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 به   نام  آنکه  او   نامی   ندارد

 به هر نامی که خوانی سر برآرد
 

 طبيعی آن ، از دوران باستانی و     دامنه های شمالی کوههای البرز به سبب وضع

داستانی ، مرکز سلسه های گوناگون سالطين بوده است و باروری خاک کرانه های 

جنوبی دريای خزر ، از سوی ديگر سبب شده است که شاهان همجوار چشم طمع 

بدين خاک بدوزند، بدين علت از روزهای نخست، اين سرزمين مرکز برخورد 

لی بوده و ايستادگی و سرسختی ساکنان اين ناحيه نيز نيروهای مهاجم و قوای مح

از آنجا که در اينجا سوانح تاريخی . سبب پيدايش رويدادهای تازه تری شده است

بيشتری نسبت به ساير نقاط ايران رخ داده، مورخان محلی کتب تاريخی بيشتری در 

تاريخی است  که کتاب تاريخ مازندران مالشيخعلی آخرين کتاب . باره آنها نوشته اند

زيرا . پيشامدهای دوران سلطنت شاه عباس را در اين ناحيه ضبط و ثبت کرده است

در اين زمان است که مازندران، همچون فارس و خراسان و آذربايجان جزء حکومت 

 .مرکزی شده است و سالطين و امرای محلی يکسره از ميان رفته اند

خه ای از اين کتاب در کتابخانه ملی ملک   نگارنده از سالهای پيش می دانست که نس

امسال که فراغتی دست داد، . است و از همان روزها به فکر چاپ اين کتاب افتاده بود

. از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران خواست تا فيلم و عکسی از اين کتاب تهيه کنند

. ن شدفيلم و عکس آن در چند روز حاضر گرديد و دست به کار تحرير و تصحيح مت

ايشان . متن تصحيح شده را خدمت دوست گرانمايه جناب آقای دکتر خانلری برد

اجازه دادند که اين کتاب جزء کتب تاريخی بنياد فرهنگ ايران به چاپ برسد و از 

 –از همکاری آقای سهيلی . ين بنده بسيار ممنون و سپاسگزارمتوجه ايشان به ا
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 مدير کل کتابخانه مرکزی و مرکز –افشار  و آقای ايرج –رئيس کتابخانه ملی ملک 

مقابله نمونه های چاپی با اصل نسخه به ياری .  نيز قدردانی می نمايد-اسناد دانشگاه

 . از او نيز متشکرم .  بوده است–فرزند کوچکترم ماکان ستوده 

 منوچهرستوده 
 1352 اسفند ماه -تهران
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 مقدمه

 

  ومؤلف آنتاريخ مازندران 
     

    تاريخ مازندران مال شيخعلی گيالنی در ايامی نوشته شده است که از سلسله های 

 مرعشی اسپهبدان، استنداران، کيائيان و ساداتباونديان،: طين محلی قديمی مانندسال

سادات مرتضوی کسی .، رئيسان، خانان، ميران، بنه داران ديوان: و خاندانهايی مثل

شاه عباس طرحها ريخت و حيله ها به کار برد  تااينان را . ده استبر سر کار نبو

 که مؤلف دست بکار نوشتن 1044يکی پس از ديگری از ميان  برداشت، در سال 

اين کتاب شد مدتی بود که واليات دارالمرز يعنی گيالن و مازندران و گرگان جزء 

کشد، در اين نواحی حکومت مرکزی شده بودند و کسی که سری بجنباند و گردنی بر

، قطعا بسياری از سوانح و رويدادها الشيخعلی چنين کتابی را نمی نوشتاگر م. نبود 

که در اين کتاب ضبط شد است، به دست ما نمی رسيد و يک دوره تاريک کوتاهی در 

 .تاريخ مازندران به وجود می آمد

د ، بازماندگان ملک   از سالطين سلسله های قديم که تا زمان شاه عباس بر جای بودن

کيومرس بن بيستون بن گستهم بن زياد است که آخرين ايشان ملک بهمن الرجانی 

لواسانی به   به دستور شاه عباس به دست ورثه ملک حسين 1002بود که  در سال 

قتل رسيد، پسرش ملک کيخسرو، در سن هفده سالگی، با خزائن پدر، در قلعه دشمن 

 نيروی مخالفت در خود نديد، به خدمت شاه عباس کور الرجان جای داشت وچون

  1. رفت و بدين ترتيب قلعه دشمن کور و خاک الرجان به ضبط ديوان شاهی درآمد
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قزلباش .  حاآم آجور بود که به قلعه ماران کجور پناه جست-ديگر ملک جهانگير   

او را گرفتند او به ناچار فرار کرد ، در جنگلهای آن نواحی . قلعه را به توپ بستند 

 .وبه خدمت شاه عباس بردند

پس از .     ديگر آقا الوند ديو بود که پشت به قلعه اوالد سواته کوه داده بود

محاصره، عالم را برخود تنگ ديد، قلعه را به کسان خود سپرد و به بارگاه شاه 

  2.او را با عيال و اوالدش به فارس فرستاد. عباس شتافت

ز سران خاندان های قديمی را به نوعی از ميان برداشت، تا    شاه عباس هر يک ا

 که سال يازدهم سلطنتش بود، د رتمام دارالمرز منازعی و مخلی 1006اينکه در سال 

 و درحقيقت مازندران و نو وکجور و گيالن صافی و 3.و محرکی و مفسدی باقی نماند

 4.مستخلص گرديد

ن عمرش از حدود سبعين پنج شش سني« قمری 1044   مال شيخعلی که در سال 

اگر او را در اين تاريخ . به فکر تاريخ نويسی افتاد 5» مرحله ديگر نيز طی شده بود

 قمری که آخرين سران واميران محلی 1006هفتاد و  پنج ساله بدانيم، در سال

مازندران از ميان ر فته اند، او سی و هفت سال داشت و خود شاهد و ناظر وقايع 

 به خاک - وکيل شاه عباس-وده است که با آمدن فرهاد خان قرامانلوبسياری ب

 .مازندران جريان اين وقايع شروع شد و به دست خود او به پايان رسيد 

   خود مالشيخعلی نيز سری ميان سرها داشته و با بزرگان نشست و برخاست می 

را از خود جدا نمی  هيچگاه او - برادر فرهاد خان قرامانلو–الوند سلطان . کرده است

 که چند بلوک مازندران را – از  سادات مرتضوی – و با سيد مظفر مرتضی 6کرده 

 بنا براين بعيد نيست که گذشته از تاريخ 7. مالک بوده، سر و سری داشته است

 .پردازی، تاريخ سازی نيز کرده باشد

 

 

 ارزش کتاب تاريخ مازندران
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پيرايه است و برای پسر خواجه محمد علی اشرفی     نثر تاريخ مازندران ساده و بی 

مؤلف سعی .  بوده ، نوشته شده است8)مستجمع انواع کماالت نفسانی«مازندرانی که 

 9.نباشد » مطولی ممل و مختصری مخل(کرده است که اثرش

 کتاب، ، مؤلف در تنظيم مطالب فصول اوليهايم نانکه در پاورقيها نشان داده   چ

آنچه در  «است که  اماخود ادعا کرده. بيب السيرمی کرده استگاهی نگاهی به ح

 بر اثر همين اتکاء به حافظه است که اشتباهاتی در 10» خاطر بود مرقوم نموده

مطالب اواسط کتاب در مورد نامهای سالطين و سالهای حکمروائی ايشان پيدا شده 

.  اشاره کرده ايم »تعليقات و تصحيحات«است که ما به پاره ای از آنها در قسمت 

در اين قسمت . شايد ادعای مال شيخعلی را در مورد فصول آخر کتاب بتوان پذيرفت

کتاب آشفتگی و درهم آميختگی زياد ديده می شود و گاهی عبارت و جمالت آن نارسا 

با اينهمه  . »من نعمره ننکسه« از اين خود دليلی تواند بود بر اينکه. و نامفهوم است

 از کتاب شرح رويدادهايی آمده است که در هيچيک از کتب تاريخی اين در اين قسمت

 .دوره نيست

   در تاريخ مازندران مطالبی در باره خلقت عالم و آدم، فهرستی از نامهای سالطين 

ايران و  حکمرانان طبرستان و دوران حکومت ايشان ذکری از خاندانهای قديمی 

گذشته از اينها ضمن خواندن اين . شود مازندران در دروره شاه عباس ديده می 

کتاب به نکاتی برمی خوريم که شرح بعضی از آنها برای شناسايی ارزش اين کتاب 

 :از آنهاست. الزم به نظر می رسد

   نويسنده اين کتاب از طاعونی درزمان فخرالدوله حسن بن رکن الدوله کيخسرو 

. 11اونديان را از ميان برده استياد می کند که بيشتر افراد خاندان ب) 734 -750(

در زمان تاج الدوله يزدجرد بن « برای توجه به آبادانی شهر آمل می نويسد

کتانها . 12هفتاد مدرسه در اين شهر معمور بوده است) 675-698(شهرياربن اردشير

 و در زمان 13و شالهای لفوری از زمان اسپهبد فرخان شهرت بسزايی داشته اند

از هدايای . 14از اين کتانها و شالها برای خليفه هديه می فرستاده انداسپهبد خورشيد 

. 15 فرستاده اند، ده خروار زعفران - خليفه عباسی-ديگری که برای ابوجعفر منصور
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 از فرآورده های مازندران بوده 16و ده خزوار ناردان و چند خروار ماهی خشک

 .است

و از نقش دوزی بر 17مال به کار برده را به معنی دست» رومال«   مؤلف کتاب کلمه 

و تا اين اواخر نيز اين هنر ادامه 18اين دستمالها ياد می کند که از قديم مرسوم بود 

 .داشت

  برای مير علی خان حسينی که چند دهکده به او داده بوده اند، صبح و شام درقريه 

 می دادند، نقاره پازوار کرنا می کشيدند، چنانکه در گيالن کسی را که سپه ساالری

 .19می زدند و در مازندران نقاره برای حاکم می نواختند

اسکندر شيخی که .   چالو و ماست از غذاهای بسيار قديمی مازندران بوده و هست 

از مقابل رستم بن عمر شيخ فرار می کرد به کوههای تنکابن افتاد و از گالشان چالو 

 20.و ماست خواست

بن سيد کمال الدين مال الکای مازندران را به صدو بيست    سيد زين العابدين  

 .21خروار ابريشم از ديوان امير حسن بيگ آق قوينلو اجارت کرده است

   آقا محمد بن آقا رستم بااميرعبدالکريم ميربزرگی ، مال دوساله سرکار مازندران به 

 .22سی هزار تومان باشاه اسماعيل قرارداده اند

ملک سليمان محمد از .  قمری قدرتی چشمگير دارند1000سنه    اسماعيليان تا 

را تازه » علی ذکره السالم «ملکان کجور ظاهرا بدين مذهب گرويده و آثار الحاد 

  23. می گفتند» اهللا«کرده است تا جاييکه اهالی بول او را می آشاميدندو به جای سالم

تنگ آمد ، نزد شاه عباس آقا جالل ، پس از متواری شدن، از زندگی در جنگل به 

هنگامی که حکم به قتل او کرد، آقا . رفت و شاه او را به قلعه اشکنون فارس فرستاد

چون بيامد هر دو ساعد او را فصد نمود ، تا . جالل التماس نمود که فصادی بيارند

  24. اين از رسوم الحاد است. خون تمام رفته بمرد

ريروزها ، تا چند روز پيش به کار می برد و را مولف به معنی پ» پريرها«   کلمه 

و دختر آقا سهراب که گته بی بی می گفتند تا پريروزها زنده بود و « :می نويسد

 25» روزی بيست دينار از دارالصدره به وظيفه قانع 
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سيد مظفر که به . معجونی بوده که برای تقويت می خورده اند» بفتح باء«    برش 

، گرفتار مرض اسهال شد و چون در خوردن آن امساک خوردن برش عالقه داشت

 26. نکرد، اين امر سبب مرگ او شد

ملک بيستون بن جهانگير . در اين کتاب به معنی کنيزک و پرستار است» قما«   کلمه

در وقت مستی بر دست عورتی که قما يش  بود و اقوامش را بيستون کشته، به قتل 

دن ملک بيستون در دست قمای خود باز به ملک اشرف، بعد از کشته ش. 27رسيد

 لباس عورات پوشيده ميان -سيد حسين–برادر سيد مظفر . 28رستمدار رجعت  کرد

  .29زنان و قمايان ميرزا پنهان بود، پيدا ساخته، پاره پاره کردند

با دقت بيشتر مطالب بيشتری که حاکی از وضع زندگی اجتماعی مازندران و روابط   

با اينکه کتابی . يار و سنن گذشته آنان است، می توان در اين کتاب يافت ساکنان اين د

 .کوچک است ، اما به يک بار خواندن می ارزد

 

 نسخی که از اين کتاب در دست است
 

يکی در کتابخانه آية اهللا سيد شهاب الدين .    از اين کتاب دو نسخه سراغ داشتيم

دوست ارجمند جناب آقای . ک در  تهرانمرعشی در قم و ديگری در کتابخانه ملی مل

محمد تقی دانش پژوه قبول زحمت کردند و به کتابخانه آية اهللا رفتند اما متاسفانه 

تنها اطالعی که از اين نسخه داريم اين است که . دسترسی به اين نسخه پيدا نکردند

يخعلی خوانده و تاليف آن را از مال ش» تاريخ طبرستان«صاحب ذريعه آن را به نام

الحمد هللا مفيض الخير علی «:گيالنی دانسته است و افتتاح آن را چنين ياد می کند

 .که اين عبارت با جمله افتتاحيه کتاب چاپی موجود اختالفی فاحش دارد» .30عباده 

 ورق که با کتاب لطايف و 191 در 6281  ديگر نسخه کتابخانه ملی ملک به شماره 

. يف علی بن حسين کاشانی واعظ در يک مجلد است تال939ظرايف از مولفات سال

 :عبارات خاتمه اين نسخه است

    قد وقع الفراغ من تحريره فی يوم االحد ثانی عشر شهر ذی حجة الحرام من شهور 

  .1140سنة 
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 :  بر نخستين صفحه اين نسخه مطالب زير نوشته شده است

اين بنده بهاءالدوله بهمن ابن       تاريخ مازندران و رساله ديگر داخل کتابخانه 

 .فتحعلی شاه طاب اهللا ثراه گرديد 

 31] جای مهر [1271شروع شهر رجب المرجب 

 کتب 1304 سال 1298   داخل کتابخانه صنيع الدوله محمد حسن خان شده نمره 

تاريخ، تاريخ طبرستان از تاليفات مال شيخعلی گيالنی که نسخه ديگر هم آخر آن 

النسخه شيخعلی گيالنی حسب الخواهش ابن خواجه محمد علی مصنف هذه . است

 .اشرفی نوشته است

   نگارنده ازاين نسخه برای چاپ استفاده کرد و چون تنها نسخه ای بود که هنگام 

از . چاپ بدان دسترسی داشت، امکان آن هست اشتباهاتی در متن ديده شود

را از اغالط و لغزشهايش خوانندگان تمنا دارد بدون اغماض و چشم پوشی مصحح 

 .بياگاهانند

                                
 ستوده منوچهر                                  
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 متن کتاب
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه استعين

 ]مقدمه[
 

   ديباچه های کتب تواريخ و نبا و منشآت صحايف دعا و ثنا برای حصول رضای 

روردگاری تواند بود که عنوان نامه نامی که خامه مورخان بالغت و بيان و منشيان پ

فصاحت نشان جهت تربيت اين مبادرت نمايند، به ذکر اسمای حسنای او موشح و 

 .مزين است

 جل  من   الاله   اال  هو

 التقل کيف هو و ال ماهو

تاليف آن را سرمايه   و فهرست نگاشته های گرامی که بنان مترسالن طالقت لسان 

 .دانش خود سازند، به شرح آالی بی انتهای او موضح و معنون
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 کلک سخن پرور اهل هنر 

 برسر هر نامه نامی اثر

 حمدخداوند سرايد نخست

 تا شود اين نامه ز نامش درست

  و ابداع بدايع تحيت و سالم به روضه بزرگواری سزاوار است که زيب کالم بالغت 

مولفات  32 به ايراد نعت و درود خجسته ورود او منوط است و زين نظام فصحای انام

  .مورخان فصاحت انتمای ايام به ارقام وصف و ثنای وجود فايض الجودش مربوط

 :شعر

 ای وصف تو گشته موجب حسن کالم

 وز  نعمت  تو هر نامه  پذيرفته  نظام

 نامی نشود  از  نامت]  که[اين  نامه  

  به نزديک   کرامنامش   نتوان  برد  

مقصود ايجاد قاطنان قبه خضراء و مقصد تکوين ساکنان خطه غبرا، صدر صفه 

 امکان و محرم خلوتگاه المکان،

 :شعر

 رسول کريم قريشی لقب

 پناه  عجم  پادشاه  عرب

  صلوات عليه و علی عترته الطاهرين ، به تخصيص شاه فلک اقتدار، واليت پناه، 

ين و امام المتقين ويعسوب الدين، اسداهللا الغالب و مطلوب کل کرامت دثار،ا ميرالمؤمن

 طالب، علی بن ابی طالب عليه من الصلوات اتمها و من التحيات ازکيها،

 سالمی  معطر  چو  باد  سحر

 ضيا بخش همچون سواد بصر

 بر او باد و بر آل  و اوالد  او

 بر  اوالد   و احفاد  امجاد  او

تور نماند که ذره حقير شيخعلی گيالنی به حسب مناسبت   بر رای اولی النهی مس

ازلی، از مبادی سی شباب تا غايت که سنين عمرش از حدود سبعين پنج شش مرحله 



    info.tabarestan.www            14 /شيخ علی گيالنی –ان مازندرتاريخ       
 

 

ديگر نيز طی نموده، همواره خوشه چين خرمن مورخان عظيم الشان و اجری 

ه و خورخوان احسان اين طبقه متعالی مکان بود و اوقاتش صرف مطالعه مؤلفات غريب

لهذا به قدر ميسور، بعد از وقوف بر اوضاع عالم و اطالع بر . منشات عجيبه می شد

احوال بنی آدم، گاهی بنا بر اشارت عظمای ملک و ملت، بر سبيل رسم و عادت، شمه 

ای از سير انبيای مرسلين و سالطين عدالت آيين تقرير می افتاد و بنابر عوايق زمان 

ز آن به قيد تحرير در آورد تا باعث تذکار اين بی مقدار برخی ا فرصت اين نمی شد که

 .گردد

  در اين وال، ذات ستوده صفات ملکی سمات حميده خصال پسنديده افعال، نور حديقه 

اقبال و نور حدقه افضال، مستجمع انواع کماالت نفسانی المختص به عنايات بی غايت 

مازندرانی را اراده وقوف بر  خلف المرحوم خواجه محمدعلی اشرفی ال33...ربانی 

کميت و کيفيت احوال سالطين معدلت آيين مازندران و ملوک نيکو سلوک استندار و 

ساير بلوک طبرستان شده ، داعی خود را مامور ساخت تا برخی از چگونگی عدد آن 

 .والة ذی شان و مدت زمان هر فرقه از آن حکام اولواالحترام را در سلک تحرير کشد

 حقيقی اطاعت مرعی داشته، آنچه در خاطر بود مرقوم نمود و قبل از     مخلص

محرر گشتن مآل حال اين دو فرقه، شطری از اراده خاطر ازلی و بدو فطرت عالم 

علوی و سفلی و آفرينش جن و انس و انبيای اولوالعزم و پادشاهان صاحب حزم و رزم  

اگر .  اند، مرقوم خواهد افتاد که قبل از بعثت حضرت خبرالبشر و بعد از بعثت بوده

توفيق ايزدی ياوری نمايد و عمر باقی باشد، به خاطر فاطر خطور می کند که از 

بدايت احوال آدم علی نبينا و عليه السالم تا اوان نبوت حضرت ختمی  پناه مفصال 

اوضاع و اطوار پيغمبران و ملوک که در هر زمان و اوان بوده اند ، با احوال 

ه معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين و پادشاه با عز و تمکين که در هر حضرت ائم

قرن بعد از بعثت  حضرت ختمی پناه به ظهور رسيده اند ، به نمطی سديد و طرزی 

جديد، بی آنکه مطولی ممل و مختصری مخل باشد قلمی نمايد، تا ارباب خبرت و 

واهللا ولی . عا ياد آوری نماينداصحاب فطنت ، بهره فراوان فراگرفته ، ناظم را به د

  .الطول واالفضال و بيده تحقيق المطالب و اآلمال
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 ]ذکر خلقت عالم و آدم[

 
 

بر ضمير منبر علمای متدين پوشيده نيست که وجود بيچون ، ازلی و ابدی و صانع ، لم 

اده يزلی و سرمدی بود و مکونات جمله معدوم ، تا آنگاه که خالق ارض وسما ار

به عقيده مورخين اول چيزی که آفريد عقل بود و به . آفرينش عالم و جمله اشياء کرد

پس عرش را موجود . نظر هيبت در اين جوهر تجلی نمود تا آن بلرزد و تمام آب شد

و کرت ديگر اين آب را منظور نظر عزت ساخته ، آن آب بجوشيد وکفی و . ساخت

زای کف در ميان جهان که حاال کعبه معظمه دخانی از آن حاصل شد و موج زد و اج

 زمين و از موج جبال و از آن 34صانع ذوالجالل از اين کفها . در آنجاست جمع گشت 

 .دخان ، آسمانها آفريد

 :شعر 

 يک بحر بود ز اول فطرت که موج زد

  35موجش جبل، بخار سما ، کف تراب شد 
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 روز آن جهانی که شش هزار  جمله ارض و مافيها و آسمانها و ماليک را در شش

و هو الذی خلق السموات و االرض فی ستة « سال دنياست، آفريده، چنانکه آيه کريمه 

مفيد اين معنی است، به درستی که خدای شما آن خدا » 36. ايام و کان عرشه علی المآء

است که بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز، و پيش از آفريدن ارض و سموات ، 

اهللا الذی خلق السموات و االرض ومابينهما فی « و جای ديگر ايضًا .  بر آب بودعرش

خدای تعالی آن خدايی است که بيافريد آسمانها و . 37»ستة ايام ثم استوی علی العرش

پس قاهر و غالب شد بر عرش واو بر همه اشياء . زمين و آنچه در ميان ايشان است 

بزرگتر از جميع ] چون[ ذکر مخصوص ساخت ليکن عرش را به. غالب و قاهر است

 .مکنونات است

   از اين شش روز، چهار روز دنيا و مافيها را آفريد ودو روز سموات و کواکب و 

روز يکشنبه و دو شنبه، طبقات زمين را ايجاد کرده . ماليک را لباس هستی پوشانيد 

وی قادر است که در . پديد نمود] را[سه شنبه و چهارشنبه کوهها و نباتات و اشجار 

اما به جهت تنبيه بندگان است تا پند گيرند که عجلت , طرفة العين اين همه را ايجاد کند 

 .روز شنبه آفرينش تمام شده بودند. در کارها، شيطانی است و تأنی از سنن رحمانی

ختمی پناه را خشم . گفتند خدای تو روز شنبه بياسود) ص(   يهود به حضرت پيغمبر 

رد سخن يهود را » .آسودگی از کسی می آيد که وی را ماندگی باشد«ته ، گفت گرف

 38و لقد خلقنا السموات واالرض و ما بينهما فی ستةايام و مامسنا من لغوب«قوله تعالی 

به درستی که آفريدم آسمانها و زمين و آنچه ميان ايشان است در شش روز و نرسيده » 

ن می گفتند که زمين و هر چه با اوست، در دو روز و چو .ما را هيچ ماندگی و رنجی

قل أئّنکم لتکفرون باّلذی خلق االرض فی يومين و « :آفريده است، اين آيه کريمه فرستاد

شماييد که کافر می شويد ) ص( بگو ای محمد 39» تجعلون له اندادًا ذلک رب العالمين

وجعل فيها «شريکان، به کسی که زمين را به دو روز آفريد و می کنيد مر اورا 

 و 40»رواسی من فوقها و بارک فيها و قّدر فيها اقواتها فی اربعه اّيام سواء للسائلين

بيافريد در او کوههای بلند بر باالی او و برگ نهاد در زمين و مقدر کرد در اين 

ثم استوی الی السماء و هی «. قوتهای اهل آن در چهار روز برابر مر خواهندگان را

قال لها و لالرض ائتيا طوعًا اوکرهًا قالتا اتينا طائعين فقضيهن سبع سموات فی دخان ف
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پس گفت بعد . 42 پس قصد کرد بر آفرينش آسمانها و آن زمان دودی بودند41»يومين

از آفريدن آسمانها و زمين را که بيايند خواه به طوع و خواه به کره يعنی فرمان 

 خورشيد و ماه و ستارگان را و ای زمين بشکافان برداری کنيد هر دو ای آسمان بتابان

هر دو گفتند بيامديم ما فرمان . جويها و برآر آب را و بيرون آر از آن اثمار و غالت

 .پس تمام کرد آفريدن هفت آسمان در دو روز. يعنی اطاعت کردديم به طوع . برداران

برخی می .  اختالف است    مخفی نماند که در تقديم و تأخير آسمانها و زمين علما را

و بعضی بر آنند که اول آسمانها و . گويند اول زمين و بعد از آن آسمانها آفريده شده اند

و السماء بنيناها بأيد و إّنا لموسعون « :از اينجا می گويند. پس از آن زمين آفريده است 

 قادريم به  آسمانها بر افراختيم به قوت خود و ما43»واالرض فرشناها فنعم الماهدون

اين ثنا است بر . زمين را گسترانيديم بر آب ، پس نيکو گسترانيديم  هر چيز که بکنيم و

و جای ديگر کفار مکه مخاطب اند می گفتند که ما برانگيخته . ذات خود تعالی و تقدس

 44»ءأنتم أشّد خلقًا أم السمآء بنيها رفع سمکها فسّويها« :قوله تعالی. ديگر نخواهيم شد

گويد از بعث شما سختريد در خلقت يا آسمان که بنا کرد خداوند آن را و بر داشت می 

زنده کردن شما از او سختر ] ه[بلند بی ستون، پس راست کرد آن را ، يعنی هموار

 بعد از 46 و زمين بگسترانيدن45»واالرض بعد ذلک دحيها« پس از آن گفت. نيست

ت آسمان ذکر کرده گسترانيدن را گفته نه آفريدن آسمان شده است، در کالمُ  از خلق

 . آفريدن را

    اکثر علما برآنند که اول چيزی که قدم از سراچه عدم به عالم وجود نهاد قلم بود و 

پرتو اين معنی بر » اّول ماخلق اهللا القلم« :اين حديث می گويند از بهترين کاينات است

ستين دوحه آفرينش که سر بر فلک پيشگاه ضمير منير هوشمندان آگاه می تابد که نخ

 :اخضر کشيد، نهال خجسته ظالل قلم بود، چنانکه موالنا جامی گفته

 اولين  زاده  قدرت  قلم  است

 که ز نوکش دوجهان يک رقم است

را قرين قلم داخل قسم ساخته »ومايسطرون« کلمه » نون«  لهذا خالق بيچون درسوره 

 .47» ن والقلم و مايسطرون« ، می گويد
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  اکنون که سنه اربع و اربعين و الف هجری است، هشتصد و شانزده هزار ويکصدو 

 ]. گذشته است[ چهل و هفت سال است که از اتمام عالم و حرکت افالک و انجم 

   فاطر ارض وسما بعد از چندی، پس از آفريدن عالم سفل و علو ، گروهی از آتش 

در باب آن است ، آفريده، به اطاعت » 48ّسموموالجان خلقناُه من قبل من نار ال« چنانچه

از آتش بی دود و کليائيس نامی ) ع(بيافريديم پريان را قبل از آدم . خود مأمور ساخت 

مدتی بر راه راست بودند، . را که هم از آن قوم بود بجهت تعليم دينشان مبعوث نمود

امت در دار دنيا ، چون وجودشان از آتش بود، و ديرگاه می ماندند، بواسطه طول اق

 49کليائيس » ورای ما ديگری نيست، چرا امر و نهی ديگران را اطاعت کنيم؟«گفتند 

قهار ازل ، ماليک آسمان را . منعشان می نمود، وی را کشته، علم عصيان برافراشتند 

به محاربه آن آتش نهادان بادپيما فرستاد تا با آن فرقه محاربه کرده، بسياری را مقتول 

ند و بقية السيف را مطيع کرده، صعود نمودند، صانع ذوالمن ، ثانی الحال مليقا ساخت

بعدی که چند بار طغيان نمودند مليقا را . نامی را از آن زمره به ارشادشان برانگيخت

 .نيز کشتند

   کّرت اول که ماليک مقهورشان کرده بودند، عزازيل را که از آنها بود اسير کرده ، 

وی در اطاعت و عبادت چنان مبالغه کرد که مقبول درگاه اله .  بردندبا خود بر فلک

 .گشت و به رتبه تعليم آن معشر ماليک مقرر شد

  نوبت ديگر که جنينان بی ايمان عصيان ورزيدند، عزازيل از ملک جليل به محاربه 

شان مرخص گشت، با ماليکه تالمذه خود در زمين آمد و طاغيان را مطيع فرمان 

 .و گاهی در زمين و گاهی بر فلک اقامت می نمودساخت 

  به  فوج   ملک50ز  روی تفاخر 

 گهی بر زمين بود و  گه  بر  فلک

 نبود  آگه از کار و  کردار  خويش

 که خواهد غلط کرد هنجار خويش  

إنی جاعل فی االرض «    چون آن طبقه مکرر عصيان نمودند، قادر کن فيکون ندای

من بدل شما در زمين «  و به فرشتگان که در اين دنيا بودند، گفت در داد51»خليفًة 

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الدماء و نحن نسبح « . »برای عبادت کردن خواهم آفريد
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می آفرينی در زمين آنکه تباهی کند در او به «   ماليک گفتند 52»بحمدک و نقدس لک

اين بدان » و بريزد خونها به ناسزا؟شرک آوردن وصفت کردن تو را به صفات ناسزا 

« گفتند که خدای تعالی خبر داده بود ماليک را از اعمال بنی آدم، طاعت و معصيت را

و ما تو را به پاکی ياد می کنيم ، به ستايش کردن بر صفات کمال و منزه دانستن از 

داوند،  و اين استفهام در معنی طلب خير بود که فرشتگان کردند از خ» نقايص و عيب

در آفرينش او که بی فرمانی کند تو را  در زمين به جای ما که فرمان برانيم تو را چه 

 می دانم بدانچه خواهد بود از آنها آنچه 53»قال إنی أعلم ما ال تعلمون«حکمت است؟

 .ندانيد شما

   پس از تکرار طغيان باقی جنيان، خالق لشباح و االرواح قصد آفريدن آدم کرده ، 

 .ئيل را فرستاد که يک قبضه خاک از زمين برگيرد و بردجبر

زيرا که از من شخصی خواهد آفريد که .    زمين سوگند داد که از اين عزيمت درگذر

جبرئيل ترحم نموده، بی نيل . او نافرمانی کند و من طاقت غضب سبحانی ندارم

 .مقصود بازگشت

چون ايشان را نيز سوگند داد، به . ندميکائيل و اسرافيل نيز متعاقب بدين امر مأمور شد

آنگاه عزرائيل به انجام اين کار آمده، هر چند سوگند . طريق جبرئيل مراجعت نمودند

بنا بر بی ترحمی که از او صدور . از هر لون گل، پاره ای برداشته ، برد. داد نپذيرفت

م،الوان شده، يافت ، قبض ارواح خاکيان بدو تعلق گرفت و  بجهت هر لون گل ابنای آد

و لقد خلقنا االنسان من ساللة «:در باب الوان خاکها قوله تعالی . شبيه به يکديگر نيستند

چون خمير از دو . بدرستی که آدم را از پاره گلی که سالله است، آفريد54» من طين

جای . گويند» سالله«گل را به دست بيفشارند، آنچه از ميان انگشتان بيرون می آيد، 

 .گل سفيد است»  الزب« . گفته» ن طيٍن الزبم« ديگر

 هر آينه بدرستيکه 55»ولقد خلقنا االنسان من صلصال من حماٍء مسنون«    ايضًا 

بيافريدم آدم را از گل خشک بانگ کننده که چون دست براو زنند ، بانگ کند بطريق 

 .سفالينه ناپخته و گل سياه بوی گرفته

 .ی که ته آب مانده، سياه شده، بوی ناک گرددگل» مسنون«الی است و » حماء   «
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 و خلق کردم پريان را از فروغ آتشی که 56»و خلق الجاّن من مارج من نار«    ايضًا 

 .يا از آتش بی دود. در او نايره سياهی بود

   آن گل مدت چهل هزار سال در ميان مکه و طايف افتاده بود و صانع بی ضنت، وی 

خمرت طينة آدم بيدی « به موجب اين حديث قدسی .  پروردرا به کرم عميم خود می

خمير کردم گل آدم را به قوت خود چهل روز آن جهانی که چهل هزار » اربعين صباحا

 .خلقت جسمی تمام شده، افتاده بود ، هنوز روح به جسدش در نرفته. سال دنيا است

نش رفت و همه احشا در اندرو.  در اين اثنا روزی عزازيل به سر وقت اين جسد رسيد

چون خواست که درون دل رود، دست غيبی لطمه برسينه او زده، . و امعا را ديد 

  :در اين باب خواجه حافظ  راست . نگذاشت که خزانه من است 

 مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز

  دست غيب آمده بر سينه نامحرم زد

اين شخص ميان «مذه خود گفت آن ملعون چون از اين بدن بيرون آمد، به ماليک تال

 ».تهی است، زود باشد که به بالی جوع مبتال گردد و بر اين از درجه اعتبار بيفتد

چون جسم هم .    آنگاه خالق ارواح،روح را آفريده ، فرمان داد که به جسد آدم در آيد

پس از آن به اکراه تداخل نمود و خازن . جنس او نبود، داخل شدن را درنگ می کرد

قدرت ، امانت را که کاربستن امر و نواهی است و بر آسمان و زمين و جبال ، يا بر 

اهل سموات و جبال عرض کرده بود و جمله ترسيده ، از تحمل آن سرباز زده، بر آدم 

إنا عرضنا االمانة علی « قوله تعالی . وی قبول کرده، متحمل آن شد. عرض کرد

حملها و أشفق منها و حملها االنسان إّنه کان السموات واالرض و الجبال فابين ان ي

 بدرستيکه ما عرض کرديم امانت که اوامر و نواهی معرفت اهللا 57»ظلوما جهوال

است، بر آسمانها و زمين و کوهها ، پس سرباز زدند از قبول کردن و بترسيدند از 

يار ظلم بدرستی که هست بس. برداشتن آن و برداشت آن را مردم، يعنی آدم از خداوند

» اداکردن«چنانکه امانت را که به معنی . کننده بر نفس خود و سخت نادان است 

  :خواجه حافظ گويد. مخاطب ابنای آدم اند. است، ادا نمی کند

    آسمان بار امانت نتوانست کشيد

 قرعه  فال به نام من  ديوانه  زدند
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ان به قوت ظلومی و  محمد بن جرير طبری می گويد که ظلومًا جهوال ، يعنی انس

چون ابنای آدم در . جهولی خود امانت را دريافت ، نه به معنی ظلم کننده و نادان است

و شيخ ابوسعيد ابوالخير نيز . آن وقت بالقوه بوده اند، قائل اضافه به خود کرده است

  :معنی اين بيت را به خود اضافت نموده، نظم کرده

 دی  برسر گور، زله  غارت  کردم

  پاکان را  جنب  زيارت  کردممر 

  کفاره آنکه روزه خوردم رمضان 

 در  عيد  نماز  بی طهارت  کرد

  قبل از فطرت آدم فرشتگان که عزازيل معلم شان بود، روزی به تماشای لوح محفوظ 

امروز به تماشای « گفنتد. عزازيل سبب مالل پرسيد. رفته، در غايت ماللت بازآمدند

از آنجا معلوم ما شد که عنقريب يکی از مقربان درگاه احدی . يملوح محفوظ رفته بود

تو دعا کن . ما هر يک از عاقبت کار خود هراسانيم . به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد

من . اين به من وشما نسبتی ندارد« ابليس گفت » .تا به يمن برکت تو از ما رفع شود

 ». اصال و استغفار نکردممدتی است که بر اين مطلع شده به کسی نگفته ام

  چون خلقت آدم تمام شد و روح به جسد درآمد، ماليک جمله به امر پروردگار سجده 

سبب سجده کردن ماليک آدم را اين بود که اسامی اشياء نمی . کردند، وی ابا نمود

و علم آدم االسماء کلها ثم « :قوله تعالی. حق عز و عال آن همه آدم را بياموخت. دانستند

پس .  بياموخت خدای تعالی آدم رانامهای همه مخلوقات58»عرضهم علی المالئکه

 پس گفت 59»فقال أنبئونی باسماء هوالء إن کنتم صادقين«. عرضه کرد بر ماليک 

 .خدای تعالی که خبر کنيد مرا ای فرشتگان نامهای اشياء اگر هستيد راستگويان

قالوا سبجانک ال « : که ما فاضلتريم از اوميافرين آدم را: رگفتار اول که گفته اند   د

ک پاکی و منزهی تو راست  گفتند مالي60»علم لنا اال ما علمتنا انک انت العليم الحکيم

مگر آنچه تو آموخته ای ما را بدرستيکه تو دانا ] را[خداوند نيست دانش ما . از نقايص

 .و حکيمی بدانستن کار ما

 گفت حق تعالی خبر کن و 61» فلما أنباهم بأسمائهمقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم«   و 

پس بياگاهانيد فرشتگان را و نامهای جمله اشياء . بياگاهان فرشتگان را به نامهاء اشياء
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و إذا قلنا « چون افضليت آدم ظاهر شد، جمله به سجده او در افتادند مگر ابليس . بگفت

 چون 62»ستکبر و کان من الکافرينللمالئکةاسجدوا و االدم فسجدوا اال ابليس أبی و ا

گفتيم ما به فرشتگان که سجده تحيت کنيد مر آدم را ، پس سجده کردند جمله مگر ابليس 

 .که سر باز زد و کبر کرد و بگشت اززمره کافرون

 63»قال يا ابليس ما منعک ان تسجد لما خلق بيدی استکبرت ام کنت من العالين    « 

چه باز داشت تو را که سجده نکردی مر آن کس را که گفت اهللا تعالی ای ابليس 

بيافريدم من به قدرت خود، بزرگی کردی از سجده کردن آدم يا بودی از خالف 

 کنندگان فرمان من؟

 گفت من بهترم از آدم که 64»قال أنا خير منه خلقتنی من ناٍر و خلقته من طين«

 .اک که جوهر سفلی بيافريدی مرا از آتش که جوهر علوی است و او را از خ

 گفت خداوند بيرون آی از صورت فرشتگی 65»قال فاخرج منها فانک رجيم   « 

بدرستيکه » إّن عليک لعنتی الی يوم الدين «.بدرستيکه تو رانده شده ای از رحمت من

 .بر توست لعنت من و عذاب تا روز قيامت

مرا مهلت ده تا روزی  گفت ای خداوند من ، 66»قال رب فانظرنی الی يوم يبعثون  « 

 67»قال فانک من المنظرين الی يوم الوقت المعلوم« .که برانگيخته می شوند اموات

که تو از مهلت دادگانی تا روزی که وقت معلوم است مرا، يعنی دميده  گفت ای خداوند

 .شدن صور اول

و که   گفت به عزت ت68»قال فبعزتک الغوينهم أجمعين إال عبادک منهم المخلصين  « 

 .هر آينه گمراه کنم جمله آدميان را مگر بندگان تو را که از فرزندان آدم مخلصانند

 گفت 69»قال فالحّق و الحّق أقول المالّن جهّنم منک و ممن تبعک منهم أجمعين   « 

. خداوند که منم حق و حق می گويم، به قول حق قسم است و حرف سوگند محذوف 

ود و راست می گويم هر آينه من پر کنم دوزخ را از تو سوگند ياد می کنم به راستی خ

 .و تابعان تو که فرزندان آدم اند

   چون آفريدن آدم با روح تمام گشت ، در حالت سنه که ميان خواب است و بيداری، 

 .از پهلوی چپ پاره ای اخراج کرد ، حوا را آفريد
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نفس واحده و خلق منها زوجها و يا ايها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من «  قوله تعالی 

 ای مردمان 70»بّت منها رجاال کثيرا و نساء و اتقوهللا الذی تساءلون به و االرحام

پرستيد و فرمان برداری کنيد خداوند خود را آنکه بيافريد شما را از يک تن يعنی نفس 

از هردوشان آدم عليه السالم و بيافريد از نفس آدم جفت او را و بپراکند يعنی پيدا کرد 

او آن . فرمان برداری کنيد خدای را به يگانگی پرستيدن . مردان بيشمار و زنان بسيار 

خدايی است که می خواهيد شما بدو يعنی به نام و به حق او حاجتهای خود از يکديگرو 

بدان گفت که پيش از نزول فرقان ، اهل کتاب چون از کسی چيزی می . به حق اقربا

از آن ارحام چشمها و . ی دادند به خدای يا به قرابتان واالرحامخواستند سوگند م

 به نصب خوانی، چنان باشد که فرمان برداری کنيد خدای را و» ارحام «اگر. اقربااند

، اين معنی وسيله ساخت ، خواسته بيت المال و ...عثمان . پيونديد خويشاوندان را

 .حکومت واليات ، به خويشان خود می داد

 :ب حوا را از آدم آفريدن ، يهود به پيغمبر صلی اهللا عليه و آله گفتند  در با

 » اگرآدم تمام خفته بودی چه می شد ؟     «

 » .مرد از کردار زن مطلقا خبر دار نمی شد«     حضرت گفت 

 » اگر بيدار بوده می آفريد چه خواستی شد ؟ «     گفتند 

 » .  کرد زنان را از مردان پرده نبايستی«     گفت 

 » اگر آدم را از حوا می آفريدی چه می شد ؟ «     گفتند 

 » .طالق در دست زن می بود«     گفت 

هر دو را در جنت .     برخی می گويند حوا را بعد از داخل شدن آدم در بهشت آفريده 

بخوريد جمله نعمتها وآالء مگر از ميوه اين يک درخت که بارش « جای داد وگفت 

ابليس خود را به در بهشت . مار وطاوس به دربانی بهشت مقرر گشتند » .د گندم بو

 . رسانيد ، وقتی که طاوس حاضر نبود ، نزد مار اظهار تآسف وتحسر نمود 

 » ترا چه شده که اين همه اندوه فرا پذيرفته ای ؟ «     مار گفت 

  ».به جهت تو و طاوس که با اين صورت نيکو خواهيد مرد «     گفت 

 » اگر فرمان حق باشد چه چاره ؟ «     گفت 

 » .من اسم اعظم می دانم وهرگز فنا نمی شوم «     گفت 
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 » چگونه ؟«     گفت 

    ابليس جواب داد که آسان است ، اگر سخن مرا می شنوی ، به شما ياد می دهم تا 

 .همچو من جاويد بمانيد 

 » اين سخن کدام است ؟ «     مار گفت 

 » .اينکه مرا در بهشت سير بفرمايد « ت     گف

حکم خداوند شده است که آدم در بهشت است ،  قدم بيگانه نمی بايد که در « گفت     

 . آنجا برسد 

تو مرا در دهان خود گرفته ببر ، سير بفرما وبيرون آر تا قدم من بدان مکان «     گفت 

 » .نرسيده باشد 

مار . ز خود را در ميان نهاد ، هر دو راضی گشتند     چون طاوس بيامد با او نيز را

« آن ملعون به مار گفت . آن مکار را در دهان گرفته ، برد وبهشت را سير می فرمود 

چون برد ، نوحه آغاز کرده ،به های های بگريست » .مرا در پای آن درخت گندم ببر 

 . سيد حوا با حور آنجا حاضر شده ، سبب بکا پر. آدم در خواب بود . 

برهان از اين روشنتر که هرکه ميوۀ اين درخت را بخورد ، جاويد بدينجا «     گفت 

. می ماند وشما را از خوردن اين منع کرده اند ودر اين باب سوگند به دروغ نيز خورد 

به قسم دروغ گفت آنچه می گويم  71» وقاسمهما انی لکمالمن الناصحين « قوله تعالی 

 .  ناصحانم نصيحتی است ومن از

    حوا سه دانه از آن گندم چيده ودو دانه را خورد ويک دانه را برای آدم عليه السالم 

 » .سبب منع به واسطۀ اخراج است « برد وگفت 

گفت » . فرمان الهی را دست باز نمی بايد داشت که مارا ضرر می کند «     آدم گفت 

انه ن وسوسه نمود که آدم نيز آن دوچندا» من دو دانه خوردم واو هيچ ضرر نکرد « 

اينکه در باب نخوردن آن ثمر عهد با آدم . را بخورد، سبب ضرر نکردن مرحوا را

 هنوز درمعده قرار 72» ولقد عهدنا الی آدم « . گرفته بود که عهد با مرد است نه زن 

نگرفته بود که تقاضای شکم پديد آمده ، لباسهای بهشت از سرو برشان دور گشت 

« آدم را به کوه رهوی سرنديب و حوا را در ديار . کم به اخراج هر پنج تن شد وح

که از بالد » ابلستان « مشهور گشته و شيطان را در » جده « که اکنون به » جهته 
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روم است ومار را در اصفهان وطاوس را در هندوستان انداختند وجمله را با هم 

 با ابنای آدم وبنی آدم ، را با هر دو چنانکه دشمنی شيطان ومار را. عداوت هست 

اکنون که سنۀ اربع واربعين والف هجرت است ، سال بر هفت هزار . ظاهر است 

وآدم دويست سال در آن مکان پر مالل . وصد وهفتاد است از هبوط آدم به سرنديب 

 بسر برده واز مفارقت بهشت ويکديگر می گريستند واز عصيانی که صدور يافته بود ،

آنگاه رحمت ايزدی شامل حال آدم شده ، توبه اش درجۀ .  غايت ندامت می زيستنددر

قبول يافت وبه موجب فرمان الهی آدم از سرنديب وحوا از جده به طلب هم ساعی 

گشتند ودر اين مقام که عرفات می خوانند ، مالقات افتاده ، بوسيله جبرئيل هم را 

ايضًا در آن . آن مکان موسوم به عرفات شدچون در آنجا معرفتشان افناد، . شناختند

کوه سرنديب ساکن گرديده، جبرئيل وی را زراعت نمودن تعليم گفت وگاو را مطيع 

ساخته، زمين شيار می نمود وتنور بستن ونان پختن آموخت وقبل از قبول توبه نيز 

 : شيخ نظامی راست . دويست سال آنجا مکث کرده بود 

                   رنگرزی کرد به هندوستانمدتی از نيل خم آسمان   

    چون جنت را ديده بود ، آواز ماليک آسمان اول را نيز می شنيد ، مدام کارش گريه 

خالق اکبر به جهت اطمينان . وناله بود ، قدش را کوتاه کرده ، به چهل گز قرار يافت 

ياقوت سرخ است وجايش قلب ابوالبشر، ماليک را فرمان داد تا بيت المعمور را که از 

  .فلک چهارم ، فرود آورده ، در اين مکان که کعبه است گذاشتند

وفرقه ای می گويند مقابل بيت .     به عقيده برخی اين موضع برابر عرش اعظم است

وبعد از وفات آدم مالئکه بيت المعمور را رفع کرده، به جای خود . المعمور است

 ، اين مقر را با سنگ وگل جای ساخته بود تا در طوفان شيث بن آدم عليه السالم. بردند

نوح عليه السالم زايل شد وحضرت ابراهيم عليه السالم را امر شد که خانه ای در اين 

 . مکان بسازد 

    آدم هزار سال پس ازپذيرفتن توبه در اين دار ناپايدار بسر برده ، در سرای سرور 

در حين .به يک سال ، اين جهان فانی را بدرود نمود انتقال نمود ، وحوا نيز بعد از آدم 

 .وفات آدم عليه السالم ابنايش به چهل هزار رسيده بودند 

 چو آدم رخت از اين محرابگه بست                 به جايش شيث در محراب بنشست
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. مدت حيات انوش بن شيث نهصد وپنجاه سال .     عمر شيث نهصد وچهارده سال

بردبن . مهالئيل بن قينان نهصد وبيست سال . ش هشتصد وچهل سالن انوقينان ب

اخنوق بن برد يعنی ادريس که به لغت سريانی نامش . مهالئيل نهصد وشصت ودو سال

، در وقت عروج سيصد وشصت  کثرت تدريس به عربی ادريس گفتنداخنوق است واز

 هفتصد ودو اربعين ملک بن متوشلخ. متوشلخ بن اخنوق نهصد ونوزده سال . ساله بود

.  نوح بن ملک، در مدت عمرش اختالف است73. وکسری که هشتاد ودو سال باشد

 اين مدت دعوات اوست ، يعنی هزار 74» فيهم الف سنة االخمسين عامًا « قوله تعالی 

به پنجاه سال کم در ميان قوم بوده، دعوت می کرده است وزياده از هشتاد کس 

دست نياز به درگاه  آنگاه دلش تنگ شده،.  از ذرياتش بودند نگرويدند واين جماعت نيز

رب ال تذر علی االرض من الکافرين « حضرت بی نياز کار ساز برآورده گفت 

تير دعايش به .   ای پروردگار من مگذار باالی زمين از کافران يکی را 75» ديارًا

امور گشت تا هدف اجابت رسيده ، به نشانيدن درخت ساج وترتيب ساختن کشتی م

چون کشتی تمام شد، . منتقم جبار خرمن حيات کفار را از رهگذر آب به باد فنا بر دهد

قوله . ذرياتش با او در کشتی رفتند جز کنعان نام پسر ومادر او که به او نگرويده بودند

 کافره بودند زن نوح به نوح و زوجه لوط 76» کفروا إمرأت نوح و إمرأت لوط« تعالی

و چون پسر خود کنعان را به دريا آمدن و دخول سفينه داللت کرد، وی ابا . به لوط

هرگاه که باران عظيم شدی، گوسفندان در دامن کوه برده، نگاه . وی شبان بود. نمودی

و اين نوبت هم  تصور آن بارانها کرده، به . داشتی و بعد از رفع باران به زير آوردی

 77»سأوی الی جبل يعصمنی من الماء« . گاه داردپدر گفت باالی کوه می روم تا مرا ن

و نوح عليه السالم گفت امروز هيچ چيز . در کوه جای خواهم گرفت تا مرا نگاه دارد

 چون 78»العاصم اليوم من امر اهللا « . تو را از فرمان خدای تعالی نگه نخواهد داشت

دارد، حق تعالی درهای کنعان گفته بود که بر کوه مأوا می گيرم تا مرا از طوفان نگه 

آسمان گشود،چهل شبانه روز از باال می باريد و از زمين چشمه ها پيدا شده می جوشيد 

فقتحنا ابواب السماء بماء منهمر « . تا آب از بلندترين کوههای عالم چهل گز درگذشت

 چون آب کشتی را از جای برداشت ، نوح عليه السالم گفت، 79»و فجرنا الرض عيونا

در   به نام خدای باد رفتن، او و استادن او،80ا»بسم اهللا مجريها و مرسيه« تعالی قوله 
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دهم شهر رجب، کشتی را آب برداشته، بعد از شش ماه، روز عاشورا که دهم محرم 

موالنا . است، باالی کوه جودی، ته بر زمين نهاد، دو نوبت گرد تمامی عالم برآمده بود

 : عليه می فرمايدجامی در نعت پيغمبر صلوات اهللا

 زجودش  گر نگشتی  را ه مفتوح

 نبردی  ره به  جودی کشتی نوح

  آن موضع را که از کشتی بيرون آمده، محل اقامت ساخته اند، به سوق الثمانين 

.  از سه پسرش سام و حام و يافث نسل مانده اند. اشتهار دارد، يعنی بازار هشتاد کس 

گويند از چهار پسر نسل مانده اند، صحتی ندارد، وی . دجمله ابنای آدم از اوالد ايشانن

را آدم ثانی می گويند و هو نوح بن ملک بن متوشلخ بن اخنوخ بن برد بن مهالئيل بن 

 .قينان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم 

 

 ]در ذکر انبياء[

 
ج به  نبی گفته اند شخصی باشد موصوف به اخالق حميده که در امر نبوت محتا    

ابنای جنس خود نبود و مبعوث به تبليغ رسالت باشد و به الهام يا منام يا شنيدن آواز 

 .هاتف غيبی با تکلم و رای حجاب

  و مرسل آنکه به اين معانی مکرم به ارسال ملک و فرمان بشر و مبتال به شدايد و 

 .محن و صابر بر اين و عازم بر قهر معاندان

آدم . ين صفات واضع شريعتی باشد مجدد و ناسخ ملت پيشين   و اولوالعزم آنکه با ا

پس بر . صفی رااولوالعزم نمی دانند که شريعتی پيش از آن نبود، تا او ناسخ آن گردد

ادريس و نوح و ابراهيم و موسی و عيسی وحضرت : اين تقدير اولوالعزم شش نفرند

 .محمد صلی اهللا عليه

. ميع کماالت باشد و دين وی منسوخ و بدل نگردد    وخاتم آنکه با اين معانی مکمل ج

پس خاتمی اخص از اولوالعزمی و اولوالعزمی از مرسلی و مرسلی از نبوت  باشد، 

از جمله انبياء سيصد . نبی را ارسال ملک الزم نيست و مرسل و غيره را هست

نفر را نام حمداهللا مستوفی در تاريخ گزيده نوشته که هفتاد و سه . وسيزده نفر مرسل اند
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يافته ام وسی و شش نفر را ورای حضرت ختمی پناه در فرقان مجيد نام هستند که با 

که به معنی خبر باشد مشتق » نباء«از » نبی« گويند81آن سرور بشر سی و هفت باشند

در قرآن صريح » راست دارنده«است و لختی به معنی بلندی اخذ کرده اند وبه معنی 

يعنی راست گوی راست » صديقا نبيا«ابراهيم می گويند در باب ادريس و . است 

 .دارنده

سام وصی پدراست و او را . سام و حا م و يافث:    تمامی ابنای آدم از سه پسر نوح اند

ارفخشد پسر سام است و کيومرث ابوالملوک . برخی شش نفر گفته اند. نه پسر بوده اند

که در  82و درج. له از بناهای اوستپسر ارفخشد و اسود که شهر نينوی و رحبه و اک

ميان ارباب تاريخ جز نامی از آثارش چيزی نيست والود که فراعنه مصر از نسل 

اويند و عيلم که عمارت خوزستان بدو منسوب است و هيتال پسر اوست و خراسان و 

اهواز و پهلو پسران اسودند و . کرمان و مکران پسران هيتال و عراق پسر خراسان

و ارم . 83ر پهلو و لورد که آذربايجان و اران و ارمن و موغان پسران اويندفارس پس

. » ارم«گويند واضع باغی است مشهور به باغ . که قوم عاد و ثمود از اوالد اويند

برخی بر آنند که ارم باغ شداد است که چون هود پيغمبر توصيف بهشت اهللا تعالی 

د از احفاد ارم است، اين باغ را اضافت بنابراين که شدا. کرد، وی در عوض بساخت 

  :انوری راست. بدو کرده ، ارم می گويند

 جايی که در آيد به نوا  بلبل بزمت

 جز جغد زيارت نکند باغ ارم را

حبش، قبط، بربر، زنگ، سند، هند، نوبه، :    حام بن نوح را نيز نه پسر گفته اند

 شام و روم از پسران اويند، او پسر تعز که. کوش، کنعان، جمله سياهان از نسل اويند

 .سام بن نوح است

: مؤلف ظفرنامه يازده پسر می گويد:    يافث بن نوح ، وی را نيز نه پسر گفته اند

ترک و خزرو سقالب وروس و شنگ و جين و کماری و تارخ و خلج وسدسان و غز، 

 . کرده ، ترک می خوانند- يافث–اوالد جمله را اضافه به پسر بزرگ 

        

 ذکر بعضی از اختالفات تواريخ ايام و ازمنه
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 به قول ابن عباس از هبوط آدم عليه السالم تا حال که سنه سبع اربع و اربعين و 

علمای تواريخ ابتدای از آفرينش . هفت هزار و صدو و بيست وسه سال ] است[الف

 .عالم و هبوط آدم گرفته اند، چه اگر اختالف بسيار است

بنی اسرائيل از بعثت موسی و اوالد . از وقوع طوفان و بعضی از آتش ابراهيم  برخی 

اهالی يمن از ظهور حبشيان . يونانيان و روميان از عهد اسکندر. اسمعيل از بنای کعبه

و فرق انام هر فرقه، . و قريش از واقعه اصحاب الفيل. قبطيان از تسلط بخت النصر . 

به جهت ... در عهد خالفت عمر بن الخطاب. ته اندواقعه ای عظيم را تاريخ می گرف

اسالم، هجرت حضرت خيرالبشر از مکه به مدينه را تاريخ ساخته الی يوم القيام در 

  .ميان اهل اسالم باقی خواهد بود

 

ر صلی                         ل از بعثت حضرت پيغمب ه قب ارس ک ذکر لختی از عدد و مدت ملک سالطين ف

 ممالک ايران نافذ فرمان پيغمبر صلی اهللا عليه و  بعضی که بعد از بعثت در     اهللا عليه و    

 بعضی که بعد از بعثت در ممالک ايران نافذ فرمان بوده اند و خلفا وائمه هدی

 

 ذکر شمه ای از ملوک فارس

 
پنج طبقه اند، اول پيشداديان، دويم کيانيان ده نفر، هفتصدو سی و چهار ] ملوک فارس[

چهارم اشغانيان هشت مرد، . و شصت و پنج سالسيوم اشکانيان دوازده کس، صد. سال

بيست و دو نفر می نويسند . اکثر هز دو فرقه را يکی دانسته اند. صدو پنجاه وسه سال

ايشان ملوک الطوايفند که بعد از اسکندر تا . و مدت ملک را سيصد و هجده سال

د اشک بن اشکانيان از اوال. خروج اردشير بن بابکان ، شهنشاهی در ميان نبوده است

پنجم . کيقباد] بن[دارايندو اشغانيان از احفاد فری برز بن کيکاوس بن کی فرزين 
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ساسانيه، سی و يک نفر، ملکشان پانصد وبيست و هفت سال از کيومرث تا يزد جرد 

 )؟(شهريار ، هفتاد و در اين مدت سلطنت چهار هزار و بيست و نه سال

 

    ذکرخلفای راشدين
  

مدت . اکثر وی را نيز از خلفای راشدين شمرده اند . م حسن عليه السالم پنج نفر با اما

خالفتشان از ثالث عشر ربيع االول سنه احدی عشر تا ثالث عشر ربيع االول احدی و 

 .اربعين، سی سال

 

 ذکر ائمه اثنی عشر

 
   از تاسع عشر ذی الحجه خمس و ثالثين هجری که ابتدای خالفت ظاهری حضرت 

نين عليه افضل الصوات و اکمل التحيات است تارمضان حجه اربع و ستين اميرالمؤم

ومأتين که زمان غيبت کبری صاحب االمر است، دويست و بيست و هشت سال و 

زيرا که غيبت صغری در عهد المعتمد علی اهللا العباسی و غيبت کبری . هشت ماه و نيم

 .در زمان الراضی باهللا واقع شده اند

 

 ]ی اميهذکر خلفای بن[
 

مدت خالفتشان از ثالث عشر ربيع االول احدی و اربعين . خلفای بنی اميه چهارده تن

 .تا ثالث عشر ربيع االول اثنی و ثلثين و مائه ، نود و يک سال

 

 ]ذکر خلفای بنی عباس[
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بنی عباس سی و هفت نفر از ثالث عشر ربيع االول اثنی و ثلثين ومائه تا سادس صفر 

پانصدو بيست و دو سال و دو ماه و بيست روز، و بيست . ست مايه ست و خمسين و 

 84.و سه سال نيز گفته اند

 

 ]ذکر خلفای اسماعيليه مغرب[

 
خلفای اسماعيليه مغرب چهارده تن از تسع و تسعين و مأتين تا ست و خمسين و 

 .85خمسمايه، دويست و شصت سال

 

 ]ذکر بعضی از سالطين زمان اسالم[

 
سی و پنج  ]و ماتين[ سه تن، از ثلث و خمسين و ماتين  تا ثمان و ثمانين صفاريه     

سامانيه ، نه . چند کس ديگر از ايشان به عاريت نشسته اند، داخل سالطين نيستند. سال

تن از منتصف ربيع االخر تسع و سبعين و ماتين تا خامس ذی العقده تسع و ثمانين و 

آل سبکتکين چهارده نفر، از تسعين و . بيست روزثلث مائه، صدو نه سال و پنج ماه و 

 .ثلث مائه تا خمس و اربعين و خمسمائه، صدو پنجاه و پنج سال

شصت و چهار ] تا تسع و ستمائه[     غوريان پنج تن، از خمس و اربعين و خمسمائه،

 .سال

ان و که ديالمه اند، هفده تن، از ذيقعده احدی و عشرين و ثلث مائه تا ثم آل بويه    

 .اربعين و اربعمائه ، صدو بيست و هفت سال

زمره اول که در تمامی ايران و توران و روم و حرمين نافذ : سلجوقيه سه فرقه اند     

فرمان بوده اند، چهارده نفر از تسع و عشرين و اربعمائه تا ربيع االول تسعين و 

لثين و خمسمائه ، صدو شصت و يک سال، شعبه دوم در کرمان از ثلث و ث

فرقه سيوم در روم وشام، چهارده . صدو پنجاه سال] تاثلث و ثمانين و ستمائه[خمسمائه

 .تن، از ثمانين و اربعمائه تا سبع مائه، دويست وبيست سال
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خوارزمشاهيه نه کس،از احدی ئ تسعين و اربعمايه تا شوال ثمان و عشرين و   

 .86ستمائه ، صدو بيست و هشت سال

بکر و شام نه تن،از احدی و ثمانين و اربعمائه تا احدی و ستمائه صدو    اتابکان ديار

 .بيست سال

که مالحده الموت اند، هشت نفر از ثلث و ثلثين و     اما شعبه ای از  اسماعيليه

  .87اربعمائه تا اربع و خمسين و ستمائه ريال صدوهفتادو يک سال

 .ست و سبعمائه، هشتاد و شش سالقراختاييه کرمان از احدی و عشرين و ستمائه تا   

سالطين مغول هالکو و اوالدش در  ايران سيزده نفر، از تسع و تسعين و خمسمائه تا   

در اين سال سلطان ابو سعيد سلطان . احدی و ثلثين وسبعمائه ، صد و سی و يک سال

ت محمد خدابنده که از اين طبقه پادشاه ذی شوکت بود، وفات يافته  در تمامی واليا

ملوک الطوايف فرمان فرما شدند که از امرای او بودند، خطبه و سکه به نام خود 

از آن جمله شيخ حسن . مزين ساخته ، هيچکدام سر به يکديگر فرود نمی آوردند

ايلکانی در آذربايجان و بغداد و محمد بن مظفر که مرد راهداری بود، در اصفهان و 

  فارس و اميره ها در واليات جيالن و سادات يزد و کرمان و شيخ ابو اسحق اينجو در

مير بزرگی درمازندران و سربداران در سبزوار و جونی قربانيان در سرخس و 

طوس و ملوک کرت در هری متمکن گشته، دم استقالل می زدند تا اميرنيمور گورکان 

 سالگی فی احدی و] نه[که در شب وفات سلطان ابو سعيد متولد شده بود و در سی و 

سبعين و سبعمائه ، از اوالد چنگيزخان سيورغتمش خان را به سلطنت برداشته امير 

حسين بن امير مسالوی بن امير قزغن راکه در اين زمان صاحب شوکتی مثل او بدان 

ديار نبود، در بلخ کشته، ماوراءالنهر و خراسان را در تصرف آورد و پس از چند سال 

 بالد شام و روم نيز تاختن کرد و ايلدرم بايزيدبن ديگر به جانب عراق نهضت فرمود تا

مراد غازی بن اورخان بن عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه را در روم گرفته 

اگر چه رونق رتق وفتق مهمات . مراجعت نمود و ملوک الطوايف جمله اطاعت کردند

القاب جمله با امير تيمور بود، برای حق شناسی، وطغرای فرامين مطاعه به نام و

به فاصله مقدار » سيورغتمش خان يرلغندن«سيورغتمش خان موشح گشت چنين که 

يعنی فرمان » تيمور گورکان سوزندن يرلغ«بند انگشتی زيرتر از آن می نگاشتند که 
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مسالوی بن امير قزغن و ] مير[وی به خواهر داماد امير حسين بن. است گورکان داماد

بی وفايی روزگارغدار و موافقت برخی از امرای آخر بنا بر .سالها مالزم او بوده

چه اگر امير . عاليمقدار بر وی تسلط يافته، آن امير دالور يعنی امير حسين کشته شد

. تيمور به قتل او راضی نبود، اما امرا حيات او را مستلزم ممات خود می دانستند 

ل کّر و فّر فی سنه زمانه مکار با امير تيمورنيز به سر نبرد که بعد از سی و شش سا

سبع و ثمانيه متوجه تسخيرخطای شده در شهر اترا فاتح حياتش دست تصرف از 

 .مملکت بدن کوتاه ساخت

 صحبت گيتی که تمنا کند

 با که وفا کرد که با ما کند

 :در تاريخ وفاتش گفته اند

 سلطان تمر آنکه چرخ را دلخون کرد

 از خون عدو روی زمين گلگون کرد

 ن سوی عليين تاختدرهفده شعبا

 88فی الحال ز رضوان سرو پا بيرون کرد

 در حين وفات امير تيمور ، سی و شش نفر از ذکور اوالدش در حيات بوده اند و از 

 .بنات مکرمات هفده مخدره در پرده عصمت می غنوده

 

 ]ذکر حدود مازندران[

 
 اشتهار ه رودسر   حد غربی طبرستان قريه مالط گيالن است و رای هوسم که اکنون ب

ند، می خوان» دوناچال« مازندران که اهالی آن ديار 89چار يافته وسامان شرقی دينار

» سپيدموله«طبر. داخل طبرستان است استنداربالتمام. قريب به شهر سارويه واقع است

 .مکانی است مثل خرماستان و گلستان باشد که عوام بيد معلق گويند استان اضافت

السفنديار الرجانی در تاريخ خود آورده که مازندران در مغرب است    محمدبن حسن ا

اين واليت را . چنانکه در کتب متقدمين همه جا مازندران را درآن ديار نشان داده اند

چون اين ديار در . موز نام کوهی است از چمن الر تا باالی تميشه. موزندرون گفته اند
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گفته اند و به کثرت استعمال لفظ و طول » موزاندرون«اندورن کوه موز کاين است، 

همو می گويد که کوه و . مدت اين نام از خواطر محو شده ، مازندران می خوانند

اين نام منوچهر . صحرا و دريای واليت طبرستان و مازندران را فرش وادگر گفته اند

د که در آن زراعت توان کر] است[اطالق کرد زيرا که فرش هامون و واد کوهستانی 

 .جر معرب گر است. فرش وادجر نيز نويسند. دريا را گويند» گر«. 

 

 ]ذکر تاريخ مازندران[

 
   اسکندربن فيلفوس رومی چون داراب االصغربن  داراب االکبرکيانی را کشت ، از 

در اين باب نامه به ارسطو که . می خواست که جمله را بکشد. اکابر فارس ايمن نبود 

ارسطو در جواب نوشت که اشراف .  از وی رخصت طلبيد در ماقدون بود نوشت و

فارس به حسب  و نسب خالصه ابنای آدم اند اگر آن زمره را بکشی، بجهت محافظت 

چون اين طبقه به روی کار آيند، فتور . مملکت محتاج به فرقه ادانی خواهی شد

ر فارس صواب آن است که هر يک از اکاب. عظيمی در ارکان مملکت پديد خواهد آمد

 .را واليتی بدهی تا از يکديگر ايمن نبوده، هيچگه برتو بيرون نمی آيند

   ذوالقرنين باستصواب ارسطاطاليس ، از اعيان فارس نود پادشاه در ممالک ايران 

نصب کرد که آنها را ملوک الطوايف می خوانند و ديار طبرستان و مازندران را نيز 

والی طبرستان . ز ايران به کشور ستانی مشغول شدهبه يکی از آنها داد و خود بيرون ا

در دست ديگر ملوک الطوايف کشته  در غيبت اسکندر رايت اقليم گيری بر افراشت و

بعد از اين قضيه، اسکندر واليت طبرستان و مازندران را به جسنشاه نامی داد تا . شد

عهد ذوالقرنين اوالدش مدت دويست وشصت وپنج سال در آن ديار سلطنت نمودند، از 

تا خروج اردشير بن بابکان ساسانی، در مدت سيصدو هيجده سال از جمله ملوک 

الطوايف بيست و دو نفر در فارس سلطنت کرده، اردشير بابکان ملک را يکی کرده و 

اوالدش سی و يک نفر نيز پادشاهی کرده، آخرين ايشان يزدجردبن شهريار بن 

فی سنه احدی و ثلثين هجری در دست آسيابان پرويزبن هرمزبن اوشيروان است که 

 .مروزی کشته شد
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   در عهد سلطنت ساسانيه ، ديار طبرستان و مازندران را گماشته هايشان می نشسته 

قباد فيروز بن هرمز بن يزد جرد بن بهرام گوربن يزد جرد االثيم بن بهرام بن . اند

ن است، واليت طبرستان و هرمز بن شاپوربن اردشير بن بابکان که پدر انوشيروا

وی قريب به پنجاه هزار مازندرانی رهی داشت و . مازندران را به پسر خود کيوس داد

 .می گويند» کوسان«آتشکده ای ساخته موسوم به اسم او 

    چون قباد فوت شد و موبدان به سلطنت انوشيروان اتفاق کردند، کيوس که برادرش 

 به مداين برد و طالب جنگ گشته ،شکست يافت و بود، از اين امر سرباز زده، لشکر

اسير شده، به استصواب موبدان به قتل رسيده و نوشيروان طبرستان و مازندران را به 

. اوالد امير سوخرا که يکی از امرای فيروز بن هرمز بن يزد گرد بن بهرام بود داد

وخرا، داد مهربن پنج نفرشان مدت صدو ده سال والی آن واليت بوده اند، زرمهر بن س

پس از آذر والش . زرمهر، والش بن دادمهر و دادمهربن والش، آذروالش بن دادمهر

، به گيل بن گيالنشاه گاوباره که از احفاد جاماسب بن فيروز ساسانی است، قرار 

 .    گرفت

چون قباد فيروز پادشاه گشت، در عهد او مزدک نامی دعوی پيغمبری کرده، اموال و 

زين سبب خلقی از رنود اوباش به دين او . يق را بر يکديگر حالل ساختنسوان خال

اکابر عجم به اتفاق، قباد را گرفته، برادرش جاماسب . در آمدند و قباد نيز بدو گرويد

خاقان سپاه عظيم بدو گسيل . قباد از زندان گريخته، نزد خاقان رفت. را پاد شاه ساختند

وی رقم عفو . ه جاماسب تا خراسان استقبال کردنداشراف عجم نادم گشته، همرا. نمود

بر جرايد جرايم جاماسب و ساير عجم کشيده ، خود خاقان را رخصت انصراف داد و 

ايالت ری و شيروان و خزر و ارمنيه را به جاماسب ارزانی داشت و خود به مداين 

 .رفت

 نرسی و بهوات .از وی چهار پسر ماندند.    جاماسب در خزر ساکن گشته، وفات يافت

نرسی که پسر بزرگش بود، به . و سرخاب و شيرخان که جد ملوک شيروان است

سلطنت نشسته، نوشيروان در صدد تربيت او بيشتر از پدر وی شد واو به فرمان 

نرسی نيز فوت . انوشيروان سد در بند شروان را که عوام از سکندر می دانند، ساخت

ند نوبت سپاه به گيالنات کشيده، باالخره شده، پسرش فيروز بر تخت نشست و چ
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وی را ازاين دختر، پسری تولد . مخدره ای از سالطين گيالن را به عقد خود در آورد

گشت و گيالن شاه را پسری در وجود آمده، گيل بن » گيالن شاه«نموده، موسوم به

هرجای گيالن منا، در] ا[جيل بن جيالن شاه گاوباره بعد ازپدرخود . گيالنشاه نام کردند

گذاشته خود به لباس مجهول با دو راس گاوبار کرده، از کنار به طرف طبرستان و 

چون مرد غريب بود، وی . و به درگاه آذر والش سوخرای نوکر شد] آمد[مازندران 

» گاوباره«را نمی شناختند و با دو راس گاو بار کرده ، بدانجا رفته، اسمش را به 

آذروالش از حسب و . از وی کارهای مردانه به ظهور آمدهدرآن ديار . تعبير کردند

محمدبن حسن االسفنديار می گويد که گاوباره بدان لباس در . نسب او خبردار گشت

آذروالش احوال او به يزدگردبن شهريار  .رويان رفته، آنجا را به حيز تسخير درآورد

 اين خارجی کيست يزدجرد در جواب قلمی نمود که. که سلطنت متزلزل داشت، نوشت

جواب ارسال داشت که وی از . آذروالش شمه ای از نسب او نوشته فرستاد. بازنمای

خويشاوندان ماست واليت رويان بدو بازگذاشته در توفير و تکريم او دقيقه ای نامرعی 

آذروالش رويان را به موجب فرمان بدو دست باز داشته، خود بعد از اندک . نگذار

وی بازی، از اسب افتاده بمرد و تمامی واليت استندار و مازندران وقتی، در ميدان گ

تا در سنه اربعين هجری وفات يافته، قبرش در جانب غربی شهر . مسخر گاوباره شد

و از » گنبد گاوباره«ساری، قريب به سوری که در قديم داشته، واقع است، مشهور به 

 پسر بزرگ بود، به جای پدر نشست دابويه که. دابويه و بادوسپان :وی دو پسر ماندند

می گويند، او بساخت ، مدت » وادی«و قريه دابويه هرهز پی مازندران که اليوم عوام

دابويه بن گيل بن گيالنشاه گاوباره بن فيروز بن نرسی بن . ملکش شانزده سال بود

بن جاماسب بن فيروز بن هرمز بن يزدجردبن بهرام گوربن يزدجرد بن االثيم بن بهرام 

شاپور بن شاپور ذواالکتاف بن هرمز بن نرسی بن بهرام بن بهراميان بن بهرام بن 

 .هرمز بن شاپور بن اردشير بن بابکان ساسانی

 

 ]اسپهبد فرخان[
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   چون دابويه وفات يافت ، پسرش اسپهبد فرخان که ملقب به ذوالمناقب و بانی شهر 

 را فرمود تا شهر ساری را در  نام نوکر خود90سارويه است، به ملک نشست و باو

آنجا که ديه اوهراست بسازد و ساکنان آن مقام که اليوم شهر آنجا واقع است، به او 

. بساخت و اسپهبد در آمل اقامت می نمود رشوت وافر دادند تا شهر را در اين موضع

 چون بلده تمام شد و فرخان به تماشای آن رفت و خيانت به او معلوم شد او را گرفته

. شد» باواويجمان« از اين جهت نام آن ديه. از حلق آويخت» باواويجمان«در قريه 

و از آن زر رشوت که باو گرفته بود،قريه . می گويند» باوجمان«عامه آن ديار 

دينار کفشين يعنی از زر کفش . می خوانند بساخت» دوناکوش«را که » دينارکفشين«

بعد از اتمام بلده، . کرد » سارويه«ر خود بها ساخته شده وشهر را موسوم به اسم پس

جمله اعيان آن نواحی را طلب نمود تا بر آنها منت نهد که به جهت شما شهر و بازار 

« چون حاضر شدند پرسيدند. وحمام ساخته ام که به اسم شما در اطراف بالد شيوع يابد

ساری و فرح آباد گفتند شهرخواستان بن زردستان ما بين » کسی مانده که نيامده باشد؟

و حصيرهای کمينه در آنجا می بافند . 91می گويند» شيرخواست«واقع است، اليوم 

وی قاصدی را در منزل . اسپهبد قاصدی به طلب شهر خواستان فرستاده ، طلب نمود

فرودآورده، همان شب از اجناس و اسباب واليت مازندران و طبرستان ، ده خروار 

را به ساری رسيد و آن ده خروار اسباب را که همه از اين بار کرده، روان شد و صبح 

ديار به هم می رسيدند و چيزی که از واليت های بيرون آوردند داخل نبود، به درگاه 

خبر دادند که شهرخواستان نيز آمده ، مجلسی در غايت ابهت آراسته . اسپهبد فرودآورد

آنگاه . ود به مکانی قرار گرفتند ، اعالی واليت را بار داد تا هر يک در خور مرتبه خ

ای اعيان واليت شما مردمانی بوديد در ميان جنگل و  «اسپهبد به تکلم در آمده گفت 

روستاها ساکن و بی بهره از آنچه مثل ماکول و ملبوس و مشروب که ساکنان بالد 

 به جهت شما شهر و بازار وکاروانسرا. عراق و فارس و آذربايجان به کار می بردند 

ساختم تا تجار و اهل حرف از هر ديار به شهر شما بيايند و توسعه در معاش شما به 

هم رسد و نام شما دراکناف عالم سمر گردد و همانا آنچه کردم از اين جهت مستوجب 

 » مدح و تحسين هستم يا نه؟
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    جمله زبان به مدح و ثنايش گشودند جز شهرخواستان که سر به زير افکنده، نشسته 

او اصال . اسپهبد ديد که ارباب واليت همه آنچه شرايط دعا بود، به جای آوردند. ودب

تورا چه شد که مانند اسبان سر در زير انداخته، هيچ نمی «گفت . سر باال نکرد 

با من محقر « شهر خواستان بر پای خواسته ، دعا و ثنای او بجا آورده و گفت» گويی؟

 بطلبيد تابنده نيز در سلک مداحان منتظم پادشاه در نظر خود. بضاعتی هست

چون آوردند ازملبوسات واليت کتانهای . فرمود که آنچه آورده است بيارند».گردد

لفوری وشالهای آنجاو ديگر اقمشه که شعربافان از ابريشم می بافند و مرغهای مثمن و 

اثمار و گوسفند ومسکه و زعفران وبرنج و شکر و خربوزه و هندوانه  واز هر گونه 

آفتاب دولت و سلطنت « :آچار که همه از اين واليت می خرند، به نظر گذرانيده گفت

اينها تمام از اين واليت به هم می رسد که هيچ چيز نه از . پادشاه تابنده و پاينده باد

ابنای آدم را زياده از اين ماکول و مشروب و . عراق و فارس و آذربايجان آورده اند

هرچه ساکنان بالد بدان محتاجند که از جاها برايشان بيارند، . ر می آيدملبوس به چه کا

امروز که پادشاه . ما در ميان جنگل و روستا داريم و کسی ازحال ما با خبر نيست

از اشياء اين ديار . شهری ساخته است، اجانب از هر ديار روی بدينجا خواهندآورد

کام واليات بيرون، سپاه بدينجا کشيده، يافت، بسی برنخواهد آمد که ح] خواهند]وقوف 

اما چاره . اسپهبد دانست که راست می گويد».از تصرف و رياست ما بخواهند برد

 .نبود

   در عهد او مصقله بن هبيرة شيبانی از جانب يزيد بن معاويه عليه العنة لشکر به 

.  گشتطبرستان آورده، مدت دو سال جنگ کرد و در کندسان کجور فوت شده، مدفون

جهل زيارت می کنند که از  عمارت محقری بر قبرش ساخته اند عوام از روی

وی در زمان خالفت حضرت اميرالمومنين علی قريب به بيست . اصحاب پيغمبر است 

هزار خانه دار را که به صوب مخالف از آن حضرت فرار نموده، اسير شده بودند به 

و از ادای وجه تهاون ورزيده نزد . ده بودصد هزار دينار فديه متعهد شده ، خالص نمو

معاويه رفت و حضرت امير فرمود که در بصره خانه وساير عماراتش رامنهدم 

وای بر آن ملعون که بد ذاتيش به حدی باشد که آن حضرت به انهدام عمارتش . ساختند

 .فرمان دهد
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زيد بن    ايضا در عصرش فی عهد سليمان بن عبدالملک بن مروان بن الحکم ، ي

المهلب نيز به جرجان و مازندران آمده، به مبلغ کلی با اسپهبد فرخان صلح کرد 

وسليمان نوشت که چندان مال از طبرستان و مازندران يافته ام که قطارهای شتر از 

بسی برنيامد که سليمان مرده، امر . طبرستان تا دمشق اگر متوالی باشند کفايتش نيست

يز بن مروان بن الحکم قرار گرفت وآن مال  از او طلب خالفت بر عمر بن عبدالعز

مکتوبش ظاهر ساخت ، مّصر گشت که چيزی به " يک دينار نيافته ام: " گفت. نمود

در حيات عمربن عبدالعزيز اسير . دستم نيامده ، وی را در زندان حلب محبوس ساخت

 .چون خبر فوت عمر بدو رسيد، از زندان حلب گريخته. زندان حلب بود

خلقی ] و[  يزيدبن عبدالملک خليفه گشت و آل ملهب پس از کارزار بسيار کشته گشتند

 .از يمين و يسار مستاصل گشتند

داذمهربن .    فرخان بعد از هفده سال سلطنت وفات يافته ، پسرش داذمهر پادشاه گشت

] لیکردبا[فرخان دوازده سال ملک رانده ، پسر خود خورشيد را به برادر خود سارويه

نام وصيت کرد که ملک را به امانت نگاه داشته، خورشيد که صغير بود، چون به سن 

برادرش هشت سال ملک را به امانت نگاه داشته ، به خورشيد . رشد رسد، بدو سپارد 

 .سپرد

. کوه تلدشت   ديگر اسپهبد خورشيد بن داذمهربن فرخان وی نود وسه زن داشته، از

ندران به تصرف ابوجعفر دوانقی درآمده ، اعراب تسلط در عهد او طبرستان و ماز

 .يافتند

   سبب فتح طبرستان و مازندران اينکه ابو مسلم در عهد ابوالعباس سفاح که خليفه اول 

است از آل عباس به اراده گزاردن حج عازم ديار عرب شده و نخست به آستان خالفت 

می گفتند ويکی از مداين سبعه است " انبار" آشيان سفاح در مدينه هاشميه که در قديم 

ابومسلم معروض داشت . رسيد و سفاح استقبال فرمود، به عظمت هرچه تمامتر بار داد

گفت برادرم ابوجعفر قبل از تو اين . که امسال امارت قافله حاج را به من تقويض نمای

 وی آزرده خاطر گشته  نزد. خواهش کرده است، و گرنه ملتمس تو مبذول می شد

ياران اظهار کرد که ايشان خود مالزم کعبه اند ، می بايست که اميری حاج را امسال 

به من باز گذارند و روان شده يک منزل برابوجعفر پيشی گرفت و درآن سفر 
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منادی فرمود که هيچکس . چهارصد قطارشتر مطبخ و بارخانه ابومسلم را می کشيدند

نوبت برخوان حاضر شده، آنچه خواهند روزی دو . از اهل قافله ديگ دربار نکنند

تناول نمايند و در حرمين نيز چندان خيرات از او صدو يافت که او را امير حقيقی و 

در رجعت، ابوجعفر يک منزل بر ابومسلم پيشی . ابوجعفر را امير مجازی گفتند

گرفت، چون به بثر معونه رسيد، خبر فوت ابوالعباس سفاح شنيده، مکث نمود تا 

روزی در . سفاح خوب صورت ترين اهالی آن روزگار بوده. سلم بدو ملحق شدابوم

اللهم انی ال اقول کما « آيينه چهره خود را ديده از حق تعالی عافيت و طول عمر کرد 

قال سليمان بن عبدالملک و انا الملک الشاب ولکنی اقول اللهم عمرنی طويال فی 

ن دعا، از بيرون آواز شخصی شنيد که با  مقارن اتمام اي92»طاعتک ممتعا بالعافيۃ

آن شخص » .ای فالن مدت ميان من وتو شصت و سه روز مانده است« ديگری گفت

آزرده گشته آيينه را بر زمين زد و در حال تطير گرفته، » .بلی چنين است« گفت 

بعد از چند روز آبله بيرون آورده ، روز شصت و . دوات و قلم برداشت و تاريخ زد

 .وت شدسوم ف

يابن عم می بايد کهبه سرعت «   و ابومسلم چون در بثر معونه رسيد ، ابوجعفر گفت

 » .تمام خود را به کوفه رسانی، مبادا که با ديگری از بنی عباس بيعت نمايند

 -عم سفاح–   ابومسلم به ايلغار با ده سوار جرار به کوفه در آمد و مردمان با داود 

بعد از دو روز نيز .  را ديده، ترک بيعت داود نمودندابو مسلم. بيعت می کردند

حال آنکه سفاح چون خليفه شد گفته بود که از بنی . با وی بعت کردند . ابوجعفر رسيد

عباس هر که امارت لشکر اختيار کرده، مروان حمار را به قتل آورد، بعد ازمن خليفه 

 کار را قبول کرده ، با مروان  اين–عبداهللا بن علی بن عبداهللا عباس –عم سفاح . اوست

چون خبر فوت سفاح . جنگها کرد ومقتول ساخت و در مصر و شام حکومت می نمود 

و بيعت ابوجعفر بدان ديار شايع گشت، بنا بر سخن سفاح ، سپاهی که همراه او بودند با 

بيست و يک جنگ ميان هر . منصور، ابو مسلم را به دفع او فرستاد. وی بيعت کردند

آخر عبداهللا عباس به هزيمت نزد برادر خود که . شده، هر بار ظفر ابومسلم را بوددو 

. وی نتوانست حمايت او کرد، گرفته نزد ابوجعفر فرستاد. حاکم موصل بود رفت 

ابوجعفر از نهايت بخل و . محبوس کرد، طعام بسيار دادند و آب بازگرفتند تا بمرد
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 فرستاد تا اموال علی عباس و مقتوالن سپاه  را به معسکر ابومسلم93خست ابوالخصيب

من «ابومسلم از اين عمل شنيع آزرده گشته، گفت . او را بجهت او ضبط نموده بياورد

از روی » .در خون چندين هزار کس امين بودم ، چه شد که به اموال ايشان خائن گشتم

 زم حمايت خودابوجعفر او را مستل. قهر و غضب سوار شد تابلده ری عنان باز نکشيد 

. التجا به هر صاحب تدبيری که بود می برد که نوعی نمايند تا باز گردد. می دانست

مکاتيب فريب آميز، مصحوب رسوالن چرب زبان متعاقب روان می کرد و عم خود 

ابومسلم چون از . داود را نيز فرستاد که ميان او و ابومسلم قواعد مودت مستحکم بود

يا بن عم : مضمون مکاتيب آنکه . زان متوالی بدو می رسيدندت ، مجمعقبه حلوان گذش

مرا در دست چندين هزار دشمن گذاشته به کجا می روی؟ عراق و خراسان خود از 

 .تست بازآ  که بالد مصر وشام را به جهت خود ضبط نمايی 

   ابو مسلم چون به ری رسيد مکث نموده، در ماندن و به خراسان رفتن و نزد 

مراجعت کردن را مترددشده، با خداوندان خرد مشاورت می نمود، جمله می ابوجعفر 

حال من و ابوجعفر را «روزی با مالک بن هاشم خزاعی گفت » .نمی بايد رفت« گفتند

چنانکه وقتی شيری رانی در کف پا خليده، در بيابانی افتاده بوده «گفت» چون می بينی

ن جراحت جمع گشته، از الم آن است و حرکت نتوانست کرد و چرک و ريم در آ

مردی بدان موضع وارده شده شير را بدان حال . زبيروزفير آن به کره اثير می رسيده

پيش رفته » آخر خلقی است از مخلوقات خالق اکبر «ديد و ترحم به حالش نموده گفت 

، نی از کف پايش بيرون کشيد، چرک و ريم خارج شده، درد تسکين يافت و فارغ 

فرياد برآورد که من تورا از چنان بليه . است شد و آهنگ دريدن آن مرد کردگشته، ر

 رهانيده ام، به چه حجت مرا می دری؟

تو بلفضولی، می تواند بود که شير ديگر را به باليی مبتال بينی و به «    شير گفت 

ين استخالص وی کوشيده ، فارغ سازی ، او نجات او نجات يافته بيايد و به قهر وجبر ا

 ».سرزمين را از من بستاند، مرا آواره سازد

   و اين مثل بدان گفت که يعنی بنی عباس را تو بيرون آورده به خالفت نشانيده ، تو 

را بدان می کشند که مبادا ايشان را برانداخته ، طايفه ديگری را بر سرير خالفت 

  .بنشانی
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از محافظت آن دست باز دارم ، نهالی را که من غرس نموده ام، اگر «   ابو مسلم گفت

عازم دارالخالفه گشته، خزانه خود را به » .رهگذريان خواهند کند و دور انداخت 

سنباط محبوس نيشابوری که معتمد و معتمد عليه بود،سپرد و درخلوت بدو گفت که 

اگر درباب آوردن خزانه کتابت من به تو برسد که مهر من نيمی در کنارش مسکوک 

خزانه را .  و اگر مهر تمام در کتابت منقوش بود بدان که من زنده نيستم باشد بفرست

ابوجعفر معارف بنی هاشم را به استقبالش . وصيت با سنباط درست کرده برفت. مده

روز . تا سه حال روز بر اين منوال بود. فرستاده، به عظمت هرچه تمامتربار داد

] و[ بود و از وی آزرده گشته بودچهارم عثمان بن نهيک را که اول نوکر ابومسلم

نوکر خليفه شده، با سه سرهنگ ديگر، در حجره ای از قصر خود با سالح تمام پنهان 

در وقت . من آغاز شکايت خواهم کرد. امروز چون ابومسلم نزد من بيايد«کرده، گفت 

و تقرير گناهان، چون دست بر  دست بزنم، به شمشير آخته بيرون آييد وخاطر مرا از ا

 ».فارغ سازيد

   روز چهارم که ابو مسلم تنها به دستور ديگر روزها به دارالخالفه رفت، دربان 

ابومسلم نزد . شمشير از او بستد که با سالح در مجلس خليفه رفتن باعث بی ادبی است 

 .منصور رفته، از دربان شکايت نمود

 خليفه بودم، در من برادر. هيچ می دانی که با من چها کرده ای«   منصور گفت

من در مجلس بوده،از داعيان ما خواجه سليمان بن کثير را که ... خراسان پيش تو آمدم 

وزيرت بود کشتی و عمه مرا زن کرده می گفتی که من از اوالد سليط بن عبداهللا بن 

چون جرائمش برشمردن گرفت، ابومسلم گفت «. حکايت سليط طولی دارد » .عباسم 

آن چهار . خشمش زياده گشته، دستها برهم زد » .می بايد کرداز گذشته ياد ن« 

يا اميرالمومنين مرتبه من نازلتراز آن است که «گفت . سرهنگ آهنگ ابومسلم کردند

ابوجعفر لگدی بر دهانش . و درپای ابوجعفر افتاد ».تو را اين همه خشم بايد گرفت

از داعيان هر کس که رده، ضاربان کارش را ساختند و جسدش در گليمی پيچيده، 

درمی آمد، بدو می نمودند و همان ساعت پی ارسال خزاين از زبان ابومسلم کتابتی به 

سنباط دانست که کار ابومسلم . سنباط نوشته، مهرش را درست بدان مکتوب ردند

از خزاين آنچه به کار می آمد، به جهت مشارکت ملت ، نزد اسپهبد خورشيد . نيست
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را بر لشکر قسمت نموده ، جنگ را آماده گشت و می گفت که چون گبرفرستاد و تتمه 

ابوجعفر می خواست که ابومسلم را بکشد ، به صورت مرغی شده ، پرواز نموده و 

خلقی بر سر او جمع گشته، از . حاال در فالن قلعه مصاحب مهدی بن ابو جعفراست

 .ار اسير کردری به قزوين تاختن کرد و زنان و فرزندان اهل اسالم  را بسي

   خليفه جهوربن مرارالعجلی را به جنگ او فرستاد و در روز مقاتله زنان و فرزندان 

. مسلمان را بر شتران سوار کرده، پيش صف نگاه داشت، تا آالت حرب برآنها بخورد

اعراب عملی چند کرده، شتران رميدند و موجب شکست لشکرش اين شد وموازی 

او سالم مانده، به جانب اسپهبد . ر آن معرکه به قتل رسيدندهشتاد هزار نفر از سپاهش د

چون .  را به استقبال او فرستاد -طوس-اسپهبد پسر عم خود. خورشيد روان شده

وی . پنداشت که او نيز فرودخواهد آمد. نزديک رسيدند ، طوس بی تعظيم پياده گشت

دم بی حرمتی شرط من يکی از بنی اعمام اسپهب« طوس گفت. همچنان سواره می راند

طوس سوار گشته پهلوی او می راند تا به هنگام فرصت » اسپهبد کيست؟«گفت«. نبود

. شمشيری زده سرآن گبر پر کبر را از بدن خبيث جدا ساخت و پيش اسپهبد برد

. خورشيد بر طوس نفرين کرد که اين مردالتجابه مامی کرد ، مروت نبود آنچه کردی

گيالنيان اين لفظ را به  معنی تکبر فهميده ، متکبر را می . ههرگز به تکبر او کسی نبود

 .گويند که فالن بغايت سنباط دارد و سنباط نام شخص متکبر است

خزانه ابومسلم را از خورشيد «  را در ری فرستاده گفت- مهدی-   ابوجعفر پسر خود

 می شناسم و چون طلب طلبيدند ، بر انکار اصرار نمود که نه ابومسلم را» .طلب نمای

نه خزانه او را ديدم و شصت استربار از اجناس طبرستان که ده خروار زعفران وده 

خروار ناردان و ليمو و آچارهای اين واليت و کتانهای لفوری و شالها و چند خروار 

ماهی خشک و بر هر استری کنيزک خوب شکل و بر سر استر ديگر غالم ساده روی 

– بر سر بار شصت استر بودند، مصحوب فيروز نام چنانکه سی کنيزک و سی غالم

مهدی پيش پدر فرستاد که در باب .  با سرسنباط نزد خليفه فرستاد-حاجب بزرگ خود

 .منتهز فرصت می بايد بود. خزاين ابومسلم به اسپهبد چيزی نمی بايد گفت 

ان شد و    خليفه استمالت نامه ای بدو نوشت ، باطنا درصدد تسخير مازندران و طبرست

عبدالجباربن عبدالرحمن که بعد از ابومسلم در خراسان حکومت داشت دعوای استقالل 
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 که در ری -مهدی-ابو جعفر پيش پسر خود. کرده، نام خليفه را از خطبه و سکه افکند

بود فرستاد که نزد اسپهبد خورشيد رفته، رخصت بطلب که پدر می خواهد تا بر سر 

اگر همه از يک راه بروند، علف و عليق الدواب .  بفرستدعبدالجبار در خراسان سپاه

اسپهبد نزل و علوفه . ده هزار کس هم از کنار دريای طبرستان بروند. وفا نمی کند 

 .مهيا سازد

ان مرد بواسطه غيرت عجميت می .    مهدی به جهت رخصت ، مرد عجمی را فرستاد

خورشيد اجابت نموده، . زاردخواست که خورشيد جواب بگويد اما در ظاهر پيغام بگ

 . آن مرد رخصت انصراف طلبيد و بيرون آمد

برو «حاجب خورشيد را گفت .   بازديد که بغايت نادان است قصد خليفه را نمی فهمد

. حاجب رفته، پيغام ادا کرد» بگو تا مرا در خلوت بطلبد که سخن دارم بدو بگويم 

ظاهرا خام «حاجب گفت» .خن دارداين مرد همين لحظه از پيش من رفت چه س« گفت

. حاجب آمده بگفت» .برو بگو دراندرون حرم رفته است«گفت» .طبعی خواهد کرد

دريغ که قضا بجهت رضای «گفت. مرد عجم دانست که چه فکر کرده نطلبيده است

خليفه ، پرده جهل از ديده عقل اين مرد فرو آويخته است تا حالتی را که چون روز 

بعد از چند روز لشکر از کنار . و سوار شده برفت» .ار نمی بيندهويداست، خفاش و

دريای طبرستان در اهتزاز آمده، چون به اهلم رستاق رسيدند، عمربن العال که سالها 

در طبرستان بوده، کوچه ها و شوارع آن واليت را نيک می دانست ، آمل را تاخت 

 .کرد واسير و برده بسيار گرفت

، عيال و اطفال را در مغازه ها به راه سواته کوه، کمر کوهی را    اسپهبد واقف گشته

نقب زده، ملتجا ساخته و ده ساله آب و آذوقه در آنجا مهيا کرده و به چوب بندی، راهی 

که زياده از يک نفر نتواند رفت بر ديوار آن کوه بسته برد و خود در ديلمان رفته، 

 . سپاه مشغول داشتدفاين از مازندران می آورد و به جمع کرده

ابوالخصيب از راه شاه کوه و مولی المثنی ابن حجاج ] به سرداری [    جيوش خليفه 

از جرجان به هم پيوسته ، يک سال و چهار ماه در پای آن مغاره نشسته وبائی در آن 

بقيه استغاثه نموده، فرياد برآوردند و امان . مغاره شيوع يافته، بسيار کس مردند

ردار آن سپاه به شرط رضای خليفه امان داده،به زير آوردندو جمله نسوان س. طلبيدند
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ابوجعفر مخدره ای از مخدراتش به زوجيت تصرف . را به جانب بغداد ارسال نمود

اعيان . کرد و يک دخترش را نيز به يکی از بنی عباس که خويش نزديکش بود داد

. ز دارد تا مطيع فرمان باشد دارالخالفه التماس نمودند که واليت را بدو دست با

استمالت نامه و فرمان  حکومت واليت مرقوم نموده، بريدی را به سرعت هر چه 

وی در آن مدت به ديلمستان نشسته ، پنجاه هزار مرد جمع کرد و . تمامتر روان ساخت

خبرتسخير قلعه و اسير افتادن زن و فرزندان در اثنای راه بدو . از کنار دريا می رفت

دولت آل . مدت سلطنت او پنجاه و يک سال. از غايت اندوه زهر خورده بمرد. درسي

 .گاوباره در مازندران بدو منقرض شد اعراب تسلط يافتند

 

 ]سالطين آل باوند[
 

باوبن ] نسبت به[   طايفه ديگر از سالطين مازندران که آل باوند و باونديه می گويند ، 

ايشان سه طبقه اند از ابتدای . يوس سبق ذکر يافت احوال ک] . کرده اند[کيوس بن قباد

ابتدای . دو نوبت ديگر ملک از تصرفشان بدر رفته، باز تسلط يافتند. سلطنت تا آخر 

 94.دولت باونديه از خمس و اربعين هجری تا خمسين و سبعمائه، هفتصد و پنجاه سال

 .الثمائه طبقه اول چهارده نفر ازخمس واربعين هجری تا سبع و تسعين و ث

 .   فرقه دوم هشت تن، از ست و ستين و اربعمائه تا ست و ستمائه

شابوربن .    زمره سيوم هفت کس از خمس و ثلثين وستمائه تا خمسين و سبعمائه

کيوس بن قباد ساسانی که برادرزاده نوشيروان بود، بعد از قتل پدر در دست 

باوبن شاپور . روان فوت شدنوشيروان، خدمت عم می کرد و در عهد هرمز بن نوشي

که اصل قبيله است، از جانب پرويز حکومت اصطخر وعراق عجم و آذربايجان 

چون نوبت ملک به پوران دخت بنت خسرو پرويز رسيد، از خدمت زن عار . داشت

اعيان طبرستان . کرده، مجاور آتشکده کوسان که جدش کيوس بن قباد ساخته بود گشت

پس از پانزده سال ملک . کده بيرون آورده ، پادشاه ساختند و مازندران وی را از آتش

خشت زوبين است وی در . فی ستين هجری، والش نامی خشتی بر وی زد بکشت

.  از وی سرخاب نام پسرصغيری مانده بود. خمسين و اربعين هجری به ملک نشسته
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.  می داشت باغبانی برده، پنهان95مادرش از بيم آذروالش، در کنار سارويه به منزل

 در منزل آن باغبان، کودکی در -سپاهی کوالئی–بعد از هفت سال، خورزاد خسرو 

گفت » پسر اين باغبان است«گفتند . غايت حسن و جمال ديده، احوال تفحص نمود

پسرباوبن « گفتند. آخر کار به تهديد انجاميد. نگفتند» .نمی تواند بود، راست بگوييد«

و را در قريه کوال که به اطراف جنوب ساری واقع خورزاد خسرو، ا» .شاپوراست

ساکنان کوال و قاطنان کوه قارن که قريب هزار جريب است بر سر وی . است ببرد

 مدت. و شبيخونی بر والش قاتل پدر زده، به قتل آوردند.جمع شده، به سلطنت برداشتند

يروز بن ملک سرخاب سی سال و هوسرخاب بن باوبن شاپوربن کيوس بن قباد بن ف 

هرمز بن يزدگرد بن بهرام بن شاپوربن شاپور ذواالکتاف بن هرمز بن نرسی بن بهرام 

ملک «اين فرقه را . بن بهراميان بن بهرام بن هرمز بن شاپوربن اردشير بن بابکان 

بعضی از ايشان کوه و . می گويند که جبال هزار جريب محل اقامتشان بوده» الجبال

 . اشته اند و برخی تنها کوهستان رادشت هر دو را به تصرف د

سرخاب بن مهر مردان بن سرخاب بن باو .   مهرمردان بن سرخاب ملکش چهل سال

در سنه احدی و اربعين و مائه باونداد بن هرمزبن الندای بن . بيست سال ملک رانده

ابو جعفر منصور، ابوالخصيب فرزدق را بر سر او . سوخرا در قتل اعراب اتفاق نمود

 .او در حصاری متحصن شده. ستادفر

وی در ثلث و اربعين و مائه .   ابوالخصيب جمله حصارهای جبال را از او باز گرفت 

 .خود را به زهر هالک ساخت

–  شروين بن سرخاب بيست و پنج سال حکم رانده، مهدی بن ابوجعفر، پسر خود 

يار بن شروين، شهر.  را در ستين و مائه برسر وی فرستاده، مستاصل ساخت-هادی

  .ملکش بيست و هشت سال

  جعفربن شهريار بن قارن که خروج داعی کبيرحسن بن زيد بن محمدبن اسمعيل بن 

 .حسن بن زيد بن امام حسن عليه السالم در عهدش بوده، ملک جعفر دوازده سال

 که نخستين مسلمان است از اين طبقه، سی سال - برادر جعفر-   قارن بن شهريار

 رستم بن سرخاب. مازيارو سرخاب: نده ، در گذشت و از وی دو پسر ماندندملک را

بن هرثمه بن اعين، به  زمان او رافعملک نشسته، در بن قارن، پس ازجد به
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صوابديدش لشکر به هزار جريب برد و بعد از چند ماه رستم را گرفته، در قلعه ای 

 .محبوس نمود تا بمرد ملکش بيست و نه سال

 رستم نيز محبوس بود تا وقتيکه رافع بن هرثمه از عمرو ابن ليث مغلوب   شروين بن

و مقتول شد و عمرو نيز از اسماعيل سامانی مغلوب و اسير گشت و در بند خلفای 

افتاد و بمرد و به معاونت امير اسماعيل سامانی از حبس خالص شده، به ] بغداد[

نی به قصد ری نخست به سلطنت رسيد ودرعهد اونصربن احمدبن اسماعيل ساما

وی طرق و دروب جبال بر اوبسته تاسی هزار دينار نگرفت . هزارجريب آمد

 .سی و پنج سال] ملکش. [بدر روند از ملکش] نداد[راه

   شهريار بن شروين بن رستم معاصر رکن الدوله حسن بويه بوده،سيده زوجه 

دارای بن شهريار . لسلطنت سی و هفت سا. فخرالدوله بن رکن الدوله خواهر اوست

 96.بن رستم هفت سال

چون ثانی الحال قابوس بن وشمگير که .    شهريار بن دارا سی و پنج سال ملک راند

بنا به حمايت فخرالدوله از عضدالدوله و مويدالدوله ولد فخرالدين گريخته به خراسان 

باز آمد وی را رفت و بعد از وفات عضدالدوله و مويد الدوله پس از هفده سال به ملک 

 .مقتول ساخته، قابوس خود فی سنه سبع و تسعين و ثلثمائه بر آن ملک مستولی شد

 

 ]فرقه ثانيه از آل باوند[
 

  حسام الدوله شهرياربن قارن بن سرخاب بن شهريار بن دارا در عهد سلطان جالل 

وج الدين ملکشاه  ابن الب ارسالن بن جقربيک بن داود بن ميکاييل بن سلجوق خر

خروجش فی . کرده، بعد از ملکشاه به جهت مخاصمت اوالدش باهم، کار او باال گرفت

چون سلطان محمد بن ملکشاه ،بعد از وفات برادران . سنه ست و ستين و اربعمائه بوده

در .  پادشاه گشت، سنقر بخاری را بر سرحسام الدوله فرستاد- محمود و برکيارق-خود

بسيار که در آبگير عقب لشکر سنقر بودند و بواسطه روز مصاف بنابر طيران کلنگ 

] به[  کرده، 97جوش جيش در پرواز آمده بودند، لشکريان سنقر تصور شبيخون 

 .هزيمت رفتند
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ماسنقر را رخصت جنگ  «آمده و گفت ]بر[   سلطان محمد سلجوق در صدد اصالح 

» . در پيش ما باشدحسام الدوله پسری را به حضرت فرستد به سبيل نوا. نداده بوديم

وی سلطان را سوگند داد و خواهرش را بجهت پسر بزرگ خود نجم الدوله قارن 

عالءالدوله رفته، . را به خدمت فرستاد - عالءالدوله علی- ولد کهتر خود.اقرارگفت

 .خود در مالزمت می بود] و[خواهر سلطان را برای برادر فرستاد 

] و[ بود که از اوالد من هر که در ميدان رفت  در روز رزم سنقر، حسام الدوله گفته

قارن که پسر بزرگ و  نجم الدوله . آثار شجاعت به ظهور آورد،ولی عهد من او است

. شمس الملوک رستم بن قارن، در ميدان مبارزات ، آن روز مردانگيها نموده بودند

ن وولدش ميان او و برادرش قار. عالءالدوله علی از خدمت سلطان به مازندران رفت

رستم نزاع شد و عالءالدوله  علی در خراسان نزد سلطان محمد بن سنجر بن ملکشاه 

اگرچه سلطان سنجر مصلحت نديد اما نجم الدوله . رفت و از او استمداد لشکر نمود

حسام الدوله شهريار بعد از . قارن بنا بر توهم با پدر، تميشه را معسکر ساخته نشست

نجم الدوله قارن ولد حسام الدوله به ملک . جا فوت شدسی و هفت سال ملک در آن

بواسطه شرارت نفس، اکثر خواص حسام الدوله را بکشت و پس از هفت سال . نشست

 که -عم او-عالءالدوله علی. پسرش شمس الملوک بر ملک نشست. سلطنت وفات يافت 

سنجر در نهايت پريشانی پيش سنجر به سر می برد و مکرر طلب رخصت می کرده، 

رضا نمی داد، آخر به هنگام فرصت فرار نموده، پيش سلطان محمد باز در عراق رفته 

سلطان محمد قاصدی نزد رستم بن قارن . و پريشانی خود بر سلطان عرض کرد

فرستاد که به خدمت مبادرت نمای تا مملکت ميان تو و عالءالدوله سمت اشتراک 

 شنيد که سلطان محمد، عالءالدوله  را ليکن چون. رستم عصيان ورزيده نرفت. پذيرد

لشکر می دهد واو تاب مقاومت نداشت ، در اردو رفت و خواهر سلطان که زن پدرش 

. قارن بود وميل تمام به جانب عالءالدوله علی داشت رستم را مسموم ساخت

بلکه . عالءالدوله علی از سلطان محمد رخصت مازندران می طلبيد و مرخص نمی شد

ليک در اين اثنا سلطان محمد بن ملکشاه فوت . ود تا بندی برپايش نهادندسلطان فرم

 که طلحک و امير احمد پسر خطيب گنجه و مهستی  – سلطان محمود –شده، پسرش 

نديم مجلس وی بودند، بر تخت نشست و عالءالدوله علی را به تزويج عمه خود مفتخر 



    info.tabarestan.www            49 /شيخ علی گيالنی –ان مازندرتاريخ       
 

 

 به 512حسام الدوله شهرياردر سنه عالءالدوله علی بن . ساخته، در مازندران فرستاد

ملک رسيده، تمامی واليات را مسخر ساخت و بعد از  شصت سال عمر و بيست سال 

ملک به علت نقرس مبتال گشته ، پسر خود شاه غازی رستم را منصوب ساخت و خود 

 . گوشه گرفته، به عبادت مشغول شد

عهد او سيد اشرف الحسينی   شاه غازی رستم بن عالءالدوله علی بر تخت نشسته، در 

شاه غازی بن رستم پس از . از طرف سمرقند به مازندران و از آنجا در گيالن آمد

. شصت سال عمر و بيست سال ملک در سنه ثمان و خمسين و خمسمائه درگذشت

عالءالدوله حسن بن شاه غازی رستم بغايت قهارو سفاک بوده در اوايل دولت خود 

 را با کيکاوس ناصر الملک  که ابا - عم خود-عالءالدوله علی حسام الدوله شهريار بن 

چهارصد غالم داشته که اگر يکی بر . عن جد از امرای مازندران بودند بکشت 

چوب «در چوب زدن به حدی  که . ديگری نگاه می کرده است علی الفور می کشته

 . ضرب المثل بوده» حسنی

مست خفته بود، غالمان وی را کشتند » ورمت«  بعد از سه سال ملک، شبی که در قلعه 

حسام الدوله اردشيربن حسن بر تخت نشسته . و بر اسب فرارسوار گشته، بدررفتند

قاتالن پدر را به دست آورد بکشت و پس از سی و چهار سال ملک فی سنه اثنين و 

خاقانی و ظهير و کمال . هنر دوست و فضيلت پژوه بوده است. ستمائه درگذشت

 .ل مدحش گفته اند و صله يافتهاسماعي

پس از پدربيرون .   شمس الملوک رستم بن اردشير در عهد پدر محبوس قلعه بود

وی مالحده بسيار کشت و در شوال ست و ستمائه، ابوالرضا . آورده پادشاه ساختند

خواهر شمس . حسين بن ابوالرضا العلوی که به خواهردامادش بود، وی را بکشت

والرضا بود، غيرت ورزيده شوهر را به خون برادر کشت و به اميد الملوک که زن اب

چون بغايت کريه منظر بوده، سلطان او . مواصلت نزد سلطان محمد خوارزمشاه فت

 را در مازندران فرستادو دولت طبقه ثانی -عليشاه-را به يکی از امراداده، برادر خود

 تصرف خوارزمشاهيه واليت شمس الملوک رستم بن اردشير سمت اختتام پذيرفت وبه

 .و طبرستان درآمد مازندران
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   چون در سنه ست و عشر و ستمائه چنگيز خان به عزم تسخير ايران متوجه شد 

عيال و اطفال خوارزمشاهيه را به جهت پناه در مازندران آورده، به قلعه ايالل که 

کرده، واليات از اين سبب سپاه مغول هجوم . اکنون قلعه اوالد می گويند، بردند

دارالمرز خصوصا مازندران خراب شد و سلطان محمد خوارزمشاه خود نيز در قلعه 

يه متحصن بود و لشکر مغول به محاصره شجزيره آبسکون که قريب است به شهر تم

پيچيده ] در لباس خود[تا بعد از دو سال تحصن همانجا فوت شده بود. اشتغال داشتند

وس و نقاره طال بر درگه او نوبت می زدند و چهار صد دفن کردند که هفتاد خروار ک

 »فاعتبروايا اولی االبصار«. هزار سوار، مالزم رکاب اوبوده اند

 

 ]فرقه ثالثه باونديه[
 

   بعد از فترت مغول از فرقه ثالثه باونديه، اردشير بن شهر يار بن رستم ابن دارای بن 

و ستمائه بر ملک نشسته، آمل را شهريار بن قارن بن سرخاب درسنه خمس و ثلثين 

دارالملک ساخت و بسيار جاها را که از هجوم مغول خراب شده بودند به حال عمارت 

شمس الملوک محمد بن اردشير برملک .آورده فی سبع و اربعين و ستمائه فوت شد

چون ايلخان ملقب به هالکوبن تولی خان بن چنگيز خان از جانب برادر خود . نشست

 به محاصره قلعه گرده کوه - ملک رستمدار-به ايران آمد،وی را با شهر اگيممنکوقاآن 

ايشان فتح ناکرده ، بی رخصت به . که در تصرف مالحده اسماعيليه بود بازداشت

 .665الکای خود بازگشتند و به فرمان ابقا خان بن هالکو هر دو به قتل آمدند فی

ادربه ملک رسيد که امرای مغول     عالءالدوله علی بن حسام اردشيربعد از بر

  . فوت شد675در . معاونت کردند

فی عهدش مازندران چنان . نشسته] به ملک[ تاج الدوله يزدجرد بن شهريار بن اردشير

 . 698وفاتش در سنه. آباد شد که هفتاد مدرسه در آمل معمور گشت

حمد ابن ارغون    نصيرالدوله شهريار بن يزدجرد والی شده در عهد الجايتو سلطان م

رکن الدوله کيخسرو بن تاج . فوت شد714خاقان بن اباقاخان بن هالکو خان فی سنه

شرف الملوک بن رکن الدوله . وفات يافت738الدوله يزدجرد حاکم گشته فی سنه 
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فخرالدوله حسن بن رکن الدوله کيخسرو بر .  وفات يافت 734کيخسرو والی شده در 

در وقت بيرون . داردرعهد او لشکر به مازندران آوردملک نشسته ، امير مسعود سرب

. رفتن در کوهستان رستمدار مقتول گشت و طاعونی شيوع يافته اکثر آل باوند مردند

الجرم افراسياب بجهت هوای سلطنت . وی به خواهر، داماد کيا افراسياب چالوی بود

هر اول داشته و که جملة الملکش بوده، دختری را که خواهر کيا افراسياب برای شو

دختر زن فخرالدوله و براو حرام مؤبد بود، مادر دختر می گفته که فخرالدوله با وی 

کيا افراسياب به سخن خواهر اين فعل شنيع را وسيله ساخته، غايبانه از . جمع می شود

محرم سنه خمسين و سبعمائه 27علما فتوای قتل فخرالدوله حاصل کرده تا روز شنبه

وله حسن از حمام بيرون آمده با قطيفه نشسته بود و کتاب شاهنامه باز وقتيکه فخرالد

کيا افراسياب با پسران . کرده پيش او، خنجر خود را باالی ورق گذاشت که باد نگرداند

از جمله پسرانش کيا علی و کيا محمد که جوانان خوب . خود در بيرون حمام بود

کيا علی . شهنامه را به آواز بخوانندصورت و خوش آواز بودند، درسرحمام طلبيد که 

خنجرش را از باالی کتاب برداشته، چنان نمود که ورق می گردانم و بر شکم 

فخرالدوله برهنه تن زده، رخت هستيش را به باد فنا داد و دولت فرقه ثالثه بل جمله 

  .باونديه از او به نهايت رسيد

 

 ]ويندفرقه ديگر از سالطين مازندران که چالويه می گ[
 

بعد ازقتل فخرالدوله حسن بر مسند حکومت نشسته، اکثر  کيا افرسياب چالوی،

به  ] و[کيا حسن جاندارکه کوتوال قلعه الرجان بود. خاندانهای قديم را برانداخت

خواهر داماد کيا افرسياب ، در آمل آمده ، وی را از قتل فخرالدوله و ديگران منع کرد 

وی متنبه شده باحيله و زرق پيش سيدقوام الدين . د نمودوتشنيع آنچه صدور يافته بو

المرعشی که درقريه دابويه بر مسند ارشاد نشسته بود رفته، مريد شد و در ارادت 

بد برده، بر دست ] گمان[آنگاه از آن سيد. چنان غلو نمود که ملقب به شيخی گشت

 وی ترسيده ، سيد بحسب اتفاق همان شب. فقهاء آمل آزار بليغ نمود و محبوس ساخت

اين معنی موجب  زيادتی اعتقاد مردمان شده، خلقی بدو انابت . را از قيد رها کرد
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. افراسياب از کثرت مريدانش انديشه مند گشته در قريه دابويه بر سر وی رفت. کردند

مريدان سيد در برابر آمده، جنگ درگرفت و تيری ازشست قضا گشاد يافته، برمقتل 

 .اين واقعه در سنه ستين و سبعمائه بوده. لی الفور در گذشتافراسياب آمد ع

 نموده، - پسر بزرگ سيد قوام الدين-   کيا فخرالدين چالوی بی جهتی قصد سيد عبداهللا

 .  عنقريب با چهار پسر در جنگ مير قوام الدين به قتل  رسيد

و در خون بود باله اش حرد   کياوشتاسف چالوی که خواهر فخرالدوله حسن باوندی 

  . با هفت پسر خود کشته شده98، در قلعه توجی  عبداهللا بن مير قوام الدين متفقسيد

 در واقعه پدر جان بدر برده، مدتی مالزم ملک هری - ولد افراسياب-   اسکندرشيخی 

. چون امير تيمور عازم تسخير خراسان و عراق گرديد، مالزمتش اختيار کرده. بود

ر شدن سادات قواميه، جانب غربی تاالر مازندران بدو داده، اميرتيموربعد ازگرفتا

 .طرف شرقی را به جمشيد قارن قاينی ارزانی داشت و برفت

  اسکندر شيخی بعد از اندک وقتی با اميرتيمورعصيان نموده، سپاه وافر به سرداری 

 اسکندر با زن و دو. امير زاده رستم بن عمر شيخ بن اميرتيموردرمازندران آمدند

امير . پسرصغير خود چارق پوشيده، به جنگل رستمدار درزی اختفا تابه تنکابن آمد

زاده رستم پی او را گرفته تا اسپچين آمد و پيش سيد هادی کيا بن امير کيای مالطی که 

 که نسبت - سيد علی کيا و سيد حسن و سيد مهدی کيا-بعد از کشته شدن برادران خود

ومت تنکابن اکتفا کرده، نشسته بود، فرستاد که اسکندر خان احمد بدو می رسد، به حک

از تو می خواهم بی آنکه لشکر بيايد و موجب خرابی . شيخی به واليت تو آمده است

. سيد هادی کيا، گالشان را از جنگل طلب کرده، تفحص نمود. واليت گردد بفرست

 با وی بودند، امروز صباح پياده تمام يراقی که يک زن و دو پسر خرد« گالشی گفت

ا  سيد هادی کي »از من چالو و ماست طلب کرد و حاضر ساختم ، بخوردند و برفتند

چون به نزديک رسيدند، زن و پسران را به دست . ليام تنکابن را در جنگل فرستاد

خود کشته بود، خود نيز قتيل شد و سيد هادی کيا سرش را با تحف و هدايا به جهت 

ا مراجعت نمود و حکومت چالويه درمازندران بدو منقرض اميرزاده رستم فرستاد ت

آخرين آن جماعت کيا . شد و برخی درکوه چالو که قريب به سمنان است، می بوده اند
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حسين کيای چالوی است که در وقت خروج شاه اسماعيل با تراکمه آق قوينلو دم 

 .م کشتچون فتح قلعه استا نمود، وی رابه سياست تما هواخواهی می زد، شاه

 

 در تسلط و نسب سادات قواميه که مير بزرگی نيز می گويند
 

   ميرقوام الدين بن سيد صادق بن سيد عبداهللا بن سيد محمد بن سيد ابوهاشم بن سيد 

علی بن سيد حسن بن سيد علی المرعشی  بن سيد عبداهللا بن سيد محمد االکبربن سيد 

ين عليه السالم، جدش در خراسان رفته، حسن بن سيد حسين االصغر بن امام زين العابد

. مدتی در خدمت سيد عزالدين سوقندی مريد بوده، طريق سلوک مرعی می داشت

برخی سيد قوام الدين را پسر سيد عزالدين سوقندی گفته اند که مريد شيخ عزيز جوری 

ت بوده، در سبزوار، خواجه علی مؤيد سربدار که پادشاه شيعه پاک اعتقاد بود، از سير

شيخان جوری کماينبغی واقف گشته ، جمله اين طبقه را که معاصرش بودند، به قتل 

آورده و در سبزوار خانقاه شيخ عزيز جوری و شيخ خليفه را مبرز مسجد جامع شهر 

اختفا به مازندران ] در[يه سيدعزالدين بعد از اين قض. که خود برآورده بود ساخت

سيد قوام الدين بنا بر سببی که در ضمن قضيه کيا . آمده، در قريه دابويه مقيم گشت

افراسياب چالوی سمت گزارش يافت در سنه ستين و سبعمائه به سلطنت خروج نموده، 

مدت بيست ودو سال بدان امرخطيرپرداخت و درمحرم احدی و ثمانين و سبعمائه فوت 

ازآنجمله سيد . از وی چند پسر واالگهر در وجود آمدند. ر آمل مدفون گشتشده ، د

حاکم ساری و سيد نصيرالدين والی آمل وسيد فخرالدين که ] و[کمال الدين وليعهد

يکچند در رستمدار تسلط داشت، زيرا که سلطان ابو سعيد بن سلطان محمد خدابنده 

در . وجودی به روی کار نبودچنگيزی فوت شده، فرزندی نداشت و پادشاه صاحب 

سنه احدی و   درتمامی ايران و بعضی از بالد توران نيز ملوک الطوايف شدند تا

 را به - سيورغتمش خان-سبعين و سبعمائه امير تيمور گورکانی از اوالد چنگيز خان

سلطنت برداشته، امير حسين بن امير مسالوی بن امير قزغن که در ميان ملوک 

 ديگری نبود و چون نيز به خواهر دامادش و سالها مالزم او بوده، به الطوايف چون او

قتل آورد و به عزم کشورستانی بر باره گيتی نورد سوار شده ، به خراسان و از آنجا 
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سادات نواحی، جمله در قلعه . فی سنه اربع و تسعين و سبعمائه در مازندران آمده

تحصن جستند و پس از محاصره دو ماه اشتهار يافته » ماهانه سر «ماهيه سر که به 

 .وشش روز، از تنگنای محاصره بيرون آمده

وی جوابهای .    امير تيمور با سيد کمال الدين که سيد آن طايفه بود، خطاب فرمود

. امير اشارت نمود که سادات را بيرون بريد. شافی گفته ، در مجلس با علما بحث کرد

« سيد کمال الدين گفت . رو برادران خواستاسکندر شيخی زانوزده، قصاص خون پد

» .تنها تو نيستی که سعدالدوله طوس رستمداری نيز چون خون برادران خود می طلبد

سعدالدوله معروض داشت . امير تيمور سعدالدوله را طلب داشته ، گفت چه می گويی

مايد که برادرم در جنگ کشته گشته، قاتلش معلوم نيست، هر که در خون سادات سعی ن

 .فردا نزد جدشان مؤاخذه خواهد شد

   سادات را در کشتی نشانده به خوارزم و از آنجا به سمرقند بردند تا سيد کمال الدين 

و اخوانش در غربت فرو رفته، برخی از اوالدشان را خاقان سعيد شاهرخ ميرزا، بعد 

 .از پدر به مازندران فرستاد 

 ، طرف شرقی تاالر را به جمشيد قارن قاينی و    و امير تيمور بعد از فتح مازندران

اسکندر . جانب غربی را به اسکندر شيخی بن افراسياب چالوی داده، به عراق رفت

شيخی با امير تيمور عصيان آغاز کرده ، اميرزاده رستم ابن عمر شيخ به استيصال او 

 .مامور شد و مآل حالش در حين قضيه چالويه  سبق مسطور گشت

ی بن سيد کمال الدين چون درعصيان اسکندر شيخی مساعی جميله به ظهور    سيد عل

رسانيده بود، امير تيمور جانب غربی تاالر بدو داد تا در سنه خمس و ثمان مائه جمشيد 

چون برخی از اهالی و . قاينی فوت شده، حکومتش تعلق به شمس الدين غوری گرفت 

مراهی کرده بودند، امير تيمور فرمود تا اعالی مازندران در طغيان با اسکندر شيخی ه

چنانکه تا حال مازندرانيان از حاکم . درختان جنگل مازندران رابه اره دو سر بريدند

دنيا به تمر بنا نسته که مازندران را دو سرهاره هو «. بيگانه ستمی که ديدند می گويند

 »نيابی

 چنان ضبط نمود که در ]مازندران را [   شمس الدين غوری به فرمان امير تيمور 

روزی در شکارگاه خوکی را . هيچ خانه مازندرانی کارد گوشت بر نيز يافت نمی شد
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چندين کس را در شکنجه هالک کرد تا مقر . کشت که تير نيم شکسته در چشمش بود 

در سنه سبع و ثنانمائه امير تيمور فوت شده و عوام الناس هجوم . آيند که تير که داشته

س الدين غوری را کشته، حکومت ساری و توابع نيز بر سيد علی بن سيد کرده ، شم

 .کمال الدين قرار گرفت

  و بعد از وفات امير تيمور بقيه اوالد سادات ، به فرمان شاهرخ ميرزا چون به وطن 

را نصيبی از واليت مازندران اصلی از ترکستان مراجعت نمودند، سيد علی هر يک 

 مناقشه بسيار کردند نا در اواخر عشرين و ثمانمائه به مرض نقرس اما اقوام با او. بداد

 .فوت شد

  سيد مرتضی بن سيد علی والی گشته ، از طايفه روز افزونيه مازندران ، اسکندر 

وی در . بنا بر اين اقوام با وی در صدد خالف آمدند . نامی را جمله الملک خود ساخت

 .ه وفات يافتصغر سن فی سنه سبع و ثلثين و ثمانمائ

د ، اعالی ساری با وی    سيد محمد بن سيد مرتضی چون از پدرش فرزندی جز او نبو

اگر چه . در مازندران کرد طمعشاهرخ ميرزا. ادل صاحب اخالق بودع بيعت کردند،

آخر جمعی وسيله شده ، .بی گفت سپاهش شکست يافتند، اما باز ساری را از او گرفت

درزمان او . زا شاهرخ دادند تا آن مملکت را بدو گذاشت دختر سيد محمد را به مير

بهرام بن اسکندر روز افزون اقتدار يافت و سيد محمد نيز در سنه ست و خمسين و 

 .ثمانمائه به اجل طبيعی در گذشت 

   سيد عبدالکريم ين سيد محمد بن سيد مرتضی ، در حين وفات پدر نزد ميرزا 

به سرعت تمام در مازندران آمده، قائم مقام شد و . دجهانشاه بن قرا يوسف ترکمان بو

 .در خمس و ستين و ثمانمائه وفات يافت

 سيد عبداهللا بن  سيد عبدالکريم  والی گشته، در سر کار او علی بن بهرام روز افزون 

بنا بر اين در نيم فرسنگی ساری در دست . رشد تمام کرده، محسود اماثل و اقران شد

اما با . ته گشت و فتور تمام از اين سبب به حال سيد عبداهللا راه يافتسادات بابلکان کش

وجود اين اصال از شرب و لواطه باز نمی ايستاد تا در پنجم ربيع االول اثنين و سبعين 

و ثمانمائه، پسر عمش سيد زين العابدين ابن سيد کمال الدين بن سيد محمد ، به هنگام 

 . رسانيدفرصت ، درحمام ساری وی را به قتل
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بود والی گشته ، از » عادلی«   سيد زين العابدين بن سيد کمال الدين که متخلص به 

ديوان امير حسن بيک آق قوينلو، مال الکا را به صد وبيست خروار ابريشم اجارت 

اما هميشه ميان او و سيد عبدالکريم بن سيد عبداهللا مقتول منازعت بوده، گاهی . کرد

ن بر اين غالب می شد و سيد زين العابدين زن جميله ای داشته بدو اين بر آن  و وقتی آ

بسيار مايل بود و مادر سيد از اين در رشک و همواره منتهز فرصت که به  طريقی آن 

آن عورت که نقش دوز . سيد روزی در شکار می رفت . عورت را هالک سازد 

بلغی که تا آمدن تو از خوب بود، رومالی در کارگاه بسته ، با شوهر شرط کرده به م

شکار من اين رومال را تمام می کنم، کينه مادرش زياد شده، غيبت پسر را نيز غنيمت 

شمرده، طعام پرمايه بسيار سمی پخت و برای عورت فرستاد که طعام خوب است ، 

آن عورت چون می خواست که تا آمدن . حصه ای برای تو فرستادم تا گرم است بخور 

. ام کند ، آن طعام را به جای گذاشته نخورد تا نزديک نيم روز رسيدشوهر کار را تم

سيد به زن گفت . از شکار باز آمد و عورت نيز نقش رومال را تمام کرد] شوهر[

« گفت» چيز خوردنی داری؟. سخت اشتها دارم تا طعام از مطبخ بيارند دير می شود «

در دستار خوان که .  نخورده امآری ، مادر طعام خوبی ترتيب داده، بجهت من فرستاد

سيد از روی ميل لقمه چندی تناول . پيش آورد » بيار« گفت» .پيچيده پيچيده است 

مادرش فرياد بر . در بستر باز افتاده می خروشيد . همان لحظه امعا به درد آمدند. نمود

چون می خواستی که دل « سيد گفت . آورد که چه کرده ام و خود بر زمين می زود

اين » ردم را به مرگ فرزندشان بسوزی، حق تعالی دلت را به مرگ فرزندت سوختم

قبرش در شهر ساری ، قريب به مزار امام زاده سلسله ، قبله رفيعی بر . بگفت و بمرد

 .افراشته اند و مشهور است به گنبد ميرزين العابدين عادل

شسته ، سيد عبدالکريم  بر ملک ن- برادر وی–   سيد شمس الدين بن سيد کمال الدين 

او نزد سلطان يعقوب ين امير حسن بيگ رفته ، از . بن سيد عبداهللا وی را اخراج نمود

بنابراين .  که ممد مير عبدالکريم بود شکايت نمود– والی الهجان –کار کيا ميرزا علی 

پس از عود آن سپاه ، . لشکری به سرداری بيکر بيگ موصلو به مدد او مقرر شدند

 ميرزا علی ، سيد شمس الدين را –يگر سيد عبدالکريم به معاونت کار گيا کرت د

يعقوب ، سليمان بيگ . وی مجددا شکايت گيالنيان به سلطان يعقوب نوشت. بيرون کرد
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از اين جهت آسيب بسيار به . هرون را با سپاه وافر در رود بار طالقان گسيل کرده

رستم روزافزون از حضيض مذلت به ذروه و در عهد او آقا . گيالن و گيالنيان رسيد

آخرسيد شمس الدين وی را گرفته، در قلعه ای محبوس ساخت و . عزت عروج نموده

 .خود در آن حين وفات يافت

   مير کمال الدين بن مير شمس الدين قائم مقام شده، آقا رستم روزافزون که بعد از 

االدين را کشته ، خود فوت ميرشمس الدين از حبس خالص گشته بود، مير کمال 

 .مستولی شد

   مير عبدالکريم بن مير عبداهللا مقتول ، در واقعه  پدر چهار ساله و در اردوی سلطان 

کارگياسلطان محمد بن کارگيا ناصر کيای والی گيالن وی را . ابوسعيد گورکانی بود

لعابدين چندين کرت ميان او و سيد زين ا. طلب داشته، با لشکر به مازندران فرستاد

 نيز به دستور - برادرش-بعد از عادلی با امير شمس الدين. رد و بدل شد]جنگ[عادلی 

نوبتی مير شمس الدين را اخراج کرده مدتی ساکن هزار جريب بود . منازعت می بود

مير عبدالکريم فی سنه اثنی و عشرين و . يعنی مير شمس الدين سمت اشتراک پذيرفت

 .تسعمائه وفات يافت

 شاهی بن ميرعبدالکريم قائم مقام گشته ، آقا محمد بن آقا رستم روز افزون وی را   مير

او به درگاه شاه طهماسب رفته، با احکام حکومت معاودت می نمود و در . اخراج کرده

 مالزم آقا -اثنای را ه فی سنه تسع و ثلثين و تسعمائه در دماوند مظفر بيگ ترکمان

مير عبداهللا ابن مير سلطان محمود بن مير . تل رسانيد وی ر ابه ق–محمد روز افزون 

اما چون بغايت سفاک بود معزول .  از پرتو دولت شاه طهماسب والی شد 99عبدالکريم

شده، مير سلطان مراد خان بن مير شاهی بن مير عبدالکريم که به شيوه رضيه اخالق 

ود، به جای مير  در حباله اش ب- والی گيالن-اتصاف داشت و عمه خان احمد خان

عبداهللا خان منسوب گشت و مير عبداهللا خان وارد اردو بوده،مبلغی از بقايای واليت را 

. و وصولش به تحصيل خان علی بيگ نبيره هرون سلطان تکلو مقرر شد. متقبل گشت

بالضروره در قلعه اوالد . اما گرفتار گشت . مير عبداهللا توهم کرده ، فرار نمود

رباب مازندران هجوم کرده، به قصاص  اقوام خود وی کشته بود از ا. محبوس ساختند

 .ميان برداشتند ومير سلطان مراد خان نيز در اواخر سلطنت شاه طهماسب وفات يافت 
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  ميرزا محمد خان بن مير سلطان مراد خان بعد از وفات پدر خود ، در عهد شاه 

 که حرم - عبداهللا خان دختر مير-طهماسب بر مسند شاهی نشست، فخرالنسا بيگم

محترم او بود و مدار مهام سلطنت تمام با او، يکی از سادات گنجاوروز مازندران 

از خويشان مادرش بود، به خانی مازندران منسوب ] و[راکه موسوم به مير علی 

ساخته، با چند اخر از خوانين ترک به انتقام پدر خود در مازندران فرستاد که ميرزا 

امرا بعد از وصولدر . مير سلطان مراد خان را گرفته ، نزد او ببرند ] بن[محمد خان

مازندران به عهد و سوگند ، ميرزا محمد خان را که در قلعه ای متحصن بود ، بيرون 

چون در قريه بيدستان که از قريای قرموبن است . آورده ، نزد فخر النسابيگم می بردند

ه، وی را مصلوب بساختند و بعد از وفات رسيدند ، جمعی از نزد فخرالنسابيگم آمد

بيگم ، ارباب مازندران، مير علی خان را نيز به تناول سم از ميان برگرفتند و شاه 

سلطان محمد، مير حسين خان گنجاوروزی راکه هم از خويشان مادر بيگم بود و ببيگم 

. فرستاددر زمان حيان خود وی را حاکم اصفهان ساخته ، منصب داده ، در مازندران 

وی نيز در آن اثنا وفات . ارباب و اعالی مازندارن وی را به قدم تلقی پيش نيامدند 

يافت و ارباب هر يکی چند بلوک را تصرف نموده، خراج به کسی نمی دادند تا در 

 فرهاد خان - وکيل خود- شاه عباس کشورستان –سنه اربع و الف ، شاه جنت مکان 

را از واليات مازندران متصرف شدند، باالخره به نفس  را فرستاده، برخی -قرمانلو

 .نفيس تشريف برده تمام را تصرف نمود

  آقا رستم روزافزون که در عهد شمس الدين بن سيد کمال الدين ترقی کرده بود و بعد 

 را کشته و با مير عبدالکريم ين مير – سيد کمال الدين -از مير شمس الدين پسرش

  خروج  و شريک شده ، چون در اوايلعبداهللا مقتول به هم 

شاه اسماعيل ، محمد خان شيبانی اوزبک واليت خراسان را از اوالد امير تيمور 

.  که بعد از اين دست من و دامان شيبک خان100انتزاع نمود، آقا رستم ، روزی گفته 

هم شاه اسماعيل در . می گويند و می نويسند » شيبک خان« اهالی مازندران اليوم

و آن سخن آقا . راسان رفته با محمد خان جنگ واقع شد و شيبک خان کشته گشتخ

فرمود که دست محمد خان شيبانی مغول را ببريدند و . رستم ره گوش شاه رسده بود

مصحوب يکی از قورچيان قزلباش نزد آقا رستم روزافزون ارسال داشت که ناگاه در 
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چون »  که دست شيبک خان در دامن توفالن کس می گويد«دامن آقا رستم انداخته بگو

 .آن قورچی فرمان به امضا رسانيد، آقا رستم از غايت توهم در آن دو سه روز بمرد

مير بزرگی -به اتفاق مير عبدالکريم .    آقا محمد بن آقا رستم به جای پدر منصوب شد

 در  حاکم واليت جرجان روانه اردوی شاه اسماعيل گشتند و-به خواجه مظفر بتکچی

حوالی سمنان به پای بوس معزز شده، مال دو ساله سرکار مازندران را که به سی 

و هر يک ، حاکم حصه خود . هزار تومان يافت، هر دو قبول نموده، مراجعت کردند

 .بوده

     آقا محمد در سنه ثمان و عشرين و تسعمائه د رقلعه نور محبوس گشت و در اوايل 

بعد .  همچنان با مير عبدالکريم سمت مشارکت داشتدولت شاه طهماسب خالص شده،

اگر چه مرتکب خونهای ناحق بسيار شد، اما بغايت . از مير عبدالکريم اقتدار تمام يافت

از آنجمله رباط عادل آباد خوار ری و . بقاع و خوانق و اربطه بسيار ساخت . خير بود

 954تا در سنه . ورندچشممه الهاک مزينان خراسان و جاهای ديگر نيز از وی مشه

 در کمال پريشانی به سر - آقا سهراب-پسر زاده اش. مطموره زيرزمين را مأوا ساخت

می برد و پسر او آقا محمد نام، در قريه داراکاليه، به ديه کوچکی قانع بود 

 بدو گذاشته ، اما اوقات به صعوبت می گذشت 101وکلمرالرلمسر رانيز سيد مرتضی 

اب که گته بی بی می گفتند تا پريرها زنده بود، روزی بيست دينار و يک دختر آقا سهر

حکومت طبقه روز افزونيه به آقا محمدبن آقا رستم سمت . از دارالصدره به وظيفه قانع

 .اختتام پذيرفت

 

 بعضی از اعراب و برخی از سادات نيز که بعد از تسخير کردن

 ابو جعفر، در طبرستان و مازندران حکومت نمودند

 
اری فتح واليت سعی بليغ نموده بود، در س که دراز اعراب اول ابوخصيب فرزدق

و پس از او خزيمه نامی والی گشته در جرجان بسيار . ساکن گشته، مسجد جامع ساخت

ابوالعباس نامی حاکم شده، بعد از يک سال . کس را بکشت و بعد از دو سال فوت شد
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روح بن حاتم بن قيصربن الملهب . تروح بن حاتم يک سال معزول گش. معزول گشت

خالد بن برمک منسوب شده، قصری در آمل . يک سال حکومت نموده، عزل کردند

 راکه در تسخير 102بعد از چهار سال ابوجعفر وی را طلبيده عمربن العال. بساخت 

و مهدی بن ابوجعفر در عهد خالفت خود وی . واليت کوشش بسيار کرده بود بفرستاد

ه، سعيد بن دعلج را که از کريمان روزگار بود حاکم مازندران و را عزل کرد

وی سعيد آباد رويان بنا نهاده پس از سه سال معزول شد و عمربن  .طبرستان ساخت

از [ باز به حکومت واليت آمده و سعيدآباد راتمام ساخت و عمرو کالته آمل 103العال

د حکومت او اهالی طبرستان و در عه. بازاری نير در آنجا به اتمام ر سانيد]اوست

مازندران، وندادين هرمزبن الندای بن سوخرا را به سلطنت برداشته، يک روز صباح 

اکثر زنان واليت را خواسته . تا چاشت موازی شصت هزار اعراب را به قتل آوردند

آن زنان دستهای مردان را بسته، به اهالی واليت می ]تا شوهران خود را بکشند[بودند

مهدی بن ابوجعفر، اعراب را فرستاده مدتی با ونداد جنگها کردند، ليکن فتح . د سپردن

 .ميسر نشد

    هارون الرشيد در حينی که به مدافعت رافع بن ليث بن نصر بن سيار که در 

خراسان خروج کرده حاکم بلخ را کشته و کاراو باال گرفت، متوجه خراسان بود و در 

دبن هرمز را نزد خود طلبيد، وی پيمان را به ايمان ری چند روز مکث نموده، وندا

و بعد از فوت ونداد، پسرش قارن نشسته او . مؤکد ساخته رفت و خراج پذيرفته باز آمد

 .نيز فوت شد

می گويند از تميشه تا . او بغايت ظالم بود.    مازيار ولد او به جای پدر قرار گرفت 

ر هر نيم فرسنگی در دروازه ای قرار داده، تنکابن همه جا باالی کوه را خندق زده، د

محافظان گماشته بود که بی رخصت او کسی نتواند در عراق رفت و خبر جور و ستم 

خلفا بعضی از کسان  خود در ديار طبرستان نگاه داشته بودند تا . او به خلفا رسانيد

ا و ستم گماشتگان هر چند عرضه داشتهای مشتمل بر جف. مازيار بر رعايا ستم نکند

در بغداد ارسال نمايد، آن  ری نزد شخصی می فرستادند تا وی مازيار بر رعايا در

خائن عرضها را به مازيار می فرستاد و از او انعام وافر می افت و مقرر بوده  که 

خراج مازندران رابه حاکم خراسان بدهند، تا او داخل خراج واليت خود ساخته ، به 
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اغوای خيذر بن کاوس الملقب به افشين که جملة  ازيار بهم. دارالخالفه واصل سازد

عبداهللا بن . الملک معتصم بن هارون الرشيد بود، خراج ازحاکم خراسان باز يافت

 عرضه داشتی محتوی برشکايت مازيار ، نزد خليفه - والی خراسان-طاهر ذواليمين

 ، حسن بن مصعب را کهاز بارگاه خالفت . در مدافعه او استمداد سپاه نمود] و[ فرستاد

عامه واليت که از جور و . ، در مازندران فرستادندبرادر زاده طاهر ذواليمينين بود

ستم مازيار به ستوه آمده بودند ، همراهی کرده ، وی را گرفته ، به دارالخالفه ارسال 

داشتند تا او و خيذر بن کاوس که مربی او بود، هر دو کشته شدند و از خباثت طاهريه، 

به جايی رسيد که  و مازندران شدو ظلم اوالد طاهرمحمد بن اوس حاکم طبرستان

رباب واعالی مازندران جمله ا . ستم مازيار را عدالت می خواندندمردمان واليت،

 بن قاسم بن زيد بن امام حسن منعبدالرحبن علی  مضطرگشته، نزدمحمدبن ابراهيم ابن

هد و عابد، رفته بر خروج ترغيب نمودند تا عليه السالم که ساکن کجور بود و مرد زا

و در . به معاونت او واليت را از تصرف آل طاهر بيرون آورده ، مرفه الحال گردند

اما .وی گفت من از عهده اين امر عظيم بر نمی آيم . اين باب الحاح از حد گذرانيدند 

 او به احسن اگر به عهد خود وفا خواهيد کرد من شما را به کسی راه می نمايم که

جمله به غالظ و شداد سوگند ياد کردند که ما همه جان خود . وجهی پيش می تواند برد

سفارش  نامه ای به جهت ايشان نوشته، نزد حسن بن . را در مالزمت او خواهيم باخت 

زيدبن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيدبن امام حسن که داماد او وساکن ری بود 

عيان رفته سپارش محمد بن ابراهيم را به مطالعه او رسانيدند و فرستاد چند نفر از ا

ازستم گماشتگان آل طاهر استغاثه کرده تظلم وافر نمودند و ی قبول خروج و محاربه 

 ازری بيرون آمده، در سعيد آباد 250کرده، روز دوشنبه بيست و چهارم رمضان سنه 

 و محمد ابن عبدالکريم با -ک نور مل-اسپهبدعبداهللا ابن وندا اميد. رويان فرود آمد

رؤسای کالر رستاق به استقبال رفته، روز سه شنبه بيست و پنجم رمضان سنه خمسين 

شب در خانه اسپهبد عبداهللا ابن وندا اميد مانده ، روز ديگر به . و مأتين بيعت کردند 

جشنبه روز پن. کنار دريا رفت و اعيان به اطراف واليت فرستاده ، خلق را جمع نمود

بيست و هفتم شهر مذکور، در کجور رفته، روز عيد خود امام شد و نماز بگزارد و 

 روان – گماشته طاهريه –ل بر سر محمد بن اوس تخطبه فصيح بليغ خوانده،سوی نا
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شد و بر مقدمه برادرزاده اسپهبد عبداهللا بن محمد ابن رستم بن وندا اميد را مقرر 

محمدبن اخشيد . بن اخشيد را به استقبال ارسال نمودساخت ومحمد ابن اوس نيز محمد 

کشته گشته ، محمد بن اوس از غايت وهم در جرجان نزد سليمان بن عبداهللا بن 

طاهررفت واسپهبدعبداهللا  بن وندا اميد بن شهريار بن بادوسبان  بن خورزاد بن با 

سرخاب بن نام دوسبان بن گيل بن گيالنشاه گاوباره فوت شده، افريدون بن قارن بن 

آور بن بادوسبان در رويان ملک شد و او نيز وفات يافته، پسرش بادوسبان بر ملک 

و داعی کبير می گفتند ، » الداعی الی الحق« نشست و حسن بن زيد را که ملقب به 

کرت اول ظفر . امداد کرد تا سه نوبت با سليمان ابن عبداهللا بن  طاهر محاربه نمود

 ثانی سليمان بن عبداهللا را و ثالث در موضع جمنو جنگ عظيم داعی کبير را بود و

شده حسن بن زيد مظفر گشت و عيال و اطفال سليمان بن عبداهللا نيز اسير افتاده، خود 

 - برادرداعی–به جرجان گريخت تضرع نامه ای در استخالص عيال به محمد بن زيد 

ادر گرفته نزد او در جرجان محمد بن زيد به التماس تمام ، اسيران را از بر. نوشت

 . فرستاد 

    اسپهبد قارن الملک الجبال که در اين مدت امداد سليمان بن عبداهللا می نمود شفعاء 

 .انگيخته ، مراسم اعتذار به جا آورد 

   پس از اين فرد داعی کبير امثله به اطراف واليت فرستاده ، خلق را به مذهب ائمه 

 را که خويشش بود ، حاکم ساری ساخته،خود به دعوت نمود و سيد حسن عقيقی

 .اطراف آمل و استندار رفت

     سليمان بن عبداهللا خبر غيبت او يافته ، لشکر فراهم آورده در ساری بر عقيقی 

سليمان در جرجان نيز . عقيقی سليمان را شکست داده تا جرجان تعاقب کرد . تاخت 

و در سنه ستين و مأتين ، يعقوب بن  . مجال اقامت نيافته ،به طرف خراسان گريخت

عقيقی  . ليث صفار سيستانی ، طاهريه را برانداخته لشکر به جرجان ومازندران آورد

بترسيده، به حسن داعی پيوست و داعی در جنگل رستمدار پنهان گشته، يعقوب در 

 کجور رفته و مال دوساله حواله کرده از رعيت گرفت و بواسطه قحط و غال، در آمل

اهالی طبرستان . عود نموده، ار آنجا به ناتل رفته بار به  کجور معاودت کرد

گاو «مگسی که گيالنيان . ومازندران که تا آن وقت شتر نديده بودند مشاهده کردند
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می گويند، بر شتران چسيده اشتران خود را بر » سپل« و اهالی مازندران » مگس

در زمستان آن سال نيز برف عظيمی در درختان جنگل می زدند و هالک می گشتند و 

چون داعی در برابر . طبرستان شده ، چهل هزار نفر از لشکريان يعقوب تلف شدند

داعی بيرون آمده، . نمی آمد و رنج از حد گذشت، يعقوب به جانب طوس معاودت نمود

ه از عقب يعقوب تا به  جرجان رفت و در آنجا دو هزار نفر از کفار را که زياده از د

عقيقی با داعی مخالفت کرده، محمدبن زيد بر سرش . هزار خونخوار بودند ، کشت 

رفت و او را گرفته بجهت برادر فرستاده، داعی کبير، عقيقی را   کشته حکومت 

 داد و در بيست و سيم رجب سبعين و مأتين ، - محمدبن زيد-جرجان را به برادر خود

 . گفته، مدت ملکش بيست سال بودرالبيک اجابت]  حق[حسن بن زيد ، داعی 

سيد حسن نامی که داماد سيد حسن  . بر ملک نشست – برادر داعی -    محمدبن زيد

محمدبن زيد از .  بود، مخالفت کرده، بعضی از اسپهبدان متابعت نمودند104عقيقی 

محمد بن زيد در غره  . وی به چالوس گريخت. جرجان در  ساری بر سرش رفت

حدی و سبعين و مأتين به آمل رفته، بی توقف به چالوس رفت و سيد جميدی االول ا

حسن را به ليشام ديلمی گرفته، بند از پای برداشت و فرمود که هر که يک صد دينار 

بعد از ثبوت واخذ دراهم ، بند . بدو داده باشد، به حکم شرع ثابت کرده ، باز ستاند

اهالی . ز اين هردو کسی نشانی نيافتو ديگر ا. برنهاده، هردو را به ساری فرستاد 

طبرستان و مازندران جمله اطاعت کردند مگر اسپهبد رستم بن قارن ملک الجبال که 

رافع بن هرثمة بن اعين را از خراسان طلبيده ، آورد و رافع در هزارجريب آمده ، 

آخر به صلح . برسر جرجان مدتی ميان محمد و او نائره منازعت اشتعال داشت

 را به رافع گذاشت و رافع، رستم ملک الجبال را با پسرش  گرفته در قلعه ای جرجان

بند کرد و در خراسان بر سر عمروبن ليث صفار رفت و ازاو شکست يافته، به 

 . محمدبن زيد باز جرجان را تصرف کرد. خوارزم گريخت ، خوارزميان او را کشتند

 سبع و ثمانين و مأتين عمروبن ليث    و امير اسماعيل بن احمد اسدبن سامان در سنه

را گرفته  به بغداد فرستاد و هم در اين سال محمد بن هرون سرخسی  رابه حکومت 

در يک فرسخی استراباد، محمدبن زيد را با محمد هرون جدال . جرجان گسيل نمود 
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. دست داده، محمد بن زيد از کمال تهور، خود در ميدان مبارزت رفت و کشته گشت

 .مدت ملکش شانزده سال. قعه در شهر شوال سنه مذکوره بودهاين وا

   حسن بن علی بن حسن بن عمر االشرف بن امام زين العابدين عليه السالم المکنی به 

زخم . ابومحمد و ملقب به ناصرالحق مالزم محمد بن زيد و در آن مصاف همراه بود

از اين . شها کر گشتندقوی بر سرش خورده، بيرون آمده،اگرچه زخم به شد،اما گو

بعد از به شدن زخم در گيالن آمده ، از گيل و ديلم .جهت حسن اطروش می گويند

. از ايمان نيست که امام شما را بکشتند و شما خاموش بنشينيد« استمداد نمود و گفت 

جمله خون خواهی محمدبن زيد را اجابت کرده، به طرف طبرستان رفتند و احمدبن 

در آمل آمده، با ناصر کبير مصاف داد و شکست بر ناصر الحق اسماعيل سامانی 

افتاده، سامانيه در مازندران و طبرستان فرمان روا گشتند و اسپهبد شهريار و ساير 

بعد از يک سال محمدبن هرون سرخسی که قاتل محمدبن زيد و . حکام مطيع شده

 ، نزد ناصر الحق آمد و ساالر لشکر سامانيه بود، از احمدبن اسماعيل سمانانی گريخته

اسپهبد شهريار .ناصر کبير مستظهر شده، به عزم طبرستان از گيالن لشکر فراهم آورد

 به هم پيوسته، مدت – ملک الجبال – و اسپهبد شروين بن رستم - ملک رستمدار–

خرجگيران راه پالم رود با » باالنگاه«که قريب است به »زرکا«چهل روز در موضع 

باالخره ناصرمنصور گشته، مخالفان به صوب هزيمت . به نمودندناصرالحق محار

ناصر باز به . ناصرالحق چند ماه در طبرستان آمد و انواع بيداد آغاز نهاد. شتافتند 

جانب طبرستان روان گشته،در کنار بورود رستمدار با محمدبن صعلوک مقاتله دست 

قاسم بن علی بن ليک به يمن جالدت و شجاعت داعی صغير ، حسن بن . داد

ناصر کبير . عبدالرحمن شجری بن قاسم بن حسن زيد بن امام حسن ظفر ناصر را بود

در آمل رفته، داعی صغير را نوازشها کرد و واليت عهدی خود نامزدش نموده، 

داعی صغير چون به » .برو و به فراغ بال بنشين. گيالن و ديلمان به تو دادم «گفت

 و خسرو بن فيروز بن جيان با وی - ملک استندار-ندانروسهرويان رسيد ، اسپهبد 

بيعت کرده، ناصر را خلع نموده، داعی صغير اراده استقبال کرده بازگشت و ناگاه به 

ناصر الحق واقف گشته ، به طرف پايدشت . آمل رسيده و در عيد گاه فرودآمد 
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به تاراج داده، داعی صغير تعاقب نموده، وی را بگرفت و جميع اموال او را . گريخت

 .در قلعه روخان الرجان فرستاده، محبوس ساخت

   ليلی بن نعمان که از جانب ناصرالحق حاکم ساری بود در آمل آمده، به خانه داعی 

نزول کرده، به الحاح انگشتری از دست او کنده، نزد کوتوال قلعه الرجان ارسال نمود 

که در دو فرسخی آمل واقع » يلهم«داعی صغير تا به قريه . و ناصررا بيرون آورد

برو در گيالن و «است ، استقبال کرده، چون ناصر را چشم بر داعی افتاد ، گفت 

داعی اطاعت کرده، در گيالن و ديلمان » .ديلمان بنشين و من بعد گرد فضول مگرد

بعد از چندگاه ، . ن احمدبن ناصرالحق بوديوی به دختر ، داماد ابوالحس. قرار گرفت 

ن احمد به جهت داماد ، از پدر حکومت جرجان گرفته ، وی را طلب داشت و يلحسابوا

بعد از اين قضيه ، ناصرالحق دامن از مملکت سوری درچيده، پسر . به گرگان فرستاد 

 که صاحب الجيوش بود، وليعهد ساخت و به عبادت -ن احمديابوالحس–بزرگ خود را 

 محمدبن زيد فی سنه اربع و ثلثمائه وفات حق قيام فرموده، بعد از هفده سال از قتل

 .يافت

 

 الداعی الصغير حسن بن قاسم بن علی بن عبدالرحمن

 .شجری بن قاسم بن حسن بن زيد بن امام حسن

 
 – داعی صغير -   ابوالحسين احمدبن ناصر،پس از پدر امر ايالت را به داماد خود

 بدبن  –والقاسم جعفر اب-ليک پسر ديگر ناصر. گذاشت و خود عزيمت عزلت گرفت

 رفت و -گماشته سامانيه–معنی انکار نموده، در بلده ری نزد محمدبن بن صعلوک 

داعی در گيالن به . برداشته، به آمل آورد و با داعی صغير مصاف نموده، هزيمت کرد

ليکن مقارن اين . اسپهبد شهريار ملک الجبال با داعی صلح کرد . جای داعی نشست 

ابوالحسين در گيالن به برادر . عی و ابوالحسين احمد مخالفت افتادهحال ، ميان دا

ودر اين وقت از جانب خراسان نير سپاهی به . پيوست و هر دو متوجه آمل شدند 

داعی فرار نموده، در رويان رفت و در همين عصر، . جانب طبرستان می آمدند 
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 جمشيد بن ديوبند بن   ترک ملک کرده، شهريار بن- ملک رستمدار-اسپهبد هروسندان

به خالف تصور، داعی را گرفته ، نزد وهسودان که از جانب . شيرزاد ، ملک بود

و هسودان داعی را در قلعه ای بند کرده، خود .  نايب بود فرستاد-خليفه عباسی-مقتدر

. داعی از حبس گريخته، به طرف گيالن رفت. در دست بعضی از دشمنان کشته گشت

داعی از . گيالن را بدو گذاشته با هروسندان به جرجان می رفتندهر دو پسر ناصر، 

عقبشان به ساری رسيده، شبيخون بر پسران ناصر زد و هروسندان را با بسياری از 

ابو الحسين در جرجان . ابو القاسم از راه دامغان به گيالن رفته. اتباع ناصران بکشت 

ن پيغام داد که تو مخدوم منی مرا با ابوالحسي] به [و داعی . و داعی در گيالن نشست 

تو عداوت نيست، ليکن برادرت آزار من می کند و خود نيز در جرجان رفته با 

اما بازميان او و ابوالحسين . ابوالحسين احمد مالقات کرد و به آمل رجعت نمود

ابوالقاسم از گيالن و ابوالحسين از جرجان در آمل رفته،به . مخالفت به هم رسيد 

ابوالحسين احمد در . داعی منهزم به رويان رفته، ساکن گرديد.ی آمل جنگ شدمصال

آمل و طبرستان و ابوالقاسم جعفر در گيالن قرارقرار گرفتند و در اواخر رجب احدی 

و عشر و ثلثمائه ابوالحسين احمدبن ناصر الحق فوت شده، ابوالقاسم جعفر، نيز در 

 .سلطنت متزلزل بود. عقب شتافت

ن هفت سال ابوعلی محمد بن ابوالحسين احمد در آمل بر تخت نشسته ، ماکان    در آ

بن کاکی ديلمی، دختر زاده خود ، اسماعيل بن ابوالقاسم جعفر را به سلطنت برداشت و 

علی بن حسين بن -در آمل رفته، ابوعلی را گرفت و در جرجان نزد برادرزاده خود

ل احترام زندگانی می کرد و شبها صحبت علی بن حسين با وی در کما.  فرستاد-کاکی

ليکن در اين اثنا يک شب ابو علی کاردی در پهلوی علی بن حسين بن . می داشت 

کاکی زده ، به مطموره خاک فرستاد و خود در معموره جرجان نشست و در مازندران 

 .ليکن در آن زودی به ميدان گوی بازی ، از اسب افتاده بمرد. نيز آمده، فتح کرد

بود، » صاحب قلنسوه«  ابوجعفر حسن بن ابوالحسين احمدبن ناصرالحق که ملقب به  

ماکان بن کاکی در  رويان نزد داعی صغير رفته، به اتفاق با . به جای برادر نشست 

پانصد سوار در آمل آمدند و ابوجعفرحسن با اسفار بن شيرويه ديلمی در جرجان رفته 

در ظاهر شهر .  روی به آمل نهادند-د شهرياربن دارا اسپهب–، با يار اسفاربن شيرويه 
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از بيرون . جنگ شده، هزيمت بر داعی صغير افتاده، می خواست که داخل شهر شود

 که داعی بر پسران -روسندانه -دروازه ، مرداويج بن زيارديلمی به انتقام خال خود

ب انداخت و ناصرالحق شبيخون زده کشته بودند ، زوبينی در پهلوی او زده از اس

 .سربريد

    پس از آن، ميان ابوجعفر حسن و ماکان بن کاکی در دال و در الرجان جنگ شده ، 

ابوجعفر به قتل آمدو اسماعيل بن ابوالقاسم جعفربن ناصرالحق و ماکان بن کاکی در 

ليکن مادر صاحب قلنسوه به انتقام پسر خود دو کنيزک . مازندران تسلط يافتند 

والقاسم جعفربن ناصرالحق را بفريفت تا اسماعيل را به زهر هالک اسماعيل بن اب

 .ساختند و دولت اوالد ناصرالحق بدو منقرض گشت

  

 بعضی از فروع ناصرالحق 
 

 اسماعيل بن ابوالقاسم جعفر بن -ماکان بن کاکی ديلمی به تقريب دخترزاده خود  ... 

 .  جملة الملک بود–ناصر کبير 

 .ستقل گشتبعداز فوت اسماعيل م

. ليک به جهت سوء خلق او به تنگ بود.  اسفاربن شيرويه ديلمی مالزمت او می کرد

ترا ديگر در پيش من نمی بايد « روزی با اسفار درشتی را به جای بد رسانيده، گفت

به سبيل خراج قبول  مبلغی اسفار در  خراسان رفته، به آل سامان توسل جست و» .بود

ماکان از او گريخته در نيشابور . د و با لشکرمعاودت نمودهکرده،متضمن فتح عراق ش

ماکان . نصر بن احمد سامانی حکومت نيشابور را بدو داده. و از آنجا به بخارا رفت

را در خلوت ] او[بعد از اندک وقتی مخالفت آغاز کرده ،امير نصر ابوعلی محتاج

ت ،عقربی به درون قبا و گويند در وقت مکالم. طلبيده، نصيحت و تعليم حرب می نمود

بعد از اتمام . پيراهن او می گرديده و نيشها می زده و به ابوعلی اصال اظهار نمی کرده

امير . نصايح بيرون آمده، رخت از بدن کنده ، هيجده جای بدنش را نيش زده بوده است

چرا در پيش من دفع آن نکردی تا اين همه نيش بر تو نمی «نصر واقف گشته گفت

من که اينجا سخن ترا بازگذاشته ، به دفع عقرب و نيش او پردازم ، آنجا « گفت» زد؟
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امير نصر تحسين کرده و در مرتبه اش » با دم شمشير مخالف تو چه خواهم کرد؟

 .افزود

ابوعلی در نيشابور آمده، اسفار نيز بدو پيوست و تيری درخود ماکان رسيده از پيشانی 

 خواندم که سی نفر بر وی نيزه بند کرده، به زحمت در نسخه ای. به پس سر بدر رفت

صورت حال به مختصر « ابو علی به اسکافی نام منشی گفت. از اسب جدا کردند

 ».و اما ماکان صار کاسمه« اسکافی نوشت که» .بنويس تا نزد اميرنصر ارسال دارم

. تنداهالی مازندران و رستمدار جمع مطيع گش.    اسفاربن شيرويه بر ملک نشست

را بدفعش ارسال داشت و اهالی -هرون بن عرب –المقتدر باهللا العباسی پسر خال خود 

اسفار فايق آمده، قزوين را قتل عام نمود و ساالر طارم . قزوين با وی موافقت کردند

وی را به دفع . مرداويج بن زيار مالزم و سپهساالرش بود. نيز دم عصيان می زد

يج و ساالر در خفيه با هم مواضعه کردند که اسفار را مرداو. ساالر طارم فرستاد 

وی خبردار شد و با . برانداخته، مرداويج پادشاه شودو روی به استيصال اسفار آورده

 امرا به استقبال مرداويج رفته،تهنيت گفتند 105. چند نفر غالمان به طرف طبس رفت

يه ابوالفوارس چون نزد ازاين سبب بود که از آل بو. و مرداويج به غدر پادشاه شد

سلطان محمود غزنوی رفت، در روزی که پادشاه زاده ها بسيار در مجلس بودند، 

دارا بر زبان آورد که . سلطان ابوالفوارس را مقدم بردارای بن قابوس وشمگير نشاند

ابوالفوارس بر تو سمت تقدم «سلطان گفت . پدران ابوالفوارس مالزم آباء ما بوده اند

وشمگير بن » .اکه پدران او ملک به شمشير گرفته اند و آباء شما به خيانتزير. دارد

علی و احمد و حسن پسران ابوشجاع بويه اند که خود را از . زيار برادر مرداويج بود

اول مالزم ماکان بن  کاکی بوده، از اوبه اسفار و از اسفار . اوالد بهرام گور می شمرد

که هر ....  ديالمه علی بن بويه را بسيار می خواستند.به مالزمت مرداويج انتقال کرده

مرداويج به جهت خواهش ديالمه  . 106دو جای گيرش بود و به خرجش وفا نمی کرد 

.  دفع کند 107از او انديشمند بود و فرصت می جست که  پسران بويه را به طريقی 

ياوش والی مرداويج بن زيار گويند از ذريت ارغش است که در عهد کيخسرو بن س

. اهالی همدان مخالفت کردند. بعد از فرار اسفار، بر ملک نشسته . گيالن بوده است
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گويند دو خروار بند ازار ابريشمی از مقتوالن آن شهر جدا . همدان را قتل عام فرمود

 .کرده بوده اند

ديد که به طرف راه الموت گرد .    مرداويج روزی در حوالی قزوين شکار می کرد

تصور قافله تجار .  برخاست و خلقی از سوار و پياده بدان طرف می روندعظيمی

کرده ، سواری را فرستاد که رفته خبر پرسد که از اسفار بن شيرويه خبر ی دارند يا 

آن خود اسفار بوده است که از طبس و بيهق می رفته که در الموت فرود آمده، . نه

مرداويج بر او . بر آورده اين اسفار استآن سوار باز گشته خ. شيخون بر مرداويج زند

تاخته ، اسفار را به قتل آورد و مستقل گشت وبه اصفهان رفته، مظفربن ياقوت را که 

در شيراز و اصفهان گماشته المقتدرباهللا العباسی بود، هزيمت نمود و تاج بر سر نهاده، 

 .هرمز را نيز مسخر ساخت و برادر خود وشمگير را حاکم ری ساخته

  علی بن بويه به واسطه تنگدستی در ری نزد وشمگير رفت و روزی چند در آنجا  

وی بيشتر قالش گشته، استر سرخ خوبی داشت در . مانده، وشمگير چيزی بدو نداد

ابن عميد وزير، وشمگير را خوبی استر گفته ، سی تومان . بازار فرستاد که بفروشند

وزير اين « به علی بن بويه گفتند. رستادابن عميد سی تومان برايش ف. قيمت کردند 

علی آن زر در خوانی گذاشته، » .استر را خواهش کرده ، زر بجهت شما فرستاده است

. چند طاق قماش نفيس نيز مزيد کرد و استر با يراقش به خدمت وزير ار سال داشت

با . تابن عميد می دانست که وی از پريشانی و احتياج جنيبتی را به فروختن داده اس

بعد از اين قضيه به يک روز کتاب مرداويج . خود به نوعی از انواع قرار تالفی داده 

وشمگير در حرم . به وشمگير رسيدکه علی بن بويه را نگاه دار تا فرمان من چه شود

بر مضمون اطالع يافته ، معتمدی در خفيه پيش علی . کتابت به وزير دادند. رفته بود

چيز مشو و بهانه شکار کرده، از شهر بيرون رو و امشب بيست فرستاد که ملتفت هيچ 

علی بويه در هيچ مکان توقف نکرد . فرسنگ راه طی نموده، خود را به مأمنی برسان

و با برادران احمد و حسن به لرستان رفت و کمال احتياط به جای می آورد و بسياری 

 چاشتگاه که وشمگير از حرم آن کتابت مرداويج روز ديگر. از ديالمه بر او جمع شدند

ديروز «خانخواش گفت . گفت علی بن بويه را بطلبيد . بيرون آمد به مطالعه او رسيد

وزير » .از عقب رفته بيارند« وشمگير گفت» .عصری بيرون رفته ،امشب نيامده است
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به سخن » .اينجا از قالشی و پريشانی آمده، چيزی بدو نرسيده. بگذار تا برود« گفت

 .کس نفرستادوزير 

  مظفربن ياقوت ازشيراز در اصفهان آمده، با مرداويج محاربه نمود و شکست يافته ، 

گذارش در لرستان افتاده با علی بن بويه آنجا به جهت انتقام که او نيز ديلمی . می رفت

باد . علی بن بويه نفاطان را فرمودتا قاروره ها انداختند . است، صف جنگ برآراست 

علی از عقب . برخی ديگر به هزيمت رفتند.  مدد کرده، به جانب خصم بردادبار نيز

در اين وقت لشکريان طلب . هزيمتشان به شيراز رفت و در سرای امارت نزول نمود

گنبدی از آن قصر او به باال وا ) در زير[وی متألم در حجره ] و. [مرسومات نمودند

.  ديد که سر برآورده ، توهم کردماری. ناگاه چشمش بر سقف حجره افتاد . افتاده

چون شکافتند ، نقود . فراشان را فرمود تابا  کلنگ آن ضلع را شکافته ، مار را بکشند 

متکاثر يافتند که حکام سلف به جهت ذخيره و استحکام مکان گذاشته بوده اند، به زير 

 اجناس نيز علی فرمود که لشکريان را مواجب دادند ودر بازار رفته، اقمشه و. آورده 

. گفت خياط خوب طلب نمايند تارخوت بدوزد. به واسطه ملبوس و مفروش آوردند

خياط آمده چون ندانست که چرا می . نشان دادند به درزی که خياط حکام بوده است

» .يک چوب  بياريد« علی گفت . طلبند، گز خود را همراه نياورد و گز نيز نبوده 

ای خداوند هيچ « لفظ چوب از زبانش شنيده گفتاستاد . قصدش اينکه گز بگيرند 

خدای می داند که زياده از هفده صندوق اموال مظفربن ياقوت . احتياج به چوب نيست

 .علی بويه بخنديد و اهل مجلس متعجب شدند» .در پيش من نيست

از اين . می گفت» شياطين اترک«   و مرداويج چون با غالمان ترک بد بود، ايشان را 

بخکم و توزون و بقرا : راک با او کينه ورگشته، سه نفر از غالمان عمده مثل جهت ات

در حمام وی را به قتل آوردند و جمله ديالمه به طرف علی بن بويه روان شده، برخی 

خليفه از بغداد لشکر بر سر .  در ری آوردند- وشمگير–نيز نعش او را نزد برادرش 

علی شبی در خواب ديد که . اخته، نشستندقريب به شيراز معسکر س. علی فرستاد 

صبح آن شب را به عزم جنگ اسب طلبيده، مرکب . انگشتری نگين فيروزه يافته

چون بدان معسکر . هردو را به فال نيکو گرفته، روان شد. فيروزه نامی پيش آوردند 

درپيش خليفه فرستاد و مبلغی بر سبيل خراج . رسيد، سپاه خصم فرار نموده بودند



    info.tabarestan.www            71 /شيخ علی گيالنی –ان مازندرتاريخ       
 

 

علی ملقب به . خليفه به جهت او و برادرانش خلعت و القاب فرستاد . يات تقبل نمودوال

از برادران، . عماد الدوله و احمد به معزالدوله و حسن به رکن الدوله گرديديند

بعد از . معزالدوله را به کرمان و رکن الدوله رابه  ری فرستاد وخود درشيراز نشسته

و تشيع در . اد اميراالمرا شد و خراج به کسی نمی دادندفتح کرمان ، معزالدوله دربغد

معزالدوله در بغداد فرمود که لعن اصحاب ثالثه چنانکه . عهد ايشان سمت شيوع يافت

بدين  طريق عبارت عربی لعن بر آنکس که . نامزبورنبود، در مساجد و بقاع نگاشتند

رد و آنکه اخراج ابوذر فدک را از فاطمه غصب نمود بر آنکه عباس را داخل شورا نک

اهل سواد خوانده ، دانستند که . نمود و نام معاويه راصريح مذکور و مسطور ساختند 

فدک را ابوبکر بازگرفته، عباس راعمر داخل شورا نساخت و ابوذر را عثمان اخراج 

 .و حال معاويه ظاهر بود. کرد

وزيرش ديد که غوغا باال  .   اما بعد از نگاشتن اين کلمات، سپاه بغداد در شورش آمدند

ليکن اثنا عشريه سب . از روی نصيحت وی را  فرمود تا جنگ کردند. خواهد گرفت

و قتل مرداويج در سنه ثلث و . در خفيه و نماز در آشکارمی کردند و کتب ساخنه شد

 .عشرين و ثلثمائه واقع شده

سن را سه پسر    علی بن بويه که وی را فرزندی نبوده و برادرش رکن الدوله ح

عضدالدوله داده، مؤيدالدوله و فخرالدوله هر کدام را ] عمادالدوله علی ملک به. [بودند

عمادالدوله علی مدت پانزده سال سلطنت کرده فی جمادی االخر . واليتی افراز نمود

 .ثمان و ثلثين و ثلثمائه وفات يافت

نمود که اگر رخصت باشد    عضدالدوله بر ملک نشسته ، مؤيدالدوله از وی استجازه 

در واليتی که عم نامزد من کرده است دخل نمايم، وی را خوش آمده ، بر آن واليت 

. ديگر افزوده و برادرديگرش فخرالدوله بی رخصت در اقطاع خود تصرف کرد

فخرالدوله در . عضدالدوله آزرده شده، مؤيدالدوله را بر سر وی فرستاد تا بگيرد 

وشمگير که خاله فخرالدوله زنش بود، رفت و مؤيدالدوله در جرجان نزد قابوس بن 

جرجان رفته، قابوس و فخرالدوله در نيشابور پيش ابوالعباس تاش که از جانب سامانيه 

ابوالعباس از نوح بن نصر بن احمد سامانی مرخص . حاکم تمام خراسان بود، رفتند

باالخره . فته، دو ماه به سر بردمؤيدالدوله در چار ديواری پناه گر. گشته ،درگرگان آمد
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به هيئت اجتماعی بر سپاه خراسان حمله برده و فائق که يکی از سرداران سپاه 

خراسان بود و مبلغی به سبيل رشوت از مؤيدالدوله اخذ نموده، علی الفور به صوب 

فرار شتافت و مؤيدالدوله و بسياری از سپاه خراسان نيز در هزيمت با او موافقت 

 ابوالعباس و قابوس و فخرالدوله ثابت ايستاده، ديدند که کار از پيش نمی رود، .کردند

قابوس و فخرالدوله هفده سال در نيشابور مانده، به جهت فتوری که در . فرار نمودند

ميان امرای سامانيه به هم رسيده، کس بديشان نمی پرداخت و مؤيدالدوله در جرجان 

تا بعد از . يل بن کافی اصفهانی وزيرش بود حکومت می کرد و صاحب عباد اسماع

فوت مؤيدالدوله و عضدالدوله قابوس و فخرالدوله مراجعت کرده ، هريک به مقر 

چون مؤيدالدوله و عضدالدوله فوت شدند، اعيان ديلم مضطر . سلطنت قرار گرفتند

روز فخرالدوله ام«صاحب عباد گفت . گشتند که از آل بويه کدام يک را پادشاه سازيم

قاصد سريع السيری در نيشابور به طلب او » . وی را می بايد آورد. نقاوه آل بويه است

وفات مؤيدالدوله در . بلده ری را دارالملک ساخت. فرستادند، آورده، پادشاهش ساختند

سيزدهم شعبان سنه ثلث و ستين و ثلثمائه به مرض خناق وفوت عضدالدوله به علت 

وفات . ل اثنی و سبعين و ثلثمائه به وقوع انجاميدندصرع روز دوشنبه هشتم شوا

چون ظاهر شد بيرون . عضدالدوله را مخفی داشته در دارالعماره شيراز دفن کردند 

از آثار آن شهنشاه قبه ای  است که بر مضجع حضرت . آورده به نجف اشرف بردند

يه السالم اميرالمؤمنين علی عليه السالم و ديگری بر مرقد حضرت امام حسين عل

بيمارستان بغداد و بند امير فارس نيز از آثار آن پادشاه عاليجناب . برافراشته است

 .است

 

 

 شمه ای از حاالت آل زيار
 

بعد از مرداويج بن زيار در جرجان و بعضی اوقات در مازندران و گيالن ] آل زيار  [

ر که در عهد برادر اول اين طبقه برادر مرداويج وشمگيربن زيا. نيز تسلط داشته اند

چون مرداويج به قتل رسيد، عمادالدوله علی بن بويه، برادر خود رکن . حاکم ری بود
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. وشمگير گريخته در جرجان رفت و به حکومت نشست . الدوله را به ری فرستاد 

در محرم سنه . کوشيار منجم گيالنی که در نجوم ثانی ابومعشر بلخی است با او می بود

امروز سوار مشو که اگر سوار شوی باعث «ثلثمائه به وشمگير گفتسبع و خمسين و 

وشمگير تا پيشين آن روز . فرمودند که کسی اسب زين نکند» .هالک تو خواهد بود

ناگاه از بيرون آواز برآمد که . صبر کرد  و و قت ظهر درطويله به تماشای اسبان رفت

ی پيدا شده ، در پويه سرعت خوک بزرگ«پرسيد که چه آواز است ؟ گفتند . گراز رفت

هر « گفت» .هيچکدام زين ندارند«گفتند» .اسب بياريد«گفت » .می نمايد که بدر رود

اسبی با جل و پيراهنش پيش آوردند ، سوارگشته ، به خوک » .قسم که هست بيريد

گراز باز گشته در زير شکم اسب او . نزديک شد و بانگ زد که گراز مرو که رسيدم 

آن باره تيز خرام راست شده، وشمگير از او جدا . ه در شکم اسب فرو برددرآمد و کل

بيستون بن وشمگير . گشت و سرش بر زمين خوده، علی الفوربه شکارگاه عدم رفت

شمس المعالی قابوس بن . قائم مقام شده فی سنه ست و ستين و ثلثمائه فرمان يافت

م داشت و تصانيف وافر نموده وی در فقه حنفی مهارت تما. وشمگير بر ملک نشسته 

شيخ ابوعلی را هرگاه . و در خط رقم نسخ بر خطوط جمله خوش نويسان عالم کشيد 

 »هذا خط قابوس ام جناح الطاوس«که چشم بر خطش افتادی گفتی

 .   در باب فقه و حکومت او حکيم سنائی غزنوی گويد

 فقه خوان ليک در جهنم جاه

 همچو قابوس وشمگير مباش

ه حمايت کردن فخرالدوله علی بن رکن الدوله حسن بن بويه از بيم عضدالدوله   وی ب

و مؤيد الدوله ، هفده سال در نيشابور ماند و بعد از وفات عضدالدوله ، فی ثمان و 

چون بغايت سفاک و بی باک بود، امرا در . ثمانين و ثلثمائه باز بر ملک مسلط گرديد

ررا که حاکم گيالن بود، در جرجان طلب داشته، سنه ثالث و اربعمائه ، پسرش منوچه

يکی از سرهنگان که وی رادر آن قلعه می . قابوس رامقيد به قلعه چناشک فرستادند

چون تو آدم بسيار می کشی ، من و چهار کس ديگر را « برده، در راه قابوس را گفت

. گويی لغو است قابوس گفت اين سخن که تو می » .نام برد که اتفاق نموده، ترا گرفتيم 

اگر من آدم بسيار می کشتم ترا و آن چهار نفر را نيز می کشتم تا بدين حال گرفتار 
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امرا اتفاق کرده فی سنه مذکور در قلعه چناشک من اعمال کبود جامه . نمی شدم

 .جرجان وی را به قتل آوردند

 خود سلطان محمود غزنوی دختر.    فلک المعالی منوچهربن قابوس بر ملک نشست 

وی بمرور انتقام از قاتالن پدر خود کشيد فی اربع و عشرين و اربعمائه وفات . بدو داد

 .يافت

 انوشيروان بن منوچهر پس از پدر بر ملک نشست و 108فلک المعالی امير کالنجار 

 .در احدی و اربعين و اربعمائه وفات يافت 

وس نامه از مؤلفات قابوس پادشاه گشت که کا] اسکندر بن[بعد از وی کاوس بن 

وی در سبعين و اربعمائه وفات يافت و دولت اين طبقه به کاوس بن اسکندر . اوست

 .انقراض پذيرفت و قالع ايشان به تصرف حسن بن الصباح ملحد در آمد

 

 بادوسبان و اوالد او که ملوک رستمدارند
 

ب بن فيروز بن    بادوسبان بن جيل گاوباره بن جيالنشاه بن فيروزبن نرسی بن جاماس

هرمز بن يزدجرد بن بهرام گور بن يزدجرد االثيم بن بهرام بن بهراميان بن بهرام بن 

 .هرمز بن شاپور بن اردشير بن بابکان

   بادوسبان در سنه اربعين هجری از افعال برادر خود دابويه بن گيل گاوباره متنفر 

دانی و اعالی آن ديار با طوع ا. گشته، از مازندران به رويان رفت و عدالت آغاز کرد 

خورزادبن . وی مدت سی و پنج سال ملک رانده وفات يافت . با وی آرام گرفتند 

بادوسبان بن خورزاد  و اهل اسالم را . بادوسبان نيز سی وپنج سال نشسته ، فوت شد

  ونداد بن هرمز 109....که در عهد ابوجعفرمنصور تسخير واليت طبرستان کرده بودند

زندران خروج کرده اعراب را براند و چهل سال به ملک نشست و آخر وفات در ما

 سی و دو سال 110وندا اميد بن شهريار . شهريار بن بادوسبان ملکش سی سال. يافت 

 .ملک رانده وفات نمود

در عهد او داعی کبير حسن بن زيد بن . اسپهبدعبداهللا بن ونداد اميد بر ملک نشسته 

حسن بن زيد بن امام حسن عليه السالم خروج نموده، وی معاونت محمدبن اسماعيل بن 
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و متابعت حسن بن زيد نمود و در مبادی حال داعی کبير وفات يافت و پس از او 

افريدون بن قارن بن سرحاب بن نام آور بن بادوسبان بن خورزادوبعد از او پسرش 

عهد او کشته گشت،  در -برادر داعی کبير–بادوسبان بن افريدون که محمدبن زيد 

شهريار بن بادوسبان که ناصرالحق در عهد او . ملک هر دو هيجده سال.ملک شدند

هروسندان بن بندار بن شيرزاد بن افريدون ، پس از عم . او نيز وفات يافته.خروج کرد

وی مطيع گشته، . ناصرالحق در زمان او لشکر به طبرستان کشيد. زاده ملک يافت 

 حسن بن قاسم ين علی بن –داعی صغير . اه پسران او بودپس از ناصرکبير همر

عبدالرحمن شجری بن قاسم بن حسن بن زيد بن امام حسن عليه السالم بر پسران ناصر 

 .ملکش دوازده سال.  کشته گشت111شبيخون رده، هروسندان 

 به 112شهريار بن جمشيد بن ديوبند بن شيرزاد بن افريدون در عهد هروسندان 

 .يده، دوازده سال ملک راندحکومت رس

محمدبن شهرياربن جمشيد بن ديوبند بن شيرزاد بن افريدون بن قارن ] بن[  ابوالفضل 

بن سرخاب بن نام آوربن بادوسبان بن خورزاد بن بادوسبان بن گيل بن گيالنشاه به 

در عهد او سيد ابيض الفايز باهللا ابوالفضل جعفر بن محمدبن حسين . ملک نشسته 

ث بن علی بن عمراالشرف بن امام زين العابدين در گيالن خروج کرده، بسياری المحد

 ملک –در اين وقت ميان محمد بن شهريار . از واليات گيالن را تصرف نمود

شهرياز بعد از .  منازعت افتاد– ملک الجبال - و اسپهبد شهريار بن دارای-رستمدار

رکن الدوله ابن . بن بويه رفتجنگ به صوب هزيمت ، درری نزد رکن الدوله حسن 

 به – ملک رستمدار –محمد بن شهريار . عميد، وزير خود را با وی در آمل فرستاد

سيد . وفايز را  طلب داشته. است» الثائر باهللا«بعضی گويند لقب او . فايز توسل جست

لت شهريار با سيد بيعت کرده به اتفاق در آمل رفتند و مقاب. با سپاه وافر بدو پيوست 

ابن عميد در ری و ملک الجبال به هزار جريب رفت . نموده، شکست بر مخالفان افتاد

محمدبن شهريار به خرمه رز که باالی آمل است ، . و سيد در اندرون شهر نشست 

بعد از اندک وقتی ميان فايز و محمد بن شهريار نقار واقع شده،سيد به گيالن . ساکن شد

 رود مقيم گشت بقاع خير بساخت و خود در بقعه ای از رجعت کرد و در ميان سياه کله

 .آن ميانديه مدفون گشت
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   بعد از وی زمره سادات تا زمان سيد قوام الدين مير بزرگی ، کسی در مازندران و 

محمد بن شهريار پس از مراجعت فايز استقالل يافته ، تا آخر . طبرستان خروج نکرد 

 .عمر بر آن حال بود و فوت شد

پهبد حسام الدوله زرين کمر بن فرامرز بن شهريار بن جمشيد ، پس از عمر سی و   اس

.  بن زرين کمر ملک بيست و هفت سال113سيف الدوله تاجور . پنج سال وفات يافت

فخرالدوله نا م آور بن . حسام الدوله اردشير بن سيف الدوله ملک بيست و پنج سال

عزالدوله هزارسپ . ی و دو سال فوت شدنصير الدوله بن سيف الدوله پس از عمر س

، عادل، عالی همت بوده و شهر نوش بن هزارسپ، عاقل. ل سالبن فخرالدوله چه

استندار کيکاوس . خواهر شاه غازی رستم باوندی در حباله اش بود ملک سيزده سال

وی . بن هزارسپ بعد از برادر ملک شده، ميان او و شاه غازی رستم مخالف واقع شد

از . اما هم در زمان پدر جستان فوت شد.  نام پسر خود را وليعهد ساخته بودجستان

کيکاوس پس از سی و هفت سال ملک در . اويک ساله پسر ، زرين کمر نامی مانده

ين شهرنوش بن هزارسپ ، والی استندارهزار سپ . سنه ستين و خمسمائه فوت شد

جنگ افتاد و به  -مازندران  والی -، وی را با شاه اردشير بن حسن باوندی گشته

آخر از روی عجز و تنزيل نزد حسام الدوله اردشير بن حسن رفت و . تطويل انجاميد

. هژبرالدين که يکی از بنی اعمامش بود، وی را به قتل آورده. باز بيجهتی فرار نمود

 .حکومت بيست وشش سال

ت رستمدار فرستاده    شاه اردشير بعد از قتل هزارسپ ، پاشا علی مافی را به حکوم

چون شنيد که زرين کمر بن جستان بن کيکاوس بن هزار سپ ، به سن رشد . بود

رسيده است، می خواست که دختر خود را بدو دهد و ملک سار و اهالی رستمدار 

اردشير بن . پاشاعلی را کشته ، بيستون نامی را والی ساختند و زرين کمر متواری شد

شاه اردشير، زرين کمر را . تون به قالع رودبار گريخت حسن خود بدانجا رفته، بيس

بيستون بن  . ملک ساخته بعد از سی و چهار سال ملک فی عشر و ستمائه فوت شد

فخرالدوله نام آور بن .زرين کمر  پس از ده سال ملک در عشرين و ستمائه فوت شد

] نام آوربن [حسام الدوله اردشير بن. بيستون پس از حکومت بيست سال ارتحال نمود

بن ] بن نام آور[بيستون در سرحد گيالن حکومت می کرد و برادر کوچکترش اسکندر 
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] بن نامور[شهراگيم . بيستون که از جانب مادر خوارزمشاهی بود، درناتل و استندار 

بن بيستون بعد از برادر خود حسام الدوله اردشير قائم مقام شد و درسال پانزده از 

آن بن تولی خان بن چنگيز خان ، در الغ يورت بر مسند خانی حکومت او منکوقا 

نشسته، برادر خود ايلخان الملقب به هالگو را به جانب ماوراءالنهر و خراسان و عراق 

 .فرستاد و شهر اگيم در سنه احدی و سبعين و ستمائه وفات يافت

دل و شرع پرور عا» شاه غازی «   استندار فخرالدوله نام آوربن شهر اگيم الملقب به 

 . فوت شد700بعد ازسی سال  ملک فی سنه . بود

شمس .  در گذشت712 ملک کيخسرو بن شهراگيم يازده سال ملک رانده ، درسنه 

 وفات 717الملوک محمد بن کيخسرو بعد از حکومت ، پنج سال و کسری فی  سنه 

فی سنه سبع و نصيرالدوله شهريار بن کيخسرو ، پس از برادر خود والی گشته . يافت 

تاج الدوله زياربن .  به قتل آمد- برادرزاده خود-عشرين و سبعمائه در دست اسکندر نام

جالل .   فوت شد734کيخسرو ، بعد از برادر ملک شده، پس از هفت سال فی سنه 

الدوله اسکندربن زياربن کيخسرو والی گشته در زمان او امير مسعود سربدار، در 

چون خواست .کس وی را پيش نيامد. دوله حسن باوندی والی بودمازندران آمد و فخرال

که بدر رود، در کوهستان رستمدار، سر را بر مسعود گرفت و او را کشتند و مردمان 

 .رستمدار که تا آن وقت سر نتراشيده بودند، تراشيده ، دستار بستند

جو را طرح  ذيحجه ست و اربعين وسبعمائه ، قلعه و شهر ک21   اسکندر صبح شنبه 

و بعد از بيست و هفت سال در سنه احدی و ستين و سبعمائه کشته . انداخته ، بساخت 

بيان اين قصه آنکه، ملک را نديمی بود، شبی با يکی از اهل مجلس در سر . گشت

شراب نزاع آغاز کرد و برايش کارد کشيد، غوغا درگرفت  چراغ فرو نشست و 

سکندر ديد که خانه تاريک و غوغا برخاست ، ملک ا. کاردی نيز در دست ملک خورد

از مردمان اندرون . از خانه بيرون رفت . مباداکه دانسته حربه ديگربر وی آيد

مقارن اين . شخصی که واقف از زخم خوردن ملک بود فرياد کرد که ملک را کشتند 

ن ايشک اقاسی بيرون در پنداشت اين مرد آ. حال در آن نتاريکی ، ملک بيرون رفت 

شمشير ازنيام برآورده، زد از . کس است که ملک را کشته و می خواهد که بدر رود

 . پای در آورد
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  فخرالدوله شاه غازی بن زيار، پس از برادر به حکومت نشسته، در سنه ثمانين و 

عضدالدوله قباد بن فخرالدوله، بعد از بيست و يک سال ملک، در . سبعمائه فوت شد

 . بن قوام الدين مير بزرگ به قتل رسيدمحاربه سيد فخرالدين

وقتی که سادات مير .    سعد الدوله طوس بن فخرالدوله در خدمت امير تيموربود

برزگی را از قلعه ماهانه سر بيرون آوردند ، اسکندر شيخی بن افراسياب چالوی ، 

سيد کمال الدين بن ميرقوام گفت . زانوزده، قصاص خود پدر و برادران طلبيد

امير تيمور به » الدوله طوس رستمداری نيز دعوای خون برادر می کندسعد«

برادرم در جنگ کشته شده و قاتلش معلوم « گفت» تو چه می گويی« سعدالدوله گفت

 ».هرکه در خون سادات سعی نمايد، مؤاخذ خواهدشد. نيست 

 و    ملک کيومرث بن بيستون بن گستهم بن زيار که پدر او در سنه سبع و ثمانين

سبعمائه در طالقان بر دست مالحده اسماعيليه کشته شده بود، خود به فرمان امير 

چون او را با اسکندر شيخی عداوت بود، در ] داشت[تيمور ، کوتوالی قلعه نور

عصيان اسکندر شيخی ، امير زاده رستم بن عمر شيخ بن امير تيمور، ملک کيومرث 

به « ندر وی را اسب و خرجی داده گفتاسک. را گرفته، نزد اسکندر شيخی فرستاد

ميرزا پير محمدبن عمر . وی به طرف شيراز رفت» .سالمت بروهرجا که می خواهی

پس از مدتی خالص گشته ، در زّی قلندران به رستمدار . شيخ وی را گرفته، بند فرمود

 وقتی که در بند بوده است با خود نذر. آمد و از غايت تهور بر قلعه نور دست يافت

. کرده بود که اگر بار ديگر به حکومت برسم، در رواج مذهب اثنی عشر بکوشم

الجرم اهالی رستمدار  را که تا آن وقت سنی مذهب بودند به مذهب حق درآورده، بدان 

 وفات يافت  و واليت 857ديار تشيع فاش شد و ملک کيومرث در رجب سنه 

سمت پذيرفت حصه نور و توابع رستمدارميان دو پسر او ملک کاوس و ملک اسکندر ق

به موجب . تا اين وقت ملک يکی بوده و دارالملک نور. ، بخش کجو و مضافات

وصيت نور، از ملک کاوس بن ملک کيومرث و کجو از ملک اسکندر بن کيومرث 

ملک کاوس قائم مقام گشته، برادرانش که هفت نفر بودند، به موجب وصيت پدر . شد 

زاده ها بواسطه سوء خلقی از او جداشده،نزد برادرش اسکندر ليک برادر. مطيع گشتند

ملک جهانگير بن کاوس به جای پدر نشست .  فوت شد881ملک کاوس در سنه . رفتند
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ميان او و عمش اسکندر نزاع افتاده، يک مرتبه کارگيا سلطان محمدبن کارگيا ناصر . 

 وفات يافت و از وی 954ملک جهانگير در سنه.  به اصالح آورد - والی گيالن–کيا 

ملک کاوس و ملک . سه پسر ماندند ملک کاوس و ملک بيستون و ملک کيومرث

ملک کاوس بن جهانگير . بيستون و ملک کيومرث را مابين ،عقد اخوت مستحکم نبود 

ملک کيومرث بن . ، به موجب وليعهدی نشسته ، در جنگ برادر خود بيستون کشته شد

 کاوس، ضبط قلعه نور نموده، بيستون را راه ندادتا آخر جهانگير، پس از واقعه ملک

ملک بيستون بن جهانگير بعد از . ميان او و بيستون جنگ شده، کيومرث مقتول گشت

قتل برادران و اعمام، ملک گشته می خواست که تمامی رستمدار را تصرف نمايد، از 

 26خت ليکن فی  لشکر به کجو برده، تمامی قالع را مسخر سا901اين جهت در سنه

 در وقت مستی بر دست عورتی که قمايش بود واقوامش را بيستون 913شهر صفر 

ملک بهمن بن . وی را دو پسر بودند ملک بهمن و ملک گستهم. کشته ، به قتل رسيد

بيستون بعد از پدر به ملک نشسته، با حکام اطراف سلوک پسنديده می کرد و خواهر 

 سلطان حسن بن کارگيا سلطان محمد بن کارگيا ناصر کارگيا سلطان احمد بن کارگيا

کيا بن ميرسيدمحمد بن سيد مهدی کيابن سيد اميرکيای مالطی و همشيره مير 

پس از چهل وسه سال حکومت فی ] . بود[ در حباله اش - حاکم مازندارن–عبدالکريم 

 .تاريخ فوت اوست» مزيد بقای کيومرث باد« .  وفات يافت957سنه 

 والی –ومرث بن ملک بهمن از جانب مادر خواهر زاده مير عبدالکريم   ملک کي

و زياده از . مکرر به درگاه شاه طهماسب رفت و کاری نمی  ساخت.  بود-مازندران

ملک سلطان اويس بن گستهم بن بيستون، به خواهر . مضافات نور در تصرف نداشت

تا بعد از خالصی . ش او بوددر پي  مدام– والی گيالن -داماد خان احمدبن سلطان حسن

خان احمد از حبس شاه طهماسب، در عهد شاه سلطان محمد خدابنده، همراه وی در 

جنگ خان احمد، به کوچسفهان با اراذل بيه پس زخم قوی خورد تا به کيسم آمد ، فوت 

 .فی ست و ثمانين و تسعمائه. شد

 

 فرقه ديگر از ملکان کجو
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 - ملک کاوس-ر بن کيومرث، در دست برادر خود   از اين طبقه اند ملک اسکند

 .گرفتار شده، به سالمت خالص گشت وبعد از حکومت چند گاه وفات يافت

 . ملک تاج الدوله بن اسکندر مدتی ملک بوده فوت شد

 ملک اشرف بن تاج الدوله اسکندر، پس از پدر به ملک نشسته ، وقتی که ملک 

ون به کجو رفت ، ملک اشرف بنا بر عدم چ. بيستون عازم تسخيرتمام رستمدار شد

 را در قلعه گذاشته ، خود به گيالن آمد و - ملک کاوس-تاب مقاومت ، پسر ارشد خود

. بعد از کشته شدن ملک بيستون در دست قمای خود ، باز به رستمدار رجعت نمود

 921وی نيز مضايقه نکرده، در سنه.  وی را تمکين نداد - ملک کاوس-ليک پسرش

 . شدفوت

  ملک کاوس بن ملک اشرف ، از روی فهم و ادراک و اطالع بر احوال سالطين 

  به قصد پسر 950وقت و مراعات اهل فضل،  نسبتی به ديگر ملکان نداشت و در سنه

 .خود ملک جهانگير از عالم فانی رحلت نمود

از  را که - اسکندر–  ملک جهانگير بن ملک کاوس چون پيشتر از آن ، برادر خود 

 -احمد بن سلطان حسن بن کارگيا سلطان محمد] خان[طرف مادر دختر زاده کارگيا 

ملک کيومرث بن .از او رميدند  بود، مقتول ساخت، اهالی آن ديار به کلی-والی گيالن

 .ملک  کاوس ملک گشت

ملک کيومرث بن ملک  کاوس که مدت هيجده سال ، به حکم پدر مقيد بود، به امداد آقا 

افزون، از قيد خالص گشته، به ملک موروثی نشست و در پانزدهم ذيقعده محمد روز

 .فوت شد973سنه  

هجری به فرمان شاه 1002ملک بهمن بن ملک کيومرث در الرجان ملک شده فی 

 .عباس جنت مکان کشته گشت

ملک .جهانگير بن ملک کاوس، بعد از برادر ملک کجو شده، پس از چندی وفات يافت

را تازه " علی ذکره السالم" گشته، در واليت رستمدارآثار الحاد سلطان محمدملک 

می " اهللا" اهالی آن واليت بول او را می آشاميدند و به جای سالم دايم . ساخت

وی در نور رفته، سلطان عزيزبن ملک کيومرث را بکشت و خواجه غريب شاه .گفتند

س الدين ديوکه نوکرآقا الوند  آفاشم997 را بدانجا گماشت تا در سنه – نوکر خود –نام 
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. ديو و مرد شجاع بود،فتح بارفروش ده از گماشتگان او گرديده، آن سرحد نيز رفت

وی . غريب شاه بجهت انتقام از جبال نور به صحرا آمده، مقابلت نمود و کشته گشت

مکرر لشکر به مازندران برده تا بلده ساری رفت و ارباب مازندران که هر يک چخد 

ا متصرف بوده، خراج به کسی نمی دادند، با وی دم هواخواهی می زدند اال آقا بلوک ر

الوند ديو که وی بنگ بسيار می خورد و استقامت مزاج نداشت وگرنه با آن مذهب 

اگر در پيش .اصال سياست نمی نمود. تمامی داراالمرز را از آن خود می توانست کرد

مود از اين جهت مردمان خردمند او را او صد کس بر يکديگر می زدند، منع نمی فر

به 998تا در سنه .در واليت او نماز و روزه و تکاليف شرعی بالکل نبود.نمی خواستند

و ملک جهانگير پسر بزرگش در کجو نشسته، بدان مذهب  بد . نار شفر واصل شد

شاه جنت مکان . چون گيالن بر شاه عباس مفتوح شد ، او نزد شاه رفت. عمل می کرد

ی را مقيد ساخته، به شيخ احمدآقای متفحص فطاع و سارق که از ساربانی به امارت و

تا به هنگام . رسيده بود، سپردو بعد از چند گاه از مجلس بيرون آورده، گوزدستاق بود

ابوسعيداشتر گيالنی که نوبتی خروج . فرصت از قزوين گريخته، به رستمداررفت

ايت نزد اورفت وی نيز ابوسعيد را گرفت و برای کرده، از شاه خايف بود، به اميد حم

 .شاه فرستاد تا در قزوين کشتند

وکيل خود فرهادخان قرامانلو را در مازندران فرستاده،دخل 1005شاه چون در سنه 

به موجب فرمان . در آن واليت کردند و ثانی الحال فرهادخان مذکور پی فتح کلی رفت

يار رفته، آن ملحد سگ را گرفتند و به سياست از از گيالنات قزلباش و قراباش بدان د

 .راه گيالن به قزوين برده، کشته گرديد و حکونت آن ديار به قزلباش تعلق پذيرفت

 

 بعضی از ارباب و اعالی مازندران که بعد از انقطاع حکام هر يک شطری 

چون پادشاه صاحب قدرتی در عراق ] و[به تصرف خود درآورده  را 

 . کسی نمی دادندنبود خراج به
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از آن جمله يکی سيدعباس بابلکانی بود که پدرانش در عهد سادات مير بزرگی 

 .مناصب ارجمند داشته اند

ديگر سيد مظفر بن سيد کمال الدين المرتضی که آبايش از زمره ارباب بوده اند، نه 

 .صاحب منصب

صاحب جاه و يکی ديگر آقا لهراسب ديو که اين فرقه در عهد سادات مير بزرگی 

. منصب بوده اند چنانکه آقاميربزرگ ديو سالها در غربت با ميرسلطان مرادخان بوده

به خانی مازندران معزز گشت، خواهر خود بدوداده، ]خان[چون مير سطان مراد 

مير سلطان مراد را بر طاق نسيان نهاده، به  اما آخر دفتر تربيت. وکيل مطلق ساخت

 را که از مادر - پسر شاه محمد خدابنده–لطان حسن نام درگاه شاه طهماسب رفت و س

شاه عباس بود ستانده، متعهد خراج طرف تاالر شرقی مازندران شد و او را در 

مازندران آورده، حکم صادر گشت که مير سلطان مراد خان به  جانب غربی تاالر 

يفه افشار ، از بواسطه انجام اين کار، محمد خل. اکتفا نموده، در بارفروش ده بنشيند

 .درگاه شاهی آمده متمشی ساخت

   و از طوايف رئيسان لپور مازندران که در عهد امير تيمور گورکان صاحب دخل 

فخرالنساء بيگم بنت مير عبداهللا که زوجه شاه . واليت شده بوده اند، آقا بيجن رئيس بود

رزائی رئيس که سلطان محمد خدابنده و صحب اختيارکشور بود و مادر خود را به مي

هم از اين قوم بود داده و وکيل ساخته، وقتی که خانی مازندران به مير علی گنجاو 

روزی داده در مازندران می فرستاد، آقا بيجن را وکيل ميرعلی خان ساخت و جمله 

نفايس خزاين شاه طهماسب را از نقود و جواهر و کتب و اقشمه سراوشان ارسال 

ده گذاشتند و  پس از قضيه فخرالنساء بيگم، آقا بيجن، مير داشت تا در قلعه لفور بر

 .علی خان را مسموم ساخته، آن خزاين تمام بر آقا بيجن مسلم شد

   و ديگر ارباب و اعيان زيرتر از ايشان که در ملک متصرفه هر کدام ساکن بودند 

برخی مطيع شدند و سادات هزار جريب نيز به دستور ايشان اطاعت کس می کردند و 

از مازندران که قريب به رستمدار بود، ملک بهمن الريجانی رستمداری به تصرف 

 .گماشته خود نشاند] و[خود درآورد و در آمل قلعه ای ساخت 
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  اينها نوشته خواهد آمدلختی از چگونگی حاالت هر يک به ترتيب اسامی
 

 احوال سيد عباس بابلکانی

 
که اشرف زندران سيدعباس بابلکانی درپنجاه هزار  بعد از انقطاع خانان ذی شان درما

از اعمال اوست نشست و متوسل به علی ياربيک يخه ترکمان که اکثر بلوک و قرايای 

سيد شمس الدين و سيد : جرجان را تصرف کرده بود شد و چند پسر واالگهر داشت

. ش داشتندرحيم و سيد فخرالدين و سيد عبدالوهاب هر کدام جماعتی از نوکران سياه پو

، پدرش علی ياربيک اورا گرفته. وس ساختنوبتی سيد شمس الدين پدر را گرفته، محب

 سيد -يکچند پسر ديگرشبعد از. به دست پدر سپرد تا بکشترا خالص کرد و او را 

باز علی ياربيک ، سيد عبدالرحيم را نيز گرفته به .  پدر را محبوس ساخته-عبدالکريم

چون چندی بگذشت، سيد فخرالدين . آخر بکشت. س می داشتپدر سپرد تا يکچند محبو

ايضًا به معاونت علی ياربيک خالص . نير به دستور برادران پدر را مقيد ساخت

. و سيد عبدالوهاب رشدی نداشت .گشته، سيد فخرالدين را نيز به درجه هالکت رسانيد

 بلوک مازندران آخر از آزردگی قتل پسران و تنهايی نزد سيد مظفرالمرتضی که چند

را او نيز مالک شده بود آمد که راقم آنجا بود و از بنات ديوان سواته کوه، بيگم ديو را 

سيد ابوالقاسم نام پسری داشت، درحباله ] او[که اول زن پدر سيد مظفر بود به جهت 

سيد مظفر دختر مير .اين نسبت را منظور ساخته بود. زوجيت خود درآورده بود

جريبی را تزويج کرده بود و اين ميرجهاندار هزارجريبی در دشت جهاندار هزار 

مازندران ملک نداشت و دو پسر رسيده يکی ميرزا محمد و ديگری مير علی آقا از او 

سيد مظفز  را راضی ساختند تا سيد عباس را بگرفت و در قلعه ای بند کرد و . بود

و اين معنی را . رجوع کردندبلوکات متفرقه او را به ميرزا محمد بن ميرجهاندار م

پيش نهاد ناجوانمردی ساختند که سيد فخرالدين نام پسر خود را کشته است ، وی خاله 

زاده فرزندان مير جهاندار و مادر سيد فخرالدين ، هر دو خواهران مير جمال الدين 

 . محمد کواستان بودند
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اه هزار که در    ميرزا محمد بعد از حبس سيد عباس با جماعتی از اعيان پنج

داراکالته سيد مظفر آمده، منظور نظر گشته بودند، در اشرف رفته، بعد از چند گاه به 

اتفاق رؤسای آن نواحی به داراکالته رجعت کرد و آن سيد پير را از کنج زندان به 

اوليای سيدجمال ] ا[صحن قلعه آورده، جمله پنجاه هزاريان خصوصا طايفه اسيوبا

 بوده ، دردست او کشته گشته، به تيغ تيز ريزريز کردند و سيد وکيل اوالدين که 

 درواليت متصرفه آقا الوند ديوبند می بود و احيانا درخفيه به پنجاه -ولد او–عبدالوهاب 

تا وقتی در اثنای راه به موضعی برفت و . هزار می رفت و پنهان چند روزی می بود

اندار نيز بعد از قتل سيد عباس در و ميرزا محمدبن ميرجه. دمه گرفته ، هالک شد

سيد مذکوره بود که به در خانه سيد محمد بابلکانی که در زمان ]. شد[اندک زمان فوت

حيات سيد عباس هميشه با سيد مظفر می بود، آب طلبيده ، آشاميده است و عنقريب 

 .شکمش به درد آمده، فوت شد

 تمامی الکا به تصرف شاه عباس   ميرعلی آقا ولد ميرجهاندار به جای برادر بود تا

 .جنت آشيان درآمد

    

 حاالت سيد مظفرمرتضی

 
  سيد ی بود مرتضی نام ، او را اصل قبيله گرفته آن جماعت را سادات مرتضوی می                   

د  ود. گوين اب منخرط ب دين در سلک ارب ال ال يد کم درش س امی . پ اد ن ا ب ه ملک يک دي

ام         ود و حک ه، مراجعت نم ه حج رفت ز    داشت و ب تند و ميرعزي از او حساب برمی داش

اه طهماسب                  - پسر ميرعبداهللا خان   -خان اه ش ه درگ زوين ب ود، در ق  که خال شاه عباس ب

تند               . منتظر خانی مازندران بود    اب طلب داش سيد کمال الدين  را با چند نفر ديگر از ارب

ود  سيد کمال الدين به حکومت مير عزيز راض       . تا به استصوابشان حاکم نصب کنند      ی نب

ت،    . که در قتل پدرش سهيم بوده      انخواه می رف شب بارانی که سيد از درگاه شاهی به خ

رد      . مير عزيز به کمين ايستاده نيری بدو زد و بدر رفت    ان شب م دين هم ال ال يد کم . س

چون آقا مير بود، سلطان حسن        . سيد مظفر ارشد اوالدش بود    : از وی چهار پسر ماندند    

ه ساری آورد     ميرزای بن شاه سلطان م    تانده،  ب اه طهماسب س ر   . حمد را از ش يد مظف س
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ار           ا ک د کشت ت ر رامی باي ا مي بغايت مقرب آن حضرت گشت و با ميرزا قرار دادکه آق

ميرزا گفت با وجود شوکت آقا مير ديو که نمی تواند اين امر عظيم              . تو رونق پذيرگردد  

ه، می    زيرا که آقا ميروکيل بود و در ساری ع. را از پيش برد    مارت عالی طرح انداخت

رد  . ميرزا بدين امر همدستان گشته    . ساخت اد    . وکالت را به سيد مظفر قبول ک ا عم ه آق ب

رار                        رد ق ه می ک ر مطايب ا مي ا آق دام ب شيخی که مرد ظريف و وکيل سيد مظفر بود و  م

ل،     ود قت ه و در روز موع ا ن يده است ي ا زره پوش ر قب ه در زي د ک ق نماي ا تحقي د ت دادن

وکران خود را فرمود آقا مير که در بيرون چهل در از عمارت کهنه سنگ ملک خود                   ن

ود          ر در دروازه              . تنها در پيش بنايان نمايان می ب اعادی فرصت ر ا غنيمت شمرده، ب

به  طرف درونی ، سيد جمال الدين المرتضی را تعيين نموده، سيد نعمت المرتضی را                   

ه          گفتند مستعد باش که اگر حاجت افتد    د ک اد شيخی اشارت کردن ا عم ه آق ی و ب ر بزن ني

د داد            « آقا عماد پيش رفته گفت    . وقت است  ه من می باي » . خداوندگاری اين پستک را ب

رد انی می ک اد هزل زب ا عم ه آق ز ب ه« گفت. وی ني ه ده تناديمي ال می «گفت» کينگ ح

 مير نيز گرفت  تنگ در گرفت و آقا. و بدو چسبيده ديد که زره زير خفتان ندارد      » ستانم

ه      .، هردو افتاده، آقا مير در زير و آقا عماد در باال            ه ب آقا مير خنجر خود می خواست ک

ود                 . آقا عماد بزند     و . آقا عماد خود را بدو ملصق می ساخت و کس را مجال کومک نب

 که از کيفيت حال با خبر نبوده، پنداشت که آقاعماد با – ايشک اقاسی ميرزا -پيرقلی نام

اد می زد                . مير ظرافت می کند   آقا   ا عم يم آن   . عصای خود بی محابا بر سر وگوش آق ب

ند        ] مير[بود که نوکران آقا     ه را بکش د و هم درون بياين ر دار شده، در ان رون خب . از بي

آقا مظفر ازيج که مرد کهنه و سرخيل سيد مظفر بود ، اين وقت در سرا را پيش کرد تا               

دم می             آقا مير . از بيرون کسی نيايد    زا از زير آقا عماد خالص شده، خنجر دردست ، ق

 سيد. گذارد که به مردمان خود برسد

اد        ری زده بيفت دين المرتضی         . نعمت مرتضی ني ال ال يد جم يده، س ه دروازه رس قريب ب

دران     . يعنی بارديگر بکش  » اوی بکش «تيرکاری زده، گفت   ار  » اوی  « در لغت مازن ب

د ر را گوين ه . ديگ ت ک ردمدرتأسف گف ن تقصير ک را م رد. چ اد و بم ا بيفت ن اثن . در اي

تا در آن گرمی  . بنهايت غفلت در ساری روزگارمی بردند    . اينچنين کار عظيمی کرده     

ر                  اه ب شمس الدين ديو که از خويشان آقا مير بود با جمله ديو ساران سواته کوه بيک ناگ
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انيد و        سيد مظفر بر اسب بی زين سوار شده، خود را         . سرشان ريختند    ه رس ه ازدارکل  ب

د          رده بودن ه ب ه در خان ن واقع يش از اي ود، پ رادر  . بدر رفت و آقا عماد را که زخمی ب ب

ود                - سيد حسين    –سيد مظفر    ان ب رزا پنه ان مي ان و قماي ان زن يده مي اس عورات پوش  لب

يده، وی بيچاره شده، سپری          . پيدا ساخته پاره پاره کردند     ا کش اه زاده تيره و برای پادش

ود       «ر روی، به هر طرف رفته می گفت         ب » .ای تاجدار من بی خبرم با آقا شمس الدين ب

د               امردم او        . و غوالن سواته کوه انواع ناسزا بر آن پادشاه زاده می گفتن اه زاده را ب و ش

اه    . ديوان گرفته، جمله را به سواته کوه و از آنجا به سمنان بدرکردند            ن حال ش مقارن اي

ه رحمت حق  ل  طهماسب ب دش برتخت نشست و در قت ماعيل ول اه اس ده، ش واصل ش

ا        داخل بودتا شاه جنت مکان    شاهزاده ها ابن سلطان حسن ميرزا        ا ب ، عرض آن بی ادبيه

راد خان        ر سلطان م پسران و زنان ديوان سواته کوه کرده قريب فوت شاه طماسپ ، مي

ر ملک   هم فوت شده، شاه سلطان محمد بعد از يک سال، مملکت داری، شده ا      سماعيل ب

ی خان     .  صاحب اختيار گشته     - دختر مير عبداهللا خان    -نشست و فخرالنساء بيگم    مير عل

د                           ه بع و ک دين دي ا شمس ال راد و آق را به خانی فرستاد و ميرزا محمد خان ولد سلطان م

د               ] از[ حرکت ديو وکيل حاکم بود، گرفته، در عراق ميرزا محمد خان را مصلوب کردن

اق از                  و شمس الدين ديو    ه اتف  را به سياست تمام کشته ، بيگم را نيز عمده های قزلباش ب

يد      ده، س موم ش دران مس م در مازن اوروزی ه ی گنج ر عل انيدند و مي ربت چش ان ش هم

ت   ده گش ت عم ر بغاي اکم ذی     . مظف د و ح دران را متصرف گردي ع مازن ه رب ب ب قري

ردوس        در سنه الف هجری شاه ع     . شوکتی نبود که از او انتزاع نمايد       اس جنت مکان ف ب

آشيان واليت گيالن را خود تصرف نمود و بعد از دو سال ديگر فرهاد خان قرامانلو را     

تاد  دران فرس ود، در مازن ة الملکش ب ه جمل دران . ک الی مازن اب و اع ر و ارب يد مظف س

د                    رده، در آمل بردن تقبال ک وکران او اس و و ن د دي ا الون آمل و مضافات آن را       . سوای آق

ام      . ن کورالرجانی به تصرف داشت    ملک بهم  ر ن  –و قلعه ای در آمل ساخته در آن امي

يلش  ود–وک وال ب تند .  کوت اب نشس تح الب ه منتظر ف ای قلع دين . در پ ا جالل ال چون آق

ام                     ل تم رئيس که در نهايت فالکت سالها به در خانه ايشان اوقات گذرانده بود، حاال وکي

د                مازندران شده که جمله ارباب و اعيا       د و اکرامی کنن و بزنن ا وی را زان ن می بايست ت

ه                     ] و[ اد خان را ب يم شبی فره کشته شوند ، سيد مظفر با بسياری از اعيان مازندران، ن
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جا گذاشته ، فرار نمودند و هر يک به مساکنی که داشتند رفتند، عقيده شان اينکه چون              

م خورد      اش در   و. چنين کنند، فرهاد خان خواهد گريخت و سلسله بر ه  ديگرلشکر قزلب

  .مازندران نخواهد آمد

فرهاد خان و جالل الدين رئيس لنگر انداخته ، نشستند تا گماشته ملک بهمن قلعه را 

فرهاد خان قلعه را يک سال خود سپرده ، به متصرفه سيد . سپرده، به الرجان رفت

د خان در فرها. وی در قلعه ای که خود ساخته بود، متحصن گرديد. مظفر ، رفتند 

قريه ميانزران به خانه آقا عماد شيخی نزول کرده، آقا عماد را در ميان انداخت تا 

فرهاد خان را قسم دادند که بدمددی و زبونی با سيد مظفر نکرده، به پادشاه بنمايد و باز 

 .رخصت حاصل کرده، به وطن بفرستد

 -الوندسلطان-رادر خود  بعد از شرايط مذکوره ، سيد مظفر بيرون آمد و فرهاد خان ب

را با جالل الدين رئيس وکيل در مازندران گذاشته ،سيد مظفر را همراه برد و به پای 

بوس اشرف اعلی مقرر ساخته و از آقا الوند ديو هيچ نگفت و آقا الوند نيز مطلقا ايشان  

 .را در نظر نياورده، نزل و علوفه نيز نفرستاد

کن گرديده، بنه دار اين بارفروش ده خصوصا آقا   الوند سلطان در بارفروش ده  سا

 از شرايط مصاحبت دقيقه ای نامرعی نمی گذاشت و الوند – برادر آقا شريف -بوداق

چون با ميرمحمد پازواری که ] . بود[سلطان مرد سهل البيع و به اندک مايه عيشی قانع

د، آقا جالل الدين در بغايت بزرگ بود و با آقا بوداق بنه دار اختالط و مؤانست می نمو

رشک افتاده، سلطان را ترغيب می کرد که اين عمدها را قتل می بايد کرد و گرنه فتنه 

 .حادث می شود

   و از طايفه قرامانلو، امير حمزه بيک نامی که ايشيک آقاسی الوند سلطان بود و از 

 را در خفيه اين سگالش با خبر و از انعام و همراهی بنه داران بهره ور،  صورت حال

بنه داران و ميران پازوار و غيره غايبانه با يکديگر مواضعه  . به آقا بوداق باز نمود

کرده، در روز عيد قربان که در آن نزديکی بود و می بايست به سالم حاکم و وکيل 

اول کسی که کشته شد، اميره . بروند، با تير و تفنگ به عزم جنگ برسرشان رفتند 

بعد از اين چيره شده، نمی گذاشتند که دخل در . ايشک آقاسی بود–حمزه بيک ساعی 

 . معامالت الکا نمايند
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يادگار علی سلطان طالش .    آقا جالل الدين شکايت الوند سلطان به فرهاد خان نوشت 

 را به نيابت فرستاده، برادر را عزل کردوفرضه چپکه رود را به الوند - وکيل خود–

فقير را از . ز آمد و شد سفاين صدو پنجاه تومان حاصل می کندسلطان بازگذاشتند که ا

را مير ] سر[بعد از پنج ماه از غايت عسرت فرضه مشهد. خود جدا نمی ساخت 

 .تصرف نمود

   و در اين وقت فرهاد خان برای سيد مظفر از شاه رخصت گرفته،  به مازندران 

 سيد مظفر را ملتزم حيات و جالل الدين رئيس که ممات الوند ديو و. فرستاده بود

شوکت خود می دانست، عرضه داشتی به شراکت يادگار علی سلطان ، به فرهاد خان 

نوشت که برادرت با الوند و سيد مظفر يکی شده، دختر آقا الوند را بدو داده اند تا در 

مازندران، غيری را دخل ندهند و حال اينکه سيد مظفر بعد از مراجعت از درگاه 

ا آقا الوند قواعد مصالحه را استحکام داده، دختر آقا را بجهت خود قرار داد که شاهی ب

 اين دروغ راست مانند، چون معلوم رأی -زوجه اش فوت شده بود–دختر مير جهاندار 

فرهاد خان شد، از بيم آنکه مبادا به سمع مبارک پادشاه ، تهمت ياغی گری برادر برسد 

شده، در بارفروش ده آمد و چند روز بوده ، از راه باال ، ثانی الحال روانه مازندران 

الوند ديو و سيد مظفر در جنگل متواری گشتند و . تيجن تاالر پی به ساری رفت

او يک پسر و  يک . لشکريان به تفحص سيد مظفر رفته، پسرش را درجنگل گرفتند

رسانيد و برش  خود نيز در پيش خان به ساری آمده، بيماری اسهال به هم . دختر داشت

بسيار خورده، مرض در تزايد بوده، دربلده ساری فوت شد و ارباب و رعيت 

مازندران مطيع گشته، سوای الوند ديو که پنهان شد و حکومت بر جالل الدين رئيس 

 .قرار گرفت

 

 تسلط فرقه ديوان  سواته کوه

 
ه، ما بين    بعد از فترت حکام، آقا سهراب ديو ، ساری و مضافات را تصرف کرد

ديوان و رئيسان الفت شد و اکثر قرايا که به آمل قريب بودند ، ملک بهمن کور قابض 
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 خود را به آقا سهراب ديو داده ، وکيل خود 114آقا سهراب ديو و رؤسا رفتند. گشت

می گفتند و مرد شجاعی بود، با » کله شمس الدين«ساخت و آقا شمس الدين که وی را 

دو نفر . در دست ملک بهمن افتاده، پس از مدتی خالص  شداگر چه . وی می بود 

مير شاهی « يکی موسوم به . پسران ميرزا محمد خان  بن مير سلطان مرادمانده بودند

مير شاهی را که وقتی گريزانيده، می خواستند  که » مير سلطان مراد « و ديگر به » 

در . ود، در گيالن می بوددر گيالن بيارند ، جده ايشان که عمه خان احمد مرحوم ب

اثنای راه گماشتگان ملک بهمن گرفته، محبوس بود تا بمرد و مير سلطان مراد را 

و جمال خراط نام . الوندديو، دختر داده ، معلمی نصب کرد و اوقاتش می گذشت

اديب ناخردمند که مال ابراهيم ملوک می گفتند . نوکری نيز از ادانی آمل با او می بود

. اط وی را بر آن داشتند که نزد سيد مظفر می رويم تا تو راخان بسازدو جمال خر

خان زاده جوان جاهل راناگاه در پيش سيد مظفر آوردند و سيد مظفر که ربع مازندران 

را مالک بود که همه به ديوان حاکم تعلق داشت زاربانی او بود چگونه اطاعت می 

 .توانست کرد

 که بارفروشده با توابع از اوبود بنا بر توهمی که از   در اين وقت آقا شريف بنه دار

الوند ديو داشت ، پيش سيد مظفر آمده بود تا در مأمنی باشد و ايشان دوازده برادر 

آقا شريف مهتر و بهتر همه بود و برادرش آقا غالمعلی نيز از . بودند جمله جوانان جلد

ز بسيار از مردمان غربی تاالر بهادران روزگار و بعد از او آقا بوداق و ديگران ني

و آقا يوسف . خلقی  به ديدن آقا شريف بدان صوب آمده، خان زاده را نيز درمی يافتند 

رئيس که بعد از آقا بيجن رئيس به جايش نشسته بود، به ديدن خان زاده آمده، وی را 

الها الوند ديو که س. با آقا شريف برداشته، به جانب غربی تاالر مازندران آوردند

آقا شريف که سرمايه اعتقاد سپاه . حکومت کرده بود و متابعان داشت ، جنگ کرده 

خان زاده بود کشته گشته ، شکست يافتند و باز نزد سيد مظفر رفته، آنجا در کمال 

 .نکبت می بود

خانزاده را در ابلوی قراطغان .  و در آن اوقات بدان نواحی وبای طاعون شيوع يافت

 . آنجا گره طاعون برآورده فی اربع و الف در گذشتوی در . بردند
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   آقا الوند مدتی کر وفر داشت و ملک بهمن مبلغی اخذ کرده، آقا شمس الدين ديو ثانی 

وی به طرف غربی تاالر رفته، آقا . را راها کرد و نوکران آقا الوند بدو خواهش داشتند

قلعه ای را که ملک .  آمدند شريف بنه دار و ساير ارباب آن ديار به قدم تلقی پيش

سلطان محمد نيکی در بارفروشده ساخته و داروغه محمود نامی را به کوتوالی تعيين 

نموده بود، مفتوح ساخت و از آنجا به جانب آمل و آن نواحی رفت و خواجه غريب شاه 

که از جانب ملک سلطان محمد، نور در تصرف او بود ، به محاربه او آمده ، مقتول 

سلطان چشمک گزک . خواندند مشخص  شد که مخالف شده است.... و در اين گشت 

آن . راکه شاه علی سلطان می گفتند به استقبال او مأمور ساخته ، در مازندران فرستاد

بدگوهر بسياری از مردم خوب را کور کرده برخی را کشت و از مردمان طلب اسلحه 

 مازندران گرفت که از بيم جان می می کرد و قريب به بيست هزار تومان از اهالی

 .دادند

.   آقا جالل در جنگل از نوکران توهم نموده، پنهان از آنها، در اصفهان نزد شاه رفت

فرستاد و پس از چندگاه حکم به » اشکنون«شاه جت مکانی او را در شيراز به قلعه 

دو ساعد را چون بيامد هر . قتل آن ملحد صادر شده، التماس نمود که فصادی بيارند

شاه دين پناه پس از قيد . اين از رسوم الحاد است . فصد فرمود، تا خون تمام رفته بمرد

جالل الدين، مازندران را خاصه خود کرده، وزارت آن واليت به خالصه نيک ذاتان 

ايران ، آقا محمد ابهری که مستوفی فرهاد خان بود، تعلق گرفت و وزارت گيالنات به 

و بعد از دو سال وزارت ] شد[ميرزا محمد شفيع بود متعلق ] که[وزيرفرهاد خان 

 .مازندران نيز عالوه تصدی گيالنات شده، آقا محمد ابهری محروم شد

   از متغلبان زمان غيرحکام يکی ديگر ملک بهمن رستمداری بود که آمل را با تمام 

سالها در مضافات متصرف شد و بسياری کسان خوب ر ابکشت و آمل و قرايای آن 

تصرف او بماندند تا در سنه ست و الف، فرهاد خان وی را محاصره کرده، از قلعه 

 .بيرون آورد و در قزوين برده، کشتند

  ديگر ملک سلطان محمد رستمداری بود که نوبت اول بعد از وفات آقا بيژن رئيس 

مانش وی ملک دار نبود و مردمان به فر. مازندران تا به ساری رفته، تاخت کرد

د و نوبت هرکه را می کشتند و هر چه می بردند، منع نمی توانست و نمی کر. نبودند
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مل و توابع را ، بنشست و قلعه ساخته کوتوال گذاشت و آديگر در بارفروشده رفته

، قلعه بارفروشده د از رجعت او شمس الدين ديو رفتهليکن بع. تصرف کرد و بازگشت

 را که محافظت مضافات آمل - حاکم نور- غريب شاهرا ازگماشتگان او بستد و خواجه

عنقريب ملک ملحد به لعنت رفته، شمس الدين ديو نيز . نيز به عهده او بود بکشت

ديگر جاهای طرف غربی . مسموم شد و باز ملک بهمن متصرفه خود را تصرف کرده

 .تاالر را نيز ارباب آن نواحی قابض گشتند

ن بود که ميران کلباد و پنجاه هزار بدو متوسل بودند    ديگری علی ياربيک يخه ترکما

تا فرضه طاهان  نوبتی. و سيد ابوالمعالی مرتضی و سيد مظفر اطاعت نمی کردند

تاخت کرده، اسبان خيل سيد نعمت مرتضی و سيد ابوالمعالی مرتضی را براند و برد 

 زدند که که ميران کلباد معاون بودند و با سيد مظفر الف دوستی و خويشی می

و در قريه . خواهران سيد که دختر مير جهاندار باشد يکی در حباله ميرمراد کلباد بود

بامی کليابه و بعضی جاهای که بر آن قريب  بود، مير مراد کلباد از خود ساخته، قلعه 

تا زمان تصرف . وپسر بزرگ خود مير حسين را بدانجا گذاشته بود. برافراشت

نتزاع نکرد، بجهت خويشی سيد مظفر و با اين حال همراه علی قزلباش، کسی از آنها ا

 .ياربيک او را تاخت می کردند و او بنا برخاطر مير جهاندار چيزی نمی گفت

 

 اسامی بعضی از ارباب و اعيان زير نر از اين فرقه چهارگانه

 که برخی مطيع و لختی عاصی در ملک متصرفه ايشان می بودند

 
 ابمالی که قريه ای است قريب فرحاباد چيزی به سيد مظفر نمی   سيد نصيرالدين محمد

 .آقا عماد شيخی و آقا مختار ازيج  نوکر و مطيع بودند. داد ليک مطيع بود

يکی آقا گودرز آهنگر که پدرش نيز گودرز :    بعضی که در متصرفه الوند ديو بودند 

د ديو نمی کرد، تا ابن عم وی اطاعت الون. نام داشت و وکيل مير سلطان مراد خان بود

او که برادر مادری نيز بودند، موسوم به آقازال آهنگر از او رنجيده، پيش الوند ديو 

رفت و لشکر برداشته و بر سر آقا گودرز که شبها پنهان، به جای بيگانه می خوابيد، 
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رفته کشت و خود نيز ديگر، نزد الوند ديو از ترس نرفت، زيرا که ايشان امالک و 

آقا زال بعد از . راضی بسيار داشتند، آقا الوند بجهت آن می خواست که ايشان را بکشدا

قتل برادر، امالک را گذاشته در متصرفه سيد مظفر می بود تا شاه جنت مکان از جمله 

دوازده نفر، وی را کور کرد و رستم آهنگر پسر او بود که بعد از فوت حضرت شاه 

 .کرده، به قتل رسيدجنت آرامگاه، داعيه ياغيگری 

   يکی ديگر خواجه تقی زوبين داربن محمود زوبين دار که از وزرای حکام مازندران 

بوده اند و با نصرکالته و تاالر پی تمام از او بود و او بغايت فضيلت دوست و صاحب 

تا يکی از زير دستان نوکر و . الوند ديو طالب امالک و قرايای او می بود. کتب بسيار

 او را که کيخسرو درزی می گفتند به  مواعيد نا دلپذير امالک خواجه بفريفت و مطيع

ديگری سيد گته ميردريابار می . آن نمک بحرام سگ، خواجه کريم النفس را بکشت 

الوند ديو مکرر تاخت برده، بند نگرفت ، وريزه ارباب مطيع و نوکر بسيار . گفتند

 )؟. (بودند

 

 لی بارفروشده و توابعفرقه ديگر از ارباب و اعا

 
   از اعيان بارفروشده، آقا شريف بنه دار با يازده برادر شجاع بود و نوکر آقا بيژن 

پس از او سر به الوند ديو و يوسف  رئيس فرود نمی آورد ليک چون کله . رئيس 

شمس الدين ديو، بدان طرف رفت، به قدم تلقی پيش آمده، در قلعه بارفروشده از 

سلطان محمد مساعی جميله به ظهور رسانيد و پس از فوت شمس الدين، مردمان ملک 

صاحب رشد ] که[از مطاوعت الوند ديو سر باز زده از برادرانش آقا غالمعلی

وکمانکش و کماندار خوب و نوکر بسيار داشت و ده برادر بعد از آقا شريف او را زانو 

و بعد از او . وب می دانستچيزی نخوانده بود و ارقام تقويم شمسی را خ. می زدند

 .مرد سپاهی و با نوکر بسيار. برادر ديگر آقا بوداق نام داشت

   آن شريف چنانکه سابقا مسطور شد، همراه خانزاده سلطان مراد ولد ميرزا محمد 

خان بن مير سلطان مراد، در جنگ الوند ديو کشته شد و آقا غالمعلی بيشتر از پيشتر 

 فرهادخان آمد ، بجهت کمان کشيدن و کمانداری، وی را در نوبت اول که. ترقی کرده
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وی در آنجا تير را از زره دوتو گذرانيده، آوازه اش بلند شد . خدمت شاه برده، گذرانيد

خان دربارفروشده . و ثانی الحال که فرهاد خان در مازندران آمد، همراهش آمده

کرده، آدم کشته بود، از ترس نشست و آقا بوداق که با الوند سلطان و آقا جالل جنگ 

و . آقا غالمعلی رفت که برادر را می آرم و خود روی پنهان کرد. روی پنهان کرد

فرهاد خان در ساری رفته، واسطه ساخت و آقا بوداق را آورد ليک آقا غالمعلی مطلقا 

 -روی ننمود و فرهاد خان بعد از فوت سيد مظفر و اخفای آقا الوند، برادر سيد مظفر

 را که سالها - نوکر الوند ديو- و آقا بوداق بنه دار و مظفر ناق-د ناصر الدينسي

و آقا . داروغه ساری بود، همراه برده، مازندران را به عهده آقا جالل رئيس گذاشت

جالل بواسطه گرفتن آقا غالمعلی دربارفروشده نشسته ، اصال به جای ديگر نمی 

والی شهر پنهان بود و دور دست را بجهت او آقا غالمعلی با يک دو نوکر در ح. رفت

تا روزی در اندرون يکی از . بيشتر تفحص کرده ، قريب شهر راگمان نمی بردند 

خنادق قريب شهر به خواب رفته، سياه کاله لقب نوکری که با او بود، تيری را پرکش 

زد آقا کرد و باالی خندق برآمد، در سينه اش چنان زد که از پشت بدر رفت و دوان ن

جالل آمد که چنين کاری کرده ام، سوار شده رفتند، تا اندک آن طرفتر رفت و در ميان 

سرش . گفتند معالجه می کنيم و ديدند که در جان کندن است. خارها افتاده نعره می زد

 -و برادرش آقا بوداق راکه با سيد ناصرالدين. را جدا کرده ، به درگاه شاه فرستادند 

 که فرهاد خان در عراق برده بود، به يادگار علی سلطان طالش -ر ناقبرادر سيد مظف

به مازندران  نمودسه نفر با هم قرار دادند که فرارهر.  سپرده بودند-خان وکيل فرهاد –

گفتند از عقب آمده، در راه ما را می گيرندو مظفر ناق می گفت که ده نفر را من . بيايند

 . حريفم ، گوبيايند

مظفر به جانب يکی .  کردند ، موکالن واقف شده ، از پسشان رسيدند   چون فرار

وشاه . بريدندداشته، هر سه نفر را سرشان  گويند شمشيری نيز. کشته گشتحمله کرد، 

 را –قاتل  آقا غالمعلی –، سياه کاله ]بود[فيروز بنه دار که قوم و هم نوکر آقا جالل 

تا ميرزا محمد شفيع نوبتی بواسطه دفع . د گرفته بدر برد و به سياست کشت و ياغی بو

او از گيالن به مازندران رفته، پس از سعی بسيار وی راکشتند و آوازه شجاعتشان نيز 

 .از مازندران برافتاد
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 زمره ديگر از سپاه سادات پازوار

 
و در قريه پازوار .   در آن نواحی ، پازوار قريه ايست مابين بارفروشده و مشهد سر

برای اوصبح و . ن حکام، سيدی بود که وی را ميرعلی خان حسينی می گفتندبه زما

چنانکه در گيالن کسی را ه سپهساالری چند ديه می دادند،نقاره . شام کرنای می کشيدند

و در مازندران نقاره برای حاکم می نواختند و به هر که چند ديه می دادند، . می زدند

: مير علی حسينی را سه پسر بود. زندکرنای رخصت بود که صبح و شام بنوا

مير حسين پسر بزرگش بود، ليکن رشدی . ميرحسين و مير محمد و مير کمال الدين

سيد گته . نداشت و با وجود اين خواهر مير علی خان گنجاوروزی، در حباله اش بود

ميرپازوار که يوز باشی طرف غربی تاالر مازندران است، پسر اين ميرحسين است 

مد نوکری آقا بيژن کرده، بلند مرتبه گشت و بعد از آقا بيژن رئيس قريه وميرمح

و ملک سلطان محمد در مازندران رفته، . روبست و سر مشهد را نيز تصرف نمود

اجازت تمغاء فرضه مشهد سر را خود قبول کرد و کالنتری و احداث و غيره را به 

ده، بازار را سوختند و آقا الوند بعد از چندی آدم ملک را اخراج کر. عهده او گذاشتند

ديو مشهد سر و بارفروشده را در حيطه ضبط آورد و سادات پازوار جالی وطن کرده 

و بازارباب آن نواحی از آقا الوند واليت را . ، در رستمدار نور چند سال ساکن بودند

 .انتزاع نموده، سادات به وطن مألوف آمدند

 مير محمد همراه در آمل رفت و از آنجا به اتفاق   چون فرهاد خان در مازندران آمد،

سيد مظفر مرتضی فرار نمود و در بارفروشده ، سيد کمال الدين با بوداق بنه دار الوند 

 .سلطان و آقا جالال رئيس را زده بود، اين نيز عالوه از آمل فرار کردند

رس به کربال رفت   شد ثانی الحال ، چون فرهاد خان به مازندران آمد، مير محمد از ت

همانجا فوت شد و مير کمال الدين در خدمت شاه بود و شاه جنت مکان می خواست که 

وقتی از اوقات زری به جماعت مازندرانيان داد و گفت در قسمت . نسل او براندازد 

. کردن بدوکمتر بدهيد تا وی با شما نزاع آغاز کرده، درشت بگويد، بزنيد و بکشيد 

پسر بزرگش .  کشتند و سه نفر پسران صغير او را نيز مقتول ساخته چنان کرده وی را
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ميرکمال الدين مادر سيد گته .  فرار کرده، به طرف هندوستان رفت– مير قوام الدين –

شاه به سيد گته مير فرمود تا اوالد .  مير را کشته بود دشمنی از آنجا ناشی شده

به گناه اندک . ودائی مزاج بی رحم بوداين مير کمال الدين س. ميرکمال الدين را بکش

 .الحق کشتنی بود او. سياست عظيم کردی 

 

 از فرقه سادات عظام ديگر

 
و اهلم رستاق بلوکی . به سادات ميربزرگی می رسد] او[ابراهيم اهلمی بود که نسب

و ارش رود سامان غربی مازندران و . است از بلوکات آمل در کنار ارش رود واقع

و سامان شرقی مازندران رودخانه کربند است که در کنار کلباد . ر استشرقی رستمدا

اين اهلم رستاق ، . از اريشه رود تا کربند رود، داخل مازندران است. کاين می باشد

و ديگر حکام بديشان گذاشته، طمعی ] داشتند[آباعن جد سادات و حکام مير بزرگی 

ت دوست بود و ملک بهمن کور را چون اين مير ابراهيم مردبا سواد فضيل. نمی کردند

مکرر . آمل و مضافات مسخر شد ، بواسطه بلوک اهلم ، قاصد قتل مير ابراهيم می بود

آقا منصور بهرام را که از جانب او قرايای قريب اهلم را داشت، بر سر مير ابراهيم 

ان حدود آخر آقا شمس الدين ديو، بد. ليک او واقف بود، نتوانست وی را کشت . فرستاد

 .رفته، منصور بهرام را کشت

 والسالم 

 علی من اتبع الهدی

 قدوقع الفراغ من تحرير فی يوم االحد ثانی عشر

 1140شهر ذيحجه الحرام من شهور سنه 

---------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
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 68 همين کتاب ص-25

 97 همين کتاب ص -26

 86 همين کتاب ص -27

 87 همين کتاب ص-28

 94 تاريخ مازندران ص-29

 262 ص 3ذريعه ج-30

 ».بهاءالدوله را به همين لقب از ظل يزدان است«:  مهری چهار گوشه بزرگ باسجع-31

 زيب: اصل-32

 .اسم اين مرد در متن نيامده است-33

 .از اين کفهای: اصل-34

 کنيد به حبيب نگاه.  مؤلف در تنظيم اين مطالب ،از کتاب حبيب السير استفاده کرده است-35

 .6السير چاپ اول تهران ص
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 .7 آيه 110 سوره هود، -36

 .4: قسمتی از آيه 320 سوره سجده، -37

 .38: آيه  . 51 سوره ق ، -38

 .9 آيه 41 سوره فصلت، -39

 .10:  آيه 41 سوره فصلت، -40

 12و قسمتی از آيه 11: آيه 41 سوره فصلت، -41

 .دودی بودند سموات بخار آن: اصل -42

 .48و 47:  آيات 0 51 سوره الذاريات، -43

 28و27 آيات 79 سوره النازعات، -44

 .30: آيه . 80 سوره النازعات، -45

 و زمين را بعد از آفريدن آسمان بگسترانيدن:  اصل-46

 .1آيه . 68 سوره القلم، -47

 .27:آيه . 15 سوره الحجر ،-48

 .جليا ئيس: حبيب السير-49

 . آمده است7اين دو بيت در حبيب السير چاپ اول تهران ص . اه تفاخرزر:  حبيب السير-50

 30قسمتی از آيه . 2 سوره بقره، -51

 .30نيمی از آيه . 2 سوره بقره، -52

 .30قسمت آخر آيه . 2 سوره بقره، -53

 12: آيه . 23 سوره المؤمنون، -54

  .26: آيه  . 15 سوره الحجر، – 55

 .15 : آيه 55 سوره الرحمن، -56

 .72:  آيه33 سوره االحزاب،-57

 .31قسمتی از آيه . 2 سوره البقره، -58

 .31آيه . 2 سوره البقره، -59

 .32آيه . 2 سوره البقره ،-60

 .34: آيه 2 سوره البقره، 61

 .34آيه . 2 سوره البقره، -62

 .75: آيه . 38 سوره ص، -63
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 12:قسمتی ا آيه . 7سوره اعراف، -64

 .34 آيه 15،  سوره الحجر-65

 .36آيه 15 سوره الحجر، -66

 38 و 37،آيات 15 سوره الحجر-67

 .83آيه . 38 سوره ص،-68

 .85و 84آيات . 38 سوره ص،-69

 .1آيه. 4 سوره النساء، -70

 .21آيه. 7 سوره االعراف،-71

 .115قسمتی ا زآيه . 20 سوره طه، -72

 . هفتصدو دو اربعين معادل هشتاد و دو سال نيست-73

 .14قسمتی ا زآيه . 29 سوره العنکبوت ، -74

 .26آيه . 71 سوره نوح،-75

 .10و قسمتی از آيه 66 سوره تحريم،-76

 43قسمتی از آيه . 11 سوره هود،-78و 77

 .12 و قسمتی از آيه 11آيه . 54 سوره قمر، -79

 .41قسمتی از آيه . 11 سوره هود، -80

 )7حبيب السير چاپ اول تهران ص( مده است نظير اين مطالب در حبيب السير نيز آ-81

 .يورج: 13 در حبيب السير ص-82

آذربايجان وارن وارمن و :  ويورد که به قول حمداهللا مستوفی چهار پسر داشت-83

 )13حبيب السير ص(موغان

 سال اگر کسری را در نظر 524پانصدو بيست و سه سال و دو ماه و بيست روز يا -84

 .نگيريم

 .پنجاه و هفت سال دويست و -85

 . صدو سی و هفت سال-86

 . حکومت داشته اند653- 483 اسماعيليه از -87

 . قمری است807که معادل » ضوا« رضوان بی سروپا يعنی-88

 .دينار چار همان دينار زر است. دنيا برچار:  اصل-89

 .باده به جای باو:  د اصل-90



ی  –ان مازندرتاريخ         info.tabarestan.www            100 /شيخ علی گيالن
 

 

 .ظاهرا افتادگی دارد-91

 . در ذکر رفتن ابومسلم به زيارت کعبه3 تهران جروضه الصفا چاپ اول-92

 .ابوحسن الخيف: اصل-93

 . سال صحيح است705 ظاهرا -94

 منزلی:  دراصل-95

 .چنين شخصی در اين سلسله در کتب تاريخی نيست-96

 شبگير به جای شبيخون:  اصل-97

 .لوحی:  اصل-98

ريم بن سلطان محمود بن مير مير عبداهللا بن مير سلطان محمود بن مير عبدالک:  اصل -99

 .عبدالکريم

 .گفته باشد:  اصل-100

 . ظاهرا سيد مظفر-101

 عمروبن العالء:  اصل-102

 .عمروبن العالء:    اصل-103

 .اصل داعی به جای عقيقی104

 .فرستاده به جای رفت: اصل-105

 . ظاهرا افتادگی دارد-106

 .به طريق فرصت دفع کند:  اصل-107

 .بو کالنجارا:  ظاهرا -108

 . افتادگی دارد-109

 . ونداد اميد پسر بادوسبان دوم پسر خورزاد پسر بادوسبان اول است-110

 .مروسندان:  اصل-112و 111

و 102تاريخ طبرستان و رويان و مازندران سيد ظهير الدين ص.  سيف الدوله با حرب-113

 .138 و 104

 . ظاهرا افتادگی دارد-114
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