر پارسي نگفتّ .ام ا٬

چون لحظه وفاتش فرا رسيد ٬بيتي پارسي بگـفت و هـمراه بـا چـند بـيت عـربي بـراي
حاضران خواند )ص .(٥٢٨تفصيل اين واقعه ٬با همه اهميت آن ٬در هيچ يک از مـنابع
شناختهشده کهن يا تحقيقات معاصران ديده نشدّ ٬امـا در يک ُج ـنگ خـ ّط ي ديگـر کـه

هماـکنون ذيل شماره  ٧٣٦در کتابخانه مجلس نگهداري ميشود مطلب مندرج در سفينه با

شرح و بسط بيشتر آمده و ٬چون تاـکنون درجايي اين روايت منعکس نشده ٬عين آن نقل
ميشود:
َ
کان ِعندَ ُه
الرئيس
الوفا ُة َ
أباعلي بن سينا البُخاري َر ِح َم ُه اهلل تَعالي لَ ّما َح َض َرتْ ُه َ
ُحکِ َي أ َّن ال َّشيخَ َّ
ّ
مو ُت َ
ک .فَ َف ت ََح
قال لَ ُه ِص ْه ُر ُه  :يٰا أباـعليُ ٬اذْـکُر َربَّ َ
هر ُه ابوعلي ال َمرمري ُّ
الص وفي فَلَ ّما قَ ُر َب الَ ْ
ِص ُ
ع َْينَ ُه َو َ َ
تار و
تي خَ ال َق لبي مِن َر ّبي ُمذ ع ََرفتُ ُه َطر َف َة ع َْي ٍنَ .و ائْ تُوني ِب َسماع ْأو ٍ
قال ل ه :يا َا باـ َع لي ٬و َم ٰ
َ
السماع .فَ َ
ُفار َق ُر وحي
اس تَدعُوا ِب َّ
شَ ّبا َب ٍة .فَ ْ
قال  :شُ دُ وا طَ ْب َع ًة ُم عت َِدلَ ًة َو َغنّوا ِب ٰه ِذ ِه ا ٔالبيات ِالٰي اَن ت ِ
َنص ِرفُ واَ .و َأمَ َرهُ ْم ِب ِصلَ ٍة .وهِ َي هٰ ِذ ِه االٔبيات:
َج َسدي و ت َ
اح ِوصا ِلکُم َس َحرًا
َه َّبت ر َي ُ

َّوق في قَ ـلبي
دائق ِل لش ِ
ِب َح ٍ

هر ] ـ = شوهر
خواهر[ او ابوعلي
ِ
»ـگويند :چون شيخـالرئيس بوعلي سينا )ره( ُم حت ََضر بودِ ٬ص ِ
صهر او گفت :اي بوعلي ٬ازپروردگارت ياد کن.
مرمري بر بالين او بود .چون اجل نزديک شدِ ٬
کي توان گفت که يکـدم
بوعلي چشم گشود و گفت :اي اباـعلي ٬از آنگاه که او را شناختمْ ٬

خاطرم از ياد او پرداخته بوده است؟ اـکنون مـرا آواز چـنگ و نـاي بـايد .پس خـنياـگـران را
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فراـخواندند و او گفت :به آوازي ماليم ترنّم کنيد و تا آنگاه که روح از پيکرم رخت بندد اين
سر خويش گيريد .و بفرمود تا صلهشان دهند .اينک آن ابيات )بيت(:
ابيات را زمزمه کنيد و سپس ِ
سحرگاهان نسيم وصالتان بر باغهاي شوق در قلبم وزيدن گرفت«
ِ

و در ُج نگ شماره  ١٣٥٦٩مجلس اين جمله نيز در ذيل اين حکايت آمده است:
ـکذا َو ْجدَ تُ ُه ِّ
المتبحر موالنا صدرالدين الشيرازي المتأخر )ره( و اَنا نَقَلتُ ُه عن
الفاضل
بخط العالِم
ّ
ِ
ِ
خط َمن َنق ََل عن خَ ّ
ّ
المذکور و کان ذلک في دارالعباده يزد في  ٩شهر ربيعالثاني بشهور
ط العا ِلم
ِ
ِ
سنة ١٢٣٨ق.

د رـباب اينکه ابوعلي مرمري مذکور داماد و يا شوهر خواهر ابنسينا و يا از بستگان او
بوده هنوز پژوهشي صورت نگرفته است .بههرحال ٬اطالعات مندرج در سفينه و آنچه در
ُج نگ خ ّط ي مجلس درج شده همه تـازه و بکـر است ٬خـاصه آنکـه مـالصدرا نـيز در
نوشتههاي خود به اين حکايت از ابنسينا اشاره کرده است.
همچنين ٬در امالي  ٬درـباب امام فخر رازي و نـخستين سـالهاي طـلبگي او در تـبريز
آـگاهيهاي ارزندهاي وجود دارد و نگارنده در جايي ديگر )معارف  ٬سال  ٬٢٠شمارهـ (١به
تفصيل به آن پرداخته است.
ملخّص اخبار بنياميه )ص (٧٢٨

اطالعات مختصري است درـباب امويان اندلس و در سطور آخر اشـارهاي بـه خـلفاي
بنياميه شده است .مشخص است که ابوالمجد در پي تکميل اين اطالعات بوده است.
بدايع الصاحبيه في بعض اخبار النبويه )ص٧٢٨ـ(٧٣٣

اين رساله از تأليفات ابوالمجد تبريزي و مشتمل بر يک مقدمه ٬دو بـاب و يک خـاتمه
سي دالمرسلين است .باب دوم ٬که مفصلترين قسمت اين رساله
است .باب ّاول در ادعيه ّ
است ٬در ده فصل تنظيم شده و ٬در ضمن آن ٬احوال پيامبر اسالم به تفصيل نقل شده

است .خاتمه در شرح احوال خلفاي راشدين است.
نامه غياثالدين وزير به برادرش و تحليل اين سند نويافته

محم د ٬فرزند رشيدالدين فـضلاهلل و از وزراي مـعروف
اين نامه را خواجه غياثالدين
ّ
اواخر عصر ايلخانان که زماني وزارت سلطان ابوسعيد را برعهده داشت ٬پس از واقعه
محم د
مرگ مرموز سلطان ابوسعيد در  ١٣ربيعالثاني  ٧٣٦به برادرش خواجه مجدالدين ّ
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نگاشته و ٬در آن ٬واقعه بر تختنشستن آرپاخان را با تفصيل و دقتي که تاـکنون در منابع
ديگر تاريخي نيامده شرح داده است .خواجه غياثالدين ٬در عصر سلطان ابوسعيد ٬از
اعتبار و شخصيت برجستهاي برخـوردار بـود .او در سـال  ٬٧٢٤پس از مـرگ خـواجـه
محم د به وزارت رسيد .پس از مـدتي ٬خـواجـه
تاجالدين عليشاه ٬به همراه عالءالدين
ّ

عالءالدين منصب استيفا گـرفت و او در وزارت اسـتقالل يـافت .غـياثالديـن وزيـري

باـکفايت و دانشمند و حامي عالمان و دانشمندان بود؛ امّ ا اوضاع سياسي آشفته ايران به

او مجال خدمت و ساماندادن به کارها را نداد.

موضوع اين نامه گزارش واقعه مرگ ابوسعيد ٬آخـرين پـادشاه سـلسله ايـلخانان ٬و
تعيين جانشين اوست .ابوسعيد فرزندي نداشت و گفتهاند که ٬در اواخر عمر ٬سفارش
ـکرده بود آرپاخان ٬از فرماندهان لشکري ٬را ٬که تبارش به تولي پسر چنگيز ميپيوست٬
صح ت داشته يا نداشته ٬با
وصي ت ٬صرفنظر از آنکه ّ
پس از او به پادشاهي بردارند .اين ّ
صـور
ـکمک و پشتيباني وزير غياثالدين به عمل درـآمد .نـام آرپـاخان را در مـنابع بـه َ

َوون  ٬نظامالدين شامي و ابن تـغري
ـگوناـگون آوردهاند :ابن حجر عسقالني نام او را َا ْر َبک ُ
بردي ارپه و خواجوي کرماني در يکجا ارپهبيک و در جاي ديگر ارپاخان ضبط کردهاند.

ام ا ٬در سکّهاي که از او به دست آمده و در تفليس ضرب شده ٬نامش صريحًا آرپاخان
ّ

ضرب شده است و اين با صورتي که در نامه غياثالدين آمده کامًال منطبق است.

چون ابوسعيد درگذشت و خطر از همپاشيدگي قلمرو ايلخانان پيش آمد ٬غياثالدين
امراي مغول و بزرگان و شاهزادگان را گرد آورد و به آنان يادآور شد که سلطان ابوسعيد
درـباب جانشيني به آرپاخان نظر داشته؛ ّام ا گروهي از شاهزادگان مغول ٬بهويژه حاجي

خاتون  ٬مادر سلطان ٬با جانشيني آرپا مخالفت کردند .به نقل حافظـابـرو ٬غـياثالديـن
اعالم کرد که ٬در اين زمان ٬از اوالد هالـکو کسي که شايسته مقام سلطنت باشد نيست و
اـگر آرپا را به فرمانروايي برنداريم بيم اضمحالل ايلخانان مـيرود .پس آرپـا را ٬کـه در
خيلخانه خود بود ٬طلبيد و با او قرارهايي نهاد و چون او شرطها را پذيرفت وي را بـه

سلطنت برگزيد ١.عبدالرزاق سمرقندي ٬که عين مطالب حافظ ابـرو را تکـرار کـرده ٬از
قرارها و شروط غياثالدين ذـکري به ميان نياورده و همينقدر گفته است که آرپا ٬پس از
 (١حافظ ابرو ٬ذيل جامعالتواريخ رشيدي ٬به کوشش خانبابا بياني ٬انجمن آثار ملّ ي ٬تهران  ٬١٣٥٠ص.١٩٠
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مرگ سلطان ابوسعيد ٬به رسم و آيين ايلخانان به تخت سلطنت

نشست٢.

اما قرارها و شروطي که غياثالدين با آرپا نهاد و منابع به آن اشارهاي نکردهاند ضمن
نامه او که در سفينه تبريز نقل شده ٬درج گرديده است .اين نامه از اسناد منحصر تاريخي
اين عصر است و ابوالمجد تبريزي ٬يکي دو ماه پس از نگارش آن و تنها دوروز مانده به
قتل غياثالدين وزيرـــ او در  ٢١رمضان  ٧٣٦به قتل رسيدـــ در  ١٩رمضان  ٬٧٣٦به نقل
آن پرداخته است .از اين نامه مهم تاريخي چند فايده به شرح زير به دست ميآيد:
ــ ابوالمجد تبريزي حداقل در سال  ٧٣٦در قيد حيات بوده و وفات او در سالهاي
پس از آن و محتمًال در حوالي  ٧٥٠رخ داده است.
ــ ابوالمجد با رجال سياسي و ديواني عصر خود رابطه نـزديک داشـته و نـزد آنـان
مقرب بوده .بهـگونهاي که توانسته بر اصل نامه مهم و نسبتًا محرمانه وزير قدرتمند ٬اندکي
ّ

پس از تحرير آن ٬دست يابد .احتمال ديگر آن است که خود او تحرير اين نامه را برعهده
داشته است.
ــ مهمترين فايدهاي که از اين نامه برميآيد گزارش دقيق روزهاي بسيار آشفتهاي از
تاريخ ايران است .غياثالدين ٬در اين نامه ٬به شرح دقـيق چگـونگي بـر تـختنشستن
توج هي نشده است .وي ٬در
آرپاخان پرداخته در حالي که در منابع تاريخي به اين مطالب ّ
نامه به برادر ٬به چهار شرطي اشاره ميکند که آرپاخان با قبول آنها به پادشاهي دست
يافت:
شرط ّاو ل آنکه آرپاخان از طريق راستي و عدالتپروري و مردمخواهي عدول نکند و

هوي و هوس بر طبيعتش غلبه نيابد.
ٰ

شرط دوم آنکه بـا هـمه مـردمان و رعـاياي کشـور ٬از مـغول و فـارس ٬لشکـري و

غيرلشکري ٬يکسان رفتار کند و در گسترش عدل و داد بکوشد.
محم دي را محترم شمارد .ظاهرًا اين الزام بدان سبب بوده که آرپا
شرط سوم آنکه شريعت ّ

پيش از آن بر دين مغولي بود سپس مسيحي شد و البد در اواخر به اسالم گرويده بود.

شرط چهارم آن که ٬چون به سلطنت رسد ٬وي )غياثالدين( را از خـدمت مـعاف

 (٢کمالالدين عبدالرزاق سمرقندي ٬مطلع سعدين و مجمع بحرين  ٬به کوشش عبدالحسين نوايي ٬طهوري ٬تهران
 ٬١٣٥٣ص.١٢٣
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دارد .و اين را منابع تاريخي تأييد نميکنند .در برخي مآخذ تصريح شده که غياثالدين
محرمانه از آرپا خواست چون به سلطنت رسد او را همچنان در وزارت نگه دارد .به نظر
ميرسد که وزير با پيشنهاد اين شرط ميخواسته دهان مخالفان را ببندد .در آخـر هـم
تصريح ميکند که آرپا سه شرط نخست را پـذيرفت امّـا چـهارمين را قـبول نکـرد و او
همچنان در وزارت باقي ماند.

عين مطلب در نامه غياثالدين چنين است:
التماس آنکه مرا بزرگ گرداني و امارت و وزارت فرمايي و
خاص ه اين ضعيف است:
و چهارم ّ
ِ
نزديک داري و چنين و چنان کني قطعًا نيست .توقع است که ٬چون امور سلطنت با نظام آيد٬
منع آنچه اين ضعيف به گوشهاي رود و به دعاـگويي مشغول شود نکني.

در جاي ديگر اين نامه هم اشاره ميکند که مخالفان چون دانستند که آرپا به سلطنت
رسيده و کسي جز او براي جانشيني سـلطان ابـوسعيد وجـود نـدارد ٬سـر از مـخالفت
برداشتند و به فرمان او در آمدند بيآنکه نبردي درـگيرد و به کسي آسيب رسد.
آغاز پادشاهي
با اين همه ٬اين تمهيدات سود چنداني درـبرـنداشت .آرپا ٬با آنکه در ِ
ساده و بيتجمل و به شيوه پيشين چون سپاهيان ميزيست ٬دوران حکومتش بـه درازا
نکشيد .چون از آن بيم داشت که فرمانش نبرند ٬دست به کشتار زد و مخالفان را بهتدريج
از ميان برد تا آنکه گروهي ٬به زعامت اميرعلي پادشاه از نزديکان سلطان ابوسعيد ٬بر او
شوريدند .درـنبردي که رخ داد بيشتر لشکريان او به اميرعلي پيوستند و او شکست خورد
و به همراه خواجه غياثالدين وزير دستگير شد .ابتدا وزير کشته شد و اندکي بعد آرپا.
با کشتهشدن اين دو ٬پادشاهي ايلخانان ٬که با مرگ سلطان ابوسعيد به سرعت رو به
تالشي رفته بود ٬فرو پاشيد ٬گو آنکه تا بيست سال بعد يعني تا سال  ٧٥٦هنوز کساني به
نام ايلخان مغول بر گوشههايي از ايران حکومت داشتند .سرانجام ٬در آن سال ٬حکومت
اشرف چوپاني که وي او را به ايلخاني
آخرين آنها به نام انوشيروان عادل ٬به دست ملِ ک
ِ
برداشته بود ٬منقرض و با رفتن او دستگاه حکومت مغوالن در ايران بهـک ّل ي برچيده شد.
©

