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 1 تواريخ طبرستان و يادداشتهای ما

 

    اشخاصي آه به تاريخ ايران آشنا هستند می دانند که قطعه طبرستان يا مازندران از 

نظر تاريخی اهميت مخصوص دارد  و به واسطه داشتن کوههای بلند و جنگلهای انبوه و 

مات طبيعی همواره محل توجه و پناهگاه سران راههای تنگ و باريک و ساير استحکا

سرکش و اشخاص داعيه پرور و ارباب دعوت و سرچشمه جريانات مهمه بوده ، و يک 

قسمت از وقايع تاريخ ايران درآنجا روی داده و به عالوه از زمان استيالی اسکندر يونانی 

 بدين سرزمين داشته تا عهد صفويه بلکه تا اوائل قاجاريه، سير تاريخ ايران توجه عمده

 .است

    طبرستان را همين امتياز بس که همه وقت در مقابل سيل هجوم اجانب ، از ساير نقاط 

 .ايران بيشتر مقاومت ورزيده و يوغ تسلط بيگانگان را ديرتر به گردن خود پذيرفته است

ت     در صدر اسالم، يعنی همان موقعی که ساير بالد ايران هنوز نيم قرن از هجر

 مازندران تا اواسط قرن دوم ، که يک دسته -نگذشته ، به دست فاتحين عرب مفتوح گرديد

از عساکر دولت عباسيه به اسم اجازه عبور به خراسان وارد طبرستان گرديده و توانستند 

بالد واقعه درهامون و دشت آنجا را تصرف نمايند، کمال استقالل را داشت ، و مردم آن 

هم همواره با فاتحين بيگانه در زد و خورد و کشمکش بودند و مسلمين بعد از آن تاريخ 

فقط در سال يکصدوبيست و اندی، موقعی که عبداهللا بن طاهر، مازياربن قارن را دستگير 

 موفق شدند تسلط خود را در سهل و -کرده و با خود به بغداد برد و در آنجا کشته گرديد

قعيت و تسلط هم دولت مستعجل بود و ديری نپاييد دشت طبرستان بسط دهند ، ليکن اين مو

 هجری حسن بن زيد 250که مردم مازندران را عشق استقالل بر سر زده و در سال 

علوی ، معروف به داعی کبير ، را که مؤسس سلسله سادات زيديه طبرستان است ، از 

بيرون ری دعوت نموده و پس از زد و خوردهای زياد نواب خلفا را از مملکت خود 
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راندند و درهمه احوال کوهها وبيشه های مازندران در استقالل قديمی خود باقی و دو 

 و ديگری سلسله - يکی سلسله باونديان در جبال سواد کوه–سلسله مهم از اسپهبدان بومی 

 .در جبال رستمدار ، تسلط و استقالل داشتند » گاوباره«بادوسپانی يا 

ه فتوحات اسالمی در آسيا تا حدود چين و در افريقا تا سواحل   در اوايل قرن سيم ، که دامن

بحر اطلس و در اروپا تا ماوراء جبال آلپ و پرتقال ، به جای ناقوس ، صدای اذان 

 در قلل جبال سواد کوه آتشکده های دين زرتشت –مسلمين به اطراف طنين می انداخت 

ا از دست نداده بودند ، فقط در عهد دائر و مشتعل بود و اسپهبدان هنوز کيش نياکان خود ر

زنار «معتصم باهللا عباسی قارن بن شهريار به خواهش خليفه مزبور اسالم پذيرفته و 

 2. » بگسست

 و اطالع از قديم برای غالب واليات ايران تاريخهای مخصوص نگاشته اند      اهل فضل

) تاريخ کرمان(قدالعلی از قبيل ع: و نسخه های چاپی يا خطی بعضی از آنها موجود است 

تأليف احمدبن حامد، چاپ ايران؛ و تاريخ گيالن تأليف سيد ظهيرالدين، چاپ رشت ؛ و 

تأليف ) تايخ گيالن(تاريخ گيالن تأليف مالعبدالفتاح فومنی ،چاپ پترسبورغ؛ و تاريخ خانی

لخير ؛ علی بن شمس الدين ، چاپ پترسبورغ ؛ و شيرازنامه تأليف ابوالعباس احمد بن ابوا

تأليف مفيد مستوفی ؛ و تذکره شوشتريه تأليف سيد عبداهللا ) تاريخ يزد(و جامع مفيدی 

؛ )نسخه های خطی اين سه کتاب اخير در موزه بريتانيايی موجود است ( متخلص به فقير، 

، چاپ ايران؛ و فارسنامه تأليف مرحوم فرصة الدوله ، ) تاريخ مشهد(و فردوس التواريخ

 . بمبئی و غير اينها، که تعداد آنها عجالتا از موضوع بحث ما خارج استچاپ شيراز يا

    ليکن طبرستان به واسطه کثرت وقايع و اهميتی که در هر دوره داشته است بيشتر از 

همه توجه نويسندگان و مورخين را جلب نموده و شايد عدد تأليفاتی که برای ضبط حوادث 

 شده است از بيست کتاب بيشتر باشد و ذيال اسامی آنها و وقايع اين قطعه از ايران نوشته

 :را ، تا اندازه ای که می دانيم ، با شرح مختصری بيان می نماييم
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در زبان عربی، تأليف ابوالحسن علی بن محمد المدنی که  کتاب فتوح جبال طبرستان -1

است که اسم  و اين کتاب نخستين تاريخ طبرستان 3است هجری وفات کرده 225در سال 

 .آن در تأليفات ديگران ذکر شده است

 

اکنون نسخه ای از .  تأليف ابوالحسن علی بن محمد اليزدادی عقدالسحر و قالئدالدرر-2

 هجری در ری 606ليکن ابن اسفنديار يک نسخه از آن در سال . اين کتاب پيدا نيست 

ا کرده و از عربی به پيد» دارالکتب مدرسه شاهنشاه غازی رستم بن علی بن شهريار «

 تاريخ زندگانی 4. پارسی ترجمه نموده و مطالب آن را اساس تأليف خود قرار داده است

يزدادی مفصال معلوم نيست و نگارنده ترجمه او را در کتابی نخوانده ام و ابن اسفنديار او 

 را با اوصاف 

 مصنف کتب از جماهير مشاهير طبرستان و به استيعاب انواع علوم مستثنی ، و« 

: اسم او را برده و می نويسد» ائمه کبار طبرستان«ستوده  و در ذيل تعداد » 5بسيار

ليکن مؤلف » 6. مؤلفات او از غايت شهرت مستغنی از ذکر عداد مجهولين است«

مشاراليه با همه شهرتی که در عصر خود تا دوره ابن اسفنديار داشته امروز در عداد 

ثير او، که ابن اسفنديار از غايت شهرت محتاج به ذکر آنها نبوده مجهولين است و تأليفات ک

است، همگی مفقود می باشد و نسخه ای از آنها پيدا نيست ، فقط کتابی به اسم کمال البالغه 

، که دو و سه نسخه خطی آن در بعضی از کتابخانه های خصوصی طهران يافت می شود 

لعه آن کتاب و دقت کامل، پيدا کرده ام که آن ولی نگارنده پس از مطا. ، منسوب به اوست

، تأليف معروف يزدادی موسوم به قرائن شمس المعالی و کمال البالغه ، که ابن اسفنديار 

مانندی است و فقط يک مقدار از ) ُجنگ(  نيست و بلکه نسخه7نيز آن را ذکر می کند، 

ب و قسمتی از رسائل شمس  که عبارت می باشد از مقدمه آن کتا-مطالب تأليف يزدادی را

يزدادی و تاريخ تأليف عقدالسحر   عصر و زمان.8 در آنجا ثقل کرده است–المعالی قابوس 

هم روشنتر از ترجمه حال و شرح زندگانی او نيست ، فقط از پاره ای قرائن می توان 

 کمال از جمله از مقدمه تأليف مفقوداالثر او ، قرائن شمس المعالی و. تعيين تخمينی کرد 

البالغه ، که به طوری که گفتيم در نسخه های موجود معروف به کمال البالغه نقل گرديده 
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متفرقه شمس المعالی قابوس بن ) مکاتيب( مفهوم می شود که يزدادی رسائل –است 

، 9وشمگير را از مؤلفات ديگران نقل ننموده ، بلکه خود او مستقيما جمع آوری کرده است 

وفقيت در اين کار موقوف به معاصر يا اقال قريب العصر بودن اوست و بديهی است که م

رحمه «با شمس المعالی ، و از طرف ديگر مشاراليه اسم شمس المعالی را در همه جا قيد 

نتيجه ای که از اين دو مقدمه به دست می آيد آن است که يزدادی از . ذکر می کند » اهللا

ايد از اواخر عمر، شمس المعالی را هم درک مؤلفين اوائل قرن پنجم هجری بوده و ش

 .10نموده است

ليکن ابن اسفنديار در اول .  مؤلف  آن غير معلوم و نسخه اش ناياب است باوند نامه-3    

به عهد ملک حسام الدوله شهريار قارن از « : تأليف خود به آن اشاره کرده و می گويد 

 و ظاهر اين است که اين  11» مع کرده انداکاذب اهل قری و افواه عوام الناس به نظم ج

 .کتاب به زبان طبری بوده است

 

تاريخ اتمام آن درست معلوم نيست ليکن . تأليف محمدبن اسفنديارآملی  تاريخ طبرستان -4

از آن تاريخ تا به عهد ما ، در ثالث عشر و «:می گويد» کيسيليان«در ذکر قلعه  مؤلف

 و تنها 12صل تاريخ اين اسفنديار تا کنون چاپ نشده استا» .ستمائه اين قلعه معمور بود

نسخه خطی آن که خالی از نقض و اغالط مهمه نيست در بعضی از مکاتيب عمومی اروپا 

ليکن پروفسور بروان ، مستشرق معروف . و کتابخانه های شخصی ايران پيدا می شود 

 1905 ترجمه و درسال انگليسی ، آن را با اندکی اختصار و تصرف، به زبان انگليسی

 .چاپ کرده است » گيپ« ميالدی با مصارف اوقات 

 

از اين کتاب بيشتر از اين مقدمه معلوماتی در . 13 تأليف ابن ابی مسلم تاريخ مازندران-5

 .دست نيست
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که به اسم فخرالدوله شاه غازی بن زيار، از سلسله  تأليف موالنا اولياءاهللا آملی -6

 در رستمدار حکمرانی کرده ، تأليف نموده 280 تا 261، که از سال اسپهبدان گاو باره 

 .14است 

 

که در نصف اخير (  که درعهد کارکيا سلطان محمد  تأليف علی بن جمال الدين رويانی-7

به اسم پسر و وليعهد او ، کارکيا ) قرن نهم هجری در الهيجان حکمرانی داشته است 

ليکن سيد ظهير . سخه های اين هر دو کتاب ناياب است ن15ميرزا علی ، تأليف نموده است 

 . الدين مطالب آنها را در تأليف خود اقتباس نموده است 

 

تأليف سيد ظهير الدين ، از سادات مرعشيه  تار يخ طبرستان و رويان و مازندران -8

ست  تمام کرده ا881مازندران ، که به اسم کارکيا ميرزا علی الهيجانی نوشته و  در سال 

، و به طوری که در مقدمه تصريح می کند کتاب او حاوی است بر دو تأليف موالنا 

مسيو دارن . اولياءاهللا و علی بن جمال الدين ، با دو فصلی که خود او بر آنها افزوده است 

 با  يک – ميالدی در پترسبورغ 1905، مستشرق روسی ، متن آن کتاب را در سال 

 . چاپ کرده استمقدمه ای در زبان آلمانی 

 

نسخه اين کتاب را پيدا نکرديم، ليکن مرحوم صنيع الدوله در  تأليف شيخ  علی گيالنی -9

شيخ علی « : تأليف خود از آن نقل می کند و عين عبارت او در باب اين کتاب اين است

گيالنی ، که معاصر شاه عباس اول بوده ، تاريخ مختصری از طبرستان و مازندران در 

 » .16 هجری برای حاجی محمد علی اشرفی نوشته است 1044حدود 

 

تأليف محمد حسن خان  صنيع الدوله بن حاجی علی خان  التدوين فی جبال الشيروين -10

 .  در طهران چاپ شده 1312حاجب الدوبه مراغه ای است که در سال 
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نگارنده در   پارسال هنگامی که 17 تأليف مرحوم ميرزا جعفر ارته متخلص به غيبی -11

ساری بودم چند جزوه از اول اين کتاب را ، که مقدمه آن از علم هيئت و جغرافيای هيئتی 

و طبيعی مازندران بحث می کند ، از وارث آن مرحوم گرفته و مطالعه کردم ليکن باقی 

مرحوم ميرزا جعفر اين کتاب را به اسم شاهزاده اعتضاد السلطنه . جزوه ها به دست نيامد

 اگر تمام – مازندران، عنوان کرده و به طوری که از مقدمه کتاب معلوم می شود ، حاکم

 بهترين تأليفی است در جغرافيای طبيعی مازندران و وقايع  قرون اخير آنجا، -کرده باشد

  . ، و شايد به واسطه فوت آن مرحوم نا تمام مانده استکن معلوم نيست که تمام کرده باشدلي

 ، آنچه به طور يقين می توان گفت نسخه های آن از بين نرفته و به کلی     از اين مؤلفات

و از مابقی فقط اسم باقی . 18مفقوداالثر نگرديده است، بيشتر از چهار و پنج کتاب نيست 

ليکن روی هم رفته مطالب مهمه آن از ميان نرفته و در مؤلفات ديگر ضبط گرديده . است

تان ، بخصوص وقايع بعد از اسالم آن را مورخين است ، به عالوه حوداث عمده طبرس

ديگر در مؤلفات تاريخی خود ، از قبيل مجلدات کامل ابن االثيرو تاريخ طبری و تاريخ 

الخلفاء سيوطی و تاريخ يمنی ، و تاريخ حمزه اصفهانی و حبيب السير ومطلع السعدين و 

الس المؤمنين و غير آنها، در تاريخ ايلچی نظام شاه دکنی و تاريخ عالم آرای عباسی و مج

 . تحت عنوانهای مختلفه ضبط کرده اند

    مسيو دارن متن همين مطالب را از بيست و دو کتاب مختلف عربی و فارسی جمع 

و همچنين دو فصل راجع به . 19آوری کرده و در يک مجلد در پترسبورغ  چاپ نموده 

 حبيب السير به زبان آلمانی ترجمه و ملوک مازندران و سربداران را از جزء دوم جلد سيم

  .20چاب کرده است

 

*             *            * 

    در اواخر پاييز سال گذسته ، در موقعی که تازه وارد ساری ، مرکز مازندران،  شده 

بودم  به واسطه فريبندگی مناظر دلکش، و جمال فرح بخش کوهها و دشتها ، لحظه ای از 

ود داری نتوانسته و آنی از سير و تفرج سير نمی شدم ، مخصوصا به نظاره  و تماشا خ

خاطر می آورم که در اين هنگام  که دشت و هامون مازندران پيکر خود را به حله های 
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 ساير نقاط ايران ، جز کفن سفيد برف لباسی و جز در -زمردين درختان آراسته است

عشقم به آن مرز حرم و سرزمين سبز گورستان خمود و بی حرارتی مقامی ندارند ، وجد 

و دلفريب بيشتر می گردد ، و به همين جهت خوش می داشتم شبهای خود  را، که در 

تاريخ زندگانيم وقف مطالعه مکملی به عمل آورده و از سرگذشت مردم باستان آن 

 يعنی در مرکز –ليکن افسوس که در کليه شهر ساری . اطالعات کاملی فراهم نمايم

 که سابقا حکمداران آن حتی در خارج حوزه حکمرانی خود مدارس و کتابخانه های واليتی

، يک باب کتابخانه نبود، يا اقال يک دکان کتابفروشی معتبری 21عمومی تأسيس می کردند

نبود، و از کتابخانه های خصوصی هم که تحقيق شد کتابی راجع به تاريخ سواد کوه صنيع 

 که در طهران و ساير جاها فراوان است، و نگارنده در سابق آن الدوله به اسم التدوين نيز،

فقط چند جزوه از تأليفات مرحوم ( در ساری يافت نشد ، –را يک دوره مطالعه کرده بودم 

به علما و اهل فضل هم که مراجعه ) . ميرزا جعفر به طوری که ذکر رفت به دست آمد 

 .ی نداشتندشد از گذشته و سرگذشت واليت و وطن خود اطالع

    غفلت و بيخبری مردم مازندران را ازتاريخ مرز و بوم نياکان خود از اينجا می توان 

اندازه گرفت که خوابگاه سرکشان ستم پيشه ای را ، که پانصد سال پيش پدران ايشان از 

مظالم و کردارهای نازيبای آنها به تنگ آمده و دفع شر ايشان را از خدا می خواستند ، 

زيارتگاه و ستايش می کنند و از استخوان پوسيده آنها » معصوم زاده «  به اسم امروز

يکی از زيارتگاههای معتبر شهر ساری مقبره امامزاده عبداهللا از ! گشايش کار می طلبند 

سيد ظهيرالدين ، پسر عموی همان سيد عبداهللا ، در تاريخ خود، از . امرای مرعشی است

سيد « :ام مست و اليعقل بودن او شرح داده و می نويسدفسق و شرب خمر و علی الدو

عبداهللا يک نفر از عموزاده خود ، سيد مرتضی نام را بگرفت و به دست خود ميل آتشين 

... در چشم او کشيد و در ديده خود ذره ای حيا نديد ، وعم خود، سيد کمال الدين ، را 

سيد زين العابدين ، روزی که سيد بگرفت و حبس کرد تا در زندان بمرد ، و فرزند او ، 

 22» .عبداهللا به حمام رفته بود ، با دو سه نفر به درون رفت و او را به قتل آورد

     در اوائل بهار مأموريت ما در ساری خاتمه يافت و با تأثر و تأسف مناظر دلکش 

م نکنده و مازندران را وداع گفته به تهران بازگشتيم ؛ ليکن دل از آن سرزمين سبز و خر
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لذا چند . باز هر وقت مايل بودم که هر چه از تاريخ طبرستان پيدا کردم ، مطالعه بنمايم 

و ترجمه انگليسی آن، و ) خطی(فقره کتاب را ، که عبارت باشد از تاريخ ابن اسفنديار 

و التدوين مرحوم صنيع الدوله، از فاضل مورخ دانشمند، )چاپ دارن(تاريخ ظهيرالدين 

رزا عباس خان آشتيانی ، به عاريت گرفته مدتی مشغول مطالعه بودم ، و چون در آقای مي

اين ضمن پاره ای مطالب را در خور بحث و تدقيق می ديدم نظريه و نتيجه تحقيقات خود 

را يادداشت می کردم، و اينک خالصه يادداشتهای خود را راجع به هر يک از چهار کتاب 

 :ئين کرام نوبهار می رسانممذکور در چهار فصل به نظر قار

 

 

 تاريخ ابن اسفنديار -1
 

 شرح زندگانی ابن اسفنديار مدون نيست و نگارنده ترجمه حال او را در کتابی - 1    

نخوانده ام ، و اطالعات مجملی که از مطالعه تأليف منحصر به فرد او استنباط می شود از 

 :قرار ذيل است

 از معمرين بوده و بيش از صد سال زندگانی نموده و     پدر او ، حسن بن اسفنديار ، يکی

سياحتهايی در اطراف ايران و ممالک همجوار به عمل آورده است و شخصا پيرمرد اديبی 

 :بوده و شعر ذيل از اوست

 وقت است که از کنج فنا برخيزم                              

 23گاه است که بر گنج بقا بنشينم 

 اسم او محمد و از منتسبين دربار حسام الدوله اردشير بن حسن ، از و اما خود مؤلف ،

» مواهب و عطيت«اسپهبدان باوند ، و پسر او ملک شمس الدوله مقتول بوده و از ايشان 

 سفری به بغداد کرده و در مراجعت در شهر ری خبر قتل ملک 606در سال. يافته است

ف گشته و در ضمن ، کتاب عقدالسحر شمس الملوک را شنيده و دو ماه در آنجا متوق

بعد بر حسب دعوت . يزدادی را از کتابخانه مدرسه شاه غازی رستم به دست آورده است 

 و در حدود 24پدرش به آمل مراجعت کرده و پس از مدتی از آنجا عزيمت خوارزم نموده 
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 خبری از از آن تاريخ به بعد ديگر.  ، در آن شهر تأليف خود را پرداخته است 613سال 

او نيست و بسيار محتمل است که در قتل عام خوارزم ، که مدتی بعد از آن تاريخ وقوع 

 :اين رباعی از اوست . يافت ، به دست عساکر مغول مقتول گرديده است

 ای  دل  به  اميد   بوک  تا کی    پويی؟

 چون عادت چرخ نيست جز بد   خويی

 شايدحقا که  اگر   زمانه    آن    را     

 25 کز وی  تو شکايتی و شکری گويی       

وقتی که ملک سعيد « :     در ذکر گرمابه و قصر و ميدان سرخاب بن باو می نويسد 

 از 26» . اردشير مرا به مهمی بدان قلعه فرستاد، يک يک آثار آن عمارت به من نمودند

لک اردشير و پسر او اين عمارت می توان استنباط نمود که ابن اسفنديار در دستگاه م

سمت رسمی داشته و بعيد نيست که مسافرت او به بغداد برای انجام مهم ملکی بوده است و 

توقف او در ری ، بعد از شنيدن قتل ملک شمس الملوک و مهاجرت اجباری  او از  آمل 

 .به خوارزم ممکن است اين استنباط را تأييد نمايد

ار در کتابخانه های عمومی اروپا عبارت است از نسخه ها خطی تاريخ ابن اسفندي-2    

پروفسور «. 27چهار نسخه در لندن و دو نسخه در پتروگراد و يک نسخه در پاريس 

در ضمن ترجمه کتاب، چهار نسخه لندن را با يکديگر مقابله کرده و از دو نسخه » براون 

ه آن را چهار نسخه استنساخ شده است و مشارالي» مسيو دارن « پتروگراد يکی در زمان 

 .لندن مقابله و نسخه بدلها را قيد کرده است 

با نسخه خطی که ما داريم واضح و ثابت می شود » پروفسور براون«     از مقابله ترجمه 

که اين پنج نسخه بلکه سه نسخه ديگر پتروگراد و پاريس نيز از روی همديگر يا اقال همه 

است و تفاوت جزئی در امالی  پاره های الفاظ با هم آنها از يک نسخه معينی استنساخ شده 

ليکن هيچ يک از اين نسخه ها صحيح و خالی از نقض و خلط نيست و گذشته از . دارند 

دستبرد و تحريف و تصحيف ناسخين ، که در عبارت و الفاظ ، به خصوص در اعالم و 

 .خلط روی داده استارقام ، به عمل آمده است، نواقص و اغالط مهمتر ديگر از سقط و 
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    بايد از بدبختی کتاب ابن اسفنديار شمرد که با آن همه اهميتی که درعالم خود دارد و 

محل مراجعه مؤلفين بزرگ از شرقی و غربی است و چند نفر مستشرق معروف اروپا از 

و » پروفسور براون« و » مسيو دارن« و » پروفسور دارمستتر« و » مستر ريو« قبيل 

شان به مطالعه آن پرداخته اند، تا کنون کسی اقدام به تصحيح و تهذيب آن از روی غير اي

 نسخه ای آه ما داريم ، مرحوم رضا قلی خان هللا باشی  .مآخذ و مظان مطالب ننموده است

، مؤلف مجمع الفصحاء ، از اول تا آخر مطالعه نموده و در حواشی بعضی صفحه ها 

ا با خط خود قيد کرده ليکن به تصحيح عبارات مغشوشه و معنی و تفسير پاره ای کلمات ر

الفاظ محرقه به هيچ وجه نپرداخته و بلکه در دو سه جا تصرفات مضحکی نموده که بدتر 

را » قثم بن عباس « از جمله در يک جامؤلف به مناسبتی اسم . از تحريفات ناسخين است

با هاء » همشيره«بديهی است که.  حسين بن علی بود28قثم همشيره « : برده و می نويسد 

بدون هاءصحيح است و » همشيره«غيرملفوظ در آخر، غلط و از تصرفات کاتب و 

، زيرا قثم برادر » برادر رضايی«مقصود معنای لغوی اصلی آن کلمه می باشد يعنی 

را »همشيره «رضايی حسين بن علی بود ، مرحوم رضا قلی خان ملتفت اين نکته نشده و 

 معروف يعنی خواهر گرفته و برای تصحيح عبارت با مرکب قرمز و با خط به معنای

قثم که همشيره زاده « :بر آن افزوده و جمله را اين طور کرده است » زاده« خود لفظ

حال بايد از او پرسيد که چطور توانسته است به خاطر تصحيح » 29حسين بن علی بود

باس که عموی پدر و از محارمش بود معنای عبارتی ، خواهر حسين بن علی  را زن ع

 !قرار بدهد و سند تاريحی او کدام است؟

 در چند جا در ضمن مطالعه ، رشته مطلب يک دفعه تغيير يافته و زمينه صحبت -3    

بدون فاصله و عالمت فارقه عوض می شود و پس از دقت و اعاده مطالعه واضع می 

 از وسط - و در دو جا چند صفحه–صفحه گردد که نسخه  نا قص است ، چند سطر يا يک 

معلوم می شود نسخه اصلی ، که مرجع اين چند نسخه می باشد، صفحاتش . افتاده است

غير مرتب و ناقص بوده است و کاتبين در موقع استنساخ ملتفت نگرديده و دو مطلب 

را ذيال برای اثبات و توضيح ، يکی از آن موارد  . ملتئمه را به همديگر وصل داده اند 

 :يادداشت می نماييم
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    در شرح حکمرانی اسپهبد حسام الدوله شهريار و پسر او، نجم الدوله قارن، فرستادن 

سلطان محمد بن ملکشاه پسر کودک خود ، احمد نام ، را به اتابيکی سنقر کوچک به واليت 

 30ءالدوله سنقر کسی را  پيش عال« :ری و طبرستان و توابع آنها ذکر کرده و می نويسد 

. فرستاد که اگر تو پيش پسر سلطان آيی کار تو راست شود و آمل و طبرستان به تو سپارم 

عالءالدوله علی را به آمل فرستاد و بزرگان آمل به استقبال آمدند و  امير حسان بهاءالدوله 

والی آمل بود، کمر خدمت اسپهبد عالءالدوله برميان بست و آنجا که معروف است به 

به آمل آمد، ملک سعيد قصری ساخته بود ، فرودآمده و لشکرگاه » وه کوشک جا«

چون اين خبر به حسام الدوله برسيد، لشکر شهريار کوه برگرفت و به الک آبدان ... ساخت

 اينجا رشته کالم از تسلسل و تناسب افتاده و مطلبی که بعد از اين بدون فاصله 31».آمد

مان ديگری است و با مقايسه کتاب سيد ظهيرالدين ذکر می شود راجع به موضوع و ز

نظير اين سقط و نقص  . 32معلوم می شود که قريب ده صفحه مطلب از بين افتاده است

دارمهرين فرخان و ذکر «يکی در شرح حکمرانی: مهم در دو جای ديگر نيز اتفاق است 

« مرانی اسپهبد  و ديگر در شرح حک33»کشته شدن ابومسلم خراسانی و وزارت ابو ايوب

و ذکرمخالفت استندار کيکاوس با او و اشعارهزل آميزی که در آن باب » اردشيربن حسن

 . 34گفته شده

ملتفت هيچ يک از اين نقص و سقطها که با اندک » پرفسور براون«     عجب است که 

دقتی واضح است ، نشده و در ترجمه و نقل سطور به همان طوری که هست بدون اشاره 

 .35وجه مداومت ورزيده است و ت

ذکر آل وشمگير بن زيار ، ملوک « در يک جای کتاب، در آنجاکه در ذيل عنوان -4    

به بيان فضل و ادب قابوس وشمگير می پردازد ، اشتباه و غلط عجيبی از کاتبين » گيالن

 .نسخ روی داده که منشأ اشتباه عقيده يکی از مؤلفين بزرگ اروپا گرديده است

بيان اين تفضيل آنکه ابن اسفنديار کالم يزدادی را در وصف فصاحت و علو رسائل     

 .قابوس ، از مقدمه کتاب کمال البالغه به ترتيب ذيل نقل می کند

و أنا أقول بلسان منطلق ِاّن أحدا لم يسمع کالما مؤلفا بلغة العربيه مثل :    سخن يزدادی

 .36...)طالعة الی جنابه الرفيع(!) تی هذارسائل قابوس فی الفصاحة و الوجازة و خدم
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کالم يزدادی است و تتمه آن در سه صفحه » الوجازة«     قسمت اول اين عبارت تا لفظ 

تا آخر عبارت عربی که يک صفحه بيشتر است » و خدمتی« بعد ذکر شده ، و اما از لفظ 

ت که در جواب به ، ربط به يزدادی نداشته و مقطع از رساله ابوالسحق صابی معروف اس

 . و اول آن در دو صفحه بعد ذکر شده است37رساله قابوس نوشته 

    اساس و مبدأ اين غلط  عجيب است که کاتب يکی از نسخه ها که مرجع ساير نسخه ها 

است در ترتيب صفحه ها و نقل آنها سهو و اشتباه نموده و مقدم و مؤخر استنساخ کرده 

 .است

اشتباه منحصر به يک نسخه بود، در خور توجه و اعتنا نبودی ،     چنانکه اين غلط و 

 معلوم می شود که تمام نسخه های 38»پرفسور براون«ليکن با مراجعه به تر جمه 

 .موجوده ، يا چهار نسخه لندن نيز اين غلط را دارد

 مؤلف فهرست نسخه» مسترريو» :     واما اشتباه عقيده يکی از مؤلفين اروپا که گفتيم 

های فارسی خطی موزه بريتانی ، در ذيل عنوان تاريخ طبرستان ، تأليف اين اسفنديار 

( از جای ديگر همان کتاب « :راجع به زمان حيات يزدادی اظهار عقيده نموده می نويسد

در دستگاه قابوس ) يعنی يزدادی(  می فهميم که او 81صفحه ) يعنی کتاب ابن اسفنديار 

 او را از نظم و نثر جمع آوری کرده و قرائن شمس المعالی و وشمگير می زيست و آثار

 نسخه او 81 در صفحه بعد هم می نويسد که صفحه 39». کمال البالغه نام نهاده است

 .راجع به شرح حال قابوس است

 کتاب ابن اسفنديار هرگز عبارتی موجود نيست که به معاصر بودن 81    درمحل صفحه 

فقط . يا زيستن او در دستگاه امير مشاراليه داللت داشته باشد يزدادی با شمس المعالی 

و امام ابوالحسن يزدادی جمعی ساخته است از الفاظ او، و آن «: مؤلف مذکور می نويسد 

 .»40...را قرائن شمس المعالی و کمال البالغه نام نهاده

ا چيزی که منشأ تنه. استنباط نمی شود » مستر ريو «    از اين عبارت هيچ گونه ادعای 

عبارات و خطايات ابواسحق را ، که از » مسترريو« اين ادعا می تواند شده، آن است که 

سهو کاتبين قاتی عبارت يزدادی شده است، منسوب به يزدادی تصور کرده و از عبارات 

 .تجليل و تفخيم او استنباط نموده است که او يکی از حواشی و درباريان قابوس بوده است
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و اين در « : پس از ذکر استقرار تسلط وی، می نويسد» گاوباره«  در شرح حال -5   

در باره اين تاريخ عجم که می . »41سال سی و پنج از تاريخ عجم بود که به نو نهاده بودند 

يکی تاريخ يزدگردی معروف که از : گويد به نو نهاده بودند، دو احتمال می توان داد

آخرين پادشاه ساسانی ، و مطابق سال يازدهم تاريخ هجری ابتدای جلوس يزدگرد سوم، 

و ديگری تاريخ مخصوص که اسپهبدان مازندران وضع کرد بودند و مبدأ آن از . است 

و اين تاريخ را . وفات يزدگرد و استقالل مازندران مطابق سال سی و يکم هجری است

 .42بعضی از مؤلفين اروپا تاريخ طبری می نامند

سی و پنجم تاريخ عجم ، که ابن اسفنديار آن را ابتدای استقرار تسلط     پس سال 

.  هجری می شود65و 45در مازندران قيد می کند ، مطابق يکی از سننين » گاوباره«

هم به گفته ابن اسفنديار پانزده سال است و و فات او در يکی از » گاوباره«مدت حکمرانی 

 . هجری واقع می شود80 و 60سنين 

ابن اسفنديار . به جای او به تخت حکمرانی نشست » دابويه«س از گاوباره ،پسرش    پ

ليکن . 43مدت حکمرانی او را معين نکرده و سيد ظهيرالدين آن را شانزده سال می نويسد

اگر ما کمترين مدت محتمله ، يعنی فقط يک سال ، هم بگيريم ، باز به هر تقدير و فرض ، 

متأخر ازسال شصت و يک هجری بوده است، يعنی »ابويه فرخان پسر د«ابتدای جلوس 

ليکن ابن اسفنديار در ذکر . در زمانی که معاوية بن ابی سفيان حيات نداشته است

با مصقلة بن هبيرة الشيبانی پس از شرحی راجع به داستان » فرخان«حکمرانی 

 :اميرالمؤمنين علی ابن ابيطالب و فرار او می نويسد 

ی ديگر به طبرستان رسده بود، پيش معاويه نوشت و دعوی کرد که به وقت] که[او    «

لشکر بگرفت و مدت دو سال با فرخان . چهار هزار مرد، طبرستان را مستخلص کنم

 44».کوشيد ، تا عاقبت به طريق کجور به راه کندسان اورا کشتند

 :کرد    برای رفع اين تناقض صريح يکی از چهار احتمال را می توان اختيار 

 .لشکر کشی مصقلة به مازندران در عهد معاويه نبوده است )1

 .نبوده است» فرخان دابويه«اين قضيه در عهد حکمرانی  )2
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و اخالف او معين » گاوباره«زمانی و مدتی که ابن اسفنديار برای حکمرانی  )3

 .می کند، از روی اشتباه و بی مأخذ است

 .اساسا لشکر کشی مصقلة به مازندران صحت ندارد )4

    ليکن وجو داشتن مصقلة بن هبيرة د رعهد معاويه تا اندازه ای مسلم و مقرن به قرائن 

صحت و اعتبار است، و اختيار ترجيح سه احتمال ديگر را موکول به نظر و تتبعات 

ليکن نبايد غفلت نمود که در هر صورت ، اعتراض به ابن . تاريخی قارئين می نماييم

جه اعتبار مطالب او می کاهد و کليه مؤلف مشاراليه در تطبيق اسفنديار وارد است و از در

پاره ای حوادث به يکديگر و تعيين تاريخ و زمان آنها اغلب دچار سهو و اشتباه شده است 

 .و در اين باب تنها به قول او نمی توان اعتماد نمود

 بماند، تا شهريار مدت دراز« :  در شرح حال شهريار بن شيروين باوند می نويسد-6    

» .در عهد شمس المعالی قابوس وشمگير که هم عهد سلطان يمين الدوله محمود بود بماند

 و متعقب همين عبارت ، داستان رفتن فردوسی را پيش اسپهبد شهريار از چهار مقاله 45

عروضی نقل کرده و تصريح می نمايد که فردوسی شاهنامه را به پيش شهريار شيروين 

 صفحه بعد که شهريار بن دارا بن رستم بن شهريار، يعنی نواده شهريار ليکن دو. 46برد 

به عالوه تمام . مذکور در فوق ، را اسم می برد ، تصريح می کند که معاصر قابوس بود

وقايع و اعمالی را که در پيش به شهريار بن شروين منسوب ساخته بود، از قبيل هيجده 

 فرستادن قابوس او را به ناحيه و محاربه او با سال در خراسان در معيت قابوس بودن، و

 اينجا همه را به –نصربن حسن فيروزان و مخالفت او با شمس المعالی و غير آن 

و اين قبيل تناقض و اضطراب در  کتاب ابن اسفنديار . 47شهرياربن دارا نسبت می دهد

 .منحصر به يکی دو مورد نيست

 تمام کرده است ليکن در 613ريخ خود را در حدود سال چنانکه گفتيم ابن اسفنديار تا-7    

 760تمام نسخه های خطی که اکنون در دست هست دامنه وقايع بالانقطاع تا حدودسال

امتداد می يابد، يعنی تقريبا حوادث يکصدوپنجاه سال پس از تاريخ تأليف کتاب در آخر آن 

 . ذکر می شود
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» 48 مّسنی الکبر« مه کتاب خود را مصداق    بديهی است مؤلف مشاراليه ، که در مقد

قرارداده و از رسيدن ايام پيری شکايت می نمايد، تا آن زمان نزيسته است و ديگری در 

کتاب او تصرفات کرده و وقايع آن يکصدو و پنجاه سال را بر مطالب آن کتاب افزوده 

 .است

در فهرست نسخه » ومسيوري« و 49در مقدمه آلمانی سيد ظهيرالدين » مسيو دارن    «

 همان 51در ترجمه ابن اسفنديار » پرفسوربراون« و 50های خطی فارسی موزه بريتانی 

نکته را متعرض شده اند، ولی هيچ يک از ايشان شخص و اسم اين الحقه نويس را پيدا 

ليکن ما دالليل قطعی در دست داريم که آن الحقه از موالنا اولياءاهللا آملی است، . نکرده اند

 :و اينک يکی از داليل ما

    در کتاب ابن اسفنديار ، در شرح حال حسام الدوله اردشير کينخوار ، يعنی در آن 

و اين خانه که در  « : قسمتی که قطعا از خود مؤلف نبوده و الحاق است ، می نويسد 

، قراکالنه بود و در لب جوی هزهز ملک اردشير ساخته بود، وقتی در آنجا تفرج می کردم

در آن تصويرات جوار، که کهنه شده بود، به خط طومار ، دوقصيده مطول از قصيده های 

 :سراج الدين قمری نوشته بود ملمع، مطلع آن قصيده اين بود

 وصل العبد ِالی مقدم کسری  الثانی

 ملک العادل  ذی العزة   و  البرهان

 باسط الجود علی الکاشح و الخالن

  الخوانک صادق الوعد ، فال يخلف 

 اردشير آن شد پردل که گه بخشش و جنگ

 نگذارد   اثر   از  هستی   دريا   و   نهنگ

 آنکه  بهرام  فلک  روی  سوی    گور  نهد

 52چون وی از کيش برآرد به گه جنگ خدنگ 

سيد ظهيرالدين نيز در شرح حال نماور بن بيستون ، از استندارهای رستمدار ، اسم 

 ِالی و اين عبارت را، که در خراطه  کالته« :ا برده و می نويسد اردشير بن کينخوار ر

و موالنا اولياءاهللا . مقر سالطين است، بر لب هزهز، ملک اردشيرساخته استيومنا هذا  

نوشته که وقتی در آنجا تفرج می کردم، در آن ديوار کهنه قصيده مطولی که از گفته سراج 
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 و تا آخر آنچه از کتاب ابن اسفنديار 53... اين استالدين قمری است نوشته ديدم که مطلعش

 .نقل کرديم، می نويسد

    از تطبيق اين دو نوشته حتمی است که الحقه کتاب ابن اسفنديار اشعاری است که 

اين . نويسنده مشاراليه از شعرای مازندارن ، که به زبان طبری گفته اند ، نقل می کند 

 که اندک است ، يادگارهای گرانبهايی است که هر قدر قصايد و غزليات ، به هر اندازه

 .ادبيات ايران توسعه و ترقی پيدا بکند به ارزش آنها خواهد افزود

    اشخاصی که به جز خيابانهای پر جنجال تهران و ديگر شهرها جايی را نديده اند ، 

 است که در تصور می نمايند که ادبيات و آثار نفيسه ذوق ايرانی تنها نثر و نظمهايی

فارسی کتابی يا فارسی فصيح گفته يا نوشته شده و آثار ادبی موجود در لهجه های مختلفه 

واليتی که به عقيده نگارنده در آتيه نزديک در بازار ادبيات رواج مخصوصی خواهد 

 . شايان توجه نيست–داشت 

يی ، که تخلص    اگر معنای شعر اظهار احساسات و بيان تأثرات قلبی است، شاعر روستا

ندارد و شعر گفتن را وسيله ارتزاق يا از مزايای خود قرار نداده و محسنات پر تکلف بديع 

را بلد نيست و تألمات و تأثرات يا وجد و فرح خود را با الفاظ ساده و در زبان مادری خود 

 بيان می کند، گفته های او بيشتر دارای روح و معنای شعر است، و دهقان بچه ساده و

باالی  صاف ، که دختری از همواليتی هايش دل او را ربوده است و در اعماق جنگل

کوهها پی گله را گرفته و از درد عشق می نالد و در زبان خود شعر می گويد ، بهترين 

 .شاعر است

   به هر اندازه که هوای صحرا و بيابان صافتر و عواطف و احساسات مردم دهاتی بی 

 . واليتی نيز به همان اندازه بر اشعار شهری تفوق داردآاليشتر است، اشعار

متأثر گرديده و از     من در تمام عمر خود ياد ندارم  که از استماع غزل شاعر معروفی

ليکن خوب ياد دارم که اشعار ترکی که در ويرانی اورميه و . حال طبيعی خارج شده باشم

بريز آنها را دم خانه ها می خوانند، مرا در به دری مردم بدبخت آنجا گفته اند و گداهای ت

باز خوب ياد دارم روزی که در . چند بار مجبور به گريستن و اشک ريختن کرده است

ساری در مجلس بوديم، پسری که در باغ مجاور علف می چيد ، با صدای بلند اشعار 
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هيجان آورد عاشقانه ای را در زبان مازندرانی می خواند، مضامين آن اشعار مرا چنان به 

که خود داری نتوانسته و ناچار از مجلس بيرون شدم و ديوانه وار در  باغچه گردش می 

 .کردم

   فارسی کتابی زبان رسمی مملکت ماست، ليکن بيش از يک ثلث از مردم ايران آن را 

آيا در ميان آن دو ثلث ديگر صاحب ذوق شاعری يافت نمی شود؟ آيا مضامين . نمی دانند 

که از ذهن صاف و بی آاليش آنها تراوش می کند، ارزشی ندارد؟ آيا اشعار و آثار عاليه 

نفيسه که در لهجه های واليتی از کردی و مازندرانی و گيلکی و لری و غير آنها در هر 

 دوره با نهايت فراوانی موجود بوده است در خور توجه نيست؟

 و آثار ادبی شعرا و ادبا پرداخته اند،    مؤلفين ايران که در هر دوره و عهد به جمع اشعار

متأسفانه تنازل نکرده اند که در تأليفات خود جايی هم برای اين اندوخته های گرانبها بار 

بدين جهت قسمت کلی آنها ازبين رفته و فقط نمونه ای از آنها در پاره ای تأليفات ديده . کنند

 .لم ادبيات ايران نموده استمی شود و اين بی اعتنايی خسارت بزرگی را متوجه عا

    نگارنده از پارسال به اين طرف ، که به مازندران مسافرتی کرده و عالقه علمی بدان 

 که تا –سرزمين خرم وسبز پيدا نموده ام ، به جمع آوری اشعار و آثار ادبی زبان طبری 

ر و نظم ، که اندازه ای که ما می دانيم وسيعترين لهجه های واليتی است  و گذشته از شع

 -54در هر دوره ای نهايت فراوانی داشته است، تأليفات مهمی د رآن زبان پرداخته شده

مشغول و متوجه هستم و از اين نظر است که اشعار طبری کتاب ابن اسفنديار را يکی از 

 .محتويات پر قيمت آن می شمارم

شده است ، هر چه بيشتر    ليکن متأسفانه اين اشعار که در مواضع مختلفه آن کتاب نقل 

دستخوش تصحيف و تصرفات کاتبين گرديده ، به عالوه چون زبان طبری آن عهد ها با 

لغت طبری حاليه تفاوت بسياری دارد، بدين جهت فهميدن کامل مضامين آن اشعار و 

ما در اينجا چند فقره از آنها را با مقدمه . تصحيح اغالط آنها خالی از صعوبت نيست 

 از آنهايی که در زبان –سخه بدلهای آنها نقل کرده و از قارئين فاضل نو بهار مطلب و ن

طبری تتبع و اطالع عميق دارند، تقاضا می نماييم که چنانچه معانی اين ابيات را کامال 

 :فهميده و توانستند اغالط آنها را تصحيح بکنند از مساعدت مضايقه نفرمايند 
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لقب » مسته مرد«و » ديواروز«لمه يکی از شعرای طبرستان درعهد ديا )1

 :را اين طور بيان می کند) ديواروز(داشته است و ابن اسفنديار سبب لقب اولی 

، روزی که عضدالدوله ...   از طبرستان به بغداد شد تا به خدمت شهنشاه عضدالدوله رسد

 از به نشاط شراب در بعضی حدايق خلوت ساخته بود، رفت و بر حصار باغ دويد ، آهسته

آواز او به . قّواد و سرهنگان بر او تاختند وک و سيلی زدن گرفتند. آن جانب به زير افتاد

شاعر تقبيل بيافت و قصيده ای که . سمع عضدالدوله رسيد طلب داشت و احوال پرسيد 

عضدالدوله از قوت سخن و طراوت معانی آن شگفت ماند و . انشاء کرده بود برخواند 

او به جانب نظر افکند، تا چنانچه .  از مثل تو اين سخن عجب استگفت دروغ می گويی ،

قضا را کنيزک مطربه ای نشسته بود، جامه ابريشمی کبود . عادت است بديهه بفرمايد 

اگر قصيده منحول نيست صفت : پوشيده ، آستين به روی باز گرفته ، شاعر را گفت

 :بديهة می گويد. کنيزک بگو

 طبری

 )2(بداواين) 1(  کو و سدره نيله

 وشاين) 5(ای مردمون ) 4(کتی ويم ) 3(  داديم 

 و نرکس نماين) 8(گرد) 7(پنهون ) 6(خيری   

 )9(ای خيری خوی دادستی و راين 

 بومداين) 11(خوره شی باين) 10(کولی 

 55. آين ) 12(   ای دريا و نيمی و نيمومه 

 :نسخه بدل 

) 5ديم                 ) 4واديم                   ) 3     آبن          ) 2تيله             ) 1    

 خبری  ) 6مزدمون              

) 11کوی                  ) 10         دراين) 9کرد            ) 8 به نهون         -پتهون) 7 

 وينومه ) 12باين            

 

 :در شرح حال شاه غازی رستم بن شهريار می نويسد )2
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دم که کيکاوس استندار ، چون خواست که بر او عصيان کند ، با شني

قاضی واليت خويش مشورت کرد، او را بر آن دليری رخصت داد تا شاه 

شد و کران تا کران واليت را آتش در زده ويران » رويان«غازی به 

 :خورشيد ابوالقاسم مامطيری می گويد. کرد

 

 طبری

 )2(کرده کاری کی کوشک بسوجن) 1(تدبير 

 تابلوجن) 5(بربد و ) 4(شيئی کوشک ) 3(او که 

 )6(نون کشور برين سوجن کهون اروجن 

 56موجن ) 9(گاری ديرهار ) 8(کرده ) 7(تدبر 

 

 :نسخه بدل

» کوشک«) 4انی کی         ) 3بوجن         ) 2السوتدبير        ) 1  

 بربدوبدو ) 5.           نسيت

 مار  ) 9نيست        » کرده«) 8       تدبير )7اوروجن          ) 6

 

پس از ذکر فتح قلعه های نون و قاين ، از قالع مالحده، به دست هالکوخان  )3

 :و دستگيری و کشته شدن رکن الدين خورشاه ، می گويد

غرض آنکه گردکوه را فرمان شد .      پس هالکو متوجه بغداد گشت، آن قصه دراز است 

و حکام ، به فرمان قاآن ، نوبت به نوبت به محاصره مشغول که از اطراف ممالک ملوک 

باشند؛ و دو سال و سه سال آنجا می بودند ، تا از حضرت قاآن فرمان رسيد که ملوک 

مازندران و استندار هر يک به محاصره قلعه گردکوه روند ملک مازندران ، شمس 

 .به محاصره رفتند)  بن نماور استندار شهر، آکيم( الملوک ، به محمد بن اردشير به اتفاق 

ايشان تا .    و يکی ازدختران استندار به مصاهرت شمس الملوک محمد نامزد شده بود

چون به فرمان قاآن به محاصره گردکوه رفتند ، قضا . بودند به موافقت سلوک می کردند 
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 آنجا قصيده ترجيع بند به زبان طبری انشاد کرد و در» رويان«را فصل ربيع بود و در 

که ميان او و استندار معهود بود ، ياد کرد ، به حيثيتی » رويان«صفت بهار و شکارگاه 

 :که مزيدی بر آن نگنجد و چون اين قصيده غرا بود چند بيت آورده شد

 بيت

 چل شم ای شيم) 2(ورشی ) 1(داواوره

 )5(بحيرديم) 4(و شکت و هاد) 3(و ابی کرد بناز 

 )8( و کاليمسرما) 7(وادکت) 6(کنی کرم 

 ليم) 10(ورف) 9(روباری اوهارش بای

 شنی ای سنبله خوری بيم) 11(ميه شی 

 )14(ريله رازيم ) 13(وربکرد ) 12(اکهو سنبل

 پات سيم) 16(جامزرد ريو و ) 15(نرکيس دهيت

 رزی ميم) 18(بيا زريربسيم) 17(دبيری 

 )21(کرد سرو درومه) 20(هو ) 19(و نوشه نباز

 57) 22(کلون کرد جومه جا در بکهو کرد ب

 

 :نسخه بدل 

 -بيحيرديم) 5بهاد      )  4 نياز     -بناز)   3ورشتی       ) 2 داوادره    -داواده) 1

) 10ب ای       ) 9کاليم        )8دادکت         )7کرمه     )6 هجيرويم     -هجيرديم

) 15زاريم         ) 14د     دربکر)13سنبلی        ) 12ميدشی        ) 11ورفاليم        

نياز    )19نياز زرسرسيم      )18ربيری       )  17در بودپات     ) 16 ديست      –دست 

 . کرچومه –چومه ) 22 سردردمه           - دروامه -سروا)  21و هو        )20

 :در بضی از نسخه ها ابيات ذيل عالوه شده

 ايلک و ويلک هاو شکت ای سکيلم

 ر بيا ای زکه نيازمسناو

 ويهی حال وشکوت جون وشکوی هتکم
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 روسوی وشکوت بو جون سنيوده دم

 فونيم و ندی هازه سر بوشه رم

 شيم هازن آسا سر بدوله جم

 کيلو نه وابينی دم دجاينی خور

 58هاييت و هشت سون دشت و کوه مسير 

 

 :در نسخه ديگر هم اشعار ذيل عالوه شده 

 

 اریشکار کاهيم خورم بورو ب

 ويری وندکاهيم خوش بو کالری

 جثته خو و شکاری سک شکار ساالری

 ی هيکم بری يوزه بياشکاری...

 کوهکيم جری ترلورا و الری

 آينه ليال هيکم خوش بو سالری

 شه کين خشت هوالر زتن هوزماين

 59بينن انگشت هو کيل در کيب جاين 

» منصور آباد « درديهی که به آن قلعه در دامغان است و:    سيد ظهير الدين می گويد 

 :اشتهار دارد ، بعد می نويسد 

 :و مطلعش اين است  60        آن قصيده در مازندران شهرت تمام دارد 

 تا وره وشی چل شم ای شيم

 و اپی کرد نياز که وشکت وهار هجره ديم

 

» .ستاز حوت آفتاب به حمل رفت، باز گرد که بهار شکفته ا« معنی ابيات اين است که 

يعنی » چل شم«است و بره مراد از برج حمل است، » بره«به عبارت » وره«زيرا که 
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» حوت«به لفظ طبری ماهی را گويند و ماهی » شيم«شمع چرخ و مراد آفتاب است و 

 :و مقطعش اين است. است

 هايير کرد کوه بريو نيرنگ

 61يا بهل انداج که نيه آن يکی سنگ 

 

 ارترجمه انگليسی اين اسفندي -2
  

و اطالعات وسيعه او در علوم شرق » پروفسور براون«   مراتب فضل و دانش 

به خصوص در تاريخ و ادبيات ايران، و خدمات بزرگی که به عالم مطبوعات 

ر کرده ايران نموده ، و تأليفات گرانبهايی که پرداخته و کتابهايی که تهذيب و نش

ئين نو بهار بسيار کسانی هستند در ميان قارشايد . محتاج به معرف و شرح نيست

که به واسطه مالقات و معاشرت شخصی و يا به جهت کثرت انس و مراجعه به 

کتابها و تأليفات مستشرق مشاراليه ، اورا بهتر از ما می شناسند ، ليکن هر قدر 

شخص پرفسور بروان در خور تجليل و به هر اندازه خدمات او شايسته تقدير 

 هيچ – تعظيم و  ستايش او به افراط و اطراء نيز قايل بشويم باشد و بلکه اگر در

يک از اينها مسامحه و بی احتياطی را که مشاراليه در ترجمه کتاب ابن اسفنديار 

و نقل آن به انگليسی مرتکب شده، جبران و اغالط و اشتباهات کثيره او را 

 .اصالح نخواهد کرد

عت اطالعات پروفسور براون اعتماد    نگارنده نيز به نوبه خود به فضل و و س

کلی داشته و بدين واسطه به اغالط و اشتباهاتی که در ضمن مطالعه کتاب او 

ليکن پس از . برخوردم بدوا باور ننموده و ذهن و فهم خود را تخطئه می کردم 

تکرار مطالعه و دقت و مراجعه به اصل فارسی، مجبور می شدم که خود را از 

 .ماين اشتباه درآور

به واسطه دسترسی که به کتابخانه های عمومی و جامع » پروفسور براون    «

اروپا دارد می توانست اغالط و نواقص کتاب ابن اسفنديار را مثل لباب الباب 
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 با -عوفی و چهار مقاله عروضی و نقطة الکاف حاجی ميرزا جانی و غير آنها

وده و يک کتاب قابل مراجعه به مظان و مأخذ مطالب ، تصحيح و تکميل نم

ليکن متأسفانه مستشرق مشاراليه نه . اعتمادی به محافل علمی ايران تقديم نمايد

تنها کتاب مذکور را تهذيب و تکميل ننموده بلکه در ضمن ترجمه و نقل به 

انگليسی ،يک رشته اشتباهات و خبطهای ديگری در متن مطالب و يک سلسه 

 .آن کرده استتصحيفات تازه ای در ضبط اعالم به 

    ما به واسطه عالقه مخصوصی که به طبرستان و تاريخ آن پيدا کرده ايم ، 

را در جزوه ای جمع آوری » مستر براون«اغالط و تصحيفات و اشتباهات کتاب 

ليکن در . 62کرده ايم و در صدد هستيم که برای پروفسور محترم  ارسال داريم

نموده و برای اينکه قارئين نو بهار ما را به اينجا بايد آنها را به سه قسم تقسيم 

 :بيهوده گويی متهم ننمايند، برای هر قسمتی چند مثال و نمونه ذکر می نماييم 

 اشتباهاتی است که در فهميدن عبارات فارسی کتاب برای مترجم -    قسم اول

ما از اين قسم . روی داده و مطلب را به طور ناصحيح ترجمه و نقل نموده است

ياده از بيست و پنج فقره يادداشت کرده ايم و ذيال سه فقره از آنها را ذکر می ز

 :نماييم

 :ابن اسفنديار در بيان احوال مازياربن قارن می نويسد )1

معانی نوشته ای که .  را خليفه بعد از او به ديوان انشای خويش بنشاند63    علی بن زين

از او پرسيدند ، چرا . 64رای او می نوشتندمی نوشت کمتر از آن آمد که به عهد مازيار ب

 .65آن معانی او به لغت خويش می نوشت و من به تازی کردمی : چنان است؟ گفت 

 الکاتب ، مؤلف کتاب فردوس الحکمة کاتب 66    و سابقه مطالب اين است که علی بن زين

 دگری ذکر مازيار بن قارن و ابن اسفنديار ترجمه حال او را به  طور اجمال در جای

بعد از کشتن مازيار علی را در سلک کاتبان خود ) معتصم باهللا(خليفه بغداد . نموده است

ليکن مترجم اين طور آورده که مازيار کاتب خليفه بود و پس از کشتن وی ... قرار داد الخ

خليفه علی را به جای او کاتب خود گردانيد ، و وقتی از او پرسيدند که چرا نوشته های او 
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او در  زبان خويش می نوشت اما من : در معانی کمتر از نوشته های مازيار است، گفت 

 :به عربی ترجمه می نمايم و عين عبارت انگليسی اين است

"After his death the Caliph put Ali Zeyn in his place in the Foreign 

Office ) انشاءيوان د(  but  the despatches  written by him were less rich in 

meaning than those Pennedy Maziar . They asked him why this was 

so, he replied: 

“He wrote in his own language, I translate into Arabic 67.” 

است ) Foreign Office(به اداره خارجه » داراالنشاء «اشكال ديگر اين عبارت ترجمه 

 .  بهتر باشد Secretariatو شايد عبارت 

خروج ابومسلم خراسانی را ذکر » دارمهر«ابن اسفنديار در بيان حکمرانی اسپهبد  )2

 :نموده می نويسد

 آورده است که چون لشکر ابو مسلم مروان بن محمد 68    جاحظ  در کتاب بيان و تبيان 

 صلوات و برد رسول اهللا»قصب«را گرد فروگرفتند ، خادمی را که معتمد او بود، فرمود تا

اهللا عليه و آله ، را در ميان ريک دفن کند و دختری از آن مروان که با او بود به خادمش 

چون خادم را در ميان سرا بگرفتند ، امان دادند تا ايشان را آنجا برد . سپرد تا گردنش زند

 .69به تميشه فرستاد، که نشستگاه اوليای عهود آنجا بود » قصب«برد و . و بديشان سپرد 

با ضاد معجمه و ياء است » قضب«که در دوجا ذکر شده، صحيح آن » قصب«    لفظ 

يعنی عصا و جاحظ اين خبر را درباب عصا ذکر نموده، ليکن معلوم می شود در نسخه 

برد و قصب به تميشه «نوشته شده و مشاراليه عبارت»قصب«مترجم نيز اين لفظ تحريفات 

 :را فهميده است و اينک عبارت او» ستاد برد و تا قصبه تميشه فر« را»فرستاد

"...he showed them where he had hidden these relics which were sent 
to two villages in Tammisha ..70           

زيرا . و فرستادن برد و قصب به تميشه ، که در اصل عبارت ذکر شده ، محل ترديد است

باس مرو خراسان بود نه تميشه طبرستان ، جاحظ نشستگاه اوليای عهود دعوت بنی ع

 .اصال متعرض نشده که برد و قصب را به کجا فرستادند
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، معروف به داعی کبير ، يار در شرح وقايع عهد حسن بن زيدابن اسفند )3

 :می نويسد

      عقيقی مصمغان را استمالت نوشت ، بدو پيوست و عذر خواست ، تارستم بن زبرقان 

هرمزد کامه بن يزدگرد و عباس . اق عصيان و فساد کرد و راه ناايمن شدبه مهروان رست

رستم بن زبرقان به اصحاب محمدبن نوح پيوست و . بن العقيلی را بر سر او فرستاد 

چون رستم به آن جماعت رسيد، محمد . عساکر او را بعضی کشته و بعضی اسير کردند

 .71نوح را بر گرفته به مهروان آورد 

رستم بن زبرقان به مهروان رستاق شورش و عصيان کرده و ين عبارت آنکه    شرح ا

عقيقی که ازطرف داعی حکومت ساری  را داشت ، هرمزد کامه و . راهها نا امن شد

عباس را با لشکر بر سر رستم فرستاد ، رستم خودش به اصحاب محمدبن نوح ، که از 

ر او را لشکر داعی مخالفين داعی بوده و دربيرون تميشه اردو داشت ، رفته ولی عساک

لذا رستم به محمدبن نوح ملتجی گرديد، او را به . بعضی کشته و بعضی اسير کردند

 .مهروان به ياری خود آورد

    ليکن مترجم اين طور فهميده که رستم با اصحاب محمدبن نوح جنگ کرد و بعضی  را 

و اينک عبارت  . کشته بعضی را اسير نمود و خود محمد را اسير گرفته به مهروان آورد

 :او

"Rustam b. Zabargan met the supporters of  Muhammad b. Nuh, slave 
some and took others captive,captured   Muhammad b. Nuh, brought 
him to Mehrawan."72. 

ا       -قسم دوم  ه و ضبط آنه  اشتباهات و تصحيفاتی است که د رامالء و انشاء اشخاص و امکن

ا حرو ان را . ف انگليسی روی داده ب ای خودم يش از هر کس الفب د ب م باي ن قس اب اي در ب

ی آورده و           . مقصر بدانيم  ای عرب رای الفب ی ب زی مثل يکی از نويسندگان با لهجه شوخی آمي

 :می نويسد

        مسافری که به خر لنگی سوار است ممکن است با هر زحمتی که هست طی مسافت 

ليکن اين نيز . ز قافله عقب مانده و ديرتر از وقت به منزل می رسدبنمايد، نهايت هميشه ا
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ممکن است که در يک جايی مثال در موقعی که بايد از روی نهر پهناور و ژرفی 

 . خر لنگ وامانده به کلی از ادای وظيفه عذر بخواهد-برجست

 :   بعد می نويسد

ط و خ صعوبتی که هست وظيفه         الفبای ما با همه نواقصی که دارد باز هم با هر

کتابت را که عبارت از ضبط معانی و تفهيم افکار باشد به انجام می رساند ، ليکن در طی 

اين مراحل پاره ای مواقع نيز هست که کميت الفبای عربی لنگ شده و به عجز و قصور 

ه فارسی مثال  اگر بخواهيم کتابی را از عربی ب: خود از ادای وظيفه ، اعتراف می نمايد

ترجمه ، يا از هندی و ترکی ترجمه نماييم، در تلفظ و قرائت بسياری از کلمات ، به 

خصوص در اسامی اشخاص و امنکه ، که ضبط و حرکات آنها را از خارج نمی دانيم، 

ليکن ما می توانيم به آسانی از چنگال اين اشکال خالص بشويم . دچار اشکال خواهيم شد

تاب ضبط حرکات آن کلمه و اسم قيد نشده ما نيز می توانيم عينا به زيرا چنانکه در اصل ک

 بدون قيد حرکات نقل، و حل اشکال را به عهده قاری واگذار -همان شکلی که نوشته شده

او نيز به نوبه خود مختار است که تلفظ صحيح آن کلمه را پيدا بکند و يا ضبطی از . بکنيم

اری کلمات هستند که از هزار سال قبل با همان روی حدس برای آن تصور بنمايد و بسي

ترتيب از کتابی به کتابی و از لسانی به لسانی نقل شده و هنوز تلفظ صحيح آن معلوم 

که جزو معروف اسم محمد يعقوب ،از علمای بزرگ شيعه »کلينی«نيست ، از جمله لفظ

 .است

 به يکی از لغات اروپا نقل   ليکن اگر مستشرقی يا شرقيی بخواهد کتابی را از السنه شرقی

 .کند، اينجا ديگر راه فراری نيست و حل اشکال مستقيما به عهده اوست

را کسی بخواهد در السنه اروپا بنويسد چون در خطوط » کلينی«    مثال اگر همان لفظ

 مجبور است که قبال تلفظ و -اروپايی حرکات جزو حروف الفبا و داخل حروف می باشد

 به دست بياورد، و اگر متحمل زحمت نشده و ضبطی از پيش خود ضبط صحيح آن را

احتمال داده و مطابق آن بنويسد ، قهرا تصرف نامشروع و تحريف منکری در آن کلمه به 

عمل آورده است و بسا می شود که يک کلمه شرقی با همان ترتيب با ضبط غلط در کتب 

ترجمه کتاب ابن اسفنديار با اين در » پروفسور براون«. اروپا شايع و منتشر می شود 
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اشکال ، با تمام سختی ، روبرو گرديده و ليکن به واسطه مسامحه و بی اعتنايی و يا به 

جهت عجله ای که داشته است، شرط مهم مذکور را ، که عبارت باشد از پيدا کردن تلفظ 

کاتی ، حرای اغلبی از اسامی اشخاص و امکنه، مراعت ننموده برضبط کلماتصحيح و 

به عالوه چون در . از پيش خود حدس زده و مطابق آن با حروف انگليسی قيد کرده است

اين زمينه مستندی به غير از تکيه گاه متزلزل حدس و خيال نداشته، بعضی از کلمات را 

فقط احتياطی که در . که در مواضع متعدد تکرار شده، با اشکال گوناگون ضبط نموده است

 .رده در چند جا اصل فارسی آن اسم و کلمه را بين القوسين قيد کردهاين باب به عمل آو

بسيار است و شايد به هفتاد و هشتاد »پروفسور براون«     از اين رقم اشتباه در کتاب 

ليکن ما در جزوه خود فقط کلماتی را قيد کرده ايم که تلفظ صحيح آنها را . کلمه بالغ شود

 :ه مثال ذکر می نماييمپيدا کرده ايم و در اينجا فقط س

به فتح شين و الم و با ياء موحده، اسم ديهی است در نزديکی » شلمبه« )1

دماوند ، سر راه مازندران ، مترجم آن را با سکون الم و تشديد ياء مثناء تحتانی 

 Chalmiyya. 73ضبط  کرده 

حذوالنعل، با فتح حاء مهمله و سکون ذال معجمه، اسم کتابی است از تأليفات  )2

يعنی به صيغه مذکر امر »خذوالنعل«محمدبن جرير طبری ، مترجم آن را 

، ضبط کرده و در ترجمه  ان عبارت را با عبارت »اخذ«حاضر ، از ماده 

 Ruck off thy 74به غلط »نعل«به واسطه اشتراک در لفظ »اخلع نعليک«

shoes کفشهای خود را بکن« معنا نموده است، يعنی«. 

ربی و جيم، اسم اصلی واليتی است که اکنون به ضم کاف ع» کجور« )3

: مترجم در همه جا آن را به فتح کاف نوشته. با اضافه راء، می گويند »کجور«

75Kaju. 

 اغالطی است که در  کلمات و اعراب نظم و نثرهای عربی و فارسی ، که -قسم سيم

ر  کتاب پروفسور مترجم متن آنهارا نقل کرده، اتفاق افتاده است و چون اين رقم اغالط د

براون بسيار زياد و خارج از حصر است، در اينجا به ذکر يک فقره از آنها اکتفا می 

 .نماييم
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 يا بيت عاتکه التی العزل

 76خذر العدی و به القوأد موکل

 :روايت صحيح اين بيت اين است

 يا بيت عاتکه الذی أتعزل

 حذز العدی و به الفؤاد موکل

 

، چنانکه »غزل«است نه با عين معجمه از ماده»عزل «ز ماده اتعزل با عين مهمله ، ا

َای تنحی عنه جانبا، و مخصوصا در اغانی »تعزله و تعزل عنه«بعضی پنداشته اند، يقال 

» التی«است نه » بيت«مذکر و صفت » الذی«معنی کرده و لفظ موصول » أتجنب«آن را

 .مله استبا حاء مه»حذر«؛ و »به«به قرينه » عاتکه«مؤنث ، صفت 

 

 تار يخ سيد ظهيرالدين -3
    

سيدظهيرالدين نيز مانند يزدادی و ابن اسفنديار ، تاريخ زندگانی و ترجمه حالش مدون  -1 

نيست و در کتابی عنوان نشده، با آنکه گذشته از نسب و تبار عالی که داشته ، در عصر 

 – فقره تأليف مهمی خود يکی از افراد و سپهساالران معروف گيالن بوده؛ به عالوه دو

ليکن دو تا کتاب مذکور او .  از خود يادگار گذاشته است -تاريخ طبرستان و تاريخ گيالن

در اين باب اطالعات کافی را حاوی نيست و از تتبع صفحات آنها نسبت او و اجداد و 

 :حوادث عمده دوره حيات او به خوبی واضح و روشن نمی شود

. نصيرالدين بن سيد کمال الدين سيد قوام الدين مرعشی است    سيدظهيرالدين ، پسر سيد 

 فقر و درويشی آرزوی سلطنت می پروريد و به ةقوام الدين از خيلی مدتها در زير کسو

 هجری وقت و موقع را مناسب 750تا در سال . ها می نشست ) اربعين(انتظار فرصت 

ری مريدان در اندک مدتی ديده خروج و قيام کرد و در سايه رشادت فرزندان و فداکا

قسمت عمده مازندران را تحت استيالی خود درآورد  و سلسله حکمرانان مرعشی را 
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مقبره او در آمل معروف به مقبره  . 77 اتفاق افتاد 871وفات او در سال . تأسيس نمود

 .و تا کنون معمور و زيارتگاه است» مير بزرگ«

بعد از وفاتش سمت جانشينی او را داشت و     کمال الدين در عهد پدر حکومت ساری و 

 به اتفاق برادران به خيال جلوگيری از سيل هجوم امير تيمور افتاد و پس از 795در سال 

متحصن و محصور گرديدند و سرانجام به طوری » ماهانه سر«شکست و انهزام در  قلعه 

ين را با چند نفر از که درتواريخ مسطور است ، مجبور به تسليم قلعه شده و سيد کمال الد

کمال الد ين . پسران و برادران به حکم امير تيمور در کشتی نشانده و به ماوراءالنهر بردند

 در کاشغر وفات يافت ،ليکن بعد ها مريدان خانواده استخوانهای او را به 801در سال 

 78. ساری نقل نموده و دفن کردند

بار ديگر در مازندران استيال پيدا کردند ،    پس از مراجعت سادات از ماوراءالنهر ، که 

می زيسته و معتمد او ) سيد علی(سيد نصيرالدين در ساری ، در دستگاه برادر بزرگ خود

 .بود و دو دفعه ا ز جانب او به هرات، پيش شاهرخ ميرزا ، پسر امير تيمور رفت

او و سيد     پس از وفات سيد علی که پسرش سيد مرتضی به جای وی نشست ، مابين 

ليکن در هز دفعه مغلوبيت . نصيرالدين نفاق روی داده و چند فقره با هم زد و خورد کردند

لذا مشاراليه باالخره به امير سيد محمد، از کيانيان . و انهزام نصيب سيد نصيرالدين بود

 وفات نموده و در قريه 836گيالن ، پناه برده و اقامت آنجا اختيار کرده و در شوال سال 

 79.گيالن مدفون گرديد» تيمجان«

 متولد شده و د رموقع فرار پدرش به 817    سيد ظهير الدين مؤلف کتاب، در حدود سال

، و حوادث مهمه حيات او که در تتبع دو فقره تأليف استنباط  80گيالن پنج ساله بوده است  

 :می شود از قرار ذيل است

حمد، پسر سيد مرتضی مذکور که بعد از پدر  چند فقره محارباتی با سيد م840  در حدود 

حکمرانی ساری داشت ، کرده است و خود او شرح اين محاربات را با کمال بی طرفی و 

 ليکن موفقيت او در اين محاربات بيش از موفقيت پدرش نبوده 81. صدق لهجه می نويسد 

 .و سرانجام مغلوب و محروم، به گيالن عودت نمود
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آن حدود بدو «بوده و از طرف کارکيا سلطان محمد» سياکله رود« در 860    در حدود 

 .»82سپرده شده بود

 سه فقره مأمور شده است که با عساکر گيل و ديلم ، به ياری ملک 870 تا 861    از سال

اسکندری رستمداری، که با برادر خود ملک کاوس سر تاج و تخت منازعه داشتند، برود 

که اکنون به  گردنه امامزاده هاشم » موشا«83ا راه بژمو در يکی از آن مسافرتها ر

بعد دفعه چهارم را . 84واقعه در شمال دماوند آمده است» اره«معروفتر است ، تا قريه

 85. برای اصالح ذات البين دو برادر مذکور ، عزيمت رستمدار نموده است

 چند فقره 879ال  مأمور ضبط و تصرف قزوين شده و از آن تاريخ تا س872     در سال 

برای ضبط قلعه های واقعه طارم و خلخال و برای تنبيه و سرکوبی پاره ای از عشاير 

 86.گيالن بدان صفحات مسافرت کرده

 دوباره مأمور شده است که با هزار نفر از عساکر گيالن برای اصالح و 880    در سال 

» رستمدار«انگير، بهرفع کدورت از مابين ملک اسکندر و برادرزاده اش ، ملک جه

 .87برود

 ، يه 88 از جانب کار کيا ميرزا علی ، جانشين کارکيا سلطان محمد887     در سال

 و شايد تا آخر عمر در همان رتبه و منصب 89سپهساالری واليت گرجيان منصوب گرديد 

 .باقی بوده است

 ليکن در تاريخ گيالن  امتداد پيدا می کند ،881   هر دو تا تأليف سيد ظهيرالدين تا سال 

 بعدها به آخر کتاب عالوه نمود، و از اينجا معلوم 884 و سنوات بعد راتا882وقايع سال

از اوالد او . ليکن سال وفات او معين نيست. می شود که تا آن تاريخ در حيات بوده است

 .در ضمن تأليفاتش فقط از سيد نصيرالدين نامی اسم برده می شود

لدين در ديباچه تأليف خود تصريح می کند که کتاب اومؤلف است از سيد ظهيرا -2    

تأليف موالنا اوليااهللا آملی و تأليف علی بن جمال الدين رويانی و فقط در آخر کتاب دو 

 يکی در ذکر حکمرانی ملک کيومرث رستمداری و فرزندان او و ديگری در بيان –فصل 

 : از خود افزوده است و می نويسد-ف اوخروج سيد قوام الدين مرعشی و استيالی اخال
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  هرچه از نسخه موالنا آملی نوشته شده همان عبارت مربوط و مرغوب ايشان است و 

آنچه ازنسخه موالنا رويانی مرحوم نوشته آمد در بعضی مواضع تغيير عبارت رفته 

 .             90است

ن ، اسمی از ابن اسفنديار نمی     مؤلف مشاراليه در کتاب خود، نه در ديباچه و نه درمت

برد و ظاهر مسئله اين است که او هزگر تأليف ابن اسفنديار را نديده و اسم آن را نشنيده 

ليکن ما وقتی که کتاب او را مطالعه می نماييم ، می بينيم قسمت کلی مطالب آن از . است

تغيير نيافته ، بلکه کتاب ابن اسفنديار اقتباس گرديده سهل است که طرز بيان و تعبير هم 

در بسيار جا اگر ابن اسفنديار شعرفارسی يا عربی به مناسبت آورده ، و يا تشبيه و 

مثال ابن اسفنديار ايام . استعاره ای به کار برده ، در تأليف سيدظهيرالدين نقل شده است

 :صباوت فريدون را بيان کرده می نويسد

 برعکس افالک،  ساخت و چنانچه گفتی حظام در بينی گاوان می کرد و مرکب خود می

 .91بر روی خاک آفتاب ديگر از نور طلوع می کند

 :سيد ظهير الدين می نويسد

  مهار در بينی گاوان کردی و مرکب خود ساختی و به شکار می رفتی و حسن جمال آن 

 .          92کودک چنان بودی که گويی آفتاب از عکس روی او بر خاک طلوع می کند

 به استثنای فصل اول که جواب نامه جسنفشاه –روی هم رفته کليه مطالب اين اسفنديار     

را ترجمه کرده و فصل سيم ،که عجايب و خصائص طبرستان را ذکر می کند، و فصل 

چهارم ، که ملوک و امرا و فضالی مازندران را می نويسد ، در تأليف سيد ظهيرالدين ، 

 .نقل و اقتباس گرديده است

صاحب سياحتنامه معروف، تصور کرده است که ابن اسفنديار ، که » مستراوزيلی  «

قريب دويست و هفتاد سال  پيش از سيد ظهيرالدين کتاب خود را تمام کرده، مطالب تأليف 

 .  93سيد ظهيرالدين را اقتباس نموده 

که در نسبت اين سرقت ادبی را، » اوزيلی«پس از تضعيف و ابطال عقيده » مسيو دارن «

هر دوره و عصری و پيش هر قوم و ملتی شنيع تری از سرقت اموال است، به 

 .94سيدظهيرالدين می دهد که در تأليف خود،مطالب ابن اسفنديار را غصب کرده است
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     ليکن ما سيدظهيرالدين را يکی از مؤلفين با شرافت و موصوف به صدق لهجه و 

و به . ا در رديف نويسندگان سارق قرار بدهيمانصاف می دانيم و نمی توانيم اسم او ر

عالوه مشاراليه مأخذ اقتباس و نقل مطالب را بيان نموده و تصريح می کند که تأليف او 

مؤلف است از کتاب موالنای آملی و موالنای رويانی ، با اين فرض بايد ديد مرتکب اين 

 .عمل کدام يک از دو نفر موالناهای مذکور است

 و اکنون نسخه هيچ 95أليف هر دو موالنای آملی و موالنای رويانی مفقود است    اگر چه ت

به عالوه سيد ظهيرالدين مطالب هر دوی آنها را به همديگر . يک از آنها در دست نيست

مخلوط نموده و عالمت فارقه و مميزی در بين نيست ليکن ما باز هم از روی پاره ای از 

ف اولياءاهللا بوده، زيرا سيدظهيرالدين تصريح می کند که لوقرائن کشف کرده انم که اين م

هرچه از نسخه موالنا آملی نوشته شده ، همان عبارت مربوط و مرغوب ايشان است و 

تصرف و تغييری در آنها نشده، و از طرف ديگر قسمت کلی مطالب ابن اسفنديار را در 

با مختصر تصرف در الفاظ ، تأليف سيد ظهير می بينيم که بدون تغيير طرز و بيان فقط 

پس می توان گفت که عبارت مربوط و مرغوب که سيد ظهيرمتعلق . اقتباس گرديده است

به موالنا اولياءاهللا دانسته همان عبارت ابن اسفنديار است و موالنا آنها را عينا اقتباس 

 شده متعلق به عالوه ما در يکی از يادداشتهای سابق بازنموديم الحقه و کتاب عالوه. کرده

به اولياءاهللا می باشد و اين خود دليل ديگری است به تصرف مشاراليه در تأليف ابن 

 .اسفنديار

    شرح وبيان مبسوط اين مطالب اين است که در استيالی مغول، که کتابخانه های 

 به باد - از جمله کتابخانه های معروف ساوه و ری–عمومی و پر از تأليفات ثمينه ايران 

ول تاتارهای وحشی رفته و گنجينه های علم و ادب به آتش بيداد خاکستر گرديده و چپا

 ابن اسفنديار در آن موقع -صدها بلکه هزارها تأليفات گرانبها از بين رفته و مفقوداالثر شد

تازه از تأليفات خود فارغ گرديده وشايد هنوز مسوده آن تهذيب شده بود و الحق شايسته هر 

و مسرت است که با آن همه قلت نسخه از آن بالی عظيم که به اقرب گونه خوشوقتی 

احتماالت خود مؤلف نتوانسته است جانی به در برد، سالم مانده باز هم تا پنج و شش قرن 

بعد يعنی تقريبا تا قرن يازدهم ، تأليف مذکور در محافل علمی و در پيش مورخين و 
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 از جمله در کتاب حاجی –ر کتب مربوطه مؤلفين معروف نبوده و در کتب تراجم و ساي

 اسمی از آن برده نمی شود، به عالوه تاريخ –خليفه که تأليف سيد ظهيررا ذکر می کند 

استنساخ نسخه های خطی آن که فعال در کتابخانه های اروپا موجود است همگی از هزار 

 .96هجری متأخرتر است 

ين کتاب ابن اسفنديار معروف نبوده و شايد    کليًة در عهد اولياءاهللا و عصر سيدظهيرالد

 خوارزم به مازندران رسيده ، نداشته است و  مطابق قرائنی که ما زايک نسخه بيشتر که 

در دست داريم موالنا اولياءاهللا نسخه آن را به دست آورده و پس از حذف مقدمه مؤلف و با 

 .خته است خود منتشر سام آن را به اس–اندکی تصرف از حذف و اضافه 

انی را مستقال مورد توجه ب   ابن اسفنديار در تأليف خود ملوک رستمدار و سلسله پادوس

نساخته و برای شرح حکمرانی ايشان فصلی جداگانه ترتيب نداده، ليکن موالنا اولياءاهللا به 

واسطه اينکه کتاب خود را به اسم فخرالدوله شاه غازی زيار، از سلسه پادوسپانی نوشته 

ور بوده که وقايع حکمرانی  وشرح زندگانی ملوک سلسله مزبور را اساس کتاب خود مجب

قرار داده و مستقال از آنها بحث بکند و وقايع قريب صدوپنجاه سال، از عهد اسفنديار تا 

به عالوه فصل اول و سيم و چهارم کتاب اين . عصر خود را، به آخر آن عالوه نمايد

خه ابن اسفنديار معروف گرديده و سليکن در سنين بعد ن. اسفنديار را حذف کرده است

 – به چه مالحظه بوده –عالقه مندان به علم تاريخ به تکثير آن پرداخته اند و در اين ضمن 

وقايع صدوپنجاه سال را از کتاب موالنا اولياءاهللا به آخر نسخه های آن عالوه و الحاق 

 .کرده اند

والنا اولياءاهللا که نسخه منحصر به فرد يا کمياب کتاب     اين نکته قابل توجه است که م

 –ابن اسفنديار رامکتوم داشته خواسته است مطالب آن را به اسم خود معروف نمايد 

امروز از کتاب او نسخه ای پيدا نيست و ما پس از گذشتن ششصد سال ، سرقت او را 

ن اسفنديار بر خالف اراده کشف  وبه محافل علمی اعالن می نماييم و از آن طرف کتاب اب

 .و قصد او از بين نرفته و در عالم تأليفات مقام مهمی را احراز می نمايد

سيد ظهيرالدين در اواسط کتاب خود ، يعنی پيش از آنکه شروع به ذکر خروج سيد . 3   

قوام الدين وشرح استيالی اخالف او بکند ، در ضمن چند فصلی مدت حکمرانی هر يک 
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 از آل دابويه و آل پادوسپان و باوندان و قارنوندان و آل زيار و -رستان رااز ملوک طب

 مرتبا ذکر می نمايد و در واقع فهرستی و جدولی است که اگر –نواب خلفا و سادات زيديه 

ليکن متأسفانه مطالب . قابل اعتماد بودی يکی از قسمتهای عمده آن کتاب را تشکيل می داد

بقه ذکر کرده ، اغلب متناقض با اين جدول و مکذب آن است و متن کتاب که در فصول سا

 .به عالوه اساس و مبدأ قسمت عمده آن مبتنی به اشتباه و خلط عجيبی است

   ما بدوًا برای تناقض و مخالف جدول با مطالب متن کتاب چند مثال ذکر کرده بعد به بيان 

 .اين اشتباه و خلط می پردازيم 

درسال ) 320صفحه(يد، از سلسله پادوسپانی ، مطابق جدولوفات عبداهللا وندا ام )1

درعقب «  هجری است واين مخالف است با آنکه درمتن گفته که عبداهللا 236

زيرا » . 97حسن زيد ، که داعی الکبير او را می خوانند ، فرستاد و بياورد

.  هجری است250فرستادن مردم مازندران در عقب داعی و خروج او در سال

 هجری 154در سال) 322ص(از قارنوندان، مطابق جدول » ندادهرمزدو«وفات

است و از طرف ديگر قيام و خروج او را بر ضد تسلط عرب و قتل عام مسلمين 

 .98 می نويسد169در سال

 هجری 224در ) 323ص(مطابق جدول » آل باوند«از » جعفربن شهريار«وفات )2

ن ، در اوائل خروج داعی کبير است و اين مخالفت است با آنکه قتل او را در مت

 .99 نوشته است252يعنی در حدود 

 و 158در سال ) 323ص(مطابص جدول» شروين بن سرخاب باوند«جلوس  )3

 است و اين مخالف با متن است که اين هر دو 154در سال » وندادهرمز«وفات 

 .100را معاصر می نويسد

يان کرديم که ابن اسفنديار در يادداشتهای گذشته ب: اما اشتباه و خبطی که گفتيم 

را در طبرستان در سال س و پنجم از تاريخ عجم که می » گاوباره«استقرار تسلط 

. دانسته و مدت سلطنت او را پانزده سال می نويسد» به تونهاده بودند« : گويد

سال پنجاهم تاريخ » پادوسپان«و » دابويه«مطابق گفته او ابتدای سلطنت دو سلسله 

شد و بيان نموديم که در خصوص اين تاريخ عجم دو احتمال می توان مذکور می با
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داد، يکی تاريخ يزدگردی معروف که از سال يازدهم هجرت شروع می شود ، 

وديگری  تاريخ مخصوص که اسپهبدان طبرستان وضع کرده بودند و از سال سی 

 .و يکم هجرت شروع می شود 

را مطابق نوشته ابن » آل پادوسپان « و »آل بويه«   سيد ظهيرالدين ابتدای سلطنت 

آن را، بر خالف هر دو ، ليکن مبدأ  سال پنجاهم تاريخ عجم قرار دادهاسفنديار

» رهگاوبا«، ده سال قبل از تاريخ هجری دانسته و وفات احتمال مذکوردر فوق

و شايد منشأ اين اشتباه اين بوده که مؤلف .رادر سال چهلم هجری می نويسد

اريخ عجم مذکور را عبارت از تاريخ يزدگردی دانسته و مبدأ آن را که مشاراليه ت

 يعنی منشاء اشتباه لفظ ده سال بعد از هجرت است ده سال قبل از آن تصور کرده

بوده مطابق اين توجيه چنانکه به ارقام جدول بيست سال عالوه » بعد «و» قبل «

 هجری است ، 236ابق جدول در نموده و مثال وفات عبداهللا بن وندا اميد را، که مط

، سه فقره اول از تناقضات مذکور در فوق و بعضی ساير  بدانيم256در سال 

 :تناقضات ديگر رفع می شود ليکن باز چند اشکال مهمی به حال خود باقی است

 اصل نوشته اين اسفنديار ، که سيد ظهير آن را اساس عمده جدول خود -    اوال

ز سهو و اشتباه سيد ظهيرالدين در تطبيق دو تاريخ عجمی و قرار داده ، قطع نظر ا

هجری محل ترديد و شک بوده و به طوری که در يادداشتهای سابق بيان نموديم 

 .قابل اعتماد نيست

 بعضی جاها با عالوه نمودن بيست سال به ارقام جدول باز رفع تناقض -    ثانيًا

، »هرمزد... ونداد«با » سرخابشروين بن «ممکن نيست ، از جمله معاصر بودن 

که از مسلمات تاريخی است، با ارقام جدول موافق نمی آيد زيرا ما بايد بيست سال 

 .به ارقام هر دو جدول عالوه نماييم نه تنها يکی

 معلوم نيست که اين بيست سال را تا امتداد چند پشت از ملوک بايد عالوه -   ثالثًا

مرانی متأخرين هر سلسله مظبوط و معين است نمود زيرا تاريخ جلوس و مدت حک

 .و نمی توان به ارقام آنها عالوه نمود
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  اجمال اين شرح آنکه ارقام اين جدول و فهرست ، که بسياری از مؤلفين آن را 

مورد مراجعه قرار داده اند ، مبتنی به اسناد تاريخی نيست و شايد در ترتيب آن 

 لذا تنها به مقرارت آن نمی توان اعتماد حدس و تخمين بيشتر دخيل بوده است و

 .نمود

 جزوه ر بر کتاب سيدظهير الدين انتقاد ديگری نيز هست که ما آنها را د-   رابعًا

مخصوصی استقصاء کرده ايم ولی اينجا برای اختصار فقط به ذکر يکی از آنها 

 :اکتفامی نماييم

در آنجا که می خواهد » آل بويه«از » فرخان«   ابن اسفنديار در شرح حکمرانی 

 را به چهار هزار مرد از طرف معاويه به طبرستان و مصقلة بن هبيره شيبانیآمدن 

 :بنويسد ، مقدمه می گويد»فرخان«محاربات او را با 

          در اين وقت خالفت به حضرت اميرالمؤمنين علی عليه افضل الصوات 

به نصرانيان پيوستند و . می گفتند » بنوناجيه«رسده بود و قومی بودند که ايشان را 

تاخت و جمله را به غارت بياورد و زنان  اميرالمپرمنين علی بر ايشان. ترسا شدند

برداشت تامسلمانان به بندگی بخرند مصقلة بن » 101من يزيد«و فرندان ايشان را به

 یهبيره شيبانی به صد هزار درم بخريد و آزاد کرد، سی هزار درهم برسانيد مابق

 .102ادا را وجود نداشت، بگريخت وبه معاويه پيوست الخ

   سيدظهيرالدين يابه عبارت صحيحترموالنا اولياءاهللا اين قصه را ازکتاب ابن 

 :اسفندياراقتباس نموده می نويسد

عليه السالم ، قومی در طبرستان که ايشان ,علی ابن ابيطالب...                در ايام خالفت

می گفتند مرتد گشتند و به نصرانيان پيوستند و ترسا گشتند حضرت »بنوناجيه«را

ج و ااميرالمؤمنين عليه السالم مصقلة بن هبيره  شيبانی را برايشان فرستاد، ايشان را تار

  .   103تاالن کرد و زنان و فرزندان ايشان را اسير کرد الخ

م در طبرستان بودند و قرائن     اوال در عبارت ابن اسفنديار اين تصريح نبود که اين قو

خارجی نيز مکذب اين مطلب است زيرا اوال در آن تاريخ در طبرستان اقوام نصرانی 

نبوده و مذهب مسيحی آن جلوه و رواج نداشت و اگر تازه مسلمانی طبرستانی مرتد می 
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شدند علی القاعده به دين زرتشتی سابق خود ، که هنوز ملوک و اسپهبدان ترک آن نگفته 

و ثانيا لشکر فرستادن حضرت اميرالمؤمنين برای تنبيه اين قوم . بودند ، برمی گشتند 

متنصر و بردن زن و فرزند ايشان به ديار عرب قضيه مهمی است به خصوص در عهد 

اميرالمؤمنين که مسلمانان از اختالفات داخلی فراغتی نداشته و به نقاط بعيده نمی پرداختند 

 طبرستان که مورخين طبرستان در باره آن  به اين اشاره اجمالی حتمی است که مورخين. 

 .قناعت نمی کردند

که به طايفه مذکور اطالق می شود حاکی است که » بنو حاجيه«يا »بنوناجيه«    ثالثًا اسم 

و رابعًا اسير گرفتن زنان و فرزندان و آنهارا صدها فرسخ از . از اقوام عربستان بوده اند

 .ردانيدن با اقدام اخير مصقله منافات داردوطن خود دور گ

   خامسًا مفاد عبارت ابن اسفنديار اين است که حضرت اميرالمؤمنين شخصًا مباشر تنبيه 

 .و سرکوبی آن قوم گرديد، ليکن ظهيرالدين می نويسد که مصقله را برای اين کار فرستاد

 

 

 کتاب صنيع الدوله -4
 

 موضوع بحث ماست عبارت است از ديباچه و يک    کتاب التدوين فی جبال الشروين که

مقدمه علمی راجع به اصل و نژاد سکنه قديم طبرستان و زبان آنها و جغرافيای کنونی 

سواد کوه و اجمال وقايع تاريخ مازندران ، و علما و رجال سواد کوه، و يک جدولی که به 

ين قسمتهای مختلفه ما نظريات خود را راجع به هر يک از ا. آخر کتاب افزوده است 

 .جداگانه بيان می نماييم

در ديباچه با لهجه مخصوص نويسندگان عصر استبداد ، سفر ناصرالدين شاه را به  -1

 چون به " :سواد کوه و مالزمت صدراعظم ، امين السلطان ، را عنوان کرده می نويسد

 گشتهستفاده سواد کوه رسيديم در آنجا روزی در محضر معالی اثر آن بزرگوار گرم ا

گفتم پس بنده بايد از طرازندگان اين  .سواد کوه در حکم خانه من است: شنيدم که می گفتند 

عمارت، و نظارگان اين بهجت و خضارت باشم ، تاريخ و جغرافيای آن را نويسم و حاال 
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اين اتصاب و . نامی نمايم  که نام اشرف عالی پرتو افکن اين ساحت است آن را به درستی

لت بر آنم داشت که ازتمام مازندران و سکنه قديم و جديد آن سخن گويم تا اين محوطه اصا

به درستی مکشوف  جای خود را، چنانکه بايد ، به هرکس نمايد و حد و سدی که دارد

                                 104.گردد

 :را بيان کرده می نويسد»شروين«بعد وجه تسميه 

ز استقصای کامل، مکشوف و معلوم شده که عرب ناحيه سواد کوه و کوه               بعد ا

      .را جبال شروين می نامنده اندنامی آن 

چه معنی دارد که جبال سواد کوه را اعراب مضاف »شروين«ليکن حرف در اين است که 

بعد پس از جزرو . و منسوب به آن نموده اند؟ از اعالم شخصيه است يا عنوان خاص

 زياد و نفل کالم حمزه اصفهانی راجع به اينکه يزدجرد به خواهش قيصر روم مدهای

 از ":را برای تربيت وليعهد روم بدان مملکت فرستاد می نويسد» شروين دشتی«

 مسطورات فوق مستفاد می شود که شروين اسم شخص نيست بلکه عنوان عام است  مثل

قدما  » ساتراپ«جان، و يحتمل که والی فارس، حکمران خراسان،  صاحب اختيار آذرباي

نهايت آنکه عرب ملتفت اين نکته  ...   شروين باشد چه آن هم همين معنی را  دارد  محرف

 را به اسم هکرده اند اسم شخصی است و اين ممالک او راست و اال ناحي نشده  و گمان

           .105"شروين نمی ناميدند

عجالًة » جبال شروين«بها سواد کوه را به اسم     ما در اصل مطلب، يعنی ناميدن عر

صحيح نيست و اساسًا مطلب واضح است و » شروين«ليکن عام بودن . مخالفت نداريم

محلی برای اين تحقيق نيست و معلوم می شود صنيع الدوله اين ديباچه را قبل از مطالعه و 

خاص و علم دو نفر اسم » شروين«آشنايی پيدا کردن به تاريخ مازندران نوشته، زيرا 

شروين بن «و ديگری » شروين بن سرخاب«اسپهبدان سلسله باوند می باشد که يکی

لقب » شروين«و عبارت حمزه اصفهانی به هيچوجه داللت واضحه ندارد که» رستم

 .تفخيمی آن شخص بوده است

محرف می نويسد به عقيده او ] کرده[» سوادکوه«در مقدمه بدوًا تحقيقی در باب لفظ . 2  

 .است که در ازمنه قديمه به جبال مازندران اطالق می شده» فرشواد«از کلمه 
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به جبال طبرستان » فرشوادگر«يا » فرشواد«    صنيع الدوله می پنداشته است که اطالق 

مطلب غريب و تازه ای است و خوانندگان کتاب او باور نخواهند کرد، لذا برای اثبات آن، 

 .ل مؤلفين را شاهد آورده استعبارات بسياری از اقوا

    بعد از قريب بيست و دو صفحه را در باب اقوام مختلفه ای که د ر قديم در مازندران و 

يا در سواحل بحر خزر سکنی داشته اند سياه کرده و به عقيده خودش تحقيقات انيقه نموده 

ن مراعات ترتيب و ليکن اين تحقيقات گذشته از آنکه اقوال مؤلفين اروپاست ، و بدو. است

 قسمت عمده آن خارج از موضوع است و –نظم نقل کرده و مکررًا تجديد مطلع نموده 

 .چندان ارتباطی با موضوع کتاب ندارد

بايد دانست که . می نويسد» حالت حاليه سواد کوه«     در آخر مقدمه شرحی تحت عنوان 

بوده و غضب است، توضيح اين اين شرح نيز نتيجه تتبع و استقراء شخصی صنيع الدوله ن

مطلب آنکه شاهزاده جليل القدر ، دانشمند مرحوم عليقلی ميرزا اعتضاد السلطنه ، در عهد 

وزارت علوم خود فضال و مطلعين هر شهر و و اليتی را امر و تشويق نموده است که در 

 خود باره جغرافی و عده بلوکات و دهات و تعداد نفوس و علما و رجال شهر يا واليت

شرحی نوشته يا رساله ای ترتيب داده برای او بفرستند، و اين شرح و رساله ها دوازده 

مجلد ضخيم در کتابخانه آن مرحوم موجود بوده است و پس از وفات او به کتابخانه صنيع 

ما به همه اين . الدوله نقل شده و اکنون ده محلد از آنها در کتابخانه وزارت خارجه است

سی نداشته و مراجعه نکرده ايم ليکن از روی قرائن عديده يقين دارم که مجلدات دستر

شرحی که صنيع الدوله راجع به حالت حاليه سواد کوه و همچنان شرحی که در باب علما 

 .و رجال در اواخر کتاب می نويسد نقل از آن مجلدات است

 هم  شود، رویشروع می» گفتار در تاريخ سواد کوه«که تحت عنوان  متن کتاب. 3   

حتی اشعار عربی و فارسی که در ضمن . رفته خالصه مطالب تاريخ سيد ظهيرالدين است

سهوها و اشتباهاتی که در تأليف . مطالب به مناسبتی می آورد اقتباس از کتاب مذکور است

سيد ظهيرالدين هست و ما چند فقره از آنها را در سابق ذکر نموديم بدون تصرف و 

يده و همچنان جدول و فهرستی که سيد ظهيربرای قيد اسامی حکمرانان اصالح نقل گرد

مازندران و مدت استيالی هر يک از آنها ترتيب داده و تا اندازه ای ارزش و اعتبار آن را 
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بيان کرديم، بدون تغيير اقتباس شده، ليکن صنيع الدوله نمی خواهد که خوانندگان  کتاب او 

د، وبسيار سعی می کند که با طرز تغيير و برداشت مطلب پی به اين نکته برده و بفهمي

بفهماند که مطالب را از کتاب متعدده مختلفه تتبع و جمع آوری کرده و تحقيقات به عمل 

 :آورده است، مثال در جايی می نويسد

 "...در تاريخ خواجه مکرم خواجه علی رويانی مسطور است"             

ت را مستقيما از کتاب است که مشاراليه مطالب بعد ازاين عبار    ظاهرا اين برداشت اين ا

موالنای رويانی نقل می کند، در صورتی که کتاب موالنای مذکور مفقود است و عبارت 

 .فوق عينا از کتاب سيدظهيرالدين اقتباس شده است

باس     مابرای اثبات و نشان دادن اينکه صنيع الدوله چطور مطالب کتاب سيدظهير را اقت

می کند و برای اغفال خواننده چه نوع تصرفاتی در عبارت آن می نمايد قسمت اول يک 

 :لی را از کتاب هر دو از مؤلفين مشاراليهما نقل می نماييمصف

 :    سيد ظهير می نويسد

        چنانکه مذکور است اول کسی که در اسالم به طبرستان آمد در ايام خالفت عمر، 

 بوده است و عبداهللا بن عمر و مالک بن الحارث االشتر و قثم - السالمعليه-حسن بن علی 

و می گويد که مسجد جامع کهنه آمل را . بن العباس در خدمت حضرت امامت قباب بودند

که مسجد طشته زنان می گويند، مالک اشتر ساخته است و اين سخن صحيح نيست ، و 

ذهب آن مسجد را ساخته است و آنچه به صحت مقرون است آن است که شخص مالکی م

می باشند، هر سال به آمل می آيند و » الر قصران«نبيره های بانی آن بنا هنوز در 

مقبره مشايخ و » هللا پرچين«عمارت آن مسجد را می کنند و مشهدی که معروف است به 

 سادات ايشان است و مردم آمل که اسالم قبول کردند مالکی مذهب بودند تا به عهد داعی

الکبير ، و او ايشان را شيعه اماميه ساخت و مسجد طشته زنان که نوشته شد که مالکيه 

عمارت می کنند منسوب به مالکی مذهب است نه مالک اشتر و موضعی را که مالکه 

 » .دشت می خوانند موضع نزول عبداهللا بن مالک است نه مالک اشتر

 :ويسد     صنيع الدوله همان شرح را اقتباس کرده می ن
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 بنابر مسطورات اهل خبر و اخبار مذکور ، اول کسی که در اسالم و بعد از شروق "   

 بود که - عليهما السالم-اين نير با فروغ به طبرستان آمد حضرت امام همام حسن بن علی

 ردو.ر مأموراين نواحی و اقطار گرديددر خالفت خليفه ثانی عمر بن الخطاب آن بزرگوا

 بن عمر و مالک بن الحارث االشتر و قثم بن العباس در خدمت آن جناب اين سفر عبداهللا

می نامند » طشته زنان « گويند مسجد جامع عتيق آمل را که مسجد. سالم اهللا عليه بودند 

اما اين سخن صحيح نيست و آنچه به صحت مقرون است . مالک اشتر بنانموده است

» الرقصران «های بانی بنا تا ديری در شخصی مالکی مذهب آن مسجد را ساخته و نبيره 

سکنی داشته و هر سال به آمل سفر کرده و هر گونه مرمت و عمارتی که مسجد را الزم 

شده مقبره ای است که آن طايفه » هللا پرچين«بوده می نموده اند، مشهدی که معروف به 

 ابتدا قبول مشايخ و سادات و بزرگان خود را در آن خاک می سپرده اند و مردم آمل که

دين اسالم کردند و خود را به اين شرافت فائز و مشرف ساختند ، مالکی مذهب شدند، تا 

عهد داعی کبير ، که ترجمه حالش بيايد ، تغيير طريقت دادند يعنی داعی کبير آنها را شيعه 

که مالکيه عمارت می نموده اند منسوب به شخص » طشته زنان«پس مسجد. اماميه ساخت

ذهب بوده بعد از طول زمان که هميشه اسباب انطماس آثار و التباس اخبار است، مالکی م

اماميه کلمه مالک يا مالکی را شنيده و ذهنها نيز مسبوق به آمدن مالک اشتر به اين حدود 

نيز در همانجا موضعی است . و نواحی ، گفته اند بايد اين مسجد را او بنا نهاده باشد

اين . ماعتی گمان کرده اند آنجا محل نزول مالک اشتر است ج» مالکه دشت«معروف به 

 .106"هم سهو است چه آن موضع جايگاه نزول عبداهللا بن مالک می باشد

     تنها چيزی که صنيع الدوله در تأليف خود عالوه از مطالب سيد ظهير آورده تکه هايی 

عدين واحسن التواريخ و است که از تاريخ عالم آرای عباسی و تاريخ غازانی و مطلع الس

روضة الصفای امير الشعرا و تاريخ شيخ علی گيالنی راجع به وقايع ازمنه بعد مازندران 

 .نقل می کند

عالوه از جدول کتاب سيد ظهيرالدين ، که درمتن نقل نموده، در آخر کتاب  -4

 و وفات و مدت حکمرانی هريک از جدول ديگری ترتيب داده و تاريخ جلوس

تغلبينمازندران راباستين هجری، و ميالدی قيد می کند، ودرمقدمه آن ملوک و م
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بايددانست که برای ملوک الطوايف يا طبقات حکمرانان واليات :"می نويسد

ره و اسناد بغيرها تواريخ معت دريای مازندران وگرگان وواقعه درسواحل جنوبی

از قبيل سيد صحيحی وجهًا من الوجوه مرتب نيست و چند نفر مورخ آن سامان 

ظهيرالدين بن سيد نصيرالدين مرعشی و علی بن شمس الدين حاجی حسين، 

» تاريخ طبرستان«و محمد بن حسن بن اسفنديار ، مؤلف » تاريخ خانی«صاحب 

و شيخ علی گيالنی که نيز برای طبرستان تاريخ مدون نموده ، و عبدالفتاح 

غيرها ما را بر احوال و » انتخاب البهيه«و » تاريخ گيالن«فومنی ، صاحب

اما انگار نگارنده حتی المقدور . طوايف ملوک مزبور به درستی بصير نمی نمايد

اسناد موجوده به زبان فارسی را با بعضی تواريخ عرب تطبيق و تلفيق نموده و 

از کتب التين و يونانی و فرانسوی و انگليسی و آلمانی استمداد کرده معلومات بر 

ين ملوک را مرتب ساخته و در اينجا درج و ثبت می نمايد که آن افزوده اسامی ا

 .107مزيد خبرت و آگاهی شود

   صنيع الدوله با اين رجز خوانی می خواهد به خواننده کتاب اطمينان دهد که اين جدول و 

ليکن متأسفانه ما نمی توانيم اين اطمينان . فهرست نتيجه تتبعات و تحقيقات شخص اوست 

 .م و قرائن واضحه در دست داريم که اين جدول نيز اقتباس از ديگران استرا پيدا بکني

خورشيد «نامی را به اسم » خورشيد«،»فرخان«پيش از » آل بويه«    اوال در ذکر سلسله 

در هيچ يک از تواريخ . قيد نموده و مدت حکمرانی او را هفده سال می نويسد» اول

سی از اين اسپهبد اسمی برده نشده و در ميان طبرستان و ساير کتب تاريخی عربی و فار

و آخرين » دادمهر«نامی نوشته اند که پسر » خورشيد«ملوک اين سلسله فقط يک نفر 

اسپهبد اين سلسله است و با وفات او در سال صدو چهل و اند هجری، که به واسطه اسير 

منقرض » بويها دآل«افتادن زن و دخترانش به دست عربها زهر خورد و هالک گرديد ، 

ليکن بعضی مؤلفين اروپا به واسطه اينکه پاره ای سکه های قديم مازندرانی به اسم . شد 

 تاريخ طبرستان مطابق 64 ، 61، 60به دست آورده اند که در سال » اسپهبد خورشيد«

آل « هجری ضرب شده است، لذا قائل شده اند که در ميان اسپهبدان 94، 91، 90سالهای 
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و دومی را به اسم » خورشيد اول«يد نام دو نفر بوده اند يکی را به اسم خورش» بويه

 .108قيد کرده اند» خورشيد دوم«

    حاال اگر صنيع الدوله به طوری که ادعا می کند اسناد و تواريخ فارسی و عربی را با 

 کتب يونانی و التينی و فرانسوی و انگليسی و آلمانی تطبيق کرده و در ملوک الطوايف

خورشيد «مازندران تحقيقات به عمل آورده است می بايست مطابق تحقيقات خود اسم 

اين . را در متن کتاب هم ذکر نموده و غفلت و اشتباه مؤلفين شرقی را اصالح نمايد» اول

سکوت تمام در متن و قيد در جدول ، قرينه روشنی است به اينکه صنيع الدوله اين جدول 

 اروپا پيدا کرده و بدون تعمق و مقايسه با نوشته های مؤلفين را در مؤلفات يکی علمای

شرقی که از آنها اقتباس نموده، عينا ترجمه و نقل کرده است و احتمال کلی می رود که آن 

موسوم به کتاب نامهای ايرانی ، که آقای جمال زاده آن را ذکر کرده » يوستی«را از کتاب 

، ترجمه و  109لسله پادشاهان طبرستان ترتيب دادهو می نويسد که شجره مفصلی از تمام س

 .نقل کرده است

پادشاه «و » غازی«ملقب بوده اند به »بادوسپانيان«و» باوند«     ثانيا چند نفر از ملوک 

صنيع الدوله در . معروف به شهنشاه غازی است» رستم بن علی «که از جمله» غازی

سد در  صورتی که در متن کتاب اين لقب با قاف وضاد می نوي» قاضی«جدول همه آنهارا 

 .را شکل صحيحش يعنی با غين و زاء مکررًا نوشته است

   اين نيز قرينه واضحه ديگری است به اين که اين جدول عينا از کتاب اروپايی ترجمه 

ساير . قاف و غين . شده است و چون اغلب نويسندگان اروپا فرق ما بين ضاد و زاء 

 Gaziرا »  غازی«و» قاضی« نمی گذارند و مثال هر دو از لفظين حروف عربی متشابهه

می نويسند و نقل کننده هم آشنايی به تاريخ طبرستان نداشته است، کلمه مذکور را از روی 

 .نقل کرده است» قاضی«اشتباه 

    گذشته از همه اينها ترتيب دهنده اين جدول خود صنيع الدوله باشد يا مؤلف اروپايی 

 در مبدأ سلطنت سلسله های ملوک مازندارن مبتنی است به جدول و فهرست ديگری ،

 .تاريخ سيد ظهيرالدين که ما بی اعتباری و مخالفت آن را با تواريخ قبال بيان نموديم 
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 :زير نويس ها
 

 .1301 نو بهارهفتگی ، قوس -1

 .147ص ) خطی ( ابن اسفنديار -2

 .دمه آلمانی دارن به سيد ظهيرالدين نقل ازحاجی خليفه مق-3

 .3ص ) خطی ( ابن اسفنديار -4

 .4ص ) خطی ( ابن اسفنديار -5

 .81ص) خطی ( ابن اسفنديار -6

 .15ص ) خطی ( ابن اسفنديار -7

 چون نگارنده اطالع دارد که فاضل دانشمند، آقای ميرزا عباسخان اقبال در تهيه مقاله ای -8

و نسخه موجود آن عنقريب در صفحات نو بهار نشر خواهد » کمال البالغه«راجع به است که 

 .شد ، لذا در اينجا در اين موضوع بيشتر از اين تفصيل داده نشد

 1ص»کمال البالغه«  نسخه خطی موسوم به -9

 .   شمس المعالی قابوس در عشر اول قرن پنجم وفات کرده است-10

 .4ص) خطی (ابن اسفنديار  -11

 –.  در تهران چاپ شده است1320 اين کتاب سپس به تصحيح آقای اقبال آشتيانی در سال -12

 .           گرد آورنده

 .، نقل از حاجی خليفه6 مقدمه آلمانی دارن به کتاب سيد ظهير الدين ص-13

در سال ( تاريخچه پيدا شدن تاريخ رويان  . 4ص:  سيد ظهيرالدين ، چاپ دارن -15و14

ده سال «و نسخه ای از کتاب ابن اسفنديار را در کتاب )  خورشيدی در تهران چاپ شده1313

 .گرد آورنده.  بخوانيد54، ص » در عدليه

 125 التدوين ، ص -16

دهی است در چند فرسخی ساری و از معموره های قديم ) به فتح همزه و راء(  ارته يا ارتا -17

مرحوم ميرزا جعفر، که اصال از . المی ذکر شده استمازندران و اسم آن در اخبار فتوحات اس

اهل آن ده و ساری ساکن بوده، عالوه از فقه و علوم عربی در رياضيات و هيئت قديم تسلط  تامه 
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داشت و به واسطه همان معلومات مورد بغض علمای قشری بوده است و تکفيرش کرده اند 

 :چنانکه خود او از زبان مال ها می گويد 

   اگر  نبود  غيبی                         هرگز  به   جهان  نداشت   عيبیال مذهب

 است و دين ندارد) ؟(غيبی عيبی  جز اين ندارد                         که المذهب 

) ميانکاله( هجری از برای انجام مأموريت سرحدی 1299 حاجی ميرزا نامی د حدود سال -18

قريب ده تاريخ از «: خودش روزنامه ای نوشته، در آنجا می نويسدبه مازندران رفته  و به قول

از اين عبارت معلوم می شود که برای » .مازندران که با السنه مختلفه نوشته شده بود،مرور کرده

طبرستان تواريخ ديگری عالوه از آنچه ما نوشتيم تأليف شده است و نسخه های کمياب آنها در 

 .                      می باشدکتابخانه های خصوصی موجود 

 .90 ديباچه ترجمه انگليسی تاريخ ابن اسفنديار ، ص-19 

 .90ديباچه ترجمه انگليسی تاريخ ابن اسفنديار ، ص-20

 مدرسه و کتابخانه شاه غازی رستم بن علی بن شهريار در شهر ری، رجوع به ابن اسفنديار -21

 .                    2، ص

 53لدين ، چاپ دارن، ص سيد ظهيرا-22

 .6تا1 ابن اسفنديار صفحات -24و23

 .5، ص) خطی(ابن اسفنديار -25

 .102، ص) خطی( ابن اسفنديار -  26

 .15 ديباچه ترجمه انگليسی ابن اسفنديار،ص-27

» همشيره«. اين ضبط در نسخه چاپی آقای اقبال به همان صورت اصل باقی مانده-28

هراطالق نمی شود ، چنانکه همشيرگی به معنی مطلق شير تنها بر خوا» همشيرک:ارمنی(

 گرد –). فرهنگ معين: رک.  (خوارگی از يک پستان و برادر يا خواهر رضاعی بودن است

 .آوردنده 

 .1275 نسخه خطی ابن اسفنديار ، تاريخ استنساخ آن -29

دورتی که با برادر  عالءالدين علی پسر اسپهبد حسام الدوله بود، ليکن به واسطه رنجش و ک-30

 .خود، نجم الدوله، داشت دور از طبرستان می زيست

 .223، ص)خطی( ابن اسفنديار -31

 .229 تا ص216 مراجعه شود به سيد ظهيرالدين ، چاپ دارن، ص-32

 .116،ص) خطی( ابن اسفنديار -33
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 .232، ص)خطی(  ابن اسفنديار -34

 .253 و 245و 113ر، صفحات  مراجعه شود به ترجمه انگليسی ابن اسفنديا-35

 .95،ص ) خطی( ابن اسفنديار -36

نقل شده » کمال البالغه« هر دو ، از رساله قابوس و جواب ابو اسحق ، در نسخه موجود -37

 .                        است

 .93، ص)خطی(  ابن اسفنديار -38

 . حاشيه100 فهرست نسخه های خطی فارسی موزه بريتانی، تأليف مسترريو، ص-39

 ما در سابق بيان کرديم که يزدادی با قابوس قريب العصر بوده ليکن برای اين ادعا قرائن - 40

 .ديگری داشتيم

 .106، ص)خطی( ابن اسفنديار -41

 .35 تاريخ روابط روس و ايران تأليف آقای جمال زاده ، ص -42

 .319،ص )چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -43

 .108 ابن اسفنديار، ص -44

  .214، ص ) خطی( ابن اسفنديار -45

 اين مسئله محل بحث و نظر است که سپهبد شهرياری که فردوسی شاهنامه را پيش او برد -46

نوشته و اسم » سپهبد شهريار«عروضی سمرقندی که راوی حکايت است، فقط. کدام شهريار بود

 را شهريار پسر دارا قيد می قاضی نوراهللا در مجالس المؤمنين او. پدر او را معين نکرده است

 .کند و بعضی از نويسندگان معاصر او را شهريار بن شروين دانسته اند

 .218،ص) خطی( ابن اسفنديار -47

، گفت مرا بشارت می )54،آيه 15قرآن، سوره (أبشّرتموتی علی أن مسنی الکبر:  مأخوذ از-48

 . گرد آورنده-دهيد بر انچه به من رسيد از پيری؟

 .6،ص) خطی(ن اسفنديار  اب-49

 .202، ص ) خطی(  ابن اسفنديار -50

 .258،ص )خطی( ابن اسفنديار -51

 .237 ص -52

 .82، ص) چاپ دارن(سيد ظهيرالدين -53
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معروف ، که به فارسی فصيح نقل شده است، و اصل آن در » مرزبان نامه« از جمله کتاب -54

به نظم «ه مؤلف او ، مرزبان بن رستم ، راابن اسفنديار می نويسد ک. زبان طبری مفقود است

 ».طبری ديوانی است که نيکی نامه، می گويند دستور نظم طبرستان است

 .92، ص)خطی( ابن اسفنديار -55

  .73،ص)خطی( ابن اسفنديار -56

 .238، ص)خطی( ابن اسفنديار-57

 .260 ترجمه انگليسی ابن اسفنديار، ص -58

 .260ديار،ص ترجمه انگليسی ابن اسفن- -59

 از تاريخ نظم اين اشعار تا عهد تأليف کتاب سيد ظهيرالدين قريب دويست و سی سال فاصله -60

ليکن دراين زمان گمان نمی کنم کسی در مازندران اين . دارد، باز در آن زمان مشهور بوده است

 .اشعار را حفظ داشته باشد

 : در نسخه ديگر اين شعر از قرار ذيل است-61

 کرد کوه دزيريو و نيرنگ                     يا بهل انداج که نيمه آن يکی سنگها گير 

پديد آورده » پروفسور براون« اين جزوه را که شادروان کسروی در باره اشتباهات ترجمه -62

بفرستد وی سپس دانسته شد که او » پرفسوربروان«بود به آقا شيخ محمد خان قزوينی داد که به 

 -.رستاده، و پروفسور تا پايان زندگی از اين اشتباهات خود آگاه نگرديده استآن جزوه را نف

 .گردآورنده

 .گرد آورنده–. درست است» علی بن رين «-63

 .صحيح است» می نوشت«تحريف و » می نوشتند «-64

 .61، ص)خطی(ابن اسفنديار-65

 .درست است» علی بن ربن «-66

 .43 ترجمه انگليسی ابن اسفنديار، ص -67

 .است» البيان و التبيين« معروف به -68

 .158 ابن اسفنديار، ص -69

 .174 ترجمه انگليسی ابن اسفنديار، ص-70

 .158، ص)خطی( ابن اسفنديار-71

 .174 ترجمه انگليسی ابن اسفنديار، ص- -72

 .200و 79و 167 ترجمه انگليسی ابن اسفنديار، صفحه های - -75و 74و 73
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 .200ی ابن اسفنديار، ص ترجمه انگليس-  -76

 .415 -327، صفحه های )چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -77

 .446 -421، صفحه های )چاپ دارن(  سيد ظهيرالدين -78

 .487و 501 -477، صفحه های )چاپ دارن(  سيد ظهيرالدين -80و 79

 .522 -508، صفحه های )چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -81

 .271، صفحه )چاپ رابينو(ين  تاريخ گيالن سيد ظهيرالد-82

 .بژم به معنای گردنه است-83

و تاريخ گيالن سيدظهير 146 -132، صفحه های )چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -85و 84

 .318 -272، صفحه های ) چاپ رابينو(الدين

 .346 -319، صفحه های )چاپ رابينو( تاريخ گيالن سيد ظهيرالدين -86

 .348، صفحه)چاپ رابينو(لدين    تاريخ گيالن سيد ظهيرا-87

 . وفات کرد882 سلطان محمد در سال -88

 .429، صفحه)چاپ رابينو( تاريخ گيالن سيد ظهيرالدين -89

 )چاپ دران(  تاريخ ظهيرالدين -90

 .5و 4صفحه های 

 .38،ص ) خطی( ابن اسفنديار -91

 .7، ص )خطی( سيد ظهيرالدين -92

 .5يرالدين، ص  مقدمه آلمانی دارن به کتاب ظه-93

  .11 مقدمه ترجمه انگليسی اين اسفنديار ، ص-94

 ياد آوری کرديم شادروان کسروی چند سال پيش از نوشتن اين 8 چنانکه در حاشيه صفحه -95

مقاله يک جلد کتاب کامل ابن اسفنديار و کتاب موال نا آملی را پيدا کرده بود که اندکی ازسر 

ياد کرده است و کتاب اخير با مقدمه خود او به »  در عدليهده سال« نوشت آنها را در کتاب 

 د رتهران چاپ 1313تصحيح عباس خليلی مدير اقدام و به سرمايه کتابفروشی اقبال در سال 

 . گردآورنده -.شده است

 .15 مراجعه شود به مقدمه ترجمه انگليسی اين اسفنديار ، ص -96

 .53، ص )چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -97

 .325، ص)چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -98

 .278، ص)چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -99
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 .155، ص)چاپ دارن( سيد ظهيرالدين -100

 . من يزيد، مزايده، حراج-101

 .108، ص )خطی(  ابن اسفنديار،-102

 .274، ص)چاپ دارن(  سيد ظهيرالدين -103

 .3 التدوين، چاپ تهران، ص-104

 .4 التدوين، ص-105

 .43 التدوين، ص -106

 .123 التدوين، ص -107

.                           35  رجوع شود به تاريخ روابط روس و ايران تأليف آقای جمال زاده، صفحه -108

 .35 رجوع شود به تاريخ روابط روس و ايران تأليف آقای جمال زاده، ص-109
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