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  155-113، ص 87 بهار و تابستان، هفتمم، شمارۀ چهار سال مدن اسالمی،تاریخ و ت    

  1سفینۀ تبریزهای تاریخی  رساله
  

  زاده هادی عالمدکتر                                                                 
  استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات                                                

                                                                        alemzadeh@tpf-iau.ir 
  

  چکیده 
 عنوان کتاب، رساله، گزیدۀ کتاب،      209ای است خطّی مشتمل بر         مجموعه سفینه تبریز 

هـای    قصیده، منظومه، جدول و نامه که ابوالمجد محمّد بـن مـسعود تبریـزی در سـال                
 12. کتابت کرده است  ها را گزینش، تلخیص یا تألیف و به خطّ خویش              آن ه721-723

گیـرد   هـایی در برمـی   ها و جدول ها، نامه ها، خالصه   ها، رساله   اثر از این مجموعه را کتاب     
در ایـن مقالـه     . ها را در زمرۀ تاریخ یا حاوی موادّ تاریخی به شـمار آورد              توان آن   که می 

  .ها پرداخته شده است ضمن بررسی این آثار به ارزیابی اجمالی آن
  

   .سفینه تبریزنگاری دورۀ مغول،  نگاری، تاریخ  ایرانی، سیره-نگاری اسالمی  تاریخ:اه کلیدواژه 
  

  مقدمه 
که به اهتمام )  صفحه736در قطع رَحلی بزرگ و (ای است خطی  عنوان مجموعهسفینۀ تبریز 

، در تبریز گردآوری و کتابت 723-721های  ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، در فاصلۀ سال
مرکز نشر دانشگاهی، این مجموعه را که متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی . تشده اس

 با دو مقدمه از نصراهللا پورجوادی و استاد عبدالحسین حائری و دو فهرست 1381است در سال 
  .منتشر کرده است) فاکسیمیله(از مندرجات آن، به صورت عکسی 

، مشتمل »2نظیر باشد های خطی بی وعهشاید در نوع خود در میان مجم«این مجموعه که 
 عنوان کتاب، رساله، گزیدۀ کتاب، قصیده و منظومه، جدول و نامه در موضوعات 209است بر 

شود، اما فاقد ترتیب  متنوع، که هر چند ترتیب موضوعی دقیقی در تدوین فعلی آن دیده نمی
ردآورنده و کاتب برای درج گ«توان نظر استاد حائری را پذیرفت که  رو، می هم نیست؛ از این

                                                  
 .11/6/1387:  تصویب؛ تاریخ9/2/1387: تاریخ وصول. 1
  .، سهسفینۀ تبریزپورجوادی، . 2
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 114

ای در نظر داشته که شاید با توجه به برخی از مالحظات از رعایت آن  ها ترتیب ویژه رساله
بندی  و شاید نیز به علت تنوع و تعدد موضوعات و دشواری طبقه» 1نظر کرده است ترتیب صرف

توجه و استنساخ در اثنای آنها یا احتماالً به دلیل دست یافتن تصادفی به رساله یا کتابی درخور 
  . کار، در رعایت آن ترتیب فرومانده است

هایی است  های تاریخی یا نوشته ها، مکاتبات و جدول ها، رساله  کتابسفینۀ تبریزبخشی از 
ها را در زمرۀ تاریخ یا حاوی موادّ تاریخی، به مفهوم رایج آن در تاریخنگاری  توان آن که می

های تاریخی در مقایسۀ با دیگر موضوعات موجود در  ار این نوشتهشم. اسالمی، به شمار آورد
 عنوان، و به 12تنها )  اعم از کتاب، رساله، جدول و گزیدۀ کتاب(سفینه اندک و مجموع آنها 

  : ترتیب درج آنها در این مجموعه، اینهاست
  

  )30-26ص (                ]                      اولین اثر در سفینه [انتخاب المصابیح. 1
  ) 102-100ص (                   ]                         مین اثر17 [بعض تواریخ الرسول. 2
  )103-102ص   (                   ]                              مین اثر18 [تواریخ الخلفاء. 3
  )198-182ص(                      ]                              مین اثر32  [نظام التواریخ. 4
  )438ص(      ]مین اثر112 [جدول تواریخ انبیاء و خلفا و حکما و علما و ملوک. 5
  ) 438ص   (      ]  مین اثر113 [جدول تواریخ انبیاء و صحابه و علما و سالطین. 6
  )439ص      (          ا]                                    مین اثر114[ تاریخ تبریز .7
  )439ص  (                 ا]              مین اثر115 [ابتداء دولت خوارزمشاهیان. 8
  ) 440-439ص(     ]                  مین اثر116 [نامۀ هوالکو به امراء شام و پاسخ آن. 9

  )728ص(    ]                                  ین اثرم205[امیّه  ملخّص اخبار بنی. 10
  )733-728ص(    ا]             مین اثر206[بدایع الصاحبیه فی بعض اخبار النبویه . 11
  ) 734-733ص(      ]           آخرین اثر در سفینه [الدین محمد وزیر مکتوب غیاث. 12
  

   انتخاب المصابیح .1
چنانکه از نامش  مصابیحانتخاب ال. شود  پس از بسمله با این کتاب آغاز میسفینۀ تبریزمجموعۀ 

تر بگوییم، گردآورندۀ آن، یوسف بن علی بن حسن حسینی  پیداست و نویسندۀ آن یا دقیق

                                                  
  .حائری، همان، پنج. 1
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 115/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

از مجامیع  (السنۀ مصابیح یا المصابیحای است از کتاب  گزیده: گوید ، خود می)اوایل سدۀ هشتم(
به ابن الفرّاء تألیف ابومحمد حسین بن مسعود، معروف به زبان عربی، ) مهم حدیثی اهل سنت

 ق در مرورود درگذشته 515 یا 516البغوی، فقیه و محدّث و مفسّر شافعی مذهب که در 
 پس از ذکر نام مشایخ خود در اخذ اجازۀ روایت المصابیح انتخابکنندۀ  تدوین 1.است

لدنیا ا کند که این گزیده را به عالء رساند، تصریح می  که زنجیرۀ آنان را تا بغوی میالسنۀ مصابیح
، تقدیم کرده 2)ق704-683: ـ حک(و الدین، ابوالفتح کیقباد، هجدهمین سلطان سلجوقی روم، 

  .است
 حاوی مطالبی است که در تاریخنگاری اسالمی در زمرۀ کتب المصابیح انتخابابواب پایانی 

قه و باب بدء الخلق و ذکراالنبیاء، باب النبی و اخال: آید سیره و شمایل و تاریخ به شمار می
، باب الکرامات، باب مناقب قریش، باب النبوۀشمایله، باب المبعث و بدء الوحی، باب عالمات 

مناقب الصحابه، باب مناقب اهل بیت الرسول، باب ازواج النبی، باب ذکر الیمن و الشام و ذکر 
  .3اویس

یم شده  خود به ابوابی چند تقس- نه همۀ آنها -شایستۀ ذکر است که برخی از این ابواب 
: بدین شرح) با عنوان باب(تر است  خود مشتمل بر ابوابی فرعی» الصحابه باب مناقب«است، مثالً 

، باب  مِنَ الحِسانبکر و عمر ، باب مناقب عمر، باب مناقب ابی مِنَ الصّحاحبکر باب مناقب ابی
  . االمّۀذه و در انجام باب نوّاب ه... مناقب عثمان، باب مناقب علی، باب مناقب العشره، 

عن : مثالً(حدیث است که با ذکر نام نخستین راوی آن /هر باب در واقع روایت چند خبر
یا ) جمع حَسَن(» من الحسان«یا ) جمع صحیح(» من الصحاح«و با تعبیر ) سعد بن وَقّاص

. یابد حدیث، به شیوۀ اهل حدیث، پایان می/شود و با نقل متن آن خبر  آغاز می4»غریب«
الصحاح «را  گونه که بغوی گردآورده و آن کتاب را همان: گوید ندۀ این اثر در مقدمه میکن تدوین

اخباری است که » الصحاح«دهد که مراد از  نامیده، تدوین کرده است و توضیح می» و الحسان
در کتاب صحیح اسماعیل بُخاری و مسلم بن حَجّاج یا یکی از این دو آمده است، و مقصود از 

                                                  
  .4/61 ؛ کحاله،1/467،468یاقوت، . 1
  ).218زامباور، (این سلطان چهار بار به تناوب به حکومت رسیده است . 2
  30 - 29، سفینه. 3
و آن یـا بـه      ) 1/8محقق حلَّـی،     (حدیثی است که راوی آن در هر موضعی از سند تنها یک تن باشد             /خبر:  غریب .4

  ).1/23همو، (غریب است، یا فقط به حسب سند، و یا فقط به حسب متن ) هر دو(حسب سند و متن 
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 116

خباری است که در یکی از مجامیع حدیثی ابوداوود سجستانی، ابوعیسی ترمذی و ا» الحسان«
  . جز این دو فراهم شده است

)  این اثر30ص (که در کنار ترقیمه » نُقِلَ مِن خَطِّ نُسخَتِه«استاد حائری ظاهراً از جملۀ 
نسخۀ اصل این نسخه را از روی «آمده، استنباط کرده که کاتب، ابوالمجد محمد بن مسعود، 

ای دیگر تاکنون  از این کتاب، نامی و نسخه«:  و نیز چنین افزوده.1»رونویسی کرده است
  .2»ام ندیده

ای  جا نامی و نسخه اگر از منحصر به فرد بودن این اثر مخطوط، که به زعم استاد حائری در هیچ
هایی که از این  ژگیگذاری و دیگر وی از آن در میان نیست، بگذریم و از فواید کتابتی و نشانه

نظر کنیم، این کتاب در روزگار ما برای اهل تحقیق هیچ  باب احتماالً بر آن مترتّب است، صرف
 السنّۀ مصابیح یا المصابیحفایدتی در بر ندارد؛ زیرا منبع اصلی این گزینش و انتخاب، یعنی 

 با شکیبایی و دقت  آری، اگر محققی3.تألیف ابن الفرّاء بغوی، موجود و به چاپ رسیده است
 مقابله کند تا دریابد که آیا در تلخیص این اثر المصابیحگزیده را با متن کامل /بسیار این گزینه

معیار یا معیارهای خاصی وجود داشته، و آیا رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی مشخصی در 
ر شواهد ارائه هایی مستند ب ها پاسخ ه اگر برای این پرسشگا گزینش آن منظور بوده؟ و آن

  . گردد، این رساله و نشر آن همراه با چنین توضیحات ارزش بسیاری خواهد یافت
  
  )ص (بعض تواریخ الرسول. 2

باله / ، ابوالقاسم حاج بله5امین الحق و الدین/ 4 و الدینالملۀ این رساله یکی از سیزده اثر امین
المجد محمد بن مسعود تبریزی، از ، ابوسفینه است که کاتب سفینۀ تبریز در 6) ق720متوفی (

 السالکین و قدوۀ«، 8»المولی المُعَظّم«، 7»مخدومی و استادی المولی االعظم«وی با تعبیرات 

                                                  
  .، نهسفینۀ تبریزحائری، مقدمۀ چاپی . 2 و 1
  ).2/259(زرکلی، ذیل حسین بن مسعود البغوی، الفرّاء، او ابن الفرّاء، . 3
  .713، 581، 519، 169، 131، 60، 58، 37، سفینه. 4
  .248، 241، 96، 92همان، . 5
  .حائری، همان، هفت. 6
     . 581، 248، 169، 131، 100، 92همان، . 7
  .60، 58همان، . 8
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 117/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

کند و احتماالً وی بایست استادِ  یاد می 2»االمام الفاضل و الهمام الکامل« و 1»سلطان المحققین
 مرد«و » مرد کار دیده« صفات شیخ محمود شبستری بوده باشد که در آغاز گلشن راز با

 سفینه که هفدهمین اثر مندرج در )ص( بعض تواریخ رسول اهللا. 3 استکردهاز او یاد » کارفرما
 صلی اهللا علی بعض تواریخ رسولکتاب یشتمل «: شود است، پس از بسمله با این عبارت آغاز می

، ابوالقاسم الملّۀألمام العالم، امین اهللا علیه و سلم، بما اورده مخدومی و استادی المولی األعظم، ا
  »...لم یختلف اهل العلم:  رَحِمَهُ اهللا- االستیعابقال صاحب .  تَغَمدَهُ اهللاُ بِغُفرانِهِ-الحاج بَلَه 
  : پس از بسمله و خطبۀ بسیار کوتاهش چنین آغاز شده است)ص(تواریخ رسول اهللا بعضکتاب 

لم یختلف اهل العلم ]: اهللا رحمۀ: صلدر ا[ رحمه اهللا االستیعابقال صاحب «
باالنساب و االخبار و سایر العلماء باالمصار، انّ محمداً رسول اهللا صلعم هو محمد 

بن  رّۀمُصَیّ بن کِالب بن بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُ
اختلفوا   من الناس، وعَدنان، هذا لم یختلف فیه احدٌ... کَعب بن لُؤَیّ بن غالب 

فیما عدنان و اسمعیل بن ابراهیم علیهما السالم و فیما بین ابراهیم و بین سام 
عون علی انّ نزاراً باسرها و هی هم علی اختالفهم فیما ذکرنا مُجمِبن نوح، و 

 و مضر، هی الصریح الصحیح من ولد اسمعیل، فامّا عشیرته صلعم و رهطه ربیعۀ
در [ بطون قریش و هاشم، و قد ذکرنا باالسانید و بطنه الّذی یتمیّز به من سائر

  من ولد اسمعیل، وکنانۀان اهللا اصطفی : الحسان قوله صلعم] السانید: اصل
اصطفانی من بنی  ، و اصطفی من قریش بنی هاشم، وکنانۀاصطفی قریشاً من 

 و اسم هاشم عمرو، و انما قیل له هاشم ألنه اوّل مَن هشم الثرید لقومه ؛هاشم
  .»4 زعموهفیما

و پس از نقل روایاتی چند نظیر آن در این باب، فهرست اجمالی مندرجات رساله اینها 
دوشنبه دوم ربیع االول از عام /  رمضان12دوشنبه (ازدواج عبداهللا با آمنه، والدت پیامبر : است

                                                  
  . 713، 518، 131 همان، .1
  . 519همان،  .2
  ).42، بیت 68شبستری، ص (ز من صد بار این معنی شنیده           یکی کو بود مردی کاردیده .3

  )61، بیتِ 69همو، ص (مرا گفتا بر این چیزی بیفزای        دگرباره عزیزی کارفرمای       
 16 -12، س 100، سفینه. 4
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 118

 20 با  ربیع االول برابر8 روز پس از عام الفیل در روز دوشنبه 50و به گفتۀ خوارزمی / الفیل
 40 پس از عام الفیل، از والدت تا بعثت 41 ربیع االول سال 8نیسان، و بعثت او در دوشنبه 

 سال کامل 53 ماه و ده روز که 9 سال و 12سال و یک روز، از بعثت تا اول محرم سال هجرت 
دینه، والدت، خروج از مکه، ورود به م:  از ابن عباسعکرمۀپس از آغاز عام الفیل بود؛ به روایت 

، وفات عبداهللا و آمنه، رضاعت حلیمه، کفالت جد و )وقعۀ بدر، و روز وفات او در دوشنبه رخ داد
عَمّش، سفر به شام، دیدار بحیرا، یوم الفجار، تزویج خدیجه، بنای کعبه و نصب حجر، آغاز وحی 

ت  سال، سخت گیری و تهدید قریش، حمای3در دوشنبه و چهل سالگی، اعالن اسالم پس از 
 علی، وفات خدیجه با، ازدواج فاطمه )ع(طالب، قبول سرپرستی علی ابوطالب، حصر در شعب ابی

و ابوطالب، سفر به طائف، معراج و اِسراء، هجرت به مدینه به همراهی ابوبکر و عامر بن فهیره، 
 روز اقامت در نزد ابوقیس 4 ربیع االول پس از 12ورود به مدینه نزدیک به نیمروز دوشنبه 

کلثوم بن هِدم، اسکان در خانه ابوایوب انصاری تا بنای مسجد و خانۀ خود، اشاره به وضع تاریخ 
، مؤاخات مهاجر و انصار در ماه پنجم، اعزام حمزه ]؟[هجری از ورود او به مدینه در زمان عمر 

د در کنارۀ دریا، ذکر این که پیامبر خو/به نخستین غزوه و رویارویی با اباجهل در سیف البحر
 غزوۀ عنداهللا تعالی و عند المسلمین حرمۀاشرف غزواته و اعظمها « غزوه شرکت جسته و 26

جز نماز که در  ، اشاره به غزوۀ حدیبیه و بیعت رضوان، وجوب حج و دیگر فرایض،»بدرالکبری
 شب معراج اِسراء واجب شده بود، ذکر نام و سن و نسب دیگر زنان پیامبر و تاریخ ازدواج و وفات

 در منزل میمونه و 11 صفر سال 28آنها، و سرانجام ذکر آغاز بیماری پیامبر در روز چهارشنبه 
، درست در اوقاتی از 111 ربیع االول سال 12انتقال به خانه عایشه و رحلت در نیمروز دوشنبه 

شنبه پس از زوال ظهر یا شب  سپاری در سه دوشنبه که به مدینه وارد شده بود، خاک
 بیرون شد، ساختن لحد و ، کسانی که بر او نماز گزاردند، آخرین کسی که از قبر اوچهارشنبه

  :یابد چنین پایان میاین رساله . نهادن خشت، ذکر نامها و صفات آن حضرت و نیز نام فرزندان او
 صفۀإنّا لنجد : روی عطاء بن یسار عن عبداهللا بن سالم، انّه کان یقول«

 و حرزاً لألمییین، انت 2اک شاهداً و مبشراً و نذیراًرسول اهللا صلعم، انا ارسلن
 فی االسواق  و ال ضحابٍعبدی و رسولی سمیتک المتوکل لیس بفظٍّ و ال غلیظٍ

                                                  
صـفر و   « شـاهرودی،    :نک ؛ خاصّـه    ]اسـفند /برابر با مارس  [ ربیع األوّل برابر با ماه آذار        2دوشنبه  : 2/113یعقوبی،  . 1

  .302-289، 72، دفتر و بررسیهامقاالت ، »)ص(سفر، نگاهی دیگر به تاریخ وفات پیامبر
  .8)/48(قرآن، فتح . 2
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 الملّۀ مثلها ولکن یعفو و یتجاوز ولن اقبضته حتی اقیم به بالسَیّئۀو ال تجزی 
مّاً و قلوباً غفالً، قال اً صُالعوجاء بان یشهد ان ال اله الَّا اهللا افتح بها اعیناً و آذان

: در اصل[عطاء بن یسار و اخبرنی ابو واقد اللیثی أنّـّه سمع کعب االحبار 
 السبت لیلۀ 2عشوَۀ، واهللا اعلم، تمّ 1یقول مثل ما یقول عبداهللا بن سالم] االخبار

  »723 صفر سنۀ 12
 مأخوذ از کتاب هللابعض تواریخ رسول اچنانکه در آغاز این اثر تصریح گردیده، رسالۀ 

، تألیف ابوعُمَر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبَرّ نَمِری األصحاب معرفۀاالستیعاب فی 
مالکی، از بزرگانِ حُفّاظ حدیث است که مؤلف نامور آن در قُرطُبه، پایتخت امویان ِاندلس، 

 در گذشته استو در شاطبه یکی از شهرهای دیگر همان سرزمین ) م978 / ه368(متولد شده 
وی تألیفات بسیاری در حدیث، فقه، رجال، سیره و مغازی از خود بر جا ). م1071 / ه463(

  .  از مشهورترین آنها است األصحابمعرفۀاالستیعاب فی که  3نهاده
 ابن عبدالبَرّ یکی از چند کتاب مشهور و رایج در احوال  األصحاب معرفۀاالستیعاب فی 

  معرفۀ فی الغابۀاسدردیف چند کتاب مهم و مشهور در این حوزه، یعنی صحابه است و غالباً در 
-555(تألیف عزالدین ابوالحسن علی بن محمد الشیبانی، معروف به ابن اثیر جزری  ،الصحابه

 852-773(، از ابن حجر عسقالنی  فی تمییز الصحابهاالصابۀو ) م1232-1160 /ه630
 در 4.اند ی گاه در یک مجموعه با هم چاپ شدهبرند و حت از آن نام می) م1448-1371/ه

 را الغابۀاسد کافی است اشاره شود که ابن اثیر کتاب خود االستیعاباهمیت و ارزش کتاب 
کتاب حافظ ابوموسی اصفهانی، ابن مَندَه، ابو نُعَیم و ابن (عمدتاً بر اساس چهار اثر در این زمینه 

به ابن عبدالبرّ اشاره و بدو استناد » ب«خود با عالمت تدوین نموده و در سراسر تألیف ) عبدالبرّ
  .5کرده است

                                                  
  . اند که از یهودیت به اسالم گرویدند بوده) ص(کعب االحبار و عبداهللا بن سالم هر دو از صحابۀ پیامبر. 1
  . از آغاز شب تا رُبع آن: عَشوَۀ. 2
  . ، ذیل یوسف بن عبداهللا بن محمداألعالمزرکلی،  .3
الفضل احمد بن علی بن حجر العـسقالنی، الکتبخانـه    الدین ابی ، شهاب الصحابۀ  فی تمییز  بۀاألصا مثالً در حاشیۀ   .4

  ). تجدید چاپ در داراحیاء التراث العربی(ه 1328 سنۀ، الخدیویۀ المصریۀ
  .1/5، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الغابۀ اسدابن اثیر،  .5
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 120

گردد که این رساله در   آشکار می1باالستیعا با متن بعض تواریخ رسول اهللاز مقابله متن 
 است، »)ص(باب محمد رسول اهللا«، یعنی االستیعاب نخستین باب از کتاب ۀواقع کوتاه شد

ونویسی کلمه به کلمه و حرف به حرف اصل روایات منقول بدین شرح که ابوالقاسم بله ضمن ر
از عبدالبرّ، صرفاً با حذف طرق متعدد نقل یک روایت و اکتفا به یکی از طرق و نیز با کوتاه 

و بسنده کردن به ذکر نام یک یا دو تن از ) سناد ا2ِسناد به  ا9ِمثالً از (کردن زنجیره نام راویان 
مشهور در نزد اهل حدیث، و همچنین حذف  ود در زنجیره و موجراویان نخستین و معتبرِ

برخی از روایات بی ارتباط یا کم ارتباط به ذات مقدس نبوی آن را تلخیص، یا به تعبیر کاتب 
ای که حاج بله از   نسخهتوان دریافت همچنین می. 2 کرده است»انتخاب« یا »اختیار «نسخه،

 و یکی از نسخ مورد استفاده در االستیعابصحیح  استیعاب در اختیار داشته، از نسخ کامل و
  .است بوده 3جاویبح الصحچاپ مُ

کتابتی قابل توجهی در این تلخیص راه یافته فاحش البته در برابر فوایدی از این دست، اغالط 
توان برخی   و به دشواری میانگیز است  ابوالمجد تبریزی شگفتکسی چونکه ارتکاب آنها بعضاً از 

 »رحمه اهللا «، به جای4» اهللارحمۀقال صاحب االستیعاب «: ، مثالًا را سهوالقلم کاتب شمرداز آنه
کلمه اخاخ لک  «؛6»حلیمۀ 5و رَدتْهُ ظِئرَه«، به جای »طیرۀ حلیمۀوردته  « ؛»اهللا علیهرحمۀ «یا 
، به جای 8»صلعم علیاً الی النبی ابنۀو کان ابوطالب قد اسلم  «؛7» احاجّ لک بهاکلمۀ«، به جای »بها
، 10»کعب االخبار«؛ 9»الهِدم«، به جای »قیس کلثوم بن الهرم فنزل علی ابی «؛»قد اسلم ابنه علیاً«

                                                  
  .55-1/25م، 1992/ه1412د البجاوی، بیروت، دارالجیل، تحقیق علی محم األصحاب، معرفۀاالستیعاب فی . 1
 انتخاب رباعیات اوحدین کرمانی غزالی و  احیاء العلوم انتخاب  جز این تلخیص، از این دانشمند دو تلخیص دیگر،          . 2

های  ری عنوان از گردآو2 عنوان از امالی و 2 عنوان از تألیفات، 6ها،  هم در این مجموعه آمده است؛ و عالوه  بر این
  ). مقدمه، هشت(درج شده است سفینه وی نیز در 

  . صفحه قبل5حاشیه .: نکـ. 3
  .21، س 10، سفینه. 4
؛ زن شیردار کـه بچـۀ دیگـری را شـیر دهـد، دایـه       )المنجد(ِها  المُرْضِعَهُ لِولد غَیر...: ظِئْر، ج اّظْؤُر و اَظĤْر و ظُؤور     . 5
  ).، ذیل واژهنامه لغت(
  .21، س 100، سفینه؛ 29، ابن عبدالبر. 6
  .13، س 101، سفینه؛ 39، ابن عبدالبر. 7
  .8، س 101، سفینه؛ 37، ابن عبدالبر. 8
  .21، س 101، سفینه؛ 42، ابن عبدالبر. 9

  .19، س 102، سفینه. 10
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و لو کانوا اولی مـن ... « سورۀ توبه به صورت 113؛ نقل بخشی از آیۀ »کعب االحبار«به جای 
؛ 2»... قُُـربی من بـعد ما تـبـیّـنو لـو کانـوا أولـی... «، به جای 1»...قربـی مِن بَـعد ما تـبـیّـن 

، به جای »المتعۀ و طلب منهم حـارِثـۀَ الی الطائـفِ و معه زیدُ بنُ -صلعم-خـرج رسول اهللا«
و لم یکن بینهم «، به جای 4»مُـسابقۀفتراموا بالنبل و لم تکن بینهم «؛ 3»الـمنـعـۀطلب منهم ...«

   .، و جز اینها»مُـسایفۀ
ص متن به معنی و محتوا آسیب جدی وارد کرده است، مثالً ابن نیز در مواردی تلخی

 عند اهللا و عند رسول حرمۀًو کانت اشرف غزواته و اعظمها «: عبدالبرّ دربارۀ غزوۀ بدر گفته است
 صنادید -عـزّوجلّ- بدرالکبری حیث قتل اهللا غزوۀ و المسلمین - صلی اهللا علیه و سلم-اهللا 

 من رمضان عشرۀ لسبع الهـجرۀ من الثانیۀ السنۀذٍ؛ و کانت بدر فی قریش و اظهر دینه من یومئـ
 بیعۀ حیث کانت الحُـدَیبِـیۀَ غزوۀو لیس فی غزواته ما یَـعْـدِلُها فی الفضل و یَقْـرُب منها الّا 

؛ اما کاتب با تلخیص و حذف دو سه جملۀ پایانی این عبارت که اهمیت بسیاری در »الرضوان
ابن عبدالبـرّ با توصیفی . افکند ، خواننده را در فهم مراد نویسنده به اشتباه میالقـاء مطلب دارند

که از غـزوۀ بدر ارائه کرده، درصدد است تا این غزوه را به لحاظ نتایج و تأثیر آن در میان 
بـا پـیـمانـان آنها با نتایج و آثار غزوه یا صـلح حُـدَیبِیَه مقایـسه کند؛ از ایـنرو،  مشرکان و هم

آن را بـا » الحدیبیۀ غـزوۀو لیس فی غـزواتـه ما یَـعْـدِلُـها فی الفضل و یَـقْـرُبُ منها الّـا «تـعبیر 
وَ لَیسَ فی غَزَواتـه ما یَعدِلُها فی « اما کاتب با حذف جمالتِ 5.شمرد پیـمان حدیبیه بـرابـر می

                                                  
  14، س 101، سفینه. 1
  .113)/9(، توبه قرآن. 2
  .16، س 101، سفینه. 3
  .25، س همانجا. 4
و سهیل بن عمـرو از سـوی قـریش منعقـد شـد،      ) ص(د و نتایج این صلح را که میان پیامبر     اکبر فیاض مفا    علی. 5

  : چنین تلخیص کرده است
ای به مدت ده سال منعقد و در ضمن آن شرط شد که هر که از قریش بدون اجازۀ ولی خود نزد  پیمان متارکه

د، مسترد نشود؛ طوائف عرب نیز در پیوستن به برود، او را برگرداند و هر که از اسالم به قریش بپیوند) ص(پیامبر
پس از عقد صلح . نظر کند تا سال آینده نیز امسال از ورود به مکه صرف) ص(قریش یا اسالم آزاد باشند و پیامبر

کادوا ان «: گوید دانستند، از این پیمان برآشفتند، به طوری که مورخ می گروهی از مردم که فتح مکه را مسلم می
انّا فتحنا لک فتحاً «زیرا به اهمیت واقعی این صلح که حقاً فتحی بزرگ بود، پی نبرده بودند تا آنکه سورۀ ؛ »یهلکوا
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 122

 الهجرۀ من الثانیۀِ  السنۀِنَت بَدرُ فیو کا«و تلخیص عبارت مذکور به صورتِ » الفَضل و یَقرُب منها
، برای خوانندۀ ناآشنا به سیره و مغازی 1»غزوۀ الحُدَیبِیَۀ من رمضان و بقریبٍ منها عَشرۀلِسَبع 
آورد که غزوۀ  اطالع از تاریخ وقوع غزوات، احتمال بروز این شبهه را پیش می و بی) ص(پیامبر 

 زمانِ رویداد بدر بوده است، در حالی که غزوۀ حدیبیه حدیبیه به لحاظ زمانِ وقوع، نزدیک به
  .قعدۀ سال ششم هجرت، واقع شد چهار سال بعد، در ذی

ه از فصل اول استیعاب لَ حاج بَ»اختیار« یا »بانتخا«، سفینهتلخیص، و به تعبیر کاتب 
 بر داده است؟ با مروری) ص(بعض تواریخ رسول اهللامشتمل بر چه مطالبی است که بدان نام 

توان   آمده، میتواریخ الخلفابا عنوان  2سفینهمندرجات این تلخیص و آنچه در رسالۀ بعدی در 
  .، ابوالمجد تبریزی، از لفظ تاریخ و تواریخ پی بردسفینهبه تلقیّ کاتب 

  
  خلفا التواریخ کتاب . 3

 واریخ الخلفاتبر رغم نامِ گوش پُرکُنِ کتاب ) 103-102ص(سفینۀ تبریز هجدهمین اثر مندرج در 
این کتاب که به آسانی . از این مجموعه را در برگرفته است)  سطر60(فقط یک صفحه و نیم 

اش، پس از بسم اهللا  توان آن را در جدولی گنجاند، به زبان عربی است و مؤلف ناشناخته می
  : ه استای مندرجات و شیوۀ تدوین آن را چنین بیان کرد ای چند کلمه الرحمن الرحیم، در مقدمه

 درود و -پس ازپیامبر خدا ] کذا فی متن[ یاد کوتاه خلفای راشدین کتاب تواریخ الخلفا«
ها و مدت  ها، پدران، مادران و تاریخ بیعت ها، کنیه  تا روزگار ماست؛ و نام-ستایش خدا بر او

خود را با ] [! و پس از این مقدمه، بالفاصله کتاب 3».ایم حکمرانی آنان را به ترتیب در آن آورده
  : کند یاد نخستین آنان بدین شرح آغاز می

شان صدّیقِ عَتیق، ابوبکر عبداهللا بن ابی قُحافه عثمان بن عامر بن کعب بن سعید  و نخستین«
وی . بن تَیْم بن مُرّه است؛ مادرش دختر عَم پدرش، ام الخیر سَلْمی، دُختِ صَخر بن عامر بن کعب

                                                  
. اند، یکی از بزرگترین فتوح اسالم بوده است واقعۀ حدیبیه، چنانکه مورخین قدیم هم متوجّه شده. نازل شد» مبیناً

مانع شنیدند و بدان گرویدند، الجرم  ند و دعوت اسالم را بیبر اثر این صلح مردم به هم نزدیک شد: گوید زُهْری می
 :نک ؛ نیز 93-92، تاریخ اسالم(های پیش و بلکه بیشتر مردم وارد اسالم شدند  در این دو سال به قدر همۀ سال

  ). 474-473، 469-466، تاریخ پیامبر اسالم؛ آیتی، 618-617، 608-607، 604-603واقدی، 
  .37، س 101، سفینه. 1
  .)رسالۀ هجدهم (103-102 همان،. 2
  .21-20، س 102، سفینه. 3
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  » 1.ازدهم فرمانروایی یافت و مدت آن دو سال و سه ماه بوددر ماه ربیع االول از سال ی
نویسنده ذکر تاریخ خلفا را به همین شیوه و با همین حجم از اطالعات دربارۀ هر خلیفه، با نام 

گیرد و اثر خود را با ذکر المستعصم آخرین  پی می» 2...ابوحفص عمر الخطاب بن نفیل بن رباح «
  :برد پایان میخلیفۀ عباسی، بدین شـرح به 

المستعصم ابواحمد عبداهللا بن المنصور بن محمد بن احمد بن الحسن، ولی «
 سبعۀ و سنۀ فبقی خمس عشر ستمائۀ اربعین و سنۀفی عاشر جمادی االخر من 

  3»؟... السبت ثانی عشر صفر لیلۀاشهر؛ تم فی 
  

  خلفاالتواریخ بررسی کتاب 
ه تاریخ خلفا را در همان نگاه اول به خود جلب آنچه در این اثر توجه هر آشنای مبتدی ب. 1

؛ و حال آنکه خواننده در نگاهی 4»ذکر خلفاء الراشدین«کند، جملۀ آغازین آن است، یعنی  می
: تر  و به تعبیر درست-یابد که این اثر تاریخِ بسیار مختصر کلی به دنبالۀ متن آشکارا درمی

آنکه  و عباسی است، بی) انی و مروانیسفی( خلفای راشدین، اموی -وار فشرده و فهرست
و ) سُفیانی و مروانی(های اموی  از خاندانرا نویسنده، یا کاتب نسخه، طبقۀ خلفای راشدین 

طالب بن  ابوالحسن علی بن ابی«در این اثر پس از ذکر خالفت . عباسی تفکیک کند
ب، جدّ رسول اهللا طالب بن عبدالمطل ابومحمّد الحسن بن علی بن ابی« و سپس 5»عبدالمطلب

 صخر بن حرب بن ]ناسُفی[  سُفین بن ابی]ویۀامُع[ معویۀ ابوعبدالرحمن«، بالفاصله از 6»صلعم

                                                  
  .22-21همانجا، س . 1
  .23-22، س 102،  سفینه. 2
استاد حائری بر پایۀ اصل . خوانا نیستسفینه ؛ سال کتابت این اثر در چاپ عکسی )آخر (42، س103، سفینه .3

که به ) ، دهسفینه(» .ه 722 صفر 12شنبه «: مخطوط که در دست داشته، تاریخ کتابت آن را چنین آورده است
باشد؛ زیرا تاریخ کتابت رسالۀ پیشینِ مندرج در » .ه 723 صفر 12شنبه «احتمال مُتاخِم به یقین غلط است و باید 

 12 السبت لیلۀ عشوۀ«به وضوح چنین ) هفدهمین اثر( صلی اهللا علیه و سلّم بعض تواریخ رسول اهللا، یعنی سفینه
چاپ عکسی نیز سفینه متأسفانه استاد حائری این تاریخ را در مقدمۀ ). 19، س102همان، (است » 723 سنۀصفر 

  ).ص ده( آورده است 722به غلط 
  .»ذکر الخلفاء الراشدین«، به جای 20همانجا، س . 4
  .25، س 102، سفینه. 5
  .27همانجا، س . 6
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 124

» راشدین«آمیز  رود؛ و هیچ تفکیکی میان طبقۀ نخستین خلفا که به لقب تکریم  نام می1»امیۀ
این قصور یا تقصیر نتیجۀ . خاندان بعدی، یعنی امویان داده نشده است/اند، و طبقه شهرت یافته

در عدم تفکیک میان خلفای راشدین و اموی و عباسی ممکن است مبتدیان را به اشتباه افکند 
و امویان و عباسیان را نیز در زمرۀ خلفای راشدین به شمار آرند؛ هرچند که نویسنده پس از 

 أئمّۀثُم جاءَ « عبارت  با-ولید را نام برده بن   که به غلط ابواسحق ابراهیم-ذکر آخرین خلیفۀ اموی
  . عباسیان را از امویان تفکیک کرده است 2»العباسیۀ دولۀ

چنانکه اشاره شد، نویسنده یا کاتب، آخرین و چهاردهمین خلیفۀ اموی یعنی مروان بن . 2
 را از قلم 3)132الحجه   ذی28 -127 صفر 14: حک(محمد بن مروان الحکم، ملقّب به حمار 

 صفر 14 -126الحجه   ذی7:  حک( ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان انداخته و ابواسحق
 من الحجۀ ذیولی فی .«:  را آخرین خلیفۀ اموی معرفی کرده و در باب او چنین آورده است4)127
؛ در حالی که بر پایۀ همۀ منابع 5» فبقی خمس سنین و عشر اشهرمائۀ ستّ و عشرین و سنۀ

 برای خالفت سفینه سال و ده ماه در 5ند روز خالفت کرده، و ذکر مدت معتبر او فقط دو ماه و چ
  .ابراهیم در واقع مجموع خالفت او و مروان بن محمد است

 تنها در مورد دو -» تاریخ خلفا« و به تعبیر او -نویسنده در عرضۀ اطالعات در باب خلفا . 3
چنانکه دربارۀ ابوبکر و المستعصم (را  بن یزید و عبدالملک، شیوۀ متّبع خود معاویۀتن از آنان، 

همه حداکثر » تواریخ خلفا«، به لحاظ حجم و محتوا، فرونهاده است؛ و به رغم آنکه )دیدیم
و پس از او » معویۀ بن یزید بن معویۀابولیلی «را به » تاریخ«مشتمل بر یک سطر است، بلندترین 

مروری بر عین . ر، اختصاص داده است، هرکدام در سه سط»ابوالوالید عبدالملک بن مروان«به 
  . این دو خلیفه آشکار سازد» تاریخ« شاید دلیل توجه بیشتر وی را به سفینهعبارات نویسنده در 

، امّه ام هاشم  امیۀ بن صخر بن حرب بن معویۀ بن یزید بنمعویۀابولیلی «
ف عبد شمس، و اخل] کذا[ ابن ربیعۀ بن عتبۀ بنت هاشم بن حیّۀفاخته و قیل 

                                                  
  .27همانجا، س . 1
  .7، س 103همان، . 2
 .1/؛ زامباور427-424، 324-5/321ابن اثیر، . نک.3
 .1زامباور، . 4
  .7، س103، سفینه. 5
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 125/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

 اشهر و اقلّ ما اربعۀلیلی ما رُوِیَ فیها   ابیوالیۀ مدۀفی ] اختلف: صحیح آن[
 اشهر و قیل اربعۀ اربع و ستین، مدته سنةرُوِی عشرون یوماً، ولی فی ربیع األول 

، فقال بعض فتنۀ بعده و کادت تکون بینهم امیۀعشرون یوماً، و اختلف فیها بنو 
  : الشعراء فی ذلک
   1لیلی لـمَن غلبا  یـغلی مراجـلها           و االمر بعد ابـیفتـنۀًانی اری 

ها اهللا تعالی و من حضرها البن زبیر فی رجبِ هذه ف شرّمکّۀو بایع اهل 
    .2» علی ان بایعوا المروانامیۀ و قوی امره، ثم اتّفق بنو السنۀ
 ویۀمع بنت عایشۀالعاص  ابوالوالید عبدالملک بن مروان بن الحکم بن ابی«

 خمس و ستّین فبقی احدی سنۀ بن عبدشمس، ولی فی رمضان من المغیرۀبن 
بن ] عبداهللا[ و شهراً او نصف، و فی امامته قتل الحجّاج بن یوسف سنۀو عشرین 

 من االخرۀ یوم الثلثا لعشر بقین من جمادی - شَرَّفَـها اهللا تعالی- بـمکّۀالزبیر 
 اشهرٍ و ثلثۀای الزبیر تسع سنین و ] یتهوال [والیۀ مدۀ ثلث و سبعین فکانت سنۀ

ایّاماً، ثم خرج عبدالرحمن بن محمد بن االشعث بن قیس الکندی و دعا الی 
] ابن[ بن هزیمۀالحرب بینه و بین الحجّاج و کان آخرها ] طالت[نفسه و طابت 

 ثالث و ثمانین ثم سار ابن سنۀ من االخرۀاالشعث من دیر الجماجم فی جمادی 
به و سلَّمه اصحاب الحجّاج بن یوسف و ] کذا[لی ارض بابل یعود االشعث ا

  3».حدیثه معروف
را در » تاریخ«شود، آنچه حجم این دو  این دو خلیفه مالحظه می» تواریخ« چنانکه در 
مذکور در این رساله افزایش داده، پرداختن نویسنده به دو حادثۀ » تواریخ«مقایسه با دیگر 

 روزگار معاویۀ دوم و عبدالملک است، نخست سلطه و والیت عبداهللا سیاسی و نظامی مهم در

                                                  
، ذیل حوادث   3/362،  تاریخ االمم و الملوک   طبری،  (لیلی لِمَن غلبا      و الملکُ بعد ابی   /  قََد حان اوّلها     فتنۀًانّی ارَیَ   . 1

  ).؛ مرگ یزید64سال 
  .32-29، س 102، سفینه .2
  .36-33 ، س102همان، . 3
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بن زبیر بر مکه، و دیگر قیام عبدالرحمن بن محمد بن االشعث بن قیس کندی و درگیری با 
  . حجاج بن یوسف ثقفی، عامل عبدالملک بر عراق

اعیۀ شود، د نویسنده هم مستفاد می» والیت الزبیر«اهمیت رویداد نخست که از تعبیر 
دانیم که پس از مرگ  می. بودند خالفت اوست در برابر امویان و بیعت کسانی که در مکه با وی

، پسرش معاویه به خالفت نشست؛ ولی چنانکه در متن نیز بدان اشارت )ه64(یزید بن معاویه 
کلب  طوایف قیس که بر طوایف بنی:  مرد و وضع آشفته شد1 روز20 ماه یا 4رفته است، پس از 

، در شام و )کلب بود زیرا مادر یزید از بنی(بردند   سلطۀ آنان در دولت یزید رشک میو
که در این ) قیس از بنی(زبیر قیام کردند و ضحاک بن قیس فِهری  النهرین به هواخواهی ابن بین

مصر، (زبیر را بر منبر اعالم کرد و در پی آن در سایر والیات  زمان امیر دمشق بود، خالفت ابن
 ظاهراً هم از این رو، نویسنده از 2.زبیر قرار گرفت نیز خالفت بر ابن) از، عراق و خراسانحج

مدت و تاریخ والیت او در ردیف دیگر خلفا یاد کرده و تلویحاً خواسته به پیروی از دیگر 
 اموی  راشدین،اخباریان و مورخان مسلمان، والیت وی را در زمرۀ خالفت و در زنجیرۀ خلفای

 یا متعمّداً از مسامـحۀًبه شمار آورد؛ هر چند که نویسنده و عباسی ) ی و مروانیسفیان(
و فی امامته «: نویسد گوید و می سخن می» امامت«خالفت عبدالملک بن مروان با لفظ /والیت

  . 3»بـمکۀبن الزبیـر ] عبداهللا[قَتَل الحجّاجُ بنُ یوسفَ 
عبداهللا بن زبیر » تاریخ«به تواریخ الخلفا اب  فوق را دربارۀ پرداختن نویسندۀ کتبییناگر ت

 بن یـزیـد و عبـدالمـلـک بن مـروان به دلیل داعـیـۀ خالفت و معـاویـۀ» تاریخ«در ضمن 
توان اقدام نویسنده را در درج قیام  بیعت گروهی کثـیـر از مسلمانان با وی بپذیریم، چگونه می

عبدالملک بن مروان توجیه کرد؟ » تاریخ«عبـدالرحمن بن محمد بن االشعث کندی در ضمن 
هایی در این حد، و چه بسا بزرگتر و مؤثرتر از آن، در دورۀ خلفای راشدین، اموی و  ظهور قیام

شود  عباسی با صبغۀ دعوت به خود با قصد تولّی امامت و خالفت، مانع از طرح این احتمال می
 قیام عبدالرحمن به کار برده، خواسته که در ذکر» دعا الی نفسه«که نویسنده بر پایۀ تعبیر 

بدیهی . خالفت رسمیِ شرعی بشمرد/مروانیان نوعی والیت/برابر امویان دررا سلطۀ کوتاه او 
در ضمن خالفت یـزید بن ) ع(طالب  است بر این مبنا بایست قیام حسین بن علی بن ابـی

                                                  
  ). بن یزیدمعاویۀ خالفۀ : 64، ذیل حوادث سال 3/366طبری، همان، (وز  ر40یا  .1
  .157فیاض، . 2
  .34، س 102سفینه، . 3
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» تاریخ«حمد نفس زکیـه در هشـام، م» تاریخ«شـد و قـیـام زیـد بن علی در  معـاویه درج می
عـلی بن حـسنِ صاحب فـخّ در خالفـت هـادی و کسان دیگری   بن  منصور دوانـیـقی، حـسین

افـتـاد؛ ولی نویـسـنده به  دیـگـر خـلـفـای عـبـاسـی مـذکـور مـی» تـاریـخ«در ضـمـن 
» تاریخ«د را در بیان ها عنـایـتی نـکرده و الـتـزام بـه قـاعـدۀ خو  از ایـن قـیـامیک هـیـچ

  . نـهاده است کـوتـاه و یـک سطـریِ هر یـک از خـلفا فرو
یا » انتخاب«، سفینهتلخیص، و به تعبیر کاتب « این پرسش مطرح شد که 1پیشتر. 4

 ابن عبدالبرّ مشتمل بر چه مطالبی است که بدان نام االستیعابحاج بَلَه از فصل اول » اختیار«
جات این ر داده است؟ و هم در آنجا اشاره شد که با مروری بر مند)ص (بعض تواریخ رسول اهللا

و » تاریخ« از لفظ سفینهتوان به تلقی کاتب   میتواریخ الخلفاءتلخیص و مندرجات کتاب 
» تاریخ«اکنون پیش از آنکه این موضوع بررسی شود، توضیح کوتاهی دربارۀ . پی برد» تواریخ«

  . رهنگ اسالمی ضرورت داردو معنا و مفهوم آن در ادب و ف
 ارجاع 2نگاری در اسالم تاریخ تاریخو اصل و ریشۀ آن به کتاب » تاریخ«بحث دربارۀ لفظ 

در زبان انگلیسی  3یح مایکل استنفوردرگردد؛ اما در باب مفهوم این لفظ مشترک که به تص می
  .ت، ناگزیر باید اشاراتی به مفاهیم گوناگون آن داش4نیز دارای ابهام است

استنفورد در مقدمۀ اثر خود به دو مفهوم متداول تاریخ که پایۀ مباحث او در 
 است، عنایت جدی کرده و برای رفع ابهام و پرهیز از التباس این دو معنای 5»پژوهی تاریخ«

مراد وی از . از یکدیگر متمایز ساخته است» )2(تاریخ «و » )1(تاریخ «تاریخ، آنها را با الفاظ 
اما . 7»تاریخ به مثابۀ گزارش«) 2(است و مقصودش از تاریخ  6»تاریخ به مثابۀ رویداد«) 1(تاریخ 

در ادبیات » تاریخ«نگاری در اسالم به سه معنای  روزنتال در زمینۀ مطالعه و بررسی تاریخ
  : تاریخی اسالم اشاره کرده است

  ]. dateانگلیسی مترادف با واژۀ  [8اشاره به ماه و روزهای ماه در مدارک و اسناد. 1
                                                  

  .7همین مقاله، . 1
  .24-23روز نتال، . 2

3. Michael Stanford.  
  .20استنفورد، . 4

5. The Study of History  
6. History-as-Even.  

  .History-as-Account؛ 24 -23، 20 استنفورد، .7
  .24روزنتال، . 8
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این معنا که از . ، یعنی تاریخ به مثابۀ گزارش رویدادها»اثر تاریخی«به معنای » تاریخ«. 2
آثاری بود که و ها  سدۀ دوم هجری به بعد تثبیت شد و رواج یافت، مقتبس و مأخوذ از کتاب

  .1وقایع را دربرداشتند) سال، ماه و روز(ها  زمان
روزنتال این معنا را حاصل عالقه و . 2»ۀ عصر یا نژادی خاصرویدادهای ویژ«به مفهوم . 3

داند؛ با این حال  نیاز مسلمانان در شناخت درست تاریخ و یافتن تألیفی تجریدی از آن می
   3.ون آنان فاقد بینش راستین فلسفی استگمعتقد است که تعاریف گونا

این دو اثر آشکارا مبتنی در » تواریخ«و » تاریخ«شود، اطالق عنوان  چنانکه مالحظه می
زمان / تاریخهاست بر تأکید مؤلفان آنها بر تاریخ، به معنای روز، ماه و سال وقوع رویدادها، خاصّ

مدت  (یها ها و روز ها، ماه ها و ذکر شمار سال ها و خالفت ز و پایان والیتاوالدت، وفات، آغ
تر از معانی دیگر آن،   این دو اثر برجستهاین مفهوم از واژۀ تاریخ در. ها ها و خالفت والیت) زمانِ

  . یعنی تاریخ به مثابۀ گزارش است
ابتدای دول و «لفظ تاریخ به معنای مدت زندگانی، پیامبری، خالفت و سلطنت و ذکر 

جدول . 5:  همین مقاله(: به کار رفتهنیز  سفینهدر دو اثر دیگر مندرج در » خواقین و حوادث
جدول تواریخ انبیاء و صحابه و علما و . 6؛ 4حکما و علما و ملوکتواریخ انبیاء و خلفا و 

  .)5سالطین
شاید بتوان تدوین این دو جدول را که صرفاً حاوی ذکر مدّت سپری شده از تاریخ وقوع 

 است، – تاریخ جلوس به تخت پادشاهی، یورش و تصرّف نواحی و مرگ و میرها –رویدادها 
نگری یا هشداری برای تنبّه و آگاهی از  خی و تاریخیکوششی برای القاء نوعی درک تاری

  .اعتباری جهان گذران شمرد بی
  
  نظام تواریخ. 4

 تألیف قاضی ناصرالدین عبداهللا بن نظام تواریخ کتاب سفینه تبریزاثر در مجموعۀ سی و دومین 
 یا 685 یا 684عمر بیضاوی شیرازی است که سالهای پایانی زندگی را در تبریز گذراند و در 

                                                  
  .25همو، . 1
  .26همو، . 2
  .همانجا. 3
  .438، سفینه. 4
 .همانجا. 5
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هرچند بیضاوی بیشتر به سبب تفسیرش بر قرآن، .  در این شهر درگذشت1 هجری716 یا 692
ت از قبول عام ی نیز حکانظام تواریخگیر نسخ موجود از  ، شهرت دارد، امّا تعدّد چشمانوار التنزیل

 3 نسخه و 53، سفینه مطالعات انجام یافته، جز نسخۀ مندرج در یۀبر پا. کند این کتاب می
، بنابر اطالعات نظام تواریخ 2.ه به انگلیسی از آن در دست استمترجمه به ترکی و یک ترج

 به چاپ رسیده است این چاپها مغلوط و 4 و دو بار در ایران3بار در حیدرآباد هند موجود، یک
  . اند دور از روشهای متّبع در نشر انتقادی متون

 محرم سال 21در آن به تصریح مؤلّف مختصری است، » تاریخ عمومی« که نظام تواریخ
 را سفینهاز متن )  صفحه16 (198 تا 182از صفحه  این اثر 5.تألیف شده است هجری 674

  :شود دربرگرفته و با این عبارت آغاز می
ن ارواح و اشباح بدعی را که به یک امر کُغایت مُ نهایت و شکر بی حمد بی«

ن عدم به فضای وجود آورد؛ م از مکرا پیدا کرد و اجرام فلکی و اجسام عنصری
ی که طِباق افالک را برافراشت و بِساط خاک را به ازهار و انوار بیاراست؛ نعصا

قادری که از صخرۀ صَمّا گل رعنا برویانید و در تضاعیف سحاب آتش و آب 
  »6...تعبیه گردانید

قسم اوّل در : و هذا فهرست الکتاب: دارد و سپس مندرجات کتاب را بدین شرح عرضه می
؛ ...اند السلم بوده بیان احوال انبیاء و اوصیا و حکّامی که از ابتدای دور آدم تا آخر ایام نوح علیه

؛ قسم سیم در شرح حال خلفا و ائمۀ ...قسم دوم اندر تعداد ملوک فرس و شرح احوال ایشان
                                                  

 باشـد کـه پـس از        نظام تواریخ گذشت قاضی بیضاوی احتماالً ناشی از مندرجات پایانی          در این اختالف در تاریخ   . 1
 ).دنبالۀ مقاله (وده شده است  هجری، بعدها توسّط خود مؤلف یا دیگران بدان افز674تدوین اوّل در سال 

 .453-2/449برگل، . 2
 . م1930با مقدّمه و ایندکس حکیم سید شمس الدین قادیت، . 3
م، و دیگـری بـه کوشـش        1934/ش1313نخستین چاپ به تـصحیح و کوشـش بهمـن میـرزا کریمـی، تهـران                 . 4

 .ش1382میرهاشم محدّث، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 
 حکام و ملوک ایـران      ۀ چه در آن سلسل    ،ن کتاب از تواریخهای معتبر فراهم آوردم و نظام تواریخ نامش کردم           ای«. 5

 ، تا حدود خجند، چنانچه یاد کرد آیـد        ]عرب[زمین که طول آن از فرات است تا به جیحون، بل که از دریای رعب                
 اربـع و سـبعین و   سـنۀ  من شهر اهللا الحـرام محـرم   ن آدم علیه السلم الی یومنا هذا و هو الحادی و العشرین         دُ لَ نْمَ

  ).14-12، س 182، سفینه(»  بر سبیل اتصالهجریۀ ستمائۀ
  .4-2همانجا، س . 6
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م که در ایام خلفای ار سالطین کرام و ملوک عظاخب؛ قسم چهارم اندر ا...اسالم رضی اهللا منهم
  .»1...اند بنی عباس با استقالل و استبداد در ممالک ایران پادشاهی کرده

: یابد  چنین پایان می،ها، فاقد ترقیمه است  ناتمام و برخالف دیگر رسالهسفینهاین کتاب در 
و بالد ، شاه جهانگشای عادل رای، اباقاخان که پادشاه ایران زمین )]هالکو[(و این زمان پسر او «

دارد که تقریباً یک صفحه به   این بخش از کتاب با دو چاپ دیگر معلوم میۀمقابل. »روم است
-663: ـحک(قطع وزیری افتادگی دارد، و از تصریح بیضاوی به اختتام کتاب در زمان اباقاخان 

از » برگیک و یا دو «آید که این افتادگی باید بسیار اندک باشد، نه به اندازۀ  هم برمی)  ه680
ها تا بر   برگل متذکر گردیده، مطالبی را که هم برخی از کاتبان نسخهکه چنان؛ مگر 2سفینه

، جزیی از 3اند افزوده بدان)  ه736(و حتی تا مرگ ابوسعید بهادر )  ه694(تخت نشستن غازان 
  .کتاب بپنداریم

 و قُرب زمانی و 5هفتمه یا سالهای پایانی سدۀ  6744 در سال نظام تواریخبا توجه به تألیف 
ای که  توان احتمال داد نسخه  با بیضاوی و نیز اقامت هردو در تبریز، میسفینههم عصری کاتب 

از مقابلۀ صفحۀ اول . استای معتبر و قابل اعتماد بوده  نسخه از آن استنساخ کرده، سفینهکاتب 
) 40-1صفحات (فشار  با چاپ بنیاد موقوفات دکتر محمود اسفینهمندرج در نظام تواریخِ 

آید که اختالفات در خور توجهی، جز خطاهای کاتب در قرائت و کتابت نسخه، میان آنها  برمی
  6.وجود دارد

  
  جدول تواریخ انبیا و خلفا و حکما و علما و ملوک. 5

محـرّم ثـالث و   «  دو جدول است کـه در  سفینهصد و دوازده و صد و سیزدهمین اثر مندرج در          
 را پر   سفینه 438به کتابت در آمده و در کنار هم به صورت عمودی صفحۀ             » ئهعشرین و سبعما  

                                                  
  .20-16همانجا، سطر . 1
نظـام  «از آخـر رسـاله   «: چنین آمـده » توضیحات« زیر عنوان   سفینه از صفحه سی و هشت مقدمه        4در حاشیه   . 2

 ». باشد721 است و تاریخ کتابت آن با توجه به رساله ماقبلش، باید در ماه صفر یک یا دو برگ افتاده» تواریخ
 .13، حاشیه 2/449برگل، . 3
  .14، سطر 182، سفینه در نظام التواریخبه استناد متن . 4
  ).برگل، همانجا(بر پایۀ الحاقات نسخ دیگر . 5
 .طلبد قالتی دیگر می مسفینهل مطلب در این باب و بیان ارزش نسخه مندرج در یتفص. 6

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 131/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

الـرحیم  ] حمنالـرّ  به جـای  [بسم اهللا الرحیم    «:  سمت راست چنین آغاز شده     جدولِ. کرده است 
؛ از  ]؟[بر آن اعتماد تمام بود، بدین نمـط یافتـه آمـد             ] ای که   نسخه [:این تواریخ را از نسخ کی       

 سـپس   ،»لث و عشرین و سبعمائه هر چه از این بگذرد، برین زیادت باید کردن             غُرّۀ محرّم سنۀ ث   
) سطر اوّل به رنگ سرخ و سطر دوم به رنـگ سـیاه        (تر در دو سطر       عنوان جدول با قلمی درشت    

ول تواریخ انبیـا و خلفـا و حکمـا و علمـا و ملـوک و ابتـدای دول و خـواقین و                        دج«بدین شرح   
  .شده استبه صورت زیر تدوین ) عنوان(ر هشت ردیف دگاه جدول  آمده و آن» حوادث

از غره . اهللا الرحمن الرحیم این تواریخ را از نسخ که بران اعتماد تمام بود، بدین نمط یافته آمد بسم
  محرم سنه ثلث و عشرین و ستمائه هرچه ازین بگذرد برین زیادت باید کردن

  ک و ابتدای دول و خواقین و حوادثجدول تواریخ انبیاء و خلفا و حکما و علما و ملو

 از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ

آدم 

  السالم علیه

نوح 

  السالم علیه

ابراهیم 

  السالم علیه

موسی 

  السالم علیه

عیسی   السالم داود علیه

  السالم علیه

والدت صاحب 

اهللا  شریعت صلی

تواریخ   علیه و سلم
انبیاء

 هزار شش

و هفتصد و 

سی و چهار 

  سال

چهار هزار و 

نهصد و 

پنجاه و 

   سال چهار

سه هزار و 

ششصد و 

 و یک پنجاه

  سال

دو هزار و 

نهصد و نود و 

  هشت سال

دو هزار و 

دویست و 

هشتاد و ؟ 

  سال

یک هزار و 

سیصد و 

بیست و نه 

  سال

هفتصد و 

  هشتاد سال

 از تاریخ از تاریخ از تاریخ ریخاز تا از تاریخ از تاریخ از تاریخ

خالفت 

ابوبکر 

  ]؟[صدیق

خالفت عمر 

بن خطاب 

  ]؟[

خالفت 

عثمان بن 

  ]؟[عفان 

خالفت 

 طالب ابی بن علی

  السلم علیه

 بن  وفات حسن

اهللا  علی رضی

  عنه

مقتل حسین 

بن علی 

  اهللا عنه رضی

خالفت 

  مستنصر

تواریخ خلفا
  

هفتصد 
و شش 
  سال

هفتصد و 

  چهار سال

ششصد و نود و 

   سالهشت

ششصد و 

هشتاد و نه 

  سال

و شصت و  ششصد 

  سالشش 

ششصد و 

  شصت سال

نود و هشت 

  سال
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 از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ

جاماسب 
  حکیم

افالطون  بقراط حکیم   لقمان حکیم
  حکیم

جالینوس 
  حکیم

ابوعلی ابن 
  سینا

امام خواجه 
ن الدینصیر

 رحمۀ طوسی
  اهللا علیه

تواریخ حکما
  

سه هزار و 
  هفت سال

دو هزار و 
چهارصد و 
 پنجاه و پنج
  سال

و هزار یک 
هشتصد و هشتاد 

   سالو هشت

یک هزار و 
هفتصد و 

هشتاد و پنج 
  سال

یک هزار و 
  صد و نود سال

دویست و نود 
  و پنج سال

چهل و نه 
  سال

 از تاریخ از تاریخ  تاریخاز از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ

امام 
المعظم 
 ابوحنیفه

  اهللارحمۀ
  علیه

امام جعفر 
 الصادق
 اهللا رحمۀ
  علیه

امام مالک 
 اهللا رحمۀ
  علیه

امام اعظم 
شافعی 
مطلبی 

  اهللا عنه رضی

احمد ] ؟[امام 
  حنبل

 حجةامام 
االسالم 

 محمدالغزالی
   اهللا علیهرحمۀ

امام اعظم 
فخرالدین 

  رازی

تواریخ علما
  

پانصد و 
د دو هشتا

  سال

پانصد و هفتاد 
  وچهار سال

پانصد و 
پنجاه و 
  شش سال

پانصد و 
  شانزده سال

چهارصد و 
هفتاد و چهار 

  سال

دویست و 
بیست و نه 

  سال

صد و سی و 
  چهار سال

 از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ

کیومرث 
اول ملک 
  فی االرض

انوشیروان 
  دلعا

وفات سلطان   عضد الدوله
محمود بن 
  سبکتکین

وفات سلطان   طغرلبیک
  سنجر

سلطان 
محمد 
  شاه خوارزم

تواریخ ملوک
  

چهار هزار و 
هفتصد و 
شصت و 
  هفت سال

هفتصد ونود 
  و دو سال

سیصد و 
چهل و نه 

  سال

دویست و   سیصد سال
پنجاه و دو 

  سال

صد و هفتاد 
  سال

صد و دو 
  سال

 از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ تاریخاز  از تاریخ از تاریخ

آل بنی 
  امیه

آل   آل اتابکیان  آل سبکتکین  آل سلجوقیان  آل سامانیان  آل عباسیان
  خوارزمشاه

ابتدای دول
 

ششصد و 
هشتاد 
  سال

پانصد و 
هشتاد و نه 

  سال

چهار صد و 
سی و دو 

  سال

دویست و 
هشتاد و سه 

  سال

سیصد و 
  سیزده سال

صد و شصت 
  سال

دویست و 
 و بیست

  هفت سال
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 از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ

جلوس 
 چنگیز خان 

جلوس 
  کیوخان

جلوس 
  منگوخان

جلوس 
  اباقاخان

جلوس سلطان 
سعید غازان 

  اهللا  رحمه

جلوس 
سلطان 

مسعود بن 
  غیاث

جلوس سلطان 
عالم مالک رقاب 
االمم ظل اهللا فی 

وسعید االرض اب
  بهادرخان

تواریخ خواقین
  

صدو بیست 
  سال

هفتاد و 
  شش سال

هفتاد و یک 
  سال

پنجاه و 
  هشت سال

بیست و هفت 
  سال

نوزده 
  سال

  شش سال

تواریخ حوادث از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ از تاریخ
 

خرابی 
  المقدس بیت

  ]؟[

  ]؟[خرابی   ]؟[خرابی   ]؟[خرابی   ]؟[خرابی   ]؟[خرابی   ]؟[خرابی 

تر در هر ردیف بررسـی        ت و صحّت این تواریخ برخی از موارد شاخص        قبرای ارزیابی میزان د   
 -اهللا علیـه و سـلم          صـلی  -والدت صـاحب شـریعت      «در ردیف تواریخ انبیا، زیـر تـاریخ         . گردید

ین  مراد مؤلّف آن است که در هنگام تنظیم و تـدو     درج گردیده، و ظاهراً   » هفتصد و هشتاد سال   
.  سال از والدت آن حضرت سپری شده بوده اسـت          780)  هجری قمری  723یعنی سال   (ول  دج

 هجری قمری را بر سنّ آن حضرت در هنگام هجرت           723پس بر این اساس، مؤلّف بایست سال        
 و با توجه به این که منـابع معتبـر سـنّ آن حـضرت را در زمـان                     از مکه به مدینه، افزوده باشد؛     

  :پس حاصل چنین خواهد بود، 1اند  کرده سال ضبط63وفات 
در زمان هجرت) ص(سن پیامبر  52 = (سال وفات) 11 – 63  
 سال 775 = 52 + (سال تدوین جدول) 723
 سال اختالف 5 = 775 – 780

 سـال   5 تـاریخی     شود که میان آنچـه در جـدول آمـده و واقعیـت              از این محاسبه معلوم می    
ف یا در محاسبه خطا کرده یا بر روایـت دیگـری اعتمـاد              ؤلّدر این صورت، م   . اختالف وجود دارد  

                                                  
سن آن حضرت را    » اهللا علیه و سلم، یومَ قُبِضَ       اهللا، صلی   ذکر سن رسول  «، وی در ذیل عنوان      310-2/308ابن سعد،    .1

وهو الثبت  « سال نقل کرده، امّا بر پایۀ خبری که مستند بر طرق کثیری از راویان است و آن را با عبارت                      65 و   63،  60
، اسـدالغابه و کان سنّه ثالثاً و ستین؛ ابـن اثیـر،           : 1/114کند؛ یعقوبی،      سال تأکید می   63یده، بر   پایان بخش » شاء اهللا   ان
 . و االوّلُ أصَحسنۀو قیل خمساً و ستین و قیل ستین  سنۀو کان عمره ثالثاً و ستین : 1/34
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  .استکه از دقّت و صحت برخوردار نبوده نموده 
سـی و شـشمین خلیفـه       (تاریخ خالفت المستنصر بـاهللا      ) تواریخ خلفا (در ردیف دوم جدول     

 ابوجعفر. یف استتر از دیگر موارد مندرج در این رد به زمان تدوین جدول بسیار نزدیک     ) عباسی
 بر  640االخر     جمادی 10 تا   623 رجب   14 ملقب به المستنصر باهللا، پسر الظاهر باهللا، از          منصور،

 سـال از    98 براساس آنچه در ذیل نام او در جدول آمده، یعنی گذشتِ          . مسند خالفت بوده است   
 هجـری  721که حاصـل آن سـال    623 + 98 = 721  آن افزود  را بر623باید   آغاز خالفت او،

  . سال اختالف دارد2)  هجری723( با تاریخ تدوین جدول و مندرج در آن است و
های ارائه شده در این ردیف از جدول دقیق و درست             یک از سال   براساس محاسبۀ فوق، هیچ   

،  سـال 2) ع( سال، علی 2 سال، عثمان 6 سال، عمر 6نیست و به ترتیب در مورد خالفت ابوبکر   
 سال با آنچه در منابع تـاریخی معتبـر          2) ع(ل امام حسین    تق سال و م   16) ع(وفات امام حسن    

  .1آمده، اختالف دارد
) ع(یکی ذکر نام امام حـسین       : امّا دو نکته در این ردیف از جدول درخور توجه و تأمل است            
 خلیفـه  37 خلیفـه امـوی و     14در ذیل عنوان خلفا، و دیگر گـزینش المستنـصر بـاهللا از میـان                

 خیریه،  ۀگیر این خلیفه به ساختن ابنی       احتماالً اهتمام چشم  .  این جدول  عباسی و درج نام او در     
ـ      2خاصّه بنای مدرسۀ عظیم و ماندگار مستنصریه در بغـداد          ف بـه وی و ایـن       ، سـبب توجـه مؤلّ

  .گزینش بوده است
اختصاص یافته و در آن نام هفـت تـن از حکمـا             » تواریخ حکما «سومین ردیف از جدول به      

جاماسب حکیم سه هزار و هفت سال، لقمان حکیم دو هـزار و چهارصـد و                «: بدین ترتیب آمده  
پنجاه و پنج سال، بقراط حکیم یکهزارو هشتصد و هشتاد و هشت سال، افالطون حکیم یکهـزار                 

سـینا  ابـن   و هفتصد و هشتاد و پنج سال، جالینوس حکیم یکهزار و صـد و نـود سـال، ابـوعلی                     
ذکـر نـام    . » اهللا علیه چهل و نه سال      رحمۀ  طوسی  رالدینینص امام خواجه     دویست و نود و پنج سال،     

                                                  
 اثـر از ایـن      44. فته اسـت   پایان یا  736 رمضان   19 آغاز شده و در      720القعده     ذی 14شنبه     از سه  سفینهکتابت  . 1

 است؛ بنابراین اگر بتوان احتمال داد که این جدول نیز در این سال تنظیم و تدوین گردیـده و          721مجموعه مورّخ   
 امّـا پـذیرفتن      شود،   سال بعد بر آن افزوده شده، شماری از این اختالف تواریخ رفع می             2 مندرج در آن،     723تاریخ  

های پیش و پس ایـن جـدول          ماند و ثانیاً رساله      شماری از خطاها همچنان باقی می      این فرض دشوار است؛ زیرا اوالً     
فهرسـت منـدرجات   «؛ نیـز  ...، 440، 439،  437،  434،  418،  415، ص   سفینه(اند     به کتابت در آمده    723همه در   

  ).، ص سی و شش»به ترتیب تاریخ کتابتسفینه تبریز 
 .35-32، 631ذیل سنۀ ؛ ابن الفوطی، 238 – 237ابن بطوطه،  :نکمیّت این مدرسه هبرای اطالع از ا. 2

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 135/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

برای او، در کنـار حکمـای بـزرگ         » اهللا علیه رحمۀ«و جملۀ دعائیۀ    » امام«رالدین با لقب    یخواجه نص 
 49(ف و زمان نزدیک به روزگارش عالم، درخور توجه بسیار و حاکی از جایگاه واالی وی در عصر مؤلّ

ـ  ابع معتبـر، درگذشـتِ خواجـه را در ذی   نـ ه به اینکه مبا توجّ. است) سال پس از وفات او   672ۀ حجّ
 سال مذکور در جدول 49 بدانیم، 723، نه 721، چنانچه تاریخ تدوین جدول را سال     1اند  ضبط کرده 

سینا، در همین ردیف، باید سال         صحیح خواهد بود؛ اما در مورد ابن       )721-672= 49(دربارۀ خواجه   
انطبـاق  ) 723-428 2سـینا   وفات ابـن  = 295(  سال مندرج در جدول    295اد تا با     را مبنا قرار د    723
  .یابد

ف نام هفت تن از ائمّه مذاهب و علمای مؤلّ» تواریخ علما«در ردیف چهارم جدول، در ذیل عنوان 
 ق سپری شده، بدین شرح درج کرده     723هایی را که از تاریخ وفات آنان تا سال            بزرگ اسالم و سال   

اهللا علیه رحمۀاهللا علیه پانصد و هشتاد و دو سال، امام جعفرالصادق          رحمۀم ابوحنیفه   ظ اع مماا«: است
 اعظم شـافعی  ماهللا علیه پانصد و پنجاه و شش سال، امارحمۀ مالک مپانصد و هفتاد و چهار سال، اما     

، امـام   و چهـار سـال      چهارصد و هفتاد   4 احمدحنبل 3اهللا عنه پانصد و شانزده سال، امام        مطلبی رضی 
رازی صـد و     5...اهللا علیه دویست و بیست و نه سال، امام اعظم فخر          رحمۀد الغزّالی   االسالم محمّ  حجّۀ

: شود  ت به زمان تدوین جدول بررسی می      ترین شخصیّ    نزدیک در این ردیف تاریخِ   . »سی و چهار سال   
ف در تاریخ   ستند مؤلّ بر این اساس، م   . 6است» 606عید فطر   «به استناد منابع تاریخ وفات فخر رازی        
 یا 740-723= 17، یعنی با تاریخ وفات او 134+ 606= 740 ارائه شده در جدول نادرست است، زیرا

  . اختالف دارد721-740=19
نام هفت تن از شاهان و سالطین ایـران،         » تواریخ ملوک «در ردیف پنجم جدول، در ذیل عنوان        

های ارائـه      سال . ق گذشته، درج گردیده است     723ل  هایی که از مرگ آنان تا سا        همراه با شمار سال   
شده در این ردیف نیز با آنچه در منابع تاریخی معتبر آمده، انطباق ندارد؛ مثالً سـال مـرگ سـلطان           

 سال با 4)  ق617(یک سال و محمد خوارزمشاه )  ق552( سال، سلطان سنجر   2)  ق 421(محمود  
                                                  

 .340–5/339العماد،  ؛ ابن183فوطی، الابن . 1
 .210صفا، ؛ 2/161ابن خلکان، . 2

 .یک کلمه در اینجا زدوده و سیاه شده 3.

  .هیچ دعا و ثنائی بی 4.
 .افتادگی دارد .5
  .252، 4ن خلکان، با .6
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 136

  .داردآنچه در جدول آمده، تفاوت 
دربارۀ مندرجات این ردیف از جدول      .  است اختصاص یافته » تواریخ ابتدای دول  «به  ردیف ششم   

پیش از نام خاندانها، که جـز       » آل«ف در استعمال واژۀ     یکی مسامحۀ مؤلّ  : در خور ذکر است   دو نکته   
ان یـ اتابک /غلط است؛ و دیگر مبهم بودن عنوان اتابکان       » آل خوارزمشاه «و  » آل سبکتکین «در مورد   

ای حکومتی مشهور به اتابکان در ایران و مناطق مجاور، نظیر زنگیان یا اتابکان              هل تعدّد خاندان  به دلی 
اتابکـان دمـشق، بنـی       /، بنی بـوری   1زنگی، ایلدگزیان یا اتابکان آذربایجان، سَلغُریان یا اتابکان فارس        

اتابکـان   /هـزار اسـپ     بنـی  شبانکاره، /اتابکان شوانکاره / ربل، اتابکان یزد، بنی فضلویه    إاتابکان  /بکتکین
  .2اتابکان لرستان صُغری /لرستان کُبری، بنی خورشید

ایلدِگز یا اتابکان آذربایجان      بنی» آل اتابکیان «از  ف  توان داد که مراد مؤلّ       احتمال می   از این میان،  
 ق با مرکزیت اردبیـل بـر آذربایجـان فرمـانروایی داشـتند و آخـرین آنـان،                   622 تا   531باشد که از    

  .3الدین خوارزمشاه عزل شد د، به دست جاللمحمّ ظفرالدین اوزبگ پهلوان بنم
جلـوس  «: مغـول بـدین شـرح درج گردیـده        » تواریخ جلـوس خـواقین    «در ردیف هفتم جدول     

خان صد و بیست سال، جلوس کیوخان هفتاد و شش سال، جلـوس منکوخـان هفتـاد و یـک              زچنک
اهللا بیست و هفت سال،  رحمۀ سلطان سعید غازاناقاخان پنجاه و هشت سال، جلوس بسال، جلوس ا

ثراه نوزده سال، جلـوس سـلطان عـالم مالـک             طاب الدین سلطان محمد     غیاث مغفورجلوس سلطان   
ـ    . »االرض ابوسعید بهادرخان شش سال      اهللا فی   االمم ظلّ   رقاب ف هرچـه بـه     چنانکه مشهود است مؤلّ

شود، بردامنۀ دعا و ثناهایش  تر می ۀ قدرت نزدیکروزگار خواقین تازه درگذشته و زندۀ مسلّط بر اریک
 که ایـن    -» االرض  اهللا فی    االمم ظلُّ    رقاب  عالم مالکِ  سلطانِ «-ابوسعید بهادرخان   . افزاید  بر آنان می  

، بر 736االول   ربیع13 تا پایان عمر، 716جدول در سال ششم سلطنت او تدوین یافته، از غُرّۀ شوّال 
  .انده و در سلطانیۀ زنجان به خاک سپرده شده استتخت ایلخانی فرمان ر

 باشد، تقریباً یکسره در چاپ عکـسیِ      » تواریخ حوادث «آخرین ردیف جدول و عنوان آن که باید         
خرابـی  « یعنـی    ،ل جـدول   بـر جـای مانـده از آن در اوّ          ۀ و تنهـا از دو سـه کلمـ         ،موجود محو شـده   

  .ف چه بوده استتوان حدس زد که مندرجات این ردی ، می»المقدس بیت
                                                  

 .192 – 187بوسورث،  .1
 .355 – 340باور، زام .2
 .349، همو .3
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  جدول تواریخ انبیا و صحابه و علما و سالطین. 6
الـسّلم و صـحابه و علمـا و     جدول تواریخ انبیـا علـیهم  «، با عنوان 438جدول سمت چپ صفحۀ    

عشرین ] و[بسم اهللا الرحمن الرحیم، چون از محرّم سنۀ ثالث          «: شود  ، چنین آغاز می   »سالطین
آدم ابوالبـشر   « ردیف بـا ذکـر       34، و سپس جدول در      1»کردو سبعمائه بگذرد برین زیادت باید       

بـا  (متن کامل جدول  . یابد  پایان می » ابوسعید بهادرخان «شروع و با اشاره به جلوس       » السّلم  علیه
  :این است) الخط کاتب حفظ رسم

  اهللا الرحمن الرحیم چون از محرّم سنۀ ثالث عشرین و سبعمائه بگذرد برین زیادت باید کرد بسم
  السلم و صحابه و علما و سالطین هم علیول تواریخ انبیاجد

  سال  السلم شش هزار و هفتصد و سی و چهار آدم ابوالبشر علیه  از تاریخ
 سال  السلم شش هزار و ششصد و دوازده ادریس علیه از تاریخ

 سال  السلم چهار هزار و هفتصد و بیست و نه طوفان نوح علیه از تاریخ

 سال  السلم سه هزار و ششصد و پنجاه و یک لیل علیهابرهیم خ از تاریخ

 سال  السّلم دو هزار و نهصد و نود و هشت موسی عمران علیه از تاریخ

 سال  عیسی ابن مریم علیهما السلم یکهزار و سیصد و بیست و نه از تاریخ

 سال  فتاد و السلم هفتصد و هالصلوۀ  سید المرسلین و خاتم النبیین محمد علیهوالدۀ از تاریخ

 سال  مبعث او بکافۀ خالیق و اظهار نبوت هفتصد و سی از تاریخ

 سال   و السلم هفتصد وششلصلوۀا  او علیهوفاۀ از تاریخ

 سال  اهللا عنه هفتصد و شش خالفت ابوبکر صدیق رضی از تاریخ

 سال  اهللا عنه هفتصد و چهار او و خالفت عمر فاروق رضی وفاۀ از تاریخ

 سال  اهللا عنه هفتصد و یک او و خالفت عثمان ذی النورین رضی وفاۀ از تاریخ

 سال  اهللا عنه ششصد و هشتاد و نه او و خالفت علی رضی وفاۀ از تاریخ

 سال  اهللا عنه پانصد و هفتاد و یک امام ابوحنیفه کوفی رضی وفاۀ از تاریخ

 سال   و دهاهللا عنه پانصد امام محقق محمد بن ادریس الشافعی رضیوفاۀ  از تاریخ

                                                  
بـر  «: ، ایـن دو جملـه افـزوده شـده          سفینه بر باالی این عبارت، در حاشیۀ کتاب، به خطّی متفاوت با خطّ کاتب            . 1

طالـب     علی ابن ابـی    ، ماه مکه و حرم    ،جمال با کمال خاتم انبیاء محمّد مصطفی صلوات، بر یکه سوار عرب و العجم             
 .»صلوات
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 138

 سال   اهللا علیه سیصدرحمۀ سلطان محمود بن سبکتکین وفاۀ از تاریخ

 سال  پادشاهی سلطان ملکشاه دویست و پنجاه و یک از تاریخ

 سال  پادشاهی سلطان سنجر بن ملکشاه دویست و ده از تاریخ

 سال  و سوبدای بهادر بعراق صد و پنج] یمه[آمدن نمک  از تاریخ

 سال  طان غیاث الدین بعراق صد و سهجلوس سل از تاریخ

 سال  الدین نود و شش پادشاهی سلطان رکن از تاریخ

بعراق و جنگ بـا     ] یک از حروف نقطه ندارد      در اصل هیچ  [باچانویین  ] آمدن[ از تاریخ
  الدین نود و شش سلطان جالل

 سال

 سال  رفتن جرماغون باصفهان و قتل خالیق نود از تاریخ

 سال  زخان و ابتدای پادشاهی وی صد و بیستظهور چنک از تاریخ

 سال  پادشاهی منکوخان العادل هفتاد و دو از تاریخ
 سال  گرفتن بغداد و پادشاهی هوالکو شصت و نه از تاریخ
 سال  او و پادشاهی اباقاخان العادل پنجاه و هفتوفاۀ  از تاریخ

 سال   او و پادشاهی سلطان احمد چهل و دووفاۀ از تاریخ

 سال  او و پادشاهی ارغون خان سی و نهوفاۀ  از تاریخ

 سال  خان سی و یک] نقطه بی[ او و پادشاهی کیخاتو وفاۀ از تاریخ

 سال   اهللا علیه بیست و هفترحمۀ او و پادشاهی غازان محمود وفاۀ از تاریخ

 سال  الدین محمّد طاب ثراه  او و پادشاهی سلطان غیاثوفاۀ از تاریخ

] ابـو  [آدم مالک رقاب االمم ظـلّ اهللا فـی االرض   دشاه عالم پشت و پناه بنی پا از تاریخ
  سعید بهادرخان خلد اهللا ملکه بر تخت مملکت شش

 سال

  :در این جدول چند نکته در خور تأمل و توضیح است
برخی از تاریخهای مذکور در این جدول با موارد مشابه در جدول پیـشین اخـتالف دارد،                 . 1

  .خالفت عثمان، وفات ابوحنیفه، شافعیمانند تاریخ 
 با آنچه در منابع معتبر آمده، متفاوت اسـت؛مثالً در سـال             ،برخی از تواریخ مندرج در آن     . 2

 سال؛  770 سال گذشته بوده، نه      773) ص(، از والدت پیامبر اکرم      ) هجری 723(تدوین جدول   
 سال، نه   711از وفات وی     سال؛ و    730 سال سپری شده بوده، نه       736نیز از مبعث آن حضرت      
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شـود، بـه یـک یـا دو سـال       تـر مـی   این اختالف سالها، هرچه به روزگار مؤلّف نزدیک .  سال 706
  .یابد کاهش می

» العـادل «، یا صفت    »اهللا علیه   رحمۀ«مؤلّف برخی از شاهان و سالطین را با جمله دعایی           . 3
حاکی از عقیدۀ خود    » ها  بذل عنایت «معلوم نمی توان کرد که آیا این        . سازد  از دیگران ممتاز می   

 چنانکـه در بـاب منـدرجات        –البته این بذل عنایـات را       . مردم روزگارش عقیدۀ  اوست یا بازتاب    
 خاصّه در حقّ سالطین نزدیک به عصر مؤلّف و معاصران او، باید             –جدول پیشین هم اشاره شد      

الـدین   سـلطان غیـاث  «، )ه 703-694 :حـک (» اهللا علیهرحمۀ غازان «از بابی دیگر شمرد، نظیرِ   
آدم، مالک رِقاب االمم، ظـلّ اهللا فـی           پادشاه عالَم، پشت و پناه بنی     «، و آشکارا    »محمد طاب ثراه  

  .عصر مؤلّف سلطان هم» االرض، ابوسعید بهادرخان، خلّد اهللا ملکه
  ذکر نام ابوحنیفه و امام شافعی در جدول، و فرونهادن نام احمد بن حنبـل و مالـک بـن                    .4

که شاید حـاکی از تفـوّق دو مـذهب          ) حنبلی و مالکی  (انس، امامان دو مذهب دیگر اهل تسنّن        
، هرچند نام این دو در جدول       حنفی و شافعی و کثرت پیروان آنها در برابر دو مذهب دیگر باشد            

  .ن آمده استیپیش
تـصاص دارد و    از جدول به تواریخ انبیاء و خلفا و اولیـاء دیـن اخ            ) مورد 14(تقریباً نیمی   . 5

سـلطان محمـود، ملکـشاه و    (از سالطین و امیران جـز سـه تـن    . نیمی دیگر به سالطین و امراء   
و شـاهان و    ) از چنگیز تا ابوسـعید    (، جدول یکسره به ذکر خانان، سالطین و امرای تاتار           )سنجر

 معاصر با  اند، پرداخته است؛ یعنی شاهان و امیران        امیرانی از خوارزمشاهیان که مغلوب آنان شده      
  .مؤلّف

منابع مؤلّف ظاهراً فاقد خطّی خـوش و        : این جدول باید گفت   در  راجع به ضبط نامهای مغولی      
نگـاری کـرده اسـت، مـثالً دو نـام             کتابتی دقیق بوده و مؤلّف ناگزیر آنها را عیناً در جدول صـورت            

آمـده  » الینمک رسوب «یا  » نمک رسوبالی «به صورت   )  جدول 19در ردیف   (» سوبدای«و  » یمه«
رسـد؛ همچنـین      که برای ناآشنایان به تـاریخ مغـول ناخوانـا و ماننـد نـام یـک تـن بـه نظـر مـی                        

نقطه کتابت شده و جز آشنایان به تاریخ ایـن دوره، قـادر بـه     که کامالً بی  ) 21ردیف  (» باچانویین«
نمـک  «ب از   توان دریافت کـه مـراد کاتـ         با مراجعه به منابع اصیل و معتبر می       . خواندن آن نیستند  

منـدرج در  » سـبتای «و » یمـه  «- که ممکن است جز اینها هم خوانده شود  -» سوبدای /رسوبالی
بـه صـورت    » سـبتای «و  » جبـه «به صورت   » یمه«جا،     همه التواریخ  جامع که در    است 1جهانگشای

                                                  
 . آن8 و 7 حاشیه  و1/112جوینی، . 1
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 140

  . آمده است1»تیسُبُ«و » یمه نوین«های   به صورتسیرت جالل الدین مینکبرنی، و در »سوبدای«
الـدین محمّــد    بـه فرمـان چنگیــز در تعقیـب سـلطان عــالء    617/6182ایـن دو تـن در ســال   

کنـد، بـه      از جیحون گذشتند و چنانکه جوینی به تفصیل ذکـر مـی           ) 617-596. حکـ(خوارزمشاه  
و بالد و نواحی عراق را بیشتر کشش و غارت کردنـد و از               «خراسان، مازندران، سمنان، ری، همدان    

گاه تبریز، مراغـه، نخجـوان     و آن3»فتند و به محاصره مستخلص کرد و قتل و نهب         آنجا به اردبیل ر   
  .درنوردیدند)  راسفینهشهرهای مجاور موطن مؤلف  (4و شروان

تـرین و    نکتۀ درخور توجه دیگر در این جدول اینکه از سلطان محمـد خوارزمـشاه و بـزرگ                . 6
، که سالها در برابر مغوالن ایستاد، ذکـری         رنیالدین، مشهور به مینکْبُ     دش، جالل شاخص ترین فرزن  

یـفِ  دالدین، با عنـوان سـلطان در ر         الدین و رکن    به میان نیامده است؛ امّا از دو فرزند دیگر او غیاث          
احتماالً تنها سـبب آن تقیّـد مؤلّـف بـه درج نـام سـالطین و                 . سالطین نامدار ایران یاد شده است     

رو، نـام سـلطان محمـد     ان قـرار داشـته اسـت؛ از ایـن         شاهانی بوده که مرکز حکومت آنـان در ایـر         
ای از ایران گسترده بود و حتی به قـصد تـصرف              خوارزمشاه، هرچند دامنۀ قدرتش بر مناطق عمده      

عـدم ذکـر نـام    . بغداد و برانداختن خالفت تا همدان آمـده بـود، مؤلّـف متـذکّر او نگردیـده اسـت               
ا سلطان محمد پس از آنکه بر قلمـرو پـدر مـتمکن             الدین نیز ظاهراً به همین دلیل است، زیر         جالل

ست و تکناباد و زمـین      مُلک غزنه و بامیان و غور و بُ       «: یان فرزندان تقسیم کرد   شد، قلمرو خود را م    
تـر   را بـه پـسر کوچـک   » لـکْ عـراق  مُ« بـه جـالل الـدین،    5»داور و هرچه متصل بود از زمین هند      

الـدین    تـرین پـسر، غیـاث       کوچـک بـه   را  »  مکران لک کرمان و کیش و    مُ« و 6الدین غورسانچتی   رکن
عـراق و   (الدین در ایران، بویژه نواحی مرکـزی و غربـی             رو، در این سالها جالل       از این  7.پیرشاه سپرد 

بـه اسـتناد سـخن نـسوی، دو پـسر دیگـر       . حضور نداشـت ) مناطق مجاور موطن مؤلّف : آذربایجان
الـدین    رکن. راندند  که در واقع بر ایران فرمان می      الدین بودند     خوارزمشاه سلطان رکن الدین و غیاث     

                                                  
 .قزوینی، همانجا. 1
  ).336مینوی،  (Sube’etaسٌبتای تا : ؛ در تاریخ سرّی مغوالن97، 79، 65نسوی، . 2
 ذکر کرده، امّا عالمه     617عبور این دو از جیحون را در سال         ) 1/114(احتماالً به استناد جوینی     ) 37-36(اقبال  . 3

 ).1، حاشیه 1/114جوینی، (» ... و ستمایه است، چه اوالًۀعشرصواب ظاهراً ثمان «: نویسد قزوینی می

 .1/116 جوینی، .4
 .38نسوی، . 5
 .39همو، . 6
 .38همو، . 7
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 141/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

 و  1پس از سالها حکومت بر عراق و بر نواحی مجاور در قلعه استوناوند به دسـت تاتـار کـشته شـد                     
و سـلطه بـر اصـفهان و        » لک کرمان و کیش و مکـران      مُ«الدین نیز از پسِ جلوس بر         یاثبرادرش غ 

  .حکومت کرد 3اهللا رالمؤمنین الناصر لدین و قبول طاعتِ امی2عراق و فارس و آذربایجان
  
  تاریخ تبریز. 7

 را در   سـفینه  439 سـطر از صـفحۀ       18تـر آن، مجموعـاً        این اثر کوتاه فارسی و ضمیمه بسیار کوتاه       
این . یابد  پایان می » سبعمائۀثالث و عشرین و     ... « با ترقیمۀ     برگرفته است و بدون اشاره به نام مؤلّف،       

 بـه   - از آغاز بنـای آن        هایی است که در این شهر،        که در واقع بیان فشرده زلزله      ریزتاریخ تب رساله نه   
مقـارن  (تا زمان تألیف رساله     ) ه193 – 170 :حک(الرشید    به فرمان زبیده، زن هارون     -زعم مصنّف   

متن کامل این اثر و ضمیمه آن، به جهت نثـر           . رخ نموده است  )  ق 680 – 663: با سلطنت اباقاخان  
  .شود آمیز، یکسره نقل می ر و احتوا بر نکاتی حاکی از جایگاه احکام نجوم و سخنانی معرفتهموا

  
  »اهللا الرحمن الرحیم بسم«

  تاریخ تبریز
الرشید، زن او زبیده خاتون فرمود نهادن در تاریخ سنۀ خمـس و     هارون  بنیاد تبریز در زمان خالفت    

و در سنۀ اربع و اربعـین و مـأتین        . رشید گذشته ال  سبعین و مائه هجری، پنج سال از خالفت هارون        
بـاز از تقـدیر ربّـانی و        . متوکّل خلیفه باز عمارت فرمود و به قرار اصل بـاز آورد           . به زلزله خراب شد   

در روزگـار القـائم بـامراهللا       . قضاء آسمانی به تاریخ سنۀ ثلث و ثلثین و اربعمائه به زلزله خراب شـد              
بـه عمـارت آن مـشغول        4]ه451 – 416: حک[محمّد الرَّوّادی    بن   وهسودان ]ه467 – 422: حک[

به تبریز بود و در نجوم مهارتی داشت؛ در خدمت امیر وهسودان             5شد و در آن مدّت ابوطاهر منجم      
                                                  

 .96-94همو، . 1
 .103، 100همو، . 2
 .105همو، . 3
تـۀ  ؛ ممالن تغییر یافته محمّد است به لهجۀ ارانی، چنانکه فضلون تغییریاف           »مَمْالن  بن  وهسودان«: 143بوسورث،  . 4

وهسودانیان از حدود نیمۀ سده چهارم تـا اوایـل سـدۀ        / خاندان رَوّادی ). 1دهخدا، ذیل ممالن، حاشیۀ     (فضل است   
ششم هجری بر ناحیۀ شمال غرب ایران کنونی، مشتمل بر طارم، شمیران، تبریز، مراغه و گنجه حکومت کردنـد و                    

 .)144 – 143بوسورث، (دست نشانده سلجوقیان شدند ه 463از سال 
 تبریـز را از پـیش آگـاهی داد          434زیست و گوینـد زلزلـۀ چهـاردهم صـفر سـال               وی به زمان القائم بامراهللا می     . 5
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 142

. آن حکم راست آمـد    . خراب شود  2، میان شام و خفتن    1کرده بود که شب آدینه، چهارم صفر       حکم
بیشتر بیرون رفتند به سـرخاب، و در شـهر          . ر بیرون روند  روز پنجشنبه منادی کردند که مردم شه      

آن حکم که کرده بود در آن وقت و حین واقع شد و جماعتی که در شـهر مانـده                    . کردند  نظاره می 
 این تاریخ مـن بـه       رد خود آورده است که   سفرنامۀ  خسرو در     و این معنی ناصر   . بودند، هالک شدند  

بـه قـولی در سـنۀ اربـع و     . 3هزار آدمی هـالک شـده   و چهلتبریز رسیدم، به زلزله خراب شده بود  
 و ایـن عمـارت کـه تـا          .ثلثین و اربعمائه آبادان کردند و به قولی در سنۀ خمس و ثلثین و اربعمائه              

 و این اصّـح اسـت کـه در سـنۀ خمـس عمـارت             غایت باقی است، آن عمارت امیر وهسودان است؛       
بوطاهر شیرازی حکم کرد تا در وقتی بنیـاد نهادنـد کـه             و ا . کردند به قول و اخبار ابوطاهر شیرازی      

 و  4فزُحَل در عقرب بود و صاحبش مرّیخ در جَدْی که شرف او است، و مشتری در سرطان در شر                  
و ابوطاهر گفت که مُحال است که دیگر تبریز بـه           . آفتاب و زهره و عُطارِد در حوت و قمر در سنبله          

اند که از سیل نیز سـلیم باشـد           مان گفته دیگر منجّ . انم کردن زلزله خراب گردد، امّا عهدۀ سیل نتو      
چـه زالزل و سـیول بـسیار اتفـاق افتـاد،               اگر ،بعد از آن تا غایت    . اند  که کواکب به غایت نیکو افتاده     

خـر سـنۀ   اآل  و هفتم جمـادی   زالزل آن بود که در شب چهارشنبه بیست       ترینِ  خرابی نشد؛ و سخت   
 و مـردم همـه در خـواب،    5ش ساعت از شب گذشته، آفتـاب در دلـو         احدی و سبعین و ستّمائه، ش     

ای چند معدود به خلل آمد، دیگر خرابـی           ، به غیر آنکه مَناری چند را سه بیفتاد و خانه          6حادث شد 
 امّا زمانش ممتد گشت و مردم شهر همه مساکن و اوطـان بگذاشـتند و بـه صـحرا و باغهـا و           نشد،

دریـن  . نروز هجده نوبت اتفاق افتاد، حق تعـالی محافظـت کـرد           ؛ و در یک شبا    7مقابر موطن شدند  
خان بن چنکزخان بـود، هـشت سـال از پادشـاهی او               بن هالکوخان بن تولی      تاریخ پادشاه اباقاخان  

                                                  
  ).407/ 2، السیر حبیبدهخدا، ذیل ابوطاهر منجم شیرازی، به نقل از (
 .»االول شب پنجشنبه، هفدهم ربیع«: 6و ناصرخسرو، » چهاردهم صفر«): حاشیه پیشین( دهخدا :قس. 1
 .است) عشا(و نماز خفتن ) مغرب(مراد ساعات میان نماز شام . 2
 مرا حکایت کردند کـه بـدین        ...اربعمائه به شهر تبریز رسیدم      بیستم صفر سنۀ ثمان و ثلثین و        «: 6،  ناصرخسرو. 3

ز نمـاز   االول سنۀ اربع و ثلثین و اربعمائه و در ایّام مسترقه بـود، پـس ا                 شهر زلزله افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربیع      
 .»...خفتن 

مـشتری در سـرطان و      ... به طالع عقرب، زحل در عقـرب و         «: 1/17کربالئی،  : زائد باشد، نک  » فدر شر «ظاهراً  . 4
  .»...آفتاب و زهره و عطارد 

 .برابر با بهمن ماه کنونی. 5
 .شده: سفینهدر . 6
 .»متوطن شدند«باشد و یا » ندموطن گزید«یا » موطن کردند«رسد بایست  ، به نظر میچنین است در اصل. 7
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 143/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

از زلزله اوّل تا دوم صد و هفتـاد و نـه سـال، و از دوم تـا سـوم                     . ، و این تاریخ درست است     1گذشته
ن تاریخ که زبیده خاتون بنیـاد نهـاده اسـت تـا زلزلـۀ سـیم                 دویست و شصت و هشت سال، و از آ        

االثنین، السابع و العشرین       یوم ضَحْوۀاهللا اعلم بالصّواب، کتبه فی       و. چهارصد و نود و شش سال بود      
  .»سبعمائۀ ثالث و عشرین و سنۀاالوّل  من ربیع

کرد، بعد از آنکه       تبریز می   محمد الرَّوّادی، پدر ممالن،     گویند به وقت آنکه وهسودان بن     «:] ضمیمه[
به زلزلۀ دوم خراب شده بود، چهار کس از اولیاء خدا که در والیت مشهور بودند، بیاورد و بر چهـار                     

به وقت آنکه ابوطاهر شیرازی وقت اختیار کرد، طاس بکوفت، مشایخ چهارگانه            . گوشۀ شهر بداشت  
 بـود از ده    2خلیـل   یکـی بالـه   .  نهادنـد  هر یکی سنگی در بنیاد انداختند و بعد از آن عمارت اسـاس            

  سـعید   ان، چهارم شـیخ   رّا از   4ایوب  بن   از النجق نخجوان، سیم شیخ علی      3صوفیان، دوم شیخ ابونصر   
در آن مدت که تبریز به زلزله خراب شده بود، شیخ ابوبکر تبریـزی بـه بـسطام        .  از سوغان  5سمولی

 مرغکی بیامد و بر دیوار خانه       – طاب ثراه    –قین شیخ ابویزید بسطامی     المحقّ  بود در بندگی سلطان   
دانی که این مرغ چه گویـد؟         شیخ ابویزید از شیخ ابوبکر پرسید که می       . خواند  بنشست و چیزی می   

گوید که تبریز به زلزله خراب شده است و هـیچ چیـز               می: شیخ ابویزید گفت  . نه: شیخ ابوبکر گفت  
بـرو بـه   : شـیخ گفـت  . الحمدهللا: شیخ ابوبکر گفت. جز زاویۀ تو و مسجد خرابات آبادان نمانده است        

اگر خانۀ تو خـراب شـده بـودی و          : شیخ ابویزید گفت  . شیخ ابوبکر به پای ماچان رفت     . پای ماچان 
  6»گزار بودی؟ بودی، شکر باقی آبادان می

  
  ابتداء دولت خوارزمشاهیان. 8

 سـطر، مـشتمل بـر تـاریخ         12ای است به فارسی، در         رساله سفینهصدو شانزدهمین اثر مندرج در      

                                                  
 ).8+663 (ق 671یعنی در سال. 1
محمدرَوّادی، و مرید حضرت اخی فرج        القائم بامراهللا عبّاسی و وهسودان بن       از متقدمین مشایخ آذربایجان، معاصر    . 2

 ).108 – 2/107کربالئی، (سرّه  زنجانی قدس
 ).2/168، 521، 479، 1/17همو، (لنجقیه بدو منسوبند  اسلسلۀاز مشایخ کبار و اولیاء نامدار آذربایجان که . 3

 ).1/17(یاد کرده است » ابوعلی ایّوبان از آران شیخ«هیچ توضیحی از وی به صورت  کربالئی بی. 4
 .هیچ اطالعی از وی و بی» سمول«: همانجا. 5
روضات الجنـان و جنّـات      ر   و ضمیمۀ آن با اضافات و تفاوتهایی اندک د         تاریخ تبریز ؛  18 – 14، س   439،  سفینه. 6

 ).18 – 1/16( است دهین آمسح کربالئی حافظالجنان 
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 144

الـدین در برابـر     و هزیمـت سـلطان جـالل    مَصاف تا   1وار خوارزمشاهیان، از نوشتکین غَرجه      فهرست
، بـه ترتیـب و تـوالی        2»سـتّمائۀ ثمان عشر و    در شهور سنۀ    «چنگیز و گریز و عبور وی از رود سند          

تر هریک؛ جز آنکـه   اخصتاریخ و مدّت جلوس آنان بر تخت حکمرانی و ذکر برخی از رویدادهای ش     
کنـار  «، خاصّه پس از رویارویی او با گروهـی از مغـوالن در    ) ق 617-596(الدین محمّد     دربارۀ عالء 

  .سخن گفته است)  سطر4( از دیگر شاهان   بیش،3»آب
  . این رساله در خور ذکر استبارۀچند نکته در

ذکر «: آن پس از بسمله این است     انتساب این رساله به خواجه نصیرالدین طوسی؛ جملۀ آغازین          . 1
ابتداء دولت خوارزمشاهیان از روایت و تقریـر ملـک العلمـا افـضل المتـأخرین خواجـه نـصیرالدین                

  .»طوسی رحمه اهللا
است، و حال آنکه تاریخ جلوس و مـرگ و ذکـر        » ذکر ابتداء دولت خوارزمشاهیان   «عنوان رساله   . 2
  .را در بر دارداز تا انجام، دادهای مهم همۀ شاهان این دودمان، از آغروی
ترتیب و توالی مطالب و رویدادهای مندرج در رساله، صرف نظر از تلخـیص و حـذفها، غالبـاً بـا                     . 3

 جوینی قرابت و همخوانی دارد و احتماالً عنوانِ رساله نیز مـأخوذ از اوّلـین عنـوان    جهانگشایمتن  
أ دولـت سـالطین خـوارزم اَنـارَ اللّـهُ           ذکر مبـد  «: شود   باشد که چنین آغاز می     جهانگشایجلد دوم   
بــه تعبیــر زیبــا و دلنــشین » ســالطین خــوارزم«و » ابتــداء«بــه » مبــدأ«، بــا تبــدیل »بَــراهینَهم

  . در آن روزگار در خور توجّه و شایستۀ مطالعه استاین تعبیرکه وضع و کاربرد » خوارزمشاهیان«
جهانگـشای  ند در تصحیح و تکمیـل مـتن         توا  برخی از تواریخ و سنوات مذکور در این رساله می         . 4

 بـه ایـن مهـم       –آنکه متعرّض این رسـاله شـود           بی –مفید افتد؛ هرچند که مرحوم محمد قزوینی        
  .پرداخته است

در رساله چندان دستخوش تصحیف گشته که خوانـدن  ) اعم از اشخاص و امکنه   (برخی از اعالم    . 5
ورتهای اصـلی و صـحیح آنهاسـت؛ نظیـر ببکاببـک      آنها دشوار و بعضاً غلط و غیر قابل انطباق بر ص         

                                                  
؛ جـوینی،   »غَرْشِستان«یاقوت، ذیلِ   : نک(از غَرْجستان، واقع در شرق هرات غرب نمور، شمال غزنه و جنوب مرورود              . 1
» غرشـجه «ر بـه صـورت      ضـبط ابـن اثیـ     . خوانده است » )غرشجه یا غورشاه  (انوشتگین غرشاه   «زامباور وی را    ). 2/1-2
  .»چ«و نزدیک به » ج«و » ش«نیز در خور تأمل است، یعنی تلفظی مرکّب از ) ق490، ذیل سال 10/267، الکامل(

 .29، سطر 439، سفینه 2.
مراد از  ) همانجا(و حواشی ممتّع مرحوم قزوینی      ) 2/102جوینی،   (جهانگشایبه استناد متن    . 26همانجا، سطر   . 3
باشد که نزدیک به شهر جَنْد بوده و به همین جهت ) دریاچه آرال امروزی(» حوالی بُحیرۀ خوارزم«باید » کنار آب«

 .اند خوانده نیز می» بحیرۀ جَنْد«را آن 
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 145/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

، احتمـاالً بـه جـای       5؛ طالقـان  4»تـوق تغـان   «، به جای    3؛ موغان 2، به جای بلکاتکین   1)بدون نقطه (
  8.، به جای اسپیدار7)نقطه بی(؛ اسفندیاری 6طارمین

ل در اوایـ «:  چنـین آمـده اسـت   ،الدین محمـد  ضمنِ اشاره به درگیریهای سلطان عالء  رساله،  در  . 6
و بالفاصله در جملۀ بعـد آورده اسـت    » بنشابور مصاف داد  ] ؟[سنۀ ستّ و عشر و ستمائه با سندی         

 با آنکـه جـوینی   9.»و از آنجا بازگشت دوازدهم صفر سنه سبع عشر و ستمائه را بنشابور رسید             «که  
اش بـا مغـوالن در        نشینی سلطان محمد را پـس از نخـستین و آخـرین مقابلـه               شرح جزئیات عقب  

 و سـتمائه  عـشرۀ در ثـانی عـشرۀ سـنۀ سـبع     «الی جَنْد پی گرفته و در ضمنِ آن بـه ورود وی      حو
ای به مـصاف      ، امّا هیچ اشاره   10آمیزش در این شهر پرداخته      و اقامت و عیش و نوش افراط      » بنشابور

گیـری ایـن موضـوع نیـاز بـه            پی.  در نشابور نکرده است    616وی با کسی یا گروهی در اوایل سال         
  .افی داردمجال ک

  
  امالشّ   هالکوخان الیحضرۀکتابٌ من . 9

ای است از طرف هالکـو خطـاب بـه امـرای شـام، بـه                  نامهسفینه  صد و شانزدهمین اثر مندرج در       
نقل این دو نامه در     . 11و پاسخ آن، هر دو به زبان عربی       ) ه672 د(رالدین طوسی   یانشای خواجه نص  

دارای اهمّیت بسیار است؛ زیرا در منابع معتبر و قریـب    در آن   و خاصّه تصریح به نام خواجه       سفینه  
 658نوشـته در  (قاضی منهاج سراج جوزجـانی   طبقات ناصری   حکومت هالکو و فتح بغداد، مانند       به  

                                                  
 .20، 19، س 439، سفینه. 1
 ).2/1جوینی، (بیلکاتکین، بلکانک، بلکباک : صورتهای دیگر آن اینها است. 2
 .26، س 439، سفینه. 3
 ).2/101جوینی، (بوق تغان، توق طغان توق تعان، . 4
 .27، س 439، سفینه. 5
 .1، ح 2/115، جهانگشای جوینی. 6
 .، همانجاسفینه. 7
نام والیتـی اسـت در کنـار    : اسپندار، استیدار، اسفندار؛ اسفیزار:  اینهاستجهانگشایصورتهای دیگر آن در نسخ      . 8

 ).واژهیاقوت، ذیل ... (دریای دیلم، مشتمل بر قرای وسیع و
 .، همانجاسفینه. 9

 .11-2/109جوینی، . 10
 .440 – 439، سفینه. 11
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 146

ابـن طِقْطَقـی    طانیه  لالـس الفخـری فـی آداب      )  ق 657تـألیف در  (الفُـوَطی      ابن الجامعۀالحوادث  ،  )ق
هـا بـه میـان        ذکری از این نامـه    )  ق 710تألیف حدود    (یید رش  التواریخ  جامعو  )  ق 701نگاشته  (

ـ  ا تاریخ مختصر الـدول   ، نظیر   ) ق 656(نیامده، و در منابع دیگر نزدیک به این واقعه           د (بـری   ن العِ ب
نیز هر چند متن نامـۀ هالکـو آمـده، ولـی            ) 723نگارش در   ( آق سرایی    تاریخ سالجقه و  )  ق 685
 از میان منابع معتبر نزدیک بـه ایـن روزگـار تنهـا دو کتـاب،                 .1ای به نویسندۀ آن نشده است       اشاره
 3 تبریـز  و سـفینۀ  )  ق 712 – 699نگارش سالهای    (الحضرۀ وَصّاف   2 االعصار تزجیۀ و  االمصار ۀتجزی

اند و هم به نـام خواجـه نـصیرالدین بـه عنـوان منـشی آن                   ، هم متن نامه را آورده     ) ق 723مورّخ  (
  .اند تصریح کرده

 به سبب تصریح کاتب به نام منشی آن، خواجه نصیرالدین طوسی،            سفینهج در   متن نامۀ مندر  
 سیاسـی دولتهـای پیـشین       مکاتبـات و نیز به لحاظ اهمیت ادبی، تاریخی و شناخت زبـان و بیـان               

ای معتبـر   توان از این نـسخه بـه مثابـۀ نـسخه      عنایت جدّی و مطالعه و تحقیق است و می      شایستۀ
  .4 از این سند تاریخی در کنار نسخ موجود دیگر بهره گرفتحقّبرای تصحیح و نشر متنی من

  
  امیّه ملخّص اخبار بنی. 10

 را در برگرفتـه، در واقـع فهرسـتی          سـفینه  728از صفحۀ   ) 11 تا   1س  ( سطر   11این اثر که فقط     
و اشـاره بـه برخـی از        )  ق 428 – 138(خلفـای امـوی انـدلس       / کوتاه و ناقص از نـام فرمانروایـان       

 ملخّـص اخبـار   «رو، بایـد آن را       ن رویدادهای نظامی و سیاسی روزگـار آنـان اسـت؛ از ایـن             تری  مهم
با مندرجات آن و وافـی بـه مقـصود           منطبقسفینه  خواند و عنوان مذکور در      » فی االندلس امیۀ    بنی

 دربارۀ امویان اندلس آمده، نه تنها فهرستی کامـل از نـام   ملخّص در این  افزون بر این، آنچه   . نیست
سـت  خلفای این تیره از خاندان اموی، به ترتیب و توالی تاریخی حکومـت آنـان، بـه د                 / مۀ حُکّام ه

 صها و سهوهای ناشـی از کاتـب یـا ضـعف و نقـ                ها، خلط    سقط  یا ها  دهد، بلکه به سبب حذف      نمی
  :منبع او فاقد قوّت و صحّت الزم است، از جمله

                                                  
 .227 العبری،  ؛ ابن64 – 63نژاد،  پریسا قربان. 1
 .86 – 83وصاّف، . 2
 .32، س  439 ،سفینه .3
  به انشای خواجـه نـصیرالدین طوسـی و پاسـخ           فتح نامۀ بغداد  تحلیلی بر   «نژاد در مقالۀ        گرچه خانم پریسا قربان    4

مبادرت به چاپ متن ایـن نامـه و   ) 84 – 59، ص 5ش  (مجلّۀ تاریخ و تمدّن اسالمی، مندرج در »امرای شام بدان  
  .رسد ضروری به نظر میچنان  همپاسخ آن کرده است، امّا نشر انتقادی آنها، براساس نسخ موجود، 
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 147/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

 از آن جمله نام ابوالولیـد هـشام   1اندلسخلیفۀ اموی   /  حاکم 16 تن از    6حذف یا سقط نام     . 1
 کوتـاه   ۀًنـسب  کـه بـر رغـم دورۀ         ، اموی اندلس  امیر، دومین   ) ق 180 – 172(بن عبدالرحمن   

منشأ آثار نظـامی، سیاسـی و عمرانـی بـسیاری بـوده و در               ) نزدیک به هشت سال   (خالفتش  
  .2تثبیت حکومت این خاندان سهم عمده داشته است

- 366(عـامر منـصور     ساز ابن ابی       امارت بسیار مؤثّر و سرنوشت     حذف ذکر وزارت و سپس    . 2
 399و فرزندان او که تـا سـال   ) دهمین خلیفۀ اموی(، حاجب المؤید هشام بن حکم ) ق 393

 400 – 399(ق باالستقالل به نام و جای المؤید و المهدی محمد بن هـشام بـن عبـدالجبار                  
  .3تندقدرت و حکومت بر اندلس را در دست داش) ق
 زیر که در هیچ یک از منابع و مĤخذ بدین صورت نیامده و احتماالً بر اثر خلـط                   بذکر مطل . 3

 ابـی عـامر و فرزنـدان او بـر دسـتگاه              شخصّیتها و رویدادهای مربوط به سلطۀ غیرمشروع ابن       
  .اند های بعد، برساخته  یا دوره4گیریهای سیاسی آن روزگار خالفت و منازعات و موضع

 ولی بعد ابنه الحکم بن عبدالرحمن و لقب المستنصر بـاهللا فاقـام والیـاً خمـس                  ثم... «
 الی ان تغلب االمیر محمد بن عبدالجبار بـن عبـدالرحمن و اخـذ رجـالً نـصرانیاً         سنۀ عشرۀ

یشبه هشاماً حیّاً فلم ینفعه ذلک و اخذ المهدی و قیل و تغلـب سـلیمان المـستعین علـی                    
  .»5االمر و هرب هشام الی المشرق

از نوادگـان ادریـسیان     ) ه408 – 407 :حـک (ب بـه النّاصـر      انتساب علی بن حمّود، ملقّ    . 4
  : چنین استسفینه به فاطمیان؛ عین تعبیر کاتب 6مغرب

ثم قام علی بن حمّـود الفـاطمی فقاتـل سـلیمان المـستعین فظفـر بـه و قتلـه و یلقّـب                        «
  .»7بالناصرلدین اهللا

مثالً ادّعای شقنا بن عبدالواحد بربری در انتساب خود         (به استناد این سخن و شواهد دیگر        

                                                  
 .110 – 109، آندلس آیتی،. 1
  .163-153، ؛ نعنعی55 – 51همو، . 2
 .446-387، ؛ نعنعی100 – 95  همان،،آیتی. 3
 .، همانجا؛ نعنعی96 – 95همان، آیتی، . 4
 .10، س 728، سفینه. 5
علی بن حَمّود بن میمون بن احمد بن علی بن عبیداهللا عمر بن ادریس بـن ادریـس بـن                    : نسب وی چنین است   . 6

 ).102  همان،آیتی،(طالب علیه السالم  عبداهللا بن حسن بن حسن بن علی بن ابی
 .همانجاسفینه، . 7
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 148

  1))س(و حضرت فاطمه ) ع(به امام حسین 
، ملقّب به   ) ق 172 – 138( مدت امارت عبدالرحمن بن معاویه       ملخّصکاتب این   / مؤلّف. 5
 ماه ذکر کـرده، امّـا بالفاصـله افـزوده           3 سال و    33گذار دولت اموی اندلس را        اخل، پایه الدّ

عبـدالرحمن  :  و حال آنکه در منابع معتبر چنین آمده اسـت  ،2 سال بود  37ه عمر او    است ک 
 سالگی بـه حکومـت رسـید و در جمـادی     28 در 138الحّجۀ   ذی10اخل در روز جمعه     دّال

 سـال   61 بنـابراین عمـر او       ؛4 و پنج ماه حکومـت در گذشـت        3 سال 33 پس از    172األولی  
  . سال37، نه هبود
  .5به جای طُلَیْطَلهاعالم، مانند طیطله،  در یو اشتباهات. 6

  
  النبویّۀ فی بعض اخبار الصاحبیۀ بدایع .11

، النبویّۀ فی بعض اخبار     الصاحبیّۀبدایع  ، با عنوان    سفینۀ تبریز  اثر در مجموعۀ     دویست و ششمین  
 کـه   6است» حاج محمد بن مسعودبن مظفّر بن محمّد      «،  سفینهبه تصریح متن از تألیفات کاتب       

 ثـالث و  سـنۀ وم االربعاء، الثانی و العشرین من شهر اهللا االعظم، رجب االصّم،    یعصیره  «ا در   آن ر 
 یـا   – بـه تعبیرکاتـب و نویـسنده         -» کتـاب « این   7.به کتابت درآورده است   » سبعمائۀو  عشرین  

 و میزانـی    سـفینه ای گویا از شیوه و سبک انشای کاتب           تواند نمونه   رساله که به فارسی است می     
 سطر 160(این اثر در پنج صفحه . باشد شناخت قوّت و قدرت او در نگارش به زبان فارسی      برای

  :شود است و با این مقدّمه آغاز می) در قطع رحلی
 فـی بعـض   بیّۀحاالـص بـدایع  کتـاب  . بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین     «

ج محمـدبن   ، من تألیفات الکاتب و هو اضعف خلق اهللا الصّمد، الحـا           اخبار النبویّه 

                                                  
 .47-46آیتی، همان، . 1
  .2، س سفینه. 2
 . سال، به احتمال قوی غلط چاپی است32: 50، آندلسآیتی، . 3
  .125 – 4/120؛ ابن خلدون، 4/488، عقدالفریدهمانجا، به استناد . 4
5 .Toledo       که نباید با تُطِیله       است )اسپانیا( شهری بزرگ در مرکز اندلس Tudela ری دیگر در شرق اندلس      شه

  .اشتباه شود
 .12، س 728، سفینه. 6
 .9، س 733همان، . 7
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 149/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

 بدایع آن با خلـق بهتـرین خلـق          1حمد و ثنایی که   . مسعود بن مظفّر بن محمّد    
 معطّـر او همـسری، منـزّه از عـدّ و            2برابری کند و فوایح آن با طیب نسیم تربتِ        

 ذات لطیفی را که انـسان را از کـتم عـدم در حیّـز     ، و مبرّا از حدّ و نهایت    ،غایت
تر کرد، به دست قـدرت        لۀ مخلوقات گرامی  ظهور آورد و از کافّۀ موجودات و جم       

خویش خاک وجود آدم را که نهال این شجر و شجر این ثمر بود گِل کـرد، کـه                   
؛ دل ایشان را در دست قدرت خود قـرار  »نَ صباحاً یِدْیَ أربَع مََ آدمَ   طینۀَخَمرتُ  «

 4 را از ایـشان 3یی  طایفه.»قَلْبُ المؤْمِنِ بَیْنَ إصْبَعَیْنِ مِنْ أصَابِعِ الرَّحَمنِ      «داد، که   
موصـوف و   » وَ لَقَـدْ کَرَّمْنـا بَنـی آدَمَ       «که مقبوالن آن حضرت بودند به تـشریف         

مَـنْ أَخْلَـصَ لِلّـه أرْبَعـیِنَ صَـبَاحاً ظَهَـرَتْ یَنـابیعُ              «مخصوص فرمود و به تربیت      
نَّ جُنْـدَنا   و اِ «مشرّف کرد و به خود منـسوب، کـه          »  مِنْ قَلْبِهِ عَلی لِسَانِهِ    الحِکْمَۀِ

 از میان ایـشان تمییـز فرمـود،         –علیه السالمُ   –و بهترین خلق را     . »لَهُمُ الغالبون 
، و قـومی را از ایـشان کـه مـردودان آن             »و لَکنَّ رَسُولَ اهللاِ و خاتَمَ النَّبِییّنَ      «که  

درگاه و مطرودان آن بارگاه بودنـد، در جریـدۀ عاصـیان و زمـرۀ خاطیـان ثبـت                   
؛ »مٌ کَفَّـارٌ  لُـوُ اِنَّ اإلنْـسَانَ لَظَ   «م منسوب و کفر معیـوب کـرد، کـه           فرمود و به ظل   

اری، فَمَـنْ   ز إ الْعَظَمَـۀُ الکِبریاءُ ردائـی وَ     «عظمت او را سزد و پادشاهی او را زیبد؛          
و درود و رضوان و تحیّت و غفران که هریکی از ایـشان بـا       . »نازَعَنِی اَدْخَلْتُهُ النَّارَ  

داسـتانی، بـر سـیّد کـونین و رسـول             ند و با ریاض خلد هـم      عنانی ک   باد صبا هم  
ثقلین، خُالصۀ آب و گِل، زُبْدۀ عالَم جان و دل، سیّد اصـفیاء، محمّـد مـصطفی                 

 عَلَیْهِ اَفْضَلُ الصلَواتِ مَتَی الَحَ قَمَرٌ و فَاحَ عَنْبَرٌ و عَلَی آلِهِ و أصْحَابِهِ الطَّاهِرینَ                -باد
  و مقـرّر ایـن مقالـت، الرّاجـی عَفْـوَ           ]رساله[، محرّر این رسالت     أجْمَعِینَ؛ امّا بَعْدُ  

  5»:...المَلِکِ الوَدُود، ابوالمجد محمدبن مسعود چنین گوید
در سـتایش پادشـاه و      ) قریب به پـنج سـطر     (و در پی آن پس از ذکر القاب و عناوین بسیار            

                                                  
 . کی: در متن. 1
 .تربه: در متن. 2
 .طایفۀ: در متن. 3
 . ازیشان:در متن. 4
 .20-12، س 728، سفینه. 5
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 150

 4بـه مکـه و مدینـه      » 3یونرکاب همـا  « از سفر خود در      -2 ذکر نام او     و البته بی   –وقت   1»خان«
  :افزاید گوید و در بیان سبب تألیف این اثر چنین می سخن می

اشارت ارزانی فرمود تا شَـطری از ادعیـه و تـسبیحات و تـاریخ والدت و                 ... «
 عَلَیْـهِ مِـنَ الـصلواتِ       –بعثت و نبوت و اوالد و ازواج و اسماء و نسب پیغامبر مـا               

ر سلک کتابت منخرط گرداند و مختصری مفیـد          و خلفهای راشدین د    –اَفْضَلُها  
و از عبـارات و     ... گـاه بـه شـوق مطالعـه مـشرّف            باب تألیف کند تا گـاه      5در این 

استعارات لفظی اجتناب کرد و به پارسی روشن نوشت خاص جهت آن تـا عـوام       
نـامش  ...  او زیادت کنند و ایـن مختـصر را           ین به حظّ اوفر رسند و دعا      آنیز از   

  6»... نهاد و نسأل اهللاحبیهبدایع الصا
  : تدوین یافته است، به شرح زیر،این اثر پس از مقدّمه در دو باب و یک خاتمه

، مـشتمل   »الـسالم    علیـه  –باب اوّل در ادعیه و تسبیحات سید المرسـلین          «
سـلمان، بُرَیـده،    :  بـه ایـن شـرح      ، تن 17 روایت به فارسی از      29است بر ترجمۀ    

عمروبن شعیب، جابر، ابوسعید خُدری، سعد، عبداهللا بن        انس، ابوهریره، ابوایوب،    
 بـه   ،مسعود، ابن عباس، ثوبان، معاذ بن جبل، عبداهللا بن حبیب، ابان بن عثمان            

و )  روایـت  6(ترین روایات از ابـوهریره         بیش ؛العاص  نقل از پدرش، عثمان بن ابی     
و ) وایت ر 2هریک  (، جابر و خُدری     ) روایت 3(، ابن عباس    ) روایت 4(سپس انس   

  ). هرکدام یک روایت(دیگران 
 از والدت و نـسب و       – صـلوات اهللا علیـه       –باب دوم در تاریخ پیغـامبر مـا         «

  ».آید احوال و بعثت و نبوت و غزوات و اوالد و ازواج او، در این باب ده فصل می
آغـاز  » ذکـر خالفـت ابـوبکر بـن ابـی قحافـه           «است که با    » خاتمه در ذکر خلفای راشدین    «
  : یابد د و با این عبارت پایان میشو می

                                                  
 .37جا، س  همان. 1
: حکــ  (سـلطان ابوسـعید بهادرخـان    ،از خانهای سفینه، مـراد وی   بر پایه امارات و قرائن مندرج در دیگر رساله . 2

 .است) هـ716-736
 .23، 22همانجا، س . 3
 .28، 25همانجا، س . 4
 .درین: متن. 5
 .38-34، س 728، سفینه. 6
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 151/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

تاب را بر فلک چهارم مـدار اسـت و کـرۀ زمـین را                چندان که آفتاب جهان   «
در ذروۀ فلک   ... ثبات و قرار است، ایزد سبحانه و تعالی این آفتاب برج سعادت را            

 شهریاری تابان و رخـشان داراد و از         1کامکاری و برج شرف نامداری و اوج اقبال       
  ».2 بحقِّ الملکِ الرّؤوف،مصون و مصروفزوال و کسوف 

  
   این اثرۀچند نکته دربار

 گزینش و تألیف و به انشاء گردآورنـده و کاتـب   ۀالنبوی فی بعض اخبار  ۀالصاحبیبدایع  از آنجا که    
تواند بیانگر نگـرش مـذهبی، میـزان          ، ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، است می        تبریز ۀسفین

  . باشد3او به زبان فارسی شیوه نگارشدقّت علمی و توانایی و 
و نقل  ) ص( روز و ماه والدت پیامبر       ۀدربار» 4اختالف بسیار «پس از تصریح به وجود      وی  . 1

: بخـشد   آنکه تاریخی را برگزیند یا مرجّح شمارد، مطلب را چنین پایـان مـی               برخی از اقوال و بی    
در  -الـسالم     علیه -نچه والدت رسول    اختالفات هست که این مختصر احتمال نکند، امّا در آ         ... «

 سپس به شیوۀ یعقوبی به بیان طالع آن حضرت          ؛»5 هیچ خالفی نیست   ،الفیل بود   مکه بود و عام   
پردازد که مطلقاً با آنچه        منجم، می  رو ذکر درجات بروج و قرانات فلکی، به استناد سخن ابومعش          

  . انطباق ندارد،6 آمدهالکاملدر 
 از زنـان خدیجـه، از       :ان آورندگان به پیامبر، مانند محمـد بـن سـعد          در باب نخستین ایم   . 2

  7.برد طالب را نام می بن ابی مردان ابوبکر و از کودکان علی
 و شـهادت او را  40 رمضان سـال  14طالب را شب جمعه  تاریخ مجروح شدن علی بن ابی  . 3

                                                  
 .اقبال و شهریاری: متن. 1
ین مـن   یوم االربعاء الثانی و العشر     ۀالرؤف؛ اتّفق الفراغ من تسویده و تعلیقه بحمداهللا و حُسْن توفیقه عصیر           : متن. 2

 ثالث و عشرین و سبعمائه علی یدی مؤلفه العبد االصـغر محمـد بـن مـسعود بـن      سنۀشهراهللا االعظم رجب االصم  
 ).9، س 733، سفینه(المظفر 

 .، همین مقاله37ص : نکـ . 3
  .10، س 730، سفینه. 4
 .12همانجا، س . 5
 .13، س 730، سفینه؛ 2یعقوبی، . 6

 .2/33یعقوبی، : ؛ قس3/21،  ابن سعد؛37-36همانجا، س . 7
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 152

  1.ی و سنّی مغایرت داردذکر کرده است که با اقوال مشهور اعم از شیع)  رمضان17(سه روز بعد 
و زینب ابتدا در نکاح ابوالعاص بـود و         ... «: آورده است » السالم  در ذکر اوالد پیغامبر علیه    «. 4

؛ امّا این »2او را در نکاح آورد -اهللا عنه   رضی- ت او علی به موجب وصیّ]س[بعد از وفات فاطمه   
پـس از   ) ع(شکار تـاریخی امـام علـی        تردید خطا است؛ به تصریح منابع معتبر و قراین آ           نقل بی 

  3.با اُمامه دختر زینب بنت رسول خدا، نه زینب، ازدواج کرد) س(وفات فاطمه 
نخست آن : چند مطلب نقل کرده که در خور توجّه است) س(دربارۀ حضرت فاطمه زهرا . 5

تعبیـر  ) س(تنها در مـورد حـضرت فاطمـه         ) زینب، رقیه و ام کلثوم    (که از میان دختران پیامبر      
بعـد از وفـات     «: نویـسد   در باب آن حضرت مـی     که    آن؛ و دیگر    4برد  را به کار می   » اهللا عنها   رضی«

به مدت صد روز متوفّا شد و اَسماء بنت عُمَیْس او را غسل کـرد و علـی و        -السالم    علیه -رسول  
  »5.او را در شب دفن کردند و عمرش بیست و هشت سال بود -اهللا عنهما  رضی -عباس 

  
  الدّین وزیر مکتوبِ غیاث. 12

 سطر که بیش از یک صـفحۀ        44ای است در      نامه) 734-733ص   (سفینهآخرین اثر مندرج در     
استاد عبدالحسین حائری در مقدمـۀ دوم خـود بـر ایـن           . کامل این مجموعه را در برگرفته است      

 ایـن نامـه چنـین       ، دربـارۀ  »سفینۀ تبریـز  یادداشتهایی دربارۀ آثار موجوددر     «مجموعه، با عنوان    
وزیـر ابوسـعید    (اهللا    الدین محمد، فرزند رشـیدالدین فـضل        ای است از خواجه غیاث      نامه«: نوشته

در ابراز همدردی در مرگ ابوسعید و مشتمل است بر اشارات بـه مـسائل تـاریخی و                  ) بهادرخان
تـاریخ  . سـت ، مخاطب در این نامه خواجه مجدالـدین محمّـد ا          ]؟[!ای از نکات پنهانی تاریخ        پاره

  6». هـ است736 رمضان 19و تاریخ کتابت نامۀ حاضر .  هـ 736الثانی   ربیع13مرگ ابوسعید 
که استاد حائری به درستی دریافته، حاوی نکات ارزشمند تاریخی دربـارۀ              این مکتوب، چنان  

 )دهمـین ایلخـان مغـول    (اَرپاگـاوُن   /ایّامی است که با مرگ ابوسـعید بهادرخـان و جلـوس اَرپَـه             

                                                  
 .2/249؛ امین، 16؛ مفید، الکاملاثیر،  یعقوبی؛ طبری؛ ابن: نکـ . 1
 .22، س 732، سفینه. 2
) ص(به گفته ابن سعد و دیگر منابع اُمامه سخت مورد عالقه پیامبر . 5/400، الغابۀاسد؛ ابن اثیر، 8/31ابن سعد، . 3

 ).3/20، ابن سعد(گزارد   نماز مینشست، مینش بود، چندان که پیامبر در حالی که او بر گرد
 .22، س 732، سفینه. 4
 .26همانجا، س . 5
 .، بیست و دوسفینۀ تبریز. 6
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 153/های تاریخی سفینۀ تبریز رساله    
 

الـدین    گـاون و وزیـرش غیـاث        هـا ارپـه     در این درگیری  . ها بر سر کسب قدرت آغاز شد        کشاکش
 و دامنۀ منازعات چندان گسترش یافت       1محمّد، شش ماه پس از مرگ ابوسعید، به قتل رسیدند         

 سال، هفـت تـن از مغـوالن، پـس از اَرپـه، بـر تخـت                  20ق، یعنی تنها    756 تا   736که از سال    
رو، این     از این  2. پنج سلسلۀ حکومتی در مناطق مختلف ایران روی کار آمدند          ایلخانی نشستند و  

 از آن روزگار بر جای مانـده،        ،اندرکار در حکومت    و به قلم شاهدی مطّلع و دست      نامه که از زبان     
سندی اصیل و معتبر برای روشن ساختن علل و عوامل برخی از رویدادهای این دورۀ پرآشـوب                 

ای مـستقل بـه نقـل کامـل و تحلیـل مفـاد آن        و شایسته اسـت کـه مقالـه   خواهد بود و درخور  
  :شود این اثر چنین آغاز می. اختصاص یابد
بسم اهللا الرحمن الرحیم، این نسخۀ مکتوبی اسـت کـه مخـدوم جهانیـان،               «

در وقـت وفـات     ... خواجۀ جهان، صاحبِ صاحب قران، پشت و پنـاه اهـل ایمـان            
  .»...رپاخان خلّد اهللا ملکه و ایّد دولتها... سلطان سعید ابوسعید و جلوس

  
  کتابشناسی 

، به کوشش دکتر ابوالقاسم گرجی، تهران، دانـشگاه تهـران،           تاریخ پیامبر اسالم  آیتی، محمد ابراهیم،    
  .  ش1362

  .ش1340، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، آندلس
  .تا ، بیالعربی ار احیاء التراث، بیروت، دالصحابۀ معرفۀ فی الغابۀاسداثیر، عزالدین علی،  ابن

  .م1966/ ه1386بیروت، دار صادر و دار بیروت، ، التاریخ  الکامل فیهمو،
از روی  (، دار احیاء التراث العربـی،        الصحابۀ  فی تمییز  االصابۀ حجر عسقالنی، شهاب الدین احمد،     ابن

  ). ه1328 سنۀ الخدیویۀ المصریۀچاپ الکتبخانه 
  .م1983/ ه1403،  العلمیۀ، بیروت، دارالکتب انساب العربجمهرۀ حزم، علی بن احمد، ابن
، حقّقـه الـدکتور   وفیات االعیان و انبـاء ابناءالزّمـان    محمد،    بن   احمد  الدین  خلکان، ابوالعباس شمس   ابن

 .الثقافۀداراحسان عباس، بیروت، 

 1405 و النـشر،     باعـۀ طّلل ، باهتمـام احـسان عبـاس، بیـروت، دار بیـروت           الطبقات الکبـری  سعد،   ابن
 .م1985/  هـ

، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت،  االصحابمعرفۀاالستیعاب فی عبدالبرّ، ابوعمر یوسف،  ابن
  .م1992/ ه1412دارالجیل، 
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  . م1992، بیروت، دارالمشرق، تاریخ مختصر الدولابن العبری، غریغوریوس الملطی، 
، بیروت، دار احیـاء التـراث       ت الذهب فی اخبار من ذهب     شذراالعماد الحنبلی، ابوالفالح عبدالحّی،       ابن
  .العربی

، الـسابعۀ  المائـۀ  يف النافعـۀ  و التجـارب  الجامعـۀ الحوادث الدین ابوالفضل عبدالرزّاق،      الفوطی، کمال   ابن
 . م1987/ه 1407بیروت، دارالفکر، 

حه و کتـب هوامـشه طـالل        شـر )  النظّار فی غرائب االمصار    تحفۀ المّسمّاۀ (بطوطۀ  ابن رحلۀ،  بطوطۀ ناب
 .م1987/ه1407، العلمیۀالکتب  حرب، بیروت، دار

، ترجمۀ دکتر مسعود صادقی، تهران، دانشگاه امام پژوهشی درآمدی بر تاریخاستنفورد، مایکل، 
  . ش1384و سازمان سمت ) ع(صادق 

مان یحیی برگل، مترج. ا. ، ترجمۀ یوادبیّات فارسی بر مبنای استوریاستوری، چارلز آمبروز، 
پور، سیروس ایزدی، کریم کشاورز، تحریر احمد منزوی، تهران، مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات  آرین

  .ش1362فرهنگی، 
  .ش1365، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ مغول در ایراناشپولر، برتولد، 

  .ش1356، تهران، امیرکبیر، تاریخ مغولاقبال آشتیانی، عباس، 
  .م1980/ هـ1400، بیروت، دار التعارف للمطبوعات،  اهل البیتائمّۀفی رحاب مین، سید محسن، ا

  .ش1349، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، های اسالمی سلسلهبوسورث، کلیفورد ادموند، 
، به سعی و اهتمـام و تـصحیح محمـدبن عبـدالوهاب             تاریخ جهانگشای الدین عطاملک،     جوینی، عالء 

 .م1911/ق1329 بریل، مطبعۀهلند، قزوینی، لیدن 
، به اهتمام دکتر محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابفروشی خیام، السیر حبیبالدین،  خواندمیر، غیاث

  .ش1362
، ترجمۀ دکتر اسداهللا آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی، نگاری در اسالم تاریخ تاریخروزنتال، فرانتس، 

  . ش1365
  . ش1356فروشی خیام،  ، ترجمۀ دکتر محمدجواد مشکور، کتابراننامۀ خلفا و شهریا نسبزامباور، 

  .م1984، بیروت، دارالعلم للمالیین، األعالمزرکلی، خیرالدین، 
، گردآوری و به خط ابوالمجد محمد مسعود تبریزی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سفینۀ تبریز

  . ش1381
، ها مقاالت و بررسی، »)ص(یخ وفات پیامبرصفر و سفر، نگاهی دیگر به تار«شاهرودی، عبدالوهاب، 

  .ش1381/ق1424، 72دانشکدۀ الهیّات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، دفتر 
، به اهتمام دکتر صمد موحّد، تهران، کتابخانۀ )گلشن راز(مجموعۀ آثار شبستری، شیخ محمود، 

  .ش1371طهوری، 
 . ش1346هران، امیرکبیر، ، تتاریخ علوم عقلی در تمدّن اسالمیاهللا،  صفا، ذبیح
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  .م1988/ه1408، العلمیۀ، بیروت، دارالکتب تاریخ االمم و الملوکطبری، محمد بن حریر، 
  . ش1376، تهران، دانشگاه تهران، تاریخ اسالماکبر،  فیاض، علی

 به انشای خواجه نصیرالدین طوسی و پاسخ امرای شام نامه بغداد فتحتحلیلی بر «نژاد، پریسا،  قربان
  .1386، بهار و تابستان 5، ش مجلّۀ تاریخ و تمدن اسالمی، »دانب

  . جوینی تاریخ جهانگشایبر » حواشی و تعلیقات«قزوینی، محمد، 
جعفر سلطان القرائی، ... با مقدمه و تکمله، الجنان الجنان و جنات روضاتکربالئی، حافظ حسین، 

  .1383تبریز، ستوده، 
  .م1979/هـ1339 االعلمی للمطبوعات، مؤسّسۀیروت، ، باالرشادمفید، محمد بن محمد، 

  . نسویالدین مینکربنی  سیرت جاللبر » حواشی و تعلیقات«مینوی، مجتبی، 
، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زوّار، سفرنامهناصرخسرو قبادیانی، ابومعین حمیدالدین، 

  .ش1335
، تصحیح مجتبی مینوی، ن مینکبرنیالدی سیرت جاللالدین محمد خرندزی ذیدری،  نسوی، شهاب

  .ش1365تهران، علمی و فرهنگی، 
 محمد سپهری، قم، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، ۀ، ترجمدولت امویان در اندلسنعنعی، عبدالمجید، 

  .1380زمستان 
، چاپ سنگی به خط علی بن  االعصارتزجیۀ االمصار و تجزیۀوصاف الحضره، عبداهللا بن فضل اهللا، 

  . تبریزی، مطبعۀ حاج عباسعلیالحاج حسن
از روی چاپ (، تهران، انتشارات اسماعیلیان تحقیق مارسدن جونسواقدی، محمد بن عمر، 

Oxford University Press,1966 .(  
  .  م1960/ق1379، بیروت، دارصادر و دار بیروت، تاریخ الیعقوبییعقوب،  یعقوبی، احمد بن ابی
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