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 مقدمه
ر) عرض شمالي36°07′ طول شرقي،48°35′(شهر قيدار ا از زيارتگاهي گرفته است نام خود

اي در جانب شرقي كوه زيارتگاه قيدار نبي در دره.تاس» قيدار نبي«بر سنت محلي، منسوب به كه بنا
رغم انتساب ششصدسالة زيارتگاه، مسألة هويت آن هرگزبه. واقع شده است) كوه سجاس قديم(قيدار 

و سوءظن  و)1(نبوده به دور از ترديد و تأييد مسأله، موضوع استفتا . پرسش از علماي ديني بوده است،
اعچنين اين انتساب، هم و كندوكاو در پيرامون زيارتگاه، اغلب به صار در و تفحص مانع از كنجكاوي

، تنها»قيدار نبي«با اين حال، گام نخست در راه شناخت واقعيت مزار. بهانة مرمت، گذشته نشده است
شد1973در سال)2(يپوليزبا تحقيقات ريكاردو وجوي زيپولي، كه در آن زمان در جست. برداشته

ا و رغونمكان دفن و تفحص مشغول بود، پس از بررسي شواهد خان در منطقة خمسة زنجان به تحقيق
و مشاهدات ميداني به اين نتيجه رسيد كه  و خانقاه«مدارك مكتوب آنچه كه امروز از قبر ارغون

و فقط بقعه امامزاده قيدار مي ). Zipoli, 1978: 5(» باشد دراويش دختر ارغون باقي مانده است فقط
و شواهد قر مي، نتيجه)به بعد.نك(ائن يا»امامزاده قيدار«اما اگر بقعة. كنند گيري كلي زيپولي را تأييد ،
او»قيدار نبي«طور كه از ديرباز معروف است مزار آن و خانقاهي است كه دختر ، به جاي مدفن ارغون

و چگونه مقبرة ايلخان بودايي مغول و زيارتگاهي اسالمي در محل دفن پدر بنا كرده بود، چرا ، به مزار
و چه ارتباطي ميان نام و خانقاه دراويش كه توسط دختر ارغون» قيدار«تبديل شده است؟ و قبر ارغون
ـ در همان» قيدار«ساخته شد، وجود دارد؟ زيپولي منشأ نام ـ به زعم او را در نام معبدي دانسته كه

به عالوه، ). Zipoli, 1978: 18(ساخته شده بود ) Kedāra(»كِداره«محل، پيش از دفن ارغون، براي 
، آييني مرتبط با نوعي گرايش بودايي ارغون برقرار)فرضي(زيپولي بر اين باور است كه در آن معبد 

بت استبوده ميو و Kedāraفرضية زيپولي صرفاً بر اساس مشابهت آوايي. شدند ها در آن پرستيده
از يكي از تجسم»هكِدار«. بنا شده است» قيدار« و معبد وي در ناحية هيمااليا، هاي شيوا است

مي مقدس م. رود ترين معابد اين ايزد آيين هندو به شمار ي وجود ندارد كه نشان دهد حكماما هيچ دليل
ـ كه زيپولي از آن صحبت داشته» هندو«اين خداي آيين –15 :1979 ;18 :1978(از چنان نفوذي

بر. ساكن ايران برخوردار بوده است» بودايي«النـ در ميان مغو) 16 به طور كل، هيچ شاهدي دال
از سوي ديگر، رسم.و وجود معبدي براي اين ايزد در قلمروي ايلخانان وجود نداردKedāraپرستش 

و عمارت دور«داشت كه مدفن سالطين مغول مغوالن مقرر مي در موضعي باشد نامعلوم، از آباداني
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اين واقعيت، احتمال وجود ). 1940:207،اهللا رشيدالدين فضل(» آفريده بر آن مطلع نبودچنانچه هيچ
مي اي كه براي تدفين ارغون هرگونه عمارت قبلي را، در نقطه .كند خان در نظر گرفته شد، منتفي

ن هاي ديني ارغون در محلي كه بعداً براي تدفي از سوي ديگر، فرضية وجود آييني مرتبط با گرايش
و وجود بتي به نام آنـ كه زيپولي ماهيت آن را توضيح نمي» قيد«ارغون در نظر گرفته شد ـ در دهد

و قرائت محل، بر گزارش و استدالل ها اساس استدالل. هاي نادرست بنا شده است هاي مخدوش
ـ استاالتراك شجرهزيپولي، ترجمة كلنل مايلز از  ترجمة مايلز،.ـ در ماجراي مربوط به تدفين ارغون

ماجراي تدفين ارغون،. صورت گرفته استاالتراك شجره مغلوط از روايت فارسي)3( يسيدستنواز روي 
او«: چنين استاالتراك شجرهمطابق روايت فارسي  چون ارغون خان در موضع قراباغ ايران درگذشت

ب نب،قرب مزار متبرك قيداره را نزديك بجاي در كوه زبير ب پيغمبر علي و السالم و عليه الصلواه ه ينا
آن،دخمة كه از براي او ترتيب كرده بودند و حوالي او را قورق ساختند اآلن ب دفن كردند تفرقه موضع

Tavārīkh-i Chingīz(.» ارغون مشهور است nāmah shajarat al-Atrāk, fols. 87 v.–88 r .( در
و به ترتيب، تصحيف» بتفرق ارغون«و» بجاي«،»زبير«،»ايران«جا، اين ،)4(»اوبير«،»اران«نادرست

نك(هستند» ارغون] به قرق[= بقرق«و» سجاس« به عالوه، خطاي مايلز ). به بعد. براي اين مسأله
را به خطا» قيدار پيغمبر«او در ترجمة خود،: در قرائت متن نيز به آشفتگي بيشتر آن انجاميده است

آ)5(»قيداز پيغمبر« و را خوانده  ترجمة اخير موجب)6(.ترجمه كرده است» قيد، يكي از پيامبران«ن
نيز با استداللي عجيب، وي ) Zipoli,1978: 18(شده كه زيپولي» قيد«فرض وجود شخصيتي با نام

بت دانسته است»يكي از پيامبران«را نه  بدين نحو، در اين مورد اخير نيز شاهدي در تأييد.، بلكه يك
ت)7(.فته استيا»كِداره« بيهم» قيدار«رتيب، مسألة منشأ نام به اين و چگونگي چنان پاسخ باقي مانده

.اي نيافته است كننده ايلخان مغول به زيارتگاه اسالمي هم توضيح قانع)؟(و چرايي تبديل مقبرة 

و در دورة مغوالن  ناحية قيدار پيش از مغوالن
شه پيش از مغوالن، در منطقه :ر قيدار واقع شده، دو شهر كوچك وجود داشتاي كه اكنون

و و جغرافياييِ پيش از عهد نام هر دو شهر به واسطة ذكر آن)8(سجاس سهرورد ها در متون تاريخي
و از هر دوي اين شهرها، مشاهيري برخاسته -1873نك ياقوت حموي،(اند مغول شناخته شده است

و آباداني»ارقيد«اما از ). 203-40،204-3:41، جلد 1866 اي كه شهر اي به هر نام، در نقطه يا شهر
و يا آبادانيِ. امروزين قيدار قرار دارد، ذكري به ميان نيامده است و قرائن، وجود شهر شواهد
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مي شده شناخته در زمان مغوالن، منطقة. كنند اي در دورة پيش از مغوالن در نقطة قيدار امروزي را نفي
و سهرورد به تصر و هر دو شهر به ويرانه تبديل شدندسجاس خان در دورة ارغون)9(.ف ايشان درآمد

بنياد شهر سلطانيه به فاصلة پنج. آن منطقه مورد توجه ويژة ايلخان قرار گرفت)ق683-690(
و در زمان اولجايتو تكميل،)98:)الف(1381مستوفي،(فرسنگي از سجاس   در زمان ارغون گذاشته شد

شد) كوه قيدار امروزي(خان خود در پاي كوه سجاس ارغون. گرديد كوه سجاس پيش. به خاك سپرده
به خاك سپرده شود، براي تدفين اعضاي) به بعد.نك(ق در آن 690خان در سال كه ارغون از آن

و سوم صفر سال: خاندان ايلخاني مورد استفاده قرار گرفته بود بلغان خاتون به كنار«ق 685در بيست
ك و صندوق او را به كوه سجاس بردندآب ؛ بناكتي،1957:66،اهللا رشيدالدين فضل(»ر وفات يافت
ب غروق شدن ناحية كوه سجاس در ده)10().1378:443 ه سبب تدفين هاي پاياني سدة هفتم هجري

م تا هاي هفت جا را بايد نخستين مرحله از تحوالت آن ناحيه در فاصلة زماني سدهخاندان سلطنتي در آن
.دانست) به بعد.نك(نهم هجري

و زمينة تقدس وي در نزد مغوالن؛ ارغون خان  زندگاني او
و هفتم جمادي و غلبه بر او، بر 683االول سال ارغون در بيست  پس از عصيان عليه احمد تكودار

و. نشستتخت سلطنت و اتحاد شاهزادگان مغول با او بر ضد احمد را تا حدودي اكنش طغيان ارغون
احمد در مظان اين. اند هاي آن ايلخان مسلمان در دوري از ياساي چنگيزي دانسته مغوالن به سياست

و مسلمانان را بر امور حكومت مسلط گرداند در. اتهام بود كه قصد دارد سيادت مغوالن را براندازد
در دورة وي،. بركنار كردمقابل، ارغون به سبب خصومتي كه با مسلمانان داشت، آنان را از مصادر امور

و ملت يهود، به كه. يهود، نفوذ فراوان يافتند)11(سعدالدولة خصوص در زمان وزارت عيسويان ارغون
و به چله)12(خود بودايي بود، و نشر بسيار داشت مي با بخشيان حشر و رياضت پرداخت نشيني

او آورتر اين شگفت).78-1957:77،اهللا رشيدالدين فضل( در مدت فرمانروايي خود دعوي پيغامبري كه
ـ وصاف الحضره)13(.هم كرد ـ كه ظاهراً به تحريك سعدالدوله بود در مورد دعوي پيغامبري او

ب«: گويد مي وه سعدالدوله و جبريت فرعوني اظهار كرد و نخوت و ايالت مزخرف مغرور گشت كمال جاه
ببارها در صورت اساطير االولين بر خاطر ايلخ به ان عرضه داشت كه نبوت از چنگيزخان ه طريق ارث

ثُم اْنقُش علَيهِ،وي رسيده ب)14( مثل است كه ثَبتِ العرْشِ بديهة عقل معلوم است كه تمهيد قاعدةهو
ب و دول و ترتيب رابطة دين و ملل و چنانكه پيغمبر عربي صلَواته ملك واسطة تيغ جهاد تيسير پذيرد
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بالرَّحمنِ و مجاهدان را ميه علَيهِ صحابي و غزوات تحريض سر مقاتلت و بيك روز چندين تن را كرد
و قسراً قالدة مطاوعت بر رقبة استسالم نهادند ايلخان نيز اگر متقاضي  در خندق فرمود بريدن تا قهراً

و  و تصديق و عنف قابض در حق ارباب موافقت و لطف فايض اصحاب همت عالي را نصب فرمايد
و تكذيب بجاي خود تقديم نمايد و دولتي متحدد در روزگار پايدار گذارد هركه،مخالفت  ملّتي متجدد

هر ساغر صورت سر بر خطّ انقياد نهاد از جرعه و نكه از كمانآريزي خون او دست كشيده داريم
و پيروي چون تير دوري جست :ق 1269، وصاف الحضره(» گوهروارش بر تيغ جاي دهيم،مطاوعت

هم241 نك؛ ).136-1383:135آيتي،. چنين
مي«محضري را هم فراهم آورده بودند كه و در پايان محضر نبوت را در حق ارغون اثبات كرد

و اعيان دولت تصديق نوشته بودند عده و مشاهير خط. اي از ائمة اسالم از جمله يكي از اكابر علماء به
م: خود نوشته بود و نيز136:همان(» لوكهمالناس علي دين ؛242-241:ق 1269وصاف الحضره،:؛

نك براي مسألة ادعاي نبوت ارغون هم ؛ 132-1380:131؛ خواندمير، 1380:4170ميرخواند،: چنين
-1385:176،180،200؛ مرتضوي، 426-1375:425-1367،؛ بياني242-1388:241اقبال آشتياني،

آن» به طريق ارث«مسألة نبوت ). D’Ohsson, 1834–5, vol. IV: 50–52؛ 203 كهـ گونه
ـ بايد در زمينة اعتقاد بودايي تناسخ ارزيابي شود به. وصاف ياد كرده  به واسطة دين»تناسخ«اعتقاد

چنگيزخان اگرچه بر سنت شمني نياكان خود. بودا، از زمان چنگيزخان در ميان مغوالن ريشه دوانده بود
و يا ديگر خان. به تناسخ را پذيرفته بودباقي ماند، اما باور  هاي بزرگ ادعاي حلول روح چنگيزخان

كمهاي مختلف مغول، به خصوص مغول در جسم مدعيان جانشيني، در سالله سابقه در ادوار جديدتر،
.)15(نبود 

و طريقة ايشان اعتقاد تمام داشت ارغون تقاداع).1957:77،اهللا رشيدالدين فضل(خان به بخشيان
دعوي«اي كه از هند آمده بود، بخشي. به همان بخشيان بود كه موجبات مرگ او را فراهم آورد

و زيبق را كه آن بخشي فراهم» عمردرازي و ارغون در طمع جاودانگي، معجوني مركب از گوگرد كرد
 به سختي در اثر نوشيدن آن معجون).جا همان، همان(آورده بود، به مدت قريب به هشت ماه نوشيد 

و سرانجام در ششم ربيع هفتم: اهري/ فصيح خوافي/ بناكتي/ وصاف؛ رشيدالدين(االول بيماري شد
رشيدالدين(» در موضع باغچة اران درگذشت«ق 690سال) االول سوم ربيع: االول؛ ميرخواند ربيع
نك(» االول صندوق او را بجانب سجاس بردند روز نهم ربيع«).1957:79،اهللا فضل و ،بناكتي: همان،
،؛ اهري1386:851،؛ فصيح خوافي1383:111،؛ نطنزي599:)ب(1381؛ مستوفي، 1378:446
).1387:187،؛ علي يزدي1388:198
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و مدفن ارغون، نكات بيشتري داردتاريخ وصافروايت روز شنبه ششم«: در مورد درگذشت
و ستمائه ربيع اي،االول سنه تسعين لخاني از قله قاف قالب آهنگ مجاورت طاوسان سراي سيمرغ روح

و گلبن حيوه بسموم حادثات پژمرده گشت بعد از تقديم مراسم تعزيت دخمة او را در ... بستان علوي كرد
ب)16(كوه سجاس و امراء هرباتن،لغت ايشان اوبير گوينده كه  يعني دهة خاص كه)17( ترتيب كردند

و كجوك چون تيموربوق؛مالزم خان باشد » سه روز علي معهود عادتهم روان او را آش فرستادند،ا
هم257: فيروز286وصاف الحضره، نسخة خطي شمارة( نك؛ :ق1269وصاف الحضره،به. چنين

245 ()18(.
و سالطين مغول را در پاي كوه هاي مقدس به خاك كوه در باور مغوالن مكاني مقدس بود

ط به اندام انساني استفاده هاي مختلف كوه از اصطالحات مربو ري قسمتگذا براي نام)19(.سپردند مي
و جسم بشر، تشابه كامل برقرار بودشد مي آيد كه مدفن ارغون از روايت وصاف چنين برمي.و بين كوه

سينه،«به معناي در زبان مغولي» اوبير«. كوه سجاس واقع بوده است) جنوب، شرق(گير در جانب آفتاب
ق كهدامي جسماندام مي بخشي از لباس و ضلع جنوبي كوهپوشاند، سينه را )20(» بخش آفتابگير كوه
آن ناحيه. است و به همين دليل، اي را كه ارغون در آن دفن شده بود، بنا به سنت مغوالن غروق كردند

شد» غروق ارغون«ناحيه در سدة هشتم هجري به  را. معروف  در بنا بر رسم ايشان، سالطين مغول
و ناپيدا دفن مي به مكاني مخفي و عالئم مي جاي كردند  مدفن خانان)21(.بردند مانده از تدفين را از ميان

و دست و تعدي مي مغول حرمت بسياري نزد مغوالن داشت .شد درازي به آن، گناهي نابخشودني تلقّي
مي اي از مغوالن نيز حفاظت از ناحية غروق را عهده طايفه قيدار(هرت منطقة كوه سجاسش. شدند دار
و نهم نيز تا حدودي باقي بود حتي در سده،»غروق ارغون«به) امروزي ).22(هاي هشتم

و بناي خانقاه  اقدام اولجتاي خاتون؛ برداشتن غروق
خان، با برداشتن غروق آن ناحيه توسط مرحلة بعدي در تحوالت مربوط به محل دفن ارغون

و/اولجتاي شداولجاي خاتون گور«: باره چنين نوشته است حمداهللا مستوفي در اين. بناي خانقاه آغاز
و چنانكه عادت مغول بود ناپيدا ارغون و آن خان در كوه سجاس است )23(كوه را قورغ كرده بودند

و مردم را از آن حدود گذشتن زحمت رسيدي و. گردانيده دخترش اولجاي خاتون قبر پدر را آشكار كرد
و اهل آن واليت بر مذهب امام ابوحنيفهآنجا خانق و مردم بنشانيد مستوفي،(»اهللا اند رحمه اه ساخت

Le؛1913:64؛ مستوفي 106:)ب(1381 Strange, 1919: 69.(
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و آباداني و نخستين نشانة عمران خانقاه را بايد اولين عمارت عمومي پس از زمان تدفين ارغون،
اريخ دقيق بناي خانقاه معلوم نيست، ولي به هر حال پيش از زمانت. روزگاران بعدي دانست» قيدار«

ها صومعه. بوده است)ق736(و احتماالً قبل از درگذشت ايلخان ابوسعيد)ق740(القلوب نزههنگارش 
و سكونتگاهو خانقاه و اولية تقريباً همة شهرها و هستة اصلي هاي ثابت مغوالن به شمار ها، كانون

جاي شگفتي. روي داشت، امري نامعمول نبود اين براي ملتي كه نظام معيشت مبتني بر كوچو. روند مي
و سهرورد نيست كه در ناحية عمدتاً مغول ، به پيروي از سنت كهن)9به يادداشت.نك(نشين سجاس

.مغوالن، خانقاه، كانون زندگي يكجانشيني واقع شده باشد
بنا بر سنت آن دوران. ساخته شد كه قبر ارغون قرار داشتدر جايي» خانقاه«بنا بر خبر مستوفي،

ميو به جهت تبرّك، اغلب خانقاه آن ها را در جوار مقبرة مشايخ صوفيه بنا كه به همان دليل، كردند يا
و مقبرة شيخ براق در سلطانيه از دورة. سپردند شيخ را در خانقاه خود به خاك مي نمونة مشابه، خانقاه

رسد در مورد خانقاه بنا شده توسط اولجتاي خاتون به نظر مي)24(است) ولجايتو يا ابوسعيدا(نان ايلخا
و خانقاه وجود داشته است نيز چنين رابطه اگرچه منابع اسالمي نسبت به دعوي. اي ميان مقبره

ه شده، پيغامبري ارغون موضع خصمانه دارند، اما احتماالً دعوي او در ميان مغوالن با استقبال مواج
بر كه بناي خانقاه در محل دفن ارغون چنان و اين خان هم ظاهراً به سبب تبرّك بنا انجام گرفته است

و پيغامبرگونة ارغون پيش از بناي خانقاه داللت دارد مقام قديس ).25(وار
خان بود اولجتاي خاتون كه به تناوب اولجاي خاتون نيز خوانده شده، يكي از هشت فرزند ارغون

او در ابتدا نامزد قونچقبال بود، اما بعداً وي را به ازدواج آقبوقا).1957:61،اهللا رشيدالدين فضل(
نك(پس از مرگ آقبوقا هم به ازدواج پسر وي، امير حسين، درآمد. درآوردند و :1388اهري،. همان

و امير حسين بود)ق740(شيخ حسن بزرگ، مؤسس سلسلة جاليري ). 205 اولجتاي خاتون.، فرزند او
و اولجايتو، نفوذ فراوان داشتدر دربار برادران خود، غاز  اولجايتو، دختر او از امير حسين را به زني)26(ان

 جريان واقعة بغدادخاتون، اش سلطان ابوسعيد، در دورة فرمانروايي برادرزاده).1384:8القاشاني،(داشت
و ابوسعيد حكم به قتل او داد، اولجتاي خاتون با هنگامي كه شيخ حسن در مظان اتهام قرار گرف ت

به واسطة اولجتاي خاتون،).1382:15بياني،(واسطه شدن نزد ايلخان، مانع از قتل فرزند شد
و حكمراني خود را دنبالة فرمانروايي ايلخانان جاليريان خود را به ايلخانان منتسب مي داشتند

اب به ايلخانان، از طريق اولجتاي، چنان بود كه امير شيخ حسن اهميت انتس).2-1:همان(دانستند مي
،1372:27،35،42،57،67الدين قزويني، زين(ناميدندمي» اولجتايي«بزرگ را با انتساب به مادرش، 
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د)27()83 هم بنابراين، بناي خانقاه مير محل دفن ارغون توسط اولجتاي اي از تأكيد تواند نشانه چنين
و او( جاليريان اولجتاي و فرزندان .بر حق جانشيني از طريق پيوند با ايلخانان دانسته شود) همسر

با اين حال، احتماالً خبر حمداهللا مستوفي مبني بر آشكار كردن قبر ارغون را نبايد به طور لفظي
م. تفسير كرد و بيشتر احتمال روديآشكار كردن مدفن خان مغول، به هر روي، خالف سنت مغوالن بود

و خانقاهي در جوار)28(يننماداولجتاي خاتون به جاي آشكار كردن قبر پدر، اقدام به ساختن آرامگاهي 
ـ در چنين بسيار بعيد است كه اولجتاي تصميم گرفته باشد مدفنهم. ناحية غروق ارغون كرده باشدآن

با اين. هي اسالمي تبديل كندبودايي ايجاد شده بود، به آرامگا/هاي مغولي پدر را كه مطابق با سنت
و فروپاشي فرمانروايي ايل و مرج، حال نبايد از نظر دور داشت كه با مرگ ايلخان ابوسعيد خانان، هرج

و آشوب پيناامني و ستيزهاي و مناطق شمال غربو جنگ درپي، قلمروي سابق ايلخانان را فرا گرفت
و عراق عجم(ايران  شدبارها توسط امراي) آذربايجان و مظفري دست به دست در. جاليري، چوپاني

و غارت مصون نماند براي نمونه، ملك اشرف. آن دوران پرآشوب، حتي مقابر مغوالن نيز از دستبرد
ـ  و آالت بسيار ـ از كفن تا جواهر و لوازم مقابر ايشان را و اشيا چوپاني دخمة سالطين مغول را بگشود

احتمال كمتر آن است كه اولجتاي به منظور جلوگيري از چنان)29() 1383:131نطنزي،(بيرون آورد 
و تبديل آن به يك آرامگاه اسالمي كرده باشد .دستبردهايي، اقدام به تغيير نوع مدفن ارغون

 منشأ نامقيدار پيغمبر،: هويت جديد
در توسط شرف» قيدار پيغمبر«نخستين اشاره به مزار  822تأليف( تاريخ جهانگيرالدين علي يزدي

ار)ق در شرح ماجراي)ق831-828تأليف(ظفرنامهو بار ديگر در خان تباط با محل دفن ارغوندر
و ولي(درگذشت شاهزاده محمدسلطان   مورد نخست، نوعي صورت گرفته است) عهد امير تيمور نوه

د» قيدار«است، وگرنه اشاره به ) anachronism(هنگاميِ تاريخي نابه فن ارغون مناسبت در ذكر محل
محمدسلطان در جريان: اي است كه ارزش تاريخي دارد مورد دوم، نخستين اشاره. تاريخي ندارد

و در حوالي قراحصار از دنيا رفت805، در سال)آسياي صغير(لشگركشي تيمور به روم  .ق بيمار شد
عل«تيمور مقرر داشت تابوت شاهزاده را ـ ـ به مزار بزرگوار قيدار پيغمبر و السالم و عليه الصلواه ي نبينا

و به امانت بسپارند تا بعد از آن به سمرقند نقل كرده شود )30(»كه در واليت سلطانيه واقع است برند
نكهم. 1187-1387:1186علي يزدي،( ؛ 1380:5064؛ ميرخواند، 1383:958سمرقندي،: چنين

خان را مشخص ني تغيير هويت مدفن ارغونتاريخ ذكرشده، محدودة زما). 1380:514خواندمير،
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ق يا در 805ق تا سال 736اين اتفاق در فاصلة زماني فروپاشي فرمانروايي ايلخانان در سال. كند مي
.روي داده است) تاريخ جهانگيرزمان نگارش(ق 822متأخرترين حالت تا سال

ميقيدا/به امانت نهادن اميرزاده محمدسلطان در جوار مدفن ارغون ازر نشان دهد كه حتي بيش
از آن دوران، نام. خان، كوه سجاس محلي براي دفن سالطين بوده است يك سده پس از تدفين ارغون

و يا آن را به طور كل به حاشيه راند» ارغون«جايگزين» قيدار« بر. شد روايت دومي پديد آمد كه بنا
(اند سپرده به خاك)31(»قيدار نبي«آن، ارغون را در جوار مزار  ؛ 1187-1387:1186علي يزدي،!

اين تغيير هويت كه در فاصلة زماني نسبتاً كوتاهي اتفاق افتاد، از دو جنبه قابل)جا، هماناالتراك شجره
كهن را نه به يك امامزاده، بلكه به پيامبري) سمبليك؟(كه برخالف سنت، مدفن يكي اين: توجه است
و»قيدار« يعني؛ نام جديدكه كردند؛ ديگر اين منسوب مي ، برخالف سنت معمول، نامي چندان مأنوس
مي. آشنا نبود و اختراعي زمينه،»قيدار«دهد كه كاربرد نام مورد اخير نشان و انتخاب اي تاريخي داشته

.آني نبوده است
و، به اين نكته بايد اشاره كرد كه سواي صورت استا»قيدار«پيش از پرداختن به معماي نام ندارد

مي»قيدار«رسمي  صورت اخير، در اساميِ.»قيدر«: توان مشاهده كرد، صورت متفاوتي از اين نام را هم
و نقشهو)32(منطقه خانوادگيِ اهاليِ  به عالوه،. شود ديده مي)33(ها در برخي از مراجع جغرافيايي

و نقشهاي ديگر از مراجع تاريخي، جغرافي صورت اخير، علت ناهمگوني پاره هاي غيرايراني در ارتباط ايي
را» قيدار پيغمبر«) Olearius, 1647: 352(آدام اولئاريوس: دهد با نام اين محل را نشان مي

»Keider Peijamber «ترسيم كرده، اين نام)34()م1855(اي كه گرسل در نقشه. ضبط كرده است 
و در نقشة ترسيم»Hyder Peyamber«به صورت  به صورتِ)35()1854( وايالند شده توسط،

»Hyder Pygumber «مي  Berg«)جا همان(نام كوه نيز در گزارش سفر اولئاريوس.شود ديده

Keider«و در نقشه دليل، دوگوندي)36()1724(هاي  M. Keider« به صورتِ)37()1753(و ربِر

Peyamber «غي. ضبط شده است رايراني فرم گويشي اين نام را برخالف منابع مكتوب فارسي، منابع
شده در منابع غيرايراني، بر كوتاه بودن مصوت دوم فرم گويشي داللت اشكال ضبط. كنند منعكس مي

همدر ظاهرفرم اخير. دارند .هاي زبان تركي بوده آهنگي مصوت تا حدي نيز متأثر از تأثير
بنا) كوه سجاس ادوار قديم(كوه قيدار اي در قسمت شرقي در دره» قيدار نبي«مقبرة منسوب به

مي» قيداغ«اين كوه در نزد اهالي ساكن در روستاهاي ناحية شماليِ كوه به نام. شده است شود خوانده
و مهمي براي گشودن معماي نام)38( مي» قيدار«و اين نام اخير، قرينة جالب » قيداغ«. دهد به دست
ن بي مي» قيدار/قيدر«خست، همان است كه در گمان از دو جزء ساخته شده كه جزء  جزء. شود هم ديده
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ميهم. است) كوه: تركي(» داغ«دوم، ، همان»قيدار/قيدر«توان پنداشت كه در پيدايش نام چنين
و جاي در زبان(گذاري منطق معمول نام ) هاي تركي آذربايجان نام هاي فارسي، تاتي، تالشي، كردي

و روستاهاي واقع در در هاي ها در جزء دوم خود صورت نام اين قبيل جاي. ها دخيل باشدة كوهشهرها
هم»دره«گوناگوني از واژة  در ميان روستاهاي اين منطقه؛(را در بر دارند»دره«و»درق«،»در«چون،

درق)39( يالندرش:در درهدرق، ياقْمردرق، دميردرق، كُردر خُرَمدرق، سبزدرق، قَرَه:، وليدر؛ دره، گوزل: ق؛
ته دره، ميمون دره، ميان دره، قَرَه دره، باغ دره، سرين دره، گَون خُرَم معماي جزء نخست دو ). دره، چپدره دره،
كه ذكر شد، نخستين كانون چنان. نيز در روايت مستوفي نهفته است» قيداغ«و» قيدار/قيدر«نام جاي

ك معادل مغوليِ ميانه براي لفظ.ه اولجتاي خاتون بنا كرده بودآباداني آن ناحيه، خانقاهي بوده است
و صومعه، واژة   است كه جزء تركيبي نام)keid()40: مقايسه شود با مغولي كالسيك(keyidخانقاه

و سكونتگاه بسياري از صومعه خانقاه اولجتاي خاتون نيز ظاهراً در اصل با عنوان. هاي مغولي است ها
مي) keyid(اش مغولي سجاس را كه ظاهراً مشرف بر خانقاه بوده،. شده است ناميده در ادوار بعدي، كوه

از:»كِيدداغ«در اصل(» قيداغ« به همين نحو،. اند ناميده» كوهِ خانقاه«يا)»داغ«و keyidمركب
ـ جايي كه مدفن به اصطالح دره سجاس واقع بود شهرو محل» قيدار نبي«اي را هم كه در پاي كوه

ـ  » درة خانقاه«يعني)»در«و keyidمركب از دو جزء:»كيددر«در اصل(» قيدر«امروزي قيدار است
.نام دانست ترين شكلِ اين جاي صورت اخير را بايد كهن)41(ناميدند

بهل سدة نهم، آبادانيكم از اواي دست اي را كه با مركزيت خانقاه شكل گرفته بود، با منتسب كردن
كه: تركيب اضافي(» قيدرِ پيغمبر«،)در اصل اشاره به ارغون داشت» پيغمبر«(ارغون  يعني قيدر
احتماالً. ناميدندمي)»شوشِ دانيال«يا» شوشِ نبي«سه كنيد مثالً با وقفِ ارغون است؛ مقاي/متعلق

مذهب سبب شد تركيب اضافيِ شدة حنفي هاي مقدس در نزد مغوالن مسلمان گرايش به حفظ يادمان
و راه را براي تعبير تازه از اخير، يك تركيب وصفي پنداشته شود نام» قيدر«: باز كند» قيدرِ پيغمبر«اي

و گرايش به استاندارد كردن نام موجب شد، شخص پند به منزلة صورت رسمي» قيدار«اشته شد
تا» قيدار«نام. پذيرفته شود  به همين صورت)42( دوران صفويه اشتهار چنداني نداشت،آغازكه

) قيدار/سجاس(استاندارد، در اغلب متون فارسي پس از آن دوره، به آباداني واقع در درة شرقي كوه
).43(شداطالق
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 نتيجه
را به عنوان) كوه قيدار فعلي(هاي پاياني سدة هفتم هجري قمري مغوالن كوه سجاس در دهه

و دفن او در كوه سجاس، آن ناحيه به 690با مرگ ارغون در سال. گورستان سلطنتي انتخاب كردند ق
خان، غروق ارغوندر نيمة نخست سدة هشتم اولجتاي خاتون، دختر. شهرت پيدا كرد» غروق ارغون«

و خانقاهي بر جاي دفن ارغون بنا كرد به. را برداشت خانقاه كه در درة شرقي كوه سجاس بنا شده بود،
آن) سمبليك؟(مقبرة/ خانقاه.شد خوانده ميkeyidاش نام مغولي و آباداني ارغون، هستة اولية عمران

و شهر  شد» قيدار/قيدر«ناحيه ه. بعدي و سهرورد بيش از صد در حدود نيمة سدة شتم در ناحية سجاس
اي كه خانقاه در آن واقع شده بود از آن پس، دره. نشين بودند ها مغول پارچه ده وجود داشت كه اكثر آن

را) پيغمبر(نام گرفت كه با انتساب آن به ارغون) درة خانقاه(» قيدر« . ناميدندمي» قيدرِ پيغمبر«آن
ر ميتعبير جديدتر، تركيب اخير و با استاندارد كردن جايا يك تركيب وصفي فرض به» قيدر«نام كرد

.، تعبير قيدار پيغمبر را شكل داد»قيدار«
مي نام تنها يكي از پرشمار جاي» قيدار/قيدر«نامِ جاي در مثلث رود، هاي مغولي منطقه به شمار

و همدان، بيشترين تعداد جاي م نام واقع بين سلطانيه، مراغه ميهاي در منطقة. توان يافت غولي ايران را
ـ به بررسي اين ـ در تحقيقي كه اكنون كهنه شده ها پرداخته است، اما نام كردستان مكري، مينورسكي

از اما به گروه كوچك. هنوز تحقيق مستقلي در منطقة خمسة زنجان انجام نشده است و بسيار جالبي تر
شامل(هاي ايراني يا تركي لي را با يك جزء سازنده از زبانها تعلّق دارد كه يك جزء مغو نام جاي
مي. اند تركيب كرده) هاي عربي واژه وام  sain(قلعه هايي چون صائين نام توان به جاي در اين گروه

+ خوب: مغولي( و)»tu«پسوند مغوليِ+» اژدها«(، اَژْدهاتو)»قلعه«) ) خاندان: مغولي(jasu( ياسوكَنْد،
.اشاره كرد)»كند«: تاتي+
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ها يادداشت
مي» قيدار«مثالً يك روايت محلي-1 و مادرِ دخترِ ارغون را. داند را زن، يك روايت ديگر، صاحب مزار

.كندبلغان خاتون معرفي مي
مي-2 گذارد، پيشبرد موضوع را مرهون اگرچه اين مقاله برخي نظريات پروفسور زيپولي را به بوتة نقد

ميهاي تالش همدر اين. داند راهگُشايانة ايشان مي جا به چنين الزم دانم مراتب تشكّر خود را از ايشان
.خاطر در اختيار نهادن مقاالتشان ابراز دارم

ميمايلز، به نسخة مورد استفادة خود اشاره-3 اي باشد كه اكنون در كتابخانة رسد همان نسخه، اما به نظر
نگاهداري) .Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass(هوتُن 
.شود مي

 ,Zipoli(» ثبير«و تطبيق آن با كوه) به جاي اوبير(قرائت زوبير. نك به بعد» اوبير«در مورد-4
1978:17–18; Zipoli, 1979: 15–16 (هم بنيادي ندارد.

حرف-5 چـ كه نمي»ر«لكّة كوچك باالي ـ .نين قرائتي را موجب شده استتوان آن را نقطه دانست
:ترجمة مايلز چنين است-6

Arghoon died in Karabaugh, a town of Persia, and was buried on the 
mountain of Zobeer, near the burying place of Kyde, one of the 
prophets, in a tomb made for the purpose, and the environs were made 
koorook or sacred: the place is still known by the name of the Tuffuruk 

of Arghoon. (Miles, 1838: 264–265) 
او كمي بعد ظاهراً گفتة خود مبني بر بت دانستن. اند هاي ديگر زيپولي هم به شدت آشفتهل استدال-7
مي مذكور در شجره» قيد« مي االتراك را فراموش و جايگزين» قيد«انجام، اين مقبرةسر«: نويسد كند

و احتماالً بودايي بود] ارغون[خانقاهي شد كه توسط دخترِ شاه  ). Zipoli, 1978: 18(» بنا شده بود
مي حال آن در جاي ديگر پيغمبر» قيد«بناي مقبره، در اين مورد، به آرامگاه پيشاپيش موجودِ«: گويد كه
ميدر). Zipoli, 1979: 15(» يابد تحول مي از«: نويسد جاي ديگر » داستان«ساكنان محل، سردرگم

و افسانة بعديِ مقبرة قيدار كه تصور مي آن خانقاه بوداييِ بناشده توسط اولجاي خاتون هر دوي در شد ها
و» جعل«و» حقيقت«در نزديكي مدفن ارغون قرار داشته باشند، ممكن است  را در هم آميخته باشند

و آرامگاه  ,Zipoli, 1978: 20; et vide Zipoli(» ... قيدار را شكل داده باشندروايت كوه
ـ) اسرائيل(زيپولي جنّي اسيرشده به دست يعقوب در داستان وجه تسمية يعقوب ). 35–31 :1979

ـ را هم به مجموعة براهين خود مي در تاريخ سيستان بي منقول وآن افزايد كه ارتباط منطقي بين آن
ب :1979(رقرار كند مابقي موضوعات را بدان] يعقوب[او«: روايت تاريخ سيستان چنين است).18
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او اندر بيت و پيش از همه كس اندر شدي اسرائيل خواندند كه و آخر همه كس بيرون آمدي المقدس بود
همه چراغ ديدي فرو كرده، زان عجب داشت اندر مسجد نهان شد تا اين كه همي كند،. چون اندر شدي

ز و او را بديدند چون و بر ستوني بربست تا مردمان بامداد اندر آمدند و بگرفت ماني بود آنكس را بيافت
بر يعقوب نهادند زيرا كه آن جنّي را اسير كرده بود تاريخ(» يكي جنّي بود نام آن قيد، آنك نام اسرائيل

).1381:84سيستان، 
آن-8 در جنوب و سهرورد در سوي شمال كوه سجاس، به. قرار داردسجاس از يكديگر دو فاصلة اين

و سهرورد از جانب شرقي كوه سجاس. خط مستقيم بيست كيلومتر است و) قيدار(راه طبيعي سجاس
و شمال شرق سهرورد واقع شده است. گذرد شهر امروزي قيدار مي فاصلة. قيدار در جنوب شرق سجاس

هر كدام در و سهرورد با .است) به خط مستقيم( حدود چهارده كيلومتر شهر امروزي قيدار تا سجاس
مي-9 و در فترت مغول خراب«: گويد حمداهللا مستوفي دو شهر بوده است ـ در اول و سهرورد سجاس
هر يك به قدر ديهي مانده. شد و اكثرش مغول... اكنون از از صد پاره ديه است مستوفي(».نشين زياده

)1381:106،)ب(
بلُغان خاتون-10 او به اين از مرگ ، همسر آباقاخان، پدر ارغون، دومين ايلخان مغول بود كه پس

.همسري ارغون درآمد
و حجابت شحنة بغداد را عهده-11 ).1957:813،اهللا رشيدالدين فضل(دار بود سعدالدولة ابهري نيابت

در زمرة اطباي حضو ظاهراً به معاونت هم و ر ارغون قرار گرفت كيشان خود، به دستگاه ارغون راه يافت
در جمع).1383:132آيتي،( به آوري بقاياي ماليات سال هنگامي كه توانست هاي گذشته، مالي فراوان

شد)ق686(خدمت ارغون عرضه دارد  آن.، به مسؤوليت جمع خراج بغداد منصوب از كه در سالو بعد
و از پيش مورد وثوق و به مقام بعد، مالي بيشتر به حضور ارغون آورد، بيش  اعتماد ايلخان قرار گرفت

 ذكر688اآلخر سنة الدين تاريخ آغاز وزارت سعدالدوله را اوائل جمادي رشيد).ق687(وزارت برگزيده شد
).1957:74،اهللا رشيدالدين فضل(كند مي
روزگار وي از وقايع ديني مهم. گري مغوالن در ايران بود دورة فرمانروايي او، اوج شكوفايي بودايي-12

را به نزد ايلخان آوردند كه ماية شادماني) استخوان مقدس بودا( ق، شاريل687كه در سال يكي اين
و شادماني چندروزه و جشن ).1957:67،اهللا رشيدالدين فضل(اي را در پي آورد بسيار او شد

از ديد اهميت» قيدار نبي«خان كه براي حل مسألة ارغون» دعوي پيغامبري«مسألة-13 اساسي دارد،
.زيپولي پنهان مانده است

مي-14 خان المثل، التانفي. دهد طعنة وصاف، نگرش جامعة مسلمان نسبت به ادعاي ارغون را بازتاب
او حلول كرده استي، فرمانرواي مغول، مدعي بود روح قوبيال)م1543- 1583( با اين. خان در جسم

در رديف  . سياسي مغوالن دانستـ هاي ديني نخستين تحوالت مشابه در نگرشحال، ادعاي ارغون را بايد
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.»كوه شجاس«: 245:ق1269وصاف الحضره،-15
به معناي)ده: مغولي ميانة غربي(، از هربان)arbatu: مغولي كالسيك(هرباتو. جمعِ هرباتو: هرباتن-16

.»دهگانه«امراي 
هم-17 در كوه سجاس نكچنيدر مورد تدفين ارغون ، جلد1388؛ مستوفي،1381:599مستوفي،:ن
. 192:دهم
و جانشينان او، خان-18 در پاي چنگيزخان به) كوه بودا، كوه مقدس(» بورقان قلدون«هاي سلسلة يوان،

و آباقاخان را در كوه شاهو. خاك سپرده شدند شاهان )/ Quatremère, 1836: 416(هوالكوخان
ب195/69،]383[ الف68/ 1388:191اهري،(شاه تلّه/ شاه تله)1957:42،اهللا رشيدالدين فضل(تله 

.دفن كردند]) 386[
19-Classic Mongolian: “øbyr” / New Mongolian: “өвөр”: Breast, 
bosom, front, lap; part of the dress or coat covering the breast; south; 
southern side of a mountain (Lessing, 1960: 628); → “aγula jin øbyr”: 

sunny (south) side of a mountain (idem: 17). 
در سنت تعبية گورستان مورد مشابهي را مي .ها در جانب جنوبي كوه، حتي در مغولستان فعلي يافت توان

مي هاي خطي تاريخ وصاف اختالفات چشم در ضبط اسامي مغولي، بين نسخه . شود گيري ديده
»Avizé «ـ منقول توسط دسون)d’Ohsson, 1834–1835, vol. IV: 58 (ـ به جاي
در ظفرنامه» تبرزير«.، مربوط به خطاي كتابت در نسخة مورد استفادة اوست»اوبير« علي يزدي،(منقول

در شجره» زوبير«قرائت.نيز خطاست) 1387:187 ـ كه زيپوليـ منقول :1978(االتراك به)18 آن را
.ترجيح داده، نيز بنيادي ندارد»راوبي«

مي-20  :Rockhill, 1900(كند روبروك توصيف مختصري از شيوة تدفين پادشاهان مغول ارائه
نكهم). 80-83 .36-31صص، جلد اول، 1375-1367بياني،: چنين

(1372:123(الدين بن حمداهللا مستوفي زين-21 ذيلدر)ق802-792هاي تأليف احتماالً بين سال)
و حافظ ابرو)در ارتباط با كوچ ميرانشاه(789وقايع سال  (3:174،222،226، جلد 1380(،  830تأليف)

ياد» غروق ارغون«از) در رابطه با كوچ اميرزاده ابوبكر(810و808،809هاي در ذيل وقايع سال)ق
.كنند مي
و صورت-22 نكدر مورد اين واژه  ,Doerfer, 1963–1975, vol. 3. هاي گوناگون نگارش آن

444ff:
نك-23 در افواه به خانقاه. 1378:475و بناكتي،1384:70به القاشاني،.در اين مورد خانقاه براق بابا

.چلبي اوغلو شهرت دارد
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و بازديدكنندة)ق677.م(خان را مصاحب خواجه محمد كجي روايت مؤلف روضة اطهار كه ارغون-24
ميهاي جمعة خانق روز او معرفي بي اه بي كند، روايتي است از و ناشي به پايه در نقل روايت مربوط دقتي او

و جنات الجنان  از روضات الجنان در طلب منصب قضا كه به همان صورت(سفر قاضي بيضاوي به تبريز
كت تحريف در منظر االولياء، محمد كاظم بن محمد تبريزي، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، ابخانه، شده

و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي،  در روايت اصلي، تقاضاي). هم تكرار شده است1387:161موزه
از صدر پادشاه  مي) اباقا؟(منصب قضا و نه از خود پادشاه صورت مال محمدامين حشري:نك(گيرد

و اهتمام عزيز دولت تبريزي، روضة ؛ حافظ حسين135-1371:134آبادي، تبريز، ستوده، اطهار، تصحيح
و تعليق جعفر و تصحيح و تكمله و جنات الجنان، با مقدمه كربالئي تبريزي، روضات الجنان

و نيز319- 1:318، جلد1383القرّائي، تبريز، ستوده، سلطان .1385:346مرتضوي،:؛
مي ابي-25 هر دو برادر«: گويد بكر قطبي اهري و و اولجتاي سلطان، و خواهر گوئيا كه سلطان اولجايتو

و به يك اشارت سلطنت ميان ايشان به شركت بود كه سلطان را باالي ارادت او هيچ حكمي نبود
ـ به خواجه عليشاه وزارت داد ـ طاب مثواه ـ سلطان خدابنده ـ طاب ثراها اهري،(» اولجتاي سلطان

آن كه روايت ابي گو اين). 1388:207 و از اغراق نيست را احتماالً بايد تبليغي براي بكر اهري خالي
.خاندان جاليري ارزيابي كرد

او را شيخ حسن زين-26 ـ كه و شيخ حسن كوچك او الدين بن حمداهللا مستوفي براي تمييز بين
آن(تيمورتاشي  ميمي) كه فرزند تيمورتاش بود به سبب ـ وي را چنين .نامد خواند

ا چنين آرامگاه-27 ها، به جاي آرامگاه واقعي اين آرامگاه. يجاد كرده بودندهايي را براي چنگيزخان هم
و ناشناخته بود، زيارتگاه مغوالن در اعصار گذشته بود .چنگيزخان كه پنهان

و انگيزه مقابر، ممكن بود به بهانه-28 در. هاي گوناگون مورد تعرّض قرار بگيرند ها ميرانشاه، پسر تيمور،
رااهللا حالت جنون مقبرة رشيدالدين فضل او و نعش  همداني را با اين ادعا كه او يهودي بوده، ويران كرد

.بيرون آورد
آن-29 او«پس از گذشت يك سال، امير تيمور دستور داد. جا ماند نعش شاهزاده يك سال در و روان روح
و مجموع خاليق را آش دهند] محمدسلطان[=  و خيرات شاد گردانند ازهاج» زاده خان«و» را به صدقات

هم999:همان(» نقل سمرقند كند)ع(نعش شاهزاده را از مزار بزرگوار قيدار پيغمبر«يافت  چنين واله؛ نك
او نظام).343-342و1379:331اصفهاني،  ترين اثر به واقعة نزديك)ظفرنامه(الدين شامي كه تاريخ

. استذكري به ميان نياورده» قيدار«ذكرشده است، از انتقال اميرزاده به 
بر سفر تكوين-30 هاي روايت. گانة اسماعيل بن ابراهيم بود، دومين، از پسران دوازده)13/25(قيدار، بنا

مي)ص(اسالم اسالمي، شجرة انساب پيامبر  بر. رساندند را به واسطة فرزندان قيدار به ابراهيم نبي بنا
در كوه روايت ).85:تاريخ سيستان.نك(ثبير از دنيا رفت هاي اسالمي، قيدار در سفَر زيارت خانة كعبه
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در نام-31 و قيدرلو مثالً .هاي خانوادگي قيدري
در-32 داغي ترسيم محمدرضا ابن حسنعليخان قراجه» نقشه ممالك محروسة دولت علّيه ايران«مثالً

)ق1314مورخ(
33- Neueste Specialkarte von Persien, entworfen u. gezeichnet von J. 
Grässl (1855). 
34-Das Hochland von Iran enthaltend die Staaten von Afghanistan 
und Beludschistan, entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland 
(1854). 
35- Carte de Perse dressée pour l’usage du Roy par G. Delisle (1724) 
 36-Etats du Grand-Seigneur en Asie, Empire de Perse, Pays des 

Usbecs, Arabie et Egypte par le Sr. Robert de Vaugondy (1753) 
نكهم). 1390تابستان(تحقيقات ميداني نگارنده-37 .Zipoli, 1978: 23. چنين
ترك-38 به پيروي از هجاهاي قبلي،) روستا(» شيالندر«زبان منطقه هجاي پايانيدر گويش اهالي

ت ميكشيده .شيالندار: شود لفظ
39-Lessing (1960: 444): keid: convent, monastery, temple; et vide 
Kowalewski, 1849, vol. 3: 2441. 

و/صومعه.1 به هر دو معناي keyidواژة  مي.2خانقاه نك سكونتگاه، ساختمان، بنا به كار . رفت؛
Woodman Cleaves, 1952, p. 110 .در  اسناد مغولي موزة تهران در سند به مفهوم اخير

.Woodman Cleaves, 1953, p. 31: شمارة سه به كار رفته است
هاي ديگري هاي مغولي منطقة خمسة زنجان، نمونه نام، در جاي»ق«ين به آغازkصامت تبديل-40
د چمنزار واقع«نام مغولي چمن سلطانيه، به معناي(køngkyr øleng/ قنقور النگ: دارد ر شده

(اردوگاه؛ صومعه؛ محوطة محصورشده(kyrij-e/و قوريه)»گودي به) روستايي در مسير سجاس
).سليمان تخت/سقورلوق/سقوريق

مي مؤلف عالم-41 در صورت صحت آن، توان نتيجه آراي شاه اسماعيل واقعة عجيبي نقل كرده است كه
ن» قيدار نبي«گرفت مزار  آراي شاه اسماعيل، داشته است؛ نك عالمدر آغاز دوران صفوي شهرت چنداني

و فرهنگي، 1388 و تعليق اصغر منتظر صاحب، تهران، علمي و تصحيح .519- 517ص، با مقدمه
به-42 ، چند كتيبه به خط ناخوش وجود دارد كه ظاهراً همگي»قيدار نبي«در داخل زيارتگاهِ منسوب

و بيشتر سنت مي متأخر هستند كه: هندد هاي محلي را بازتاب ضريح چوبي كوچك مزار، چهار كتيبه دارد
در كتيبة مغلوط»امر بتجديده االمير بلغان احسن اهللا عاقبته في الدارين«: ها چنين است يكي از آن ؛

در ضلع جنوبي شبستان چنين آمده است بلغان خاتون امر بتجديد هذا المقام مبارك الخاتون«: ديگري
و االخره ارادتها في ربيعالمعظم زيد عظمتها بلغها في  و سبعمائه الدنيا روايت!»...االخر من سنه عشر
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و همسر بعدي.1: محلي، سه شخص جداگانه را با هم درآميخته است بلُغان خاتون بزرگ، همسر آباقاخان
و در كوه سجاس دفن شد؛ از درگذشت ارغون از دنيا رفت بلُغان خاتون.2ارغون كه پنج سال پيش

در سال معظّ و پس از درگذشت ارغون، به همسري گيخاتو689مه كه و)ق691(ق با ارغون ازدواج كرد
و در شنب غازان به خاك سپرده شد؛ 709او در دوم شعبان. درآمد)ق694(خان غازان .3ق از دنيا رفت

. خان اولجتاي خاتون، دختر ارغون
مي نامو همدان، بيشترين تعداد جايدر مثلث واقع بين سلطانيه، مراغه-43 توان هاي مغولي ايران را
ـ به بررسي اين. يافت در تحقيقي كه اكنون كهنه شده ـ ها نامدر منطقة كردستان مكري، مينورسكي

.پرداخته است، اما هنوز تحقيق مستقلي در منطقة خمسة زنجان انجام نشده است

 منابع
.ستوده: تبريز. به كوشش ايرج افشار.ريخ شيخ اويس توا)1388(بكر قطبي اهري، ابي

.اميركبير: تهران. تاريخ مغول)1388(اقبال آشتياني، عباس
و: تهران. به اهتمام مهين همبلي. تاريخ اولجايتو)1384(القاشاني، ابوالقاسم عبداهللا بن محمد علمي

.فرهنگي
و مطالعات فرهنگيپ: تهران. تحرير تاريخ وصاف)1383(آيتي، عبدالمحمد .ژوهشگاه علوم انساني

و االنساب روضه اولي. تاريخ بناكتي)1378(بناكتي، داود بن محمد  به كوشش.الباب في معرفه التواريخ
و مفاخر فرهنگي: تهران.دكتر جعفر شعار .انجمن آثار
در ايران عهد مغول)1375-1367( بياني، شيرين و دولت .ز نشر دانشگاهيمرك: تهران. جلد3. دين

.دانشگاه تهران: تهران. تاريخ آل جالير) 1382(
.انتشارات معين: تهران. به تصحيح محمدتقي بهار)1381(تاريخ سيستان

سيدكمال حاج.التّواريخ زبده)1380(حافظ ابرو و تعليقات وزارت: تهران. جلد4. سيدجوادي با مقدمه، تصحيح
.و ارشاد اسالميفرهنگ 

 زير.الدين همائي السير، با مقدمه جالل تاريخ حبيب)1380(الدين الحسيني الدين بن همام خواندامير، غياث
.خيام: تهران.نظر دكتر محمد دبيرسياقي

و تصحيح.خان غازان داستان.غازاني مبارك تاريخ كتاب)1358(اهللا فضل رشيدالدين و اهتمام  كارل به سعي
.لندن.يان

و خان ارغونو احمد سلطانو آباغاخان در داستان.غازاني مبارك تاريخ)1957(اهللا فضل رشيدالدين
و تصحيح.گيخاتوخان و اهتمام .موتن: الهه.يان كارل به سعي
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 به كوشش ايرج افشار،. ذيل تاريخ گزيده)1372() الدين بن حمداهللا مستوفي قزويني زين(الدين قزويني زين
.بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: هرانت

و مجمع بحرين)1383(الدين عبدالرزاق سمرقندي، كمال . به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي. مطلع سعدين
و مطالعات فرهنگي: تهران .پژوهشگاه علوم انساني

و تحقيق سيد سعيد ميرمحمد صادق.ظفرنامه) 1387(الدين علي يزدي، شرف و دكتر عبدالحسين تصحيح
و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: تهران.نوايي .كتابخانه موزه

.اساطير: تهران. به تصحيح سيد محسن ناجي نصرآبادي. مجمل فصيحي)1386(فصيح خوافي
 اداره اسناد كتابخانه. نقشه ممالك محروسة دولت علّيه ايران)1314(داغي، محمدرضا ابن حسنعليخان قراجه
. لس شوراي اسالميمج

.بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي: تهران. مسائل عصر ايلخانان)1385(مرتضوي، منوچهر
و تصحيح گاي.)المقاله الثالثه(القلوب كتاب نزهه) 1331(مستوفي قزويني، حمداهللا و اهتمام  به سعي

. بريل: ليدن.ليسترانج
.اميركبير: تهران. به اهتمام دكتر عبدالحسين نوائي.تاريخ گزيده): الف()1381(

و تحشيه دكتر محمد دبيرسياقي.القلوب نزهه):ب()1381( : تهران. به تصحيح
. حديث امروز

و توضيح منصوره. جلد دهم. قسم سلطانيه، ظفرنامه)1388(  مقدمه، تصحيح
و مطالعات فرهنگي: تهران.زاده شريف .پژوهشگاه علوم انساني

و الخلفا تاريخ روضه)1380(ميرخواند، محمد بن خاوندشاه بن محمود و الملوك به.الصفا في سيره االنبياء
و تحشية جمشيد كيان .اساطير: تهران.فر تصحيح

.اساطير: تهران. به اهتمام پروين استخري.التواريخ معيني منتخب)1383( الدين نطنزي، معين
و تركمانان( خلد برين)1379(واله اصفهاني قزويني، محمديوسف  به كوشش ميرهاشم.)تاريخ تيموريان

.ميراث مكتوب: تهران.محدث
و تزجيه تجزيه)1269(وصاف الحضره .ام محمدمهدي اصفهاني به اهتم.)تاريخ وصاف(االعصار االمصار
. بمبئي.چاپ سنگي

 كتابخانه مجلس. فيروز286 نسخة خطي شمارة. تاريخ وصاف.اهللا شيرازي، عبداهللا بن فضلوصاف الحضره
.شوراي اسالمي
. اليپزيگ. فرديناند ووستنفلد. معجم البدان)1873-1866(ياقوت حموي
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