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 مقدمه ناشر
 
 
 

 ی ميالد1905 آن در سال ی آتاب تاريخ طبرستان آه خالصه ترجمه انگليسیمتن فارس

به توسط استاد مرحوم ادوارد براون انتشار يافته و از آن زمان در ميان اهل ادب و تتبع 

ها قبل از مرحوم  ز مدت فراوان پيدا آرده تاآنون بطبع نرسيده بود و با اينكه ایشهرت

 نوشته و ی از خاورشناسان به اهميت اين آتاب پي برده و در باب آن مقاالتیبراون جماعت

 به دست داده بودند هيچ آس به چاپ آن مبادرت نورزيده و اين نسخه یاز آن استخراجات

 را در  آن را مؤلفين بعد غالبًا به غارت برده و تأليفات خودینفيس آه مندرجات گرانبها

شايد علت . اند همچنان از دسترس عامه دور مانده بود باب طبرستان بر آن اساس بنا نهاده

 اشكال تصحيح آتاب بوده است، از جهت اشتمال آن بر اشعار و عبارات یاين امر يك

 یها  نسخهیعربي فراوان و اعالم و انشاء بالنسبه غير مأنوس آن ديگر اغتشاش و خراب

 .بموجود از آن آتا

ها به تأخير انداخت و با اينكه   را به توسط نگارنده سالبهمين دو اشكال انتشار اين آتا

 از آن همچنان مجهول و ینسخه حاضر شده هنوز چنان آه بايد آامل نيست و مواضع چند
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 به عمل آمده یغير مفهوم مانده باز تا آنجا آه مقدور بوده است در تصحيح و تنقيح آن سع

مشكالت آن با مقابله و مراجعه به متون ديگر حل و توضيح شده است و در  از یو بسيار

اين آار ناشر ناچيز بيش از همه مديون عنايت و خبرت استاد عالمه بزرگوار حضرت 

 موجود با يكديگر و تصحيح یها  محمد قزويني مّد ظّله است آه در مقابله نسخهیآقا

 گرانبها آرده و در اين مورد نيز یها دتمواضع مغلوط و نامفهوم آن به نگارنده مساع

 یادا. اند مثل بسياري موارد ديگر اين بنده را مرهون الطاف و مراحم ذيقيمت خود فرموده

 آه در راه ی چنين استاد ارجمندیسپاس از چنين وجود ذيجود و طلب سعادت و عزت برا

ن و عموم آساني  پروا ندارند فرض ذّمه میخدمت به علم و حقيقت از تحمل هيچ مشقت

 آن آه ای دلربیمندند و از شاهكارها  آن عالقهی و ادبيات شيوایاست آه به زبان فارس

 .برند  از آنهاست تمتع ميیتاريخ طبرستان حاضر يك

 باشد نگارنده به تفصيل در مقدمه جلد یآنچه را آه در باب مؤلف آتاب و تاريخ او گفتن

 و تعليقات مربوط به هر دو جلد یآورد و حواشدوم آه عنقريب منتشر خواهد شد خواهد 

 آتاب نامفهوم خواهد ماند در آخر مجّلد دوم به یها  از قسمتیرا نيز آه بدون آنها بسيار

 از اين آتاب آه ما آنها یهاي در مقدمه اين جلد فقط به شناساندن نسخه. چاپ خواهد رساند

وجود از آتاب تاريخ طبرستان و  از مقدار میايم و ذآر مجمل را اساس طبع قرار داده

 مقدمه جلد دوم ینماييم و تفصيل آليه اين قبيل مطالب را برا یمقدار مفقود از آن اآتفا م

 .گذاريم می

 های معمولی ـ نسخه1
 

 

 

 چه در ايران و مّتعدد یها بن اسفنديار نسخه از آتاب تاريخ طبرستان تأليف محمدبن حسن

ها تا آنجا  ستان موجود است اما بدبختانه آليه اين نسخه فرنگی عمومیها چه در آتابخانه
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اند و تاريخ آتابت هيچ يك از آنها غير از  آه نگارنده توانسته است بداند ناقص و مغشوش

 ی هجر1000معلوم تاريخ طبرستان است مقدم بر ی ها ح و اآمل نسخهآه اّصالف نسخه 

 .نيست

هاي ديگر تاريخ  نها در ذيل بيايد آليه نسخهآه تفصيل حال آب و الف هاي  گذشته از نسخه

طبرستان آه يا در زيردست نگارنده بوده و يا آنها را اجماًال مطالعه آرده و يا مشخصات 

ماند آه همه از يك اصل متفّرع گشته و جمعًا  ها خوانده است به آن مي آنها را در فهرست

 .از روي يك نسخه مغلوط ناقص استنساخ شده باشند

ها بدون آنكه داخل در شرح جزئيات شويم چنين  ت اين سلسله از نسخهمشخصا

 :است

ايم بسيار   اين جلد و جلد بعد همه جا اشاره آردهیها قیـ سقطات آنها چنان آه در پاور1

 حذف شده و از ی جلد حاضر اآثر اشعار و عبارات عربیزياد است، در جلد اول يعن

وم م و ّسشامل قسم دّو(افتاده است، در جلد دوم  متن نيز غالبًا سطرها یعبارات فارس

 مقدار آنها به چندين صفحه بزرگ ی ساقط بسيار زياد است و گاهیها قسمت) آتاب

 آه خواهيم ینيز افتاده و ديگران به تفصيلالف  از یها حت قسم دوم از تمام نسخه. رسد مي

اند اما از  ين آتاب ساخته براي ای قسم دوم  از اين طرف و آن طرفیگفت با جمع متفرقات

موجود هست مجموعًا از ب و الف  متحدالشكل غير از یها قسم سوم آنچه در سلسله نسخه

آه در اين الف  آه مقدار موجود در یآند در صورت ی متن ما تجاوز نم  صفحًه20

 . صفحه بالغ است140تر است بر  نيز آاملب ها از  قسمت

 در اين مورد مانند آنهاست پس از ختم قسم اول آه آخر نيزب ها آه  ـ در جميع اين نسخه2

در ابتداي «: و عنوان آن اين است» قسم دوم« جلد حاضر است قسمتي است به عنوان

 از یاين قسمت به تمام. » ايشان بر طبرستانیدولت آل وشمگير و آل بويه و مدت استيال

 آل وشمگير و آل یريخ ايام استيالبا اينكه مؤلف مسلمًا تاالف افتاده يعني نسخه الف نسخه 
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 اين تفصيالت را ندارد و از وضع نسخه نيز معلوم )1(بويه را بر طبرستان نوشته بوده

 .افتاده بوده است در دست داشتهالف  آه آاتب یا شود آه از نسخه یم

» قسم دوم«ايم اين قسمت آه به عنوان  به تفصيلي آه در مقدمه و حواشي جلد دوم نوشته

شود به هيچ  ی صفحه از متن ما م32هست و برابر با الف ها به غير از  اير نسخهدر س

 را از اختصار مطلب و ی تاريخ طبرستان نيست و داليل اين مدعیوجه از مؤلف اصل

 بسيار فاحش و استنساخ هر قسمت از آنها به عين ی انشاء مختلف و اغالط تاريخیها شيوه

 به خيال یا اين قسم دوم را خواننده. ايم جا يادآور شده در آنی معلومیها عبارت از آتاب

 قسمت مفقوده از آتاب تاريخ طبرستان از اينجا و آنجا ی خالی پر آردن جایخود برا

 در ميان اين یگونه تصريح  به هم پيوسته و بدون هيچیالتقاط نموده و به وضع ناخوش

 دلكش تاريخ محمدبن یها ت از قسمی بسيار تأسف است آه يكیجا. آتاب گنجانده است

 به آلي   تاريخ آل باوندی قسمت مربوط به آل بويه و آل زيار و ابتدایبن اسفنديار يعن حسن

 به اين مطلب مهم نبرده و یاز دست رفته است و عجب اين است آه تاآنون هيچ آس پ

 تاريخ طبرستان در اين ی معمولیها همه معلومات ناقص مغلوطي را آه در نسخه

ما . اند  دانسته و با همان اغالط واضح به نام او نقل آردهیها هست از مؤلف اصل وعموض

ايم  پيدا آرده» قسم دوم« آنكه رشته تاريخ پيوسته بماند با آنكه علم به اصلي نبودن اين یبرا

 نيست باز آن را عينًا در اول جلد دوم به یهم چنان آه گفتيم از آن اثرالف و در نسخه 

ايم آه هر قطعه از اين قسمت از آجا گرفته  ايم و در پايين صفحات اشاره آرده هطبع رساند

ها و حواشي آخر آتاب خاطر نشان  ی آن را نيز در پاورقیشده است و اغالط تاريخ

 .ايم نموده

بن  در ذيل احوال قابوسالف  موجود از تاريخ طبرستان به غير از یها ـ در عموم نسخه3

ص (آيد   از چند فقره از مكاتبات او با معاصرينش به ميان ميوشمگير آنجا آه صحبت

 از قابوس و ی آه بعضی در مراسالت عربیاغتشاش بزرگ)  به بعد از همين جلد142

                                                 
 آه در آنجا مؤلف تفصيل احوال قابوس و 142 و 140رجوع آنيد به صفحات . 1 

 .آند شمگير را به مجلد دوم حواله مي
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بعضي ديگر از ديگران است رخ داده به اين معني آه آاتب آن نسخه اساسي آه جميع 

 يكديگر نوشته ی يا از رو آنیاز رو) الفبه غير از (نسخه موجود از تاريخ طبرستان 

 از يك نوشته را بدون ارتباط به یهاي شده مراسالت عربي را درهم آرده و ندانسته قسمت

المعالي است   آه در تعريف بالغت شمسی ديگر پيوسته است مثًال عبارت يزدادیها نوشته

 ان و انا اقول بلسان مطلق«: ها چنين است در آن نسخه)  از همين جلد11 سطر 142ص (

الفصاحة و الوجازة طالعة علي  ية مثل رسائل قابوس فيغة العرّباحدًا لم يسمع آالمًا بالّل

به » طالعة«آه تا آلمه الوجازه از عبارت يزدادي است ولي از آلمه » الخ... جنابه الرفيع

آه )  به بعد6 از آلمه 18 سطر 145ص (بعد جزء مراسله جوابّيه ابواسحاق صابي است 

 آنچه از ی را به جای چسبانده و بقيه عبارت يزدادیرا به دنبال عبارت يزدادناسخ آن 

 در اينجا آورده است در دنبال قسمت اول مراسله جوابيه او نهاده است به همين یصاب

 از یالمعالي در دنبال قسمت  از مراسله جوابيه صاحب بن عباد را به شمسیشكل قسمت

اين الف خوشبختانه در . جا داده» ی يزدادسخن«جواب صابي در ذيل همين عنوان 

اغتشاش نيست و ما متن را بر طبق آن چاپ آرديم و در پايين صفحات آيفيت اين اختالل 

 .ديديم يادآور نشديم ی بر آن مترتب نمیا  ديگر را چون فايدهیها وضع نسخه

تصريح  82با اينكه مؤلف خود در صفحه الف ـ جميع نسخ تاريخ طبرستان به غير از 4

 750 به نوشتن تاريخ خود مشغول بوده ذيل وقايع را تا حدود 613آند آه در سال  مي

بن اسفنديار به انقراض آل باوند و   نيست آه تاريخ محمدبن حسنیا البته شبهه. اند آشانده

اده و مؤلف در صفحه اول آتاب  اتفاق افت606بن اردشيربن حسن آه در  قتل ملك رستم

 مؤلف از نوشتن تاريخ طبرستان یشده چه غرض اصل نمايد منتهي مي  ميبه آن اشارهخود

 ملك ايشان تا انجام آار یچنان آه خود تصريح نموده شرح ايام آل باوند بوده است از ابتدا

ها   آه در اين نسخه750بن اردشيربن حسن را تا سال  وقايع بعد از قتل رستم. آن سلسله

 یاند و شايد آن هم آار همان آس بر اين آتاب افزودهنيست باز ديگران الف هست و در 

 .باشد آه قسم دوم گمشده آتاب اصلي را از پيش خود درست آرده و در آن گنجانده است

به دست نگارنده افتاد ديدم آه آن عالوه بر تاريخ محمدبن الف  آه نسخه 1303در سال 
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 نيز هست و یالنا اولياءاهللا آملبن اسفنديار شامل نسخه ناياب تاريخ رويان تأليف مو حسن

 خبر یاين آتاب نيز آه ما از وجود آن فقط از طريق تاريخ طبرستان سيدظهيرالدين مرعش

رفت آه از دست رفته به دست آمد و پس مطالعه آن و مقايسه خاتمه آن  داشتيم و تصور مي

آه قسمت بن اسفنديار قطع شد   تاريخ محمدبن حسنی معمولیها آتاب با خاتمه نسخه

 است و یالحاقي تاريخ طبرستان تقريبًا بعينها همان قسمت آخر تاريخ رويان اولياءاهللا آمل

 فخرالدوله حسن ی آه سال قتل شاه غاز750 آنكه ذيل وقايع را تا سال یالحاق آننده برا

آخرين ملوك مازندران است بياورد اين قسمت را از تاريخ اولياءاهللا برداشته و به آخر 

 .بن اسفنديار ملحق ساخته است خ محمدبن حسنتاري

 موجود در یها  مقايسه قسمت آخر آن با ذيل)1(چون تاريخ اولياءاهللا به طبع رسيده

تواند با اين عمل به   آسان است و هرآس ميی تاريخ طبرستان آاری معمولیها نسخه

 . ببردیصحت اين نكته پ

الف وف از تاريخ طبرستان به غير از  معریها ـ از آنجا آه تاريخ آتابت عموم نسخه5

در الف اگر نسخه . همه نسبتًا جديد است اغالط و تحريفات آنها از حد شماره بيرون است

 از ی آثيریها  از اشعار و عبارات و قسمتیدست نبود عالوه بر مفقود ماندن بسيار

فات  ديگر نيست نه فهم صورت صحيح اين اغالط و تحريیها اصل آتاب آه در نسخه

 .شد نه درك اختالل وضع آتاب و سقطات آن یميسر م

بن اسفنديار سر و آار داشته با   آه تاآنون با آتاب محمدبن حسنیآليه خاورشناسان

ترجمه خالصه . اند  آه وصف آرديم آار آردهیهاي  از قبيل همين سلسله نسخهیهاي نسخه

 .ه استها بود گونه نسخه مانند مرحوم براون نيز مبتني بر همين

ج  نسخه یها قريب ده نسخه را نگارنده ديده و در دست داشته است يك از اين طايفه نسخه

 از ی خود اوست و ابتدا به مرحوم رضا قليخان هدايت متعلق بوده و در بعضیآه ملك

 ی متعلق به جناب آقایها  به خطر آن مرحوم باقيست ديگر نسخهیهاي  آن يادداشتیحواش

 رئيس ديوان ی تقوی و حضرت دانشمند امجد آقای ملیجلس شورا رئيس میاسفنديار
                                                 

 . شمسي در طهران به توسط آتابخانه اقبال و آقای عباس خليلي1313 سال در. 1
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 و موزه ی آشور مدظلهما و نسخ مدرسه سپهساالر طهران و آتابخانه ملیعال

آقا ملك و آتابخانه مدرسه   حاج حسينی و نسخه مقابله شده با نسخ آقایشناس باستان

 ی مدرس رضویه آقاسپهساالر و آتابخانه مجلس آه به توسط دوست فاضل عزيز نگارند

اند و چند   انجام اين خدمت از راه لطف به نگارنده سپردهیفراهم آمده و ايشان آن را برا

اما همه اين نسخ صرف نظر از تاريخ آتابت آه در همه آنها . نسخه ديگر آه ديده شده

 ی عين يكديگرند و هرجا آه غلطی جلوتر نيست گويی هجر1000چنان آه گوشزد شد از 

 ی امتيازی در متن باشد يا سقطي ديده شود هيچ يك را در رفع اشكال بر ديگر.یريفيا تح

 .نيست

 

 ـ نسخه الف2
 

 

 

 978االول  اين نسخه آه تاريخ انجام تحرير جلد اول آن ماه صفر و جلد دوم آن ماه ربيع

متر و هر صفحه   سانتي22 × 30 ورق به قطع بزرگ 151 است در یا  است نسخهیهجر

نسخه تاريخ روايان اولياءاهللا آملي نيز چنان آه اشاره شد به .  سطر است25ل آن شام

اند و   بعدها آن را از اين نسخه جدا آردهیهمين قطع و خط سابقًا ضميمه اين نسخه بوده ول

 .دانم آه آن آجاست و در تصرف آيست یحاليه نم

از دوستان ) الملك معتصم (ی مازندرانی آيانی تقیمجموع اين دو نسخه نفيس ابتدا ملك آقا

 به اينجانب به امانت ی مدتی شمس1303نگارنده بوده و ايشان لطفًا آن را در حدود سال 

 .هاي بسيار شد سپردند و در همان ايام از آن استفاده

 یبه استثنا(دانم به چه آيفيت اين مجموعه دست به دست گشت تا آنكه آن  درست نمي

 محمد رمضاني مدير با همت آتابخانه یبه تصرف آقا) هقسمت تاريخ رويان آه جدا شد
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ها در تهيه وسايل آن   آنكه آار چاپ تاريخ طبرستان آه سالیخاور آمد و ايشان آن را برا

نشان الف بوديم فراهم آيد به اختيار نگارنده گذاشتند و آن همان است آه ما آن را به نسخه 

 .ايم آرده

نسخ ماست باز چندان درست و مضبوط نيست مخصوصًا اين نسخه با اينكه اقدم و اآمل 

آيد آن نيز مانند ساير نسخ بسيار خراب و   در آار ميی شعر يا عبارت عربیهرجا آه پا

محرف است اما فضل آن بر ديگر نسخ آن است آه آاتب آن هرچه را زير دست داشته 

 معني و صورت ظاهرًا بعين صورت نقل آرده و هيچ شعر يا عبارت عربي را با آنكه

صحيح آن را درنيافته برخالف نسخ ديگر نينداخته است و همين مسئله ما را موفق آرد آه 

با مراجعه به متون ديگر و به زحمت حدس و قياس غالب آنها را تا آنجا آه ممكن بوده 

 يا راجع ی از ادبيات عربي متعلق به گويندگان ايرانیاست تصحيح آنيم و آثار بسيار نفيس

از اين لحاظ نسخه . توان آنها را يافت احيا نماييم ی ديگر نمیايران را آه در هيچ جابه 

يك مراجعه به . هاست و نسخ ديگر آليه اين فوايد را فاقدند از گرانبهاترين گنجينهالف 

، 162، 149، 128، 126، 105، 102، 98، 95، 67، 66، 65، 64، 62، 44صفحات 

165 ،169 ،178 ،181 ،182 ،199 ،201 ،204 ،212 ،213 ،215 ،224 ،225 ،

228 ،228 ،232 ،234 ،241 ،242 ،245 ،357 ،258 ،259 ،260 ،270 ،272 ،

به الف  ساير نسخ را نسبت به نسخه ی آه ما در ذيل آنها آسر285، 270، 277، 276

آتاب  در مثله آردن اين یانگار چه جنايت آند آه آتاب و ناسخين سهل ايم ثابت مي دست داده

 بسيار یها اند و اين غير از قسمت  را از آن حذف نموده بودهیروا داشته و چه فوايد

 ديگر آنها را یها هست و نسخهالف  است از قسم سوم آتاب آه فقط در یبزرگ مهم

 .تفصيل اين مبحث را در مقدمه جلد دوم خواهيم نوشت. ندارند

آامل نيست چه عالوه بر تمام قسم دوم و هم تمام و الف با اين احوال باز بدبختانه نسخه 

 از آن آه سفيد مانده و آخر دو قسم ی قسم سوم آن آه گم شده و مواضعیقسمتي از ابتدا

 افتاده و اين قسمت چنان آه از ی آتاب نيز قسمتیاول و سوم آنكه ابتر است از ابتدا

 باب اول از یبتداآيد مشتمل بوده است بر تمام مقدمه مؤلف و ا یمطالعه نسخ ديگر برم
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از الف المقفع به اين معني آه نسخه   اوايل ترجمه نامه تنسر و سخنان ابنیقسم اول يعن

 از متن چاپي ما به شرحي آه 13 صفحه 5الي المواضع العليه در اواسط سطر : عبارت

 نسخ ديگر یشود و ماقبل آن را آه از رو ايم شروع مي در ذيل آن صفحه اشاره آرده

 .ايم ندارد برداشته

 مؤلف تشخيص طرح یاين سقط نيز باعث تأسف است چه با دست نداشتن به مقدمه اصل

 انجام اين طرح پيش خود آرده بود امروز ی آه او برایبند او در نوشتن اين آتاب و تقسيم

ايم و   ساير نسخ نقل نمودهی آن را از رو8تقسيمي آه ما در صفحه .  ما مشكل استیبرا

 از خود مؤلف نيست و در آنجا ید آتاب به چهار قسم منقسم شود به داليلبرحسب آن باي

 . تصرفي از ديگران وارد شده باشدینيز بايست

يابد مؤلف چند بار  ی بر طبرستان انجام می آارسادات علوینتهاه ادر طي همين جلد آه ب

 آه او خود توان دانست آند و از همين اشارات مي از مجلدات آينده آتاب خود گفتگو مي

 چنان آه 142 و 140در صفحات .  نموده بوده استیبند آتاب خويش را به چه نحو تقسيم

دهد آه احوال آل زيار   آرديم گفتگو از مجلد دوم آتاب است و وعده ميیسابقًا هم يادآور

بن اسفنديار به  را در اين مجلد به تفصيل براند پس مجلد يا قسم دوم آتاب محمدبن حسن

 آه در همين مقدمه موجود هم هست احوال آل زيار را متضمن بوده البد با یتفصيل

 غزنويان و سالجقه بر طبرستان و اين همان ی ديگر شايد احوال آل بويه و استيالیمطالب

 از آتب یالتقاطاتالف ها به غير از   آن در نسخهی است آه به دست نيست و به جایمجلد

 .ديگران نهاده شده است

باوندان عهد ما آه حاآم و ملوك بودند و ذآر «: گويد  مؤلف مي142 ـ 141در صفحه 

 .»نسب و حال واليت ايشان انشاءاهللا تعالي در قسمت آخر برود

الدوله  ي حسامنيع(حقوق نعمت و تربيت او مجلد سوم در «:  گفته115و در صفحه 

قلعه داشت شرح سلطان طغرل را به وقت آنكه قزل ارسالن او را به ) اردشيربن حسن
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 )1(.»برود انشاءاهللا تعالي وحده

ين آيد آه اوًال احوال ملوك باوند معاصرين مؤلف در جزء آخر از اين اشارات چنين برمي

قسم يا مجلد اين آتاب قرار داشته و آتاب به احوال ايشان همچنان آه در صفحه اول نيز 

الدوله ابوالحسن اردشيربن  د حساميافته است ثانيًا احوال اصفهب خاطرنشان آرده خاتمه مي

 دودمان آل باوند آه همخدوم و منعم مؤلف و ماقبل آخرين پادشا) 602 ـ 567(حسن   

اند در مجلد سوم آتاب بوده و چون آتاب تاريخ محمدبن حسن  چهار سال بعد از او برافتاده

 شده ختم  آشته606الدوله اردشير و پسرش رستم آه در  اسفنديار هم به احوال حسام

آه قسم آخر شود آه آتاب او سه مجلد بيشتر نداشته و غرض او از  شود پس مسلم مي مي

 آتاب یاست، گذشته از اين در هيچ جاوم يمجلد سمخصوص تاريخ آل باوند بوده همين 

 نيست و اساسًا چون رشته مطالبي آه او به تقرير و تشريح ی به جلد يا قسم چهارمیا اشاره

موظف آرده بوده به همان مجلد سوم انجام يافته است ديگر نگاشتن جلد آنها خود را 

 .آرده است  لزوم پيدا نميیچهارم

ايم   چاپ آردهی آه ما همان را از ناچاریا  مقدمهیيعنالف  غير از یها اينكه مقدمه نسخه

»  آل باوند دوم نوبت تا آخر دولت ايشانیاستيال«: شامل قسم چهارمي نيز هست در باب

 اصلي مؤلف چه عالوه بر آنكه به شرح یبند خود دليلي است بر تصرف ديگران در تقسيم

مذآور در فوق مؤلف آتاب خود را در سه مجلد نگاشته بوده موضوع اين قسم چهارم 

توانسته است  ی آل باوند بر مازندران تا آخر دولت ايشان نمی تاريخ نوبت اخير استيالیيعن

 آل باوند در یفنديار باشد به اين دليل آه آخرين نوبت استيالبن اس منظور محمدبن حسن

الدوله اردشيربن آينخواز از بازماندگان آل باوند قديم شروع   به توسط حسام635حدود 

 آشته شده و شرح احوال 750گرديده و آخرين ايشان همان فخرالدوله حسن است آه در 

هاي معمولي تاريخ طبرستان آنها   نسخههاست آه در  همانیاين مدت از تاريخ ملوك باوند

بن اسفنديار ملحق  را ديگران از آتاب اولياءاهللا برداشته و به آخر نسخه محمدبن حسن
                                                 

الملوك  رجوع آنيد ايضًا به صفحه اول آه در آنجا مؤلف آوردن تفصيل قتل شمس. 1
بن اردشير آخرين ملوك باونديه و شرح برافتادن اين خاندان را به مجلد آخر آتاب  رستم

 .دهد وعده مي



    www.tabarestan.info            13 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 مقدمه شده ظاهرًا براي رساندن اين منظور بوده یبند  هم آه در تقسيمیاند و تصرف ساخته

اند  داده» قسم چهارم « تاريخ طبرستان از اين قسمت هم آه به آن عنوانیها است آه نسخه

 . نباشدیخال

 آنها در اين ی جای مطالب و فصول نيست و گاهیها در اآثر مواضع عنوانالف در نسخه 

ی  روشن شدن مطلب آنها را از نسخ ديگر برداشتيم اما اطمينانیما برا. نسخه سفيد است

د و ظاهرًا  صورت گرفته باشیها اصًال از جانب مؤلف اصل نيست آه اختيار اين عنوان

ها را به تناسب مطالب بعد اختيار نموده   از خوانندگان آرده و آن عنوانیاين آار را يك

آلمه رستمدار نسبت » حكايت فتنه مردم رستمدار«:  در عنوان189است مثًال در صفحه 

به عصر مؤلف اصلي مستحدث و استعمال اين نام به جاي رويان جديد است، نه در آتب 

شود نه در سراسر تاريخ   ديده ميیبن اسفنديار از آن اثر حمدبن حسنپيش از عهد م

نسخه . فهماند آه اين عنوان و نظاير آن از مؤلف اصلي نيست طبرستان او و همين امر مي

هايي از آن افتاده و چون در  ها مغشوش است و قطعي است آه قسمت در پاره قسمتالف 

ها و جبر اين آسرها به هيچ وجه   اغتشاشاين مواضع ساير نسخ نيز ناقصند رفع اين

ها راجع است به ايام  ميسر نشد و متن همچنان مغشوش و ناقص ماند بيشتر اين قسمت

از جميع نسخ الف بن قاسم داعي صغير آه در اين مواضع  دعوت ناصر آبير و حسن

 تا 280 و 277 نيست آه در صفحات یا ههبا وجود اين شب. تر است تر و مفصل ديگر آامل

 ی از متن چاپي ما اختاللي در نسخه رخ داده و عالوه بر عدم انتظام مطالب مقدار285

 در دست ی يافتن صورت صحيح آن راهینيز از شرح حوادث افتاده است اما چون برا

طبع آرديم و در ذيل صفحات تا آنجا آه معلوم بود الف نبود ما متن را عينًا بر طبق نسخه 

 .شاره نموديمبه اين وضع مختل ا

 

 ـ نسخه ب3
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 1003الثانيه سال  یآه تاريخ انجام تحرير آن روز جمعه بيستم شهر جمادب اما نسخه 

 است به قطع یا هايي است آه ما در دست داشتيم نسخه اقدم نسخهالف  و بعد از یهجر

 سطر دارد اما تمام اوراق آن به 19 ورق و هر صفحه آن 150متر شامل   سانتي21×33

 جديدتر نوشته ی از آن را آه ساقط بوده به خطی قدم نيست بلكه يك جزء بالنسبه بزرگيك

 تاريخ طبرستان و یاين نسخه با نسخه خط. اند و به اين وضع آن نسخه را مكمل ساخته

 ديگر است در يكجا ی به خطی ول رويان تأليف سيدظهيرالدين مرعشي آه به همان قطع

 .جلده شده

 متعلق ی سعيد نفيسی نگارنده بود و حاليه به دوست دانشمند آريم آقاابتدا ملكب نسخه 

 .اند  استفاده در اختيار نگارنده گذاشتهیهاست آه ايشان آن را لطفًا برا است و سال

 تاريخ طبرستان است به اين معني ی معمولیها و نسخهالف حد وسط مابين نسخه ب نسخه 

ی ها دت و نقص نسخهّج  ویو نه به خراباست الف آه نه به صحت و قدمت و تمامي 

 تاريخ طبرستان از لحاظ مندرجات به آن است آه ی معمولیها فضل آن بر نسخه. معمولي

است مخصوصًا در قسم سوم آه قسم يا مجلد آخر آتاب از قسمت مهمي از سقطات آنها مبّر

تر است و  آامل تاريخ طبرستان ی مشهور و معمولیها از تمام نسخهالف باشد به غير از 

ندارند الف  ديگر سواي یها  از اشعار و عبارات عربي را در قسم اول آه نسخهیمقدار

تر است اما در مقابل اين نسخه نيز بر همان عيوب و  دارد و ضبط آن نيز به صحت نزديك

تصرفات آه در تاريخ طبرستان وارد شده مشتمل است، هم قسم دوم آن مثل قسم دوم 

 را آه در پس و یهاي  است و هم همان خللیالحاقالف  ديگر بجز یها موجود در نسخه

 ديگر وجود دارد و به آنها اشاره آرديم متضمن است یها پيش شدن مطالب در نسخه

هست ندارد و در قسم الف گذشته از اينها قسمت مهم اشعار و عبارات عربي را آه در 

هاست آاتب آن شيوه اختصار اختيار  خهترين نس آاملالف سوم با اينكه اين نسخه بعد از 

نموده و عبارت مؤلف را با انداختن مطالبي يا آوردن اجمال بيانات او خالصه آرده است 

ها   مرتبهی است ولیمثل آن است آه نسخه مستقل ديگرب ها   آه در اين قسمتیبه طور

 .تر از جميع نسخ ديگر و آاملالف تر از  ناقص
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 ی اخير آن رویها آه در اين نسخه از بابت مختصر آردن قسمت یبدبختانه غير از تصرف

 است از جانب ديگران بر آن ی نيز پيدا آرده است و آن چند فقره الحاقاتیداده عيب ديگر

آه مسلمًا از مؤلف اصلي نيست مثل دو حكايتي آه در باب عجايب طبرستان در اين نسخه 

 و ذيل 86 ـ 85رجوع آنيد به صفحات ( ت  ديگر نيسیها آمده و هيچ يك از آنها در نسخه

 حكايت دوم را یايم ول حكايت اول را ما عينًا در ميان دو قالب در اين متن چاپ آرده) آنها

بن   منقول بوده و به علت تقدم عصر محمدبن حسنیآه از عجايب المخلوقات قزوين

 .رفت حذف نموديم  نميیا المخلوقات در الحاقي بودن آن شبهه اسفنديار بر مؤلف عجايب

 آه دنبال اين آتاب را ی تاريخ طبرستان بر همان ذيلیهم مانند ساير نسخ معمولب نسخه 

 التقاط شده نيز مشتمل است و یآشاند و از تاريخ رويان اولياءاهللا آمل  مي750تا حدود سال 

 آه آاتب اين نسخه در زير دست یاز اوراق آن هم چون در نسخه اصلی ترتيب قسمت

 آه به هيچ وجه یش استنساخ شده و مطالبش بوده همچنان به همان وضع مشّوشته مشّودا

 .به يكديگر ارتباط ندارند پشت سر هم آمده است

چون ما چه در اين جلد چه در جلد دوم همه جا در زير صفحات اختالفاتي را آه از جهت 

ايم ديگر نمودن آنها را   آردهیو ساير نسخ وجود داشته يادآورالف و ب  مابين یآم و زياد

آنيم و   فوق ختم ميیاين مقدمه را عجالتًا پس از بيان آليات اجمال. فايده ديديم در اينجا بي

 .گذاريم  مقدمه و حواشي جلد دوم ميیتقرير مفصل را در اين خصوص برا

 
 ی شمس1320تجريش خردادماه 

 عباس اقبال
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

 آفريدگاري را سزاست آه واهب ارواح و خالق اشباح است، یمنته یا و مدح بحمد و ثن

 آه اعاده معدومات یُمبدعي آه هر ذره از موجودات آيتي است بر وجوب وجود او، ُمعيد

و اختراع مخلوقات بازيچه ايست در ميدان حكم وجود او، آردگاري آه پرگار افكار محيط 

امات و درود و صلوات نثار روح پاك خواجه لوالك عالم اسرار او نگردد، و انوار آر

م بر أعالم ّالصاحب شريعت، انسان حقيقت، عين وجود و خالصه عين جود باد، و سالم ع

 .اند اسالم اهل بيت پاآيزه و ياران گزيده او آه انصار دين و ابصار متقين

 و سّتمائة الهاللّيه، آه سنه سّتبن اسفنديار  محمدبن حسنچنين گويد احقر عبداهللا اما بعد 

 :عربي

  َمْوُفوٍد َعَلْيِه ِبَواِفِد)1(     َو َاْرَأَف ْوراِء َاْشَرَف َمْوِقٍفَو ُزْرَنا ِمَن الزَّ

 لُنُبَوِة َماِجِد      ِلَأْبَيَض ِمن َبْيِت ا َمَواِقِف ُخَصلـــْت ِلْلُهــدَي َنَبِوَيــــةًً

اد خبر واقعه غدر و حادثه قتلي آه با آن شاه چون از طرف بغداد مرا بعراق مراجعت افت

 نعمت آيقباد نهاد خسرو داد فريدون فّر منوچهرچهر، یو شاهزاده جمشيد حشمت آسر

اهللا مضجعهم، رفت بتحقيق پيوست، آن دودمان  اآرمبن رستم  بن اردشيربن حسن رستم

گر مشعرالحرام مكرمات و خاندان با برآات آه اگر آعبه حاج نبود آعبه محتاج بود و ا

نبود مشعر آرام بود و اگر ِمني و َخيف نبود مني ضيف بود و اگر قبله صلوة نبود قبله 
                                                 

 .ارن، متن تصحيح قياسي استو: وارن، ساير نسخ: ب. 1
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صالت بود بر دست يكي از اوالد حرام و اوغاد لئام، آه در مجلد آخر آتاب آيفيت آن 

 : عربي)1(آرده شود، آن حالت برانداخته،

  ِذْآُرُهْم َو َحِديُثُهْما َل     َفَلْم َيْبَق ِا ْمَسَلاٌم َعَلـــي َقـــْوٍم َمَضــْوا ِلَسِبيِلِه

      َقِديُمُهُم ِفي َشأِنِهْم َو َحِديُثُهْم َلَقْد َجَمَعْتُهْم َسْكَرُة الَمْوِت َفَاْسَتوَي

جمرات ز فرات و  و چهارم شوال از تاريخ مذآور عاشور محرم شد و اهل اسالم رادلي بي

و در سواد عراقين و حجاز علي الحقيقة ال مجاز محفل و قطرات عبرات نماند  چشمي بي

مجمع و مسجد و موضع نبود آه درين سوك ننشستند و بر ابواب و ُجدران مراثي 

اهللا گرد آدام خاطر گذرد و يا تگ انديشه بگرد اين آجا رسد آه   و خود تبارك)2(ننوشتند،

 فنا )3(لملك بانواع بال بر سريرهفت پادشاه ممكن را از يك خانه به مدت اندك قهر مالك ا

 :نشاند و در خاك اندازد، عربي

 َلاَمْعَشرًا َاْبَقِت الُدْنَيا َوَلا َمَلأا  َفُقْلُت َلُهْم)4(َقاُلوا ُهُم مألجمت

 َفُكْم ُلهًا َفَرَغا ِمْنَها َو َآْم َمَلأا )5(ُهَما اْلَجديَداِن َوالُدنَيا َو عولهما

 اياِم مذموم را آثرت اشياع و زحمت اتباع و خزائن )6(موِممعلوم شد آه اگر ِسهاِم مس

انباشته و ُنّواب گماشته و مردان غازي و اسبان تازي و برآات خيرات و زآوة و صدقات 

و ِقَدم خاندان و وفا و امان و حمّيت و حمايت و شهامت و آفايت و سخاء و حياء و نوال و 

و روّيت و هّمت و عطّيت و قالع منيع و آمال و فضل و فضائل و عقل و عقائل و رأي 

قصور رفيع و فرزندان شايسته و بندگان بايسته و بسياري عدد قبائل و نظر بأواخر امور و 

وطه نخوردي، َاَفَلْم غاوائل دافع و مانع بودي همانا آه چندان مكارم آبار آل قارن بزمين 

بٌة اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َآاُنوا َاْآَثَر ِمْنُهْم َو َاَشدَّ ُقّوًة َو َيِسُيروا ِفي اْلأْرِض َفَيْنُظروا َآْيَف َآاَن َعاِق

                                                 
 .بر او انداخته: در جميع نسخ. 1
 ارباب وجدان مرائي نوشتند: و ساير نسخج . 2
 صرصر: ب. 3
مال رجعت، معني اين فقره و ضبط آن به هيچ وجه ميسر : و ساير نسخج ، بآذا در . 4

 نشد
 )؟(آذا در جميع نسخ . 5
 سموم: متن تصحيح قياسي است، در جميع نسخ. 6
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 )1(آثارًا ِفي اْلأْرِض َفَما َاْغَني َعْنُهْم َما آاُنوا َيْكِسُبوَن،

 :عربية

 ِخَلاًء َوَلْم ُتْكَتْب ِلِكْسرَي الَمَداِئُن  َاَرَي الِحيرة الَبْيَضاَء َصاَرْت ُقُصوُرَها

 َآَمـا َغدَرْت ِبــالُمنِذَرْيِن الَهَجاِئُن  ــَن َلــذَّاِت الُمُلــوِك َزَواُلـَهـــــــاَو َهجَّـ

 :بيت

 )2(آه شب و روز غافالن شومست عاقالن را چو روز معلومست

دنيا مرآب نوائب و ملعب عجائب است و صهباء نعماء و آالء او سراب غرور نه شراب 

ا و شرور، حشوش مملو از احزان و هموم و صفاي او سرور، و ثناء و اطراء او همه جف

بي آدْر معدوم، تا هر بشر آه فاتحه آارش بخير گذرد خاتمه آن جز بشّر نبود، نه در 

احوالي معتمد نه در افعالي معتضد، شيمت او اصطفاء لئام و تحمل بر آرام و همت او رفع 

زو چون از غول هدايت و خامل وضيع و وضع فاضل رفيع، توقع رعايت و طمع عنايت ا

از ديو داللتست، و با اين همه خلق در احالم غفلت و َظالم جهالت در سرور سكر و خمار 

روند و سكون خود را  خمر او چنان بيهوش آه بر اشهب روز ادهم شِب مقرعه زنان مي

رود يقين است آه  تمهيل آه مي در اليكون صورت آرده، و بر ميعاد رحيل باتعجيِل بي

 نيست، گويي آه عهده بقا بخّط مالئكه سما داد عمر اگر از آحاد بالوف رسد جز لحظًهاع

انفصام و  اند، بدبختا آه دنياي فاني فائت را بآخرت باقي ثابت آه دوام عّز او بي ستانده

انفصال است ترجيح نهد و براي تحصيل لقمه آه اول و آخر او گياه و گناه  عالء فخر او بي

 با آنكه در حشو آن هزار استخوان گلوگير است پهلو را هدف تير و است چون سگان

اينهمه صداع دو ناني ميسر است، چه  گردن را قرين زنجير حكم امير و وزير آند، بي

 :اقبال اين دنيا زيارت ضيف و سحابت صيف را ماند، َفَلا َعْهُدُه َعْهٌد َوَلا َودَُّه َودُّ، شعر

 بيدار آنون شدم آه آاهي بنماند دمتا خرمن عمر بود در خواب ُب

 اگر بطلبش چون سكندر بظلمات شوي يا چون سمندر )1(بعد از آنكه دولت رسيد و نرسيدي

                                                 
 82آيه ) سورة المؤمن (40قرآن سوره . 1
 از حديقه سنايي. 2
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از آتش بسترسازي احبه حيه و ودود دودو اقارب عقارب شوند و اصحاب چون آالب 

 :عربي : گردند)3( زبان دراز و دندان گاز)2(عاويه و ذئاب زاويه

 َو ِاْن َآاَنْت َظَواِهُرُهْم ِمَلاَحا ِطُنُهْم ِقَباٌح  َبَواَو ِاْخـَواٍن

 َفَلمَّا ُذْقُتَها َآــــاَنْت ِمَلاَحــــا َحِسْبُت ِمَياَه َوّدِهم ِعَذابًا 

چون تگي بدود و رگي بجنبد و چيزي نسنجد و ثمره عطّيه خطيئه و ِمنحت محنت و 

 :حقيقت آهعنايت جنايت بيند منّيه هنيئه شود و بداند ب

     َو َاْبَطُل َشْيئٍي َسْعُي َمْن َجدَّ ِفي الّطَلْب ِاَذا الَجدُّ َلـــْم ُيْسِعْد َفِجــدُّ الَفَتي َتَعْب

     َو َآــْم ِفضٍَّة َفضَّْت َو َآـــْم َذَهٍب َذَهْب َفَكـْم َضْيَعٍة َضاَعْت َو َآْم ُخلٍَّة َخَلْت

 و آب )4(شهرري نوردهاي شبانروز درهم پيختدرين حادثه مدت دو ماه اين ضعيف ب

بيخت و با آن تقدير تدبيري جز خويش را بمطالعه آتب  عبرت بغرباِل ديده پرحسرت مي

َحِبيٌب َاْنُظُر ِاَلْيِه :  تو چيست گفت)5(يكي از ملوك را پرسيدند غايت منتهاي. آرام دادن نديد

بار و آثار قرون سوالف و مولك غوابر و وقايع و  از مطالعه اخَو ِآَتاٌب َاْنُظُر ِفِيه، والحّق

حوادث و تبّلج عجايب و تّبرج مصائب آه در ايام هريك بود تسكين دل اين مسكين حاصل 

 :شد، با خود گفتم مي

      َتآَسْوا َفَسنَّْوا ِلْلِكَراِم التَّآِسَبا َفِانَّ اُال و َلي ِبالّطِف ِمْن آِل َهاِشٍم

بن شهريار در ميان آتب جزوي  بن علي  رستمی مدرسه شهنشاه غاز در دارالكتبیتا روز

الدوله اردشير  چند يافتم در ذآر گاوباره نبشته، با خاطرم افتاد آه ملك سعيد حسام

گويند وقتي بطبرستان گاوباره لقب  الجّنة مأواه بكّرات اوقات از من پرسيده بود آه مي جعل

 بر تو گذشت آه از آدام رهط و قبيله بود، یچ جا و پارسي هيیپادشاهي بود، در آتب تاز

 او معمور و حالي بآالء او مغمور گفتم جز از لفظ گوهربار یو من از آنكه دلي داشتم بوال
                                                                                                                   

 :شاهدي براي رسيدن بمعني بآخر رسيدن و تمام شدن، سعدي گويد. 1
 عاقبت جان بدهان آمد و طاقت برسيد عهد بسيار بكردم آه نگويم غم دل

 .تر باشد صحيح» ضاريه«در جميع نسخ همچنين است، شايد . 2
 گراز:  و ساير نسخج. 3
 . پيختن يعني پيچيدن.4
 منيتهاي: آذا في جميع النسخ، ظاهرًا. 5



    www.tabarestan.info            20 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

شهريار درين ديار و ساير بالد و امصار آه من طوف آردم اين لقب نشنيدم و تاريخ 

 و یارون از تكاذيب اهل قرالدوله شهريار ق آه بعهد ملك حسامباوندنامه طبرستان جز 

 نيافتند و ازين انديشه اين اجزاء برگرفتم و یاند ديگر الناس بنظم جمع آرده افواه عوام

بود بلغت  یمحمد اليزدادبن  ابوالحسنامام ُعَقِد سحر و قالئددر بمطالعه آن مشغول شده، 

رت نبندد و  صوی، بنسقي تأليف آرده آه جز منتهيان را در علم بالغت از آن حظیتاز

غرض او فصاحت در عبارات و تنّوق در استعارات بود نه بيان حكايات و روايات، چون 

دانستم آه او از جماهير مشاهير طبرستان باستيعاب انواع علوم مستثني است و مصّنف 

آتب بسيار، با قريحه قريحه و فكرتي غير صحيحه و دلي پرغبرت و چشمي پرعبرت 

 :گفتم

 َضَلا ًلا ِفيِه َقْد َتاُهوا َو َهاُموا ْلأَماِني  ُهْم ِلَذِوي اَو أْضَحي ِذْآُر

همگي همت و نيت بر آن مقصور گردانيدم آه ترجمه آن سخن آنم و بعضي از ذآر مناقب 

الدوله اردشير و اسالف بزرگوار و اخالف با مقدار او ضّم آنم مگر  و معالي ملك حسام

 جراد قضاي حقوق تربيت و مواهب و عطّيت او بقدر امكان و وسع آنمل سليمان و رجل

باشد اگرچه اعتراف به فضل او اوليتر از اغراق بوصف او آه خبر از محل ِسماك 

و چون در شبانروزي چند از ترجمه آتاب فارغ شدم .  آما هي متعّذر است  االفالك فلك بل

الّصفا و  مرا اخوانبر سادات و علما آه فارع اعالم مآثر و رافع اعالم مفاخر بودند و 

القدر، شفيق شقيق نه رفيق رحيق  الّصدر، عظيم ياران وفا، َبهّي منظر، رضّي مخبر، سليم

 :و درين مدت آه ياد رفت در صحبت محاورت و نعمت مجاورت چنان بودم آه گفتند

 َراِئِهاَألْمِر ِالَّا َآاَن ِلي ِمْن َو      ِمَن ’َولي َصاِحٌب َماِخْفُت َمْكُروَه َطاِرق

 :عرضه داشتم و با ايشان گفته پيشينگان گفتم

 َما َلْم ُتَبِاْلغ َقْبُل ِفي َتْهِذيِبَها َلا َتْعِرَضنَّ َعَلي الرَُّواِة َفِصيَدًة

شما دانيد آه سخن را طبقات و مراتب و طرقات و مذاهب است و لطائف ظرائف و نفحات 

ه اين حكايت عاريه را آه ُاصِدَرْت َعْن متأّرج و صفحات متبّرج او را نهايت نيست، اگرچ

َآْرٍب َحاِزب َو َهمٍّ َلا ِزب بپيرايه عاريه بيارايم تواند بود آه آن اسماء را خاطبي اما عقالء 
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َنّفسَت َعِن المكرُوِب َو َاْهدْيَت الّروَح : شايبه نفاق گفتند را مخاطبي باشد، همه باّتفاق بي

ن بمدد همت و يمن برآت ايشان درين انديشه قوي شد آه آن  میوالّراَحَة ِاَلي القلوب، رأ

سواد را با ِمداد مداد با بياض برم و از پدرم، آه هم آريم بود و هم حسن، تشريف نوشته 

 ............رسيد بمضمون آ

 َو َعرَّ َآَنا  َآَتْعِريِك اَألِديِم َاَنَاخ الدَّْهُر َآْلَكَلُه َعَلْيَنا

 الَكِريِم ِسوَي َاِني الَكريُم ْبُن اِدَرٍة َلَدْيِه َو َما َنْدِري ِبَب

 پرور دون و ز غصــه اين جهــان خس   فلــك آينــه گـــونیدارم ز جفـــــا

  همچو صراحي همه خونیدر سينه دل   همچو پياله همه اشكیاز ديده رخ

برگذشتم و  فرزند بدان آه آن منزل آه گفتند برنگذرد بس آسي پانزده نوبت زيادت یا

 :لفههمه دنيا را سراپاي گرديدم نيافتم جز آنكه تو فرزند گفتي، لمّؤ

 یچون عادت چرخ نيست جز بدخوي  پوييی دل بـاميِد بـوك تــا آـیا

 ی گويی و شكری تو شكايتیآز و حقـا آـه اگــر زمانه آن را شــايد 

 :)1(و من پدرت نيز گفتم

 ه بر گنج بقا بنشينمگاهست آ وقتست آه از آنج فنا برخيزم

بس آه تو فرزند جهان پيمودي و مرا فراق نمودي، چون بزرگان تو گذشتند داني آه چون 

بزرگان از خوان برخيزند آهتران را در خوان بنشانند تو بتفضل فرو نشين تا بتكلف 

 آمد هم در شب )2(ننشانند، از اين نوشته در نهاد من ِمْثَل ِاْشِتَعاِل النَّاِر ِفي َجْزِل الَغَضا

آنكه باعالم ياران ابرام نمايم با غالم و خدمتكاري چند از نظم عقد ايشان گسسته  مخفي بي

 :شدم و اين دو بيت از راه باز نوشتم

 ُاَخِلُف َقْلِبــي ِعْنَدُآـْم َو َاِسيُر َماِن َعْنُكم َفإنَّني ْثَلِئن ِسْرُت بالُج

 َرِهيٌن َلَدْيُكْم ِباْلَهَوي َو َاِسيُر ـــِإَنـه َفُكـوُنــوا َعَلْيــِه ُمْشِفقيـَن َف

آزمود و سنان بر اوج شب داج راست آرده  فردا آه شاه انجم از افق مشرق تيغ بر تيغ مي

                                                 
 .من مر پدر را گفتم: ب. 1
 و اشتعل المبيّض في مسوده: از مقصوره ابن دريد و اول آن. 2
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برآمد و بسهام نور ظالم ديجور را هزيمت آرد بپايان قلعه استوناوند رسيده بودم، فوجي 

سب و غالم و ثقل و ُحطام با ما نگذاشته، از احزاب غار و اصحاب نار بر ما زدند و آن ا

بعد مشاّق بسيار و مقاسات بيشمار بخدمت پدرم رسيدم، از تشويش و اضطراب واليت نه 

 )1(زنم ِاّما قدمي بي المي بردارم از خدمت او تمّتع صورت بست و نه آنكه بمراد دمي

جاِس َبْعَد ُمَفَارَقِة اَألْجَناِس، تا بآمل رفتم و مدتي ِاْخَتَبْلُت ِحَين َاْجَبْلُت َو ُمِنيُت ِبُمَراَفَقِة اْلَأْن

 :بدانجا ماندم و گفتم

  ِلُسكَّاِنَها َحلَّ ِمْنَها اْلَجَلا ِاَذا َبْلَدٌة َحلَّ ِفيَها اْلَبَلا

ذبه اماني و جاذبه زماني يار شدند و ]آا[شهوات نفس آه هوام هموم و حيات حياتست با 

 ل من آراسته گردانيده،خطرات و ساوس بر چشم و د

 َو َلْيَس َحِدْيُث النَّْفِس َغْيَر َضَلاِل  َو َحدَّْثُت َنْفِسي ِباْلَأمانِّي َضلَّة

ناچار خدمت چنان پدري را وداع آردم و عزيمت تصميم يافت، آه بسنگ بو قبيْس 

روزگار آو آنار غفلت در حلواي بالي من ريخت تا عقل از دماغ من چون ماغ بپريد و 

اصحاب الكهف آسا خوابي بر من مستولي شد آه چون بيدار شدم خود را خوار َآِعْجٍل 

ي در اقليمي بل عالمي در عالمي م بخوارزم يافتم، اقلي)2(َجَسٍد َلـُه ُخواُر بروضم چون خوار

ديدم، در و چندان تحصيل علم و فوايد علماء آه سراسر گيتي يكي مثل ده يكي ايشان يافت 

نج سال آه مقام آردم روزي برسته صحافان مرا گذر افتاد از دآاني آتابي نشود، بعد پ

 از )3(بن سعيد نام  مردي بود از اهل سند عالءیبرداشتم درواند رسالت بود آه داود يزد

 ديگر آه ابن ی ترجمه فرموده بود در سنه سبع و تسعين و مايه، و رسالتی بتازیهندو

نيده جواب نامه جسنفشاه شاهزاده طبرستان از تنسر  معّرب گردایالمقّفع از لغت پهلو

با آنكه نه روزگار مساعد و نه دل و ساعد هيچ . ابده اردشير بابكر پارس هر بد هیدانا

آار بود َعَلي َان َمسِنَي اْلِكَبُر شيب سر از جيب غيب برگرفته و انكسار نشاط و انطواء 

                                                 
تا بهمدان رسيدم، اين جمله در ساير نسخ نيست و ظاهرًا با سياق : اضافه داردب . 1

 .عبارت متن نيز تناسبي ندارد
 .ليست: اسي، در جميع نسختصحيح قي. 2
 )؟(آذا در جميع نسخ . 3
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 حواس نه لذتي در آأس و يأس من رباط و تخاذل اعضاء و متقاضي فناء نه شهوتي در

تدبيري مبدل  الناس، غضارت جواني و نضارت ايام آامراني بذل پيري و عجز بي جميع

شده و حالي خوبتر از نور، در ظلمات غياهب مصائب و صدمات نيوب نوائب مانده ياران 

ب در تازان رفته و من آشفته خفته با چندين علل و خلل از روزگار آما يحبي أل آما يج

 :فراهم آوردن تاريخ طبرستان، از آنكه

  آهنیام بر سر سودا باز آمده   آهنیدر دل چو نداشت هيچ از جا

و چون تقديم اقدم الزم بود اين رساله را آه چون ُفلك مشحون است از فنون ِحكم ترجمه 

 .آرده افنتاح بدو رفته، واهللا ولّي الّتيسير والّتسهيل و هو حسبنا و نعم الوآيل

در اين تاريخ اندك و بسيار هرچه حكم و مواعظ و اشعار و امثال و نكت و احوال خلفا و 

علما و حكايات ملوك و امرا و سيروشيم و مكاتبات ايشان است جمله اين ضعيف از آتب 

توقع است آه خوانندگان ُمنصف و فحول مبّرزان . متفرق و افواه علما نقل آرده است

ارزاني دارند اگر در نقط و نكت خلل و زللي ببينند بفضل و ُمّصنف چون شرف مطالعه 

آرم تصحيح سقم و تقويم غير مستقيم زآات فضل و شكر رحمت الهي را دريغ ندارند و از 

تعّنت عفو آنند و بدعا ياد دارند تا مالك دين و ملل خطا و خلل از قول و عمل آّافه 

 . ِانَُّه َوِليُّ اِالْحَساِن َو َعَلْيِه التُّْكَلاُنمسلمانان دور آند و بر صدق و صواب موفق گرداند

 : بتوفيق رّب المتعال)1(و اين آتاب بر چهار قسم منقسم آرده شد

باب اول در ترجمه سخن : از ابتداي بنياد طبرستان و در او چهار بابستقسم اول 

ب سوم در المقّفع، باب دوم در ابتداي بنياد طبرستان و بنياد عمارت شهرها، با ابن

خصايص و عجايب طبرستان، باب چهارم در ذآر ملوك و اآابر و علما و زّهاد و آّتاب و 

 .اطّباء و اهل نجوم و حكما و شعرا

 .در ابتداي دولت آل وشمگير و آل بويه و مدت استيالي ايشان بر طبرستانقسم دوم 

بن منوچهربن  ندر نقل ملك طبرستان از آل وشمگير آه آخر ايشان انوشيرواقسم سيم 

                                                 
آه اساس طبعست اين قسمتها را ندارد الف چون بشرحيكه در مقدمه ذآر شده نسخه . 1

 .بندي چندان صحيح باشد بخصوص قسم چهارم آن معلوم نيست آه اين تقسيم
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 .قابوس بود با سالطين محموديان و سلجوقيان

 .از ابتداي آل باوند دوم نوبت تا آخر دولت ايشانقسم چهارم 
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 قسم اول

 از ابتدای بنياد طبرستان

 باب اول

 المقفع در ترجمه سخن ابن
 

 از جمله آبار آّتاب و عّمال ام آه نام او عبداهللا بود و پدرش را داذبه نام، چنين خوانده

پرستي، اتفاق افتاد آه يكي از خلفا پدر او را بعملي نصب فرمود  فارس، بر آيش آتش

اغراض بغمز و سعايت مالي بر او متوجه گردانيدند، خليفه او را محبوس گردانيد  اصحاب

 الُمَقفَُّع، و عبداِهللا مقّفع بر و انواع عقوبات بر او گماشت َحتَّي َتَقّفَعْت َيُدُه َفَغلَب َعلِي اْسِمِه

بن علي مسلمان شد و ميگويند سبب اسالم او آن بود آه روزي بكّتابي  دست عيسي
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 باز استاد )1(َاَلْم َنْجَعِل اَألْرَض ِمَهادًا َواْلِجَباَل َاْوَتادًا،: خواند برميگذشت آودآي بآواز بلند مي

بن علي  مخلوق نيست، اين خبر بعيسيتا آودك سوره تمام آرد و گفت الحق اين سخن 

رسيد او را بخواند، اقرار آرد و مسلمان شد و بعضي گفتند خود بر دست هيچ آس 

الدرجات و  مسلمان نشد، از آمال فضل و بالغت در حضرت خلفا و ملوك رفيع

 .الشهادات بود مقبول

ايشان را در هيچ اند آه ميان او و خليل احمد فرهودي مخالصت و مصادقت افتاد و  آورده

عهد ثالثي نبود تا يكي را از اآابر علما پرسيدند چه گويي در حّق اين دو يگانه، گفت خليل 

 .المقفع را علم بر عقل زايد و غالب را عقل بر علم راجح است و ابن

 بآتشكده مجوس برميگذشت، یگويند آخر آار او خليفه را معلوم آردند آه او روز و مي

 :ين بيت گفت بدو آرد و ایرو

 َحَذَر الِعَدي َو ِبِه اْلُفَؤاُد ُمَوآَُّل  َيا َبْيَت َعاِتَكَة الَِّذي َاَتَعزَُّل

و جاحظ در آتاب بيان و . گفت هنوز اسالم او درست نيست به تنور نهادند و بسوختند

 آه چون او را محبوس فرمودند صاحب مستخرج بر او عذاب و )2(تبيين آورده است

ود، گفت پيش تو مال و نعمت هست اگر براي من مال خويش تو بديوان ادا شكنجه ميفرم

آني چون من خالص يابم يكي را عوض دو سه بدهم و وفا و سخا و آتمان اسرار من بر 

آرد و از آنكه تا او را  صاحب استخراج بطمع سوْد مال خويش ادا مي. تو پوشيده نيست

و بضّد اين حكايت آورده است . وبت مسلم ماندهالك نكنند و مال او تلف نگردد او از عق

 بن عمر نام مردگان حبس نوشتي و بريوسف عرض آردي، عبداهللا  ان يوسفّجآه هيثم س

بن ابي موسي اشعري محبوس بود از او تمّني آرد آه ده هزار درم بستاند و   بن ابي بردة 

 و نام او عرض داشت، نام من در مردگان نويسد و بدين حيلت مرا اخالص دهد، زر بستد

امير گفت او را همچنان مرده پيش من آور، سّجان از خيانت بترسيد باز آمد و مخّده بر 

 .رويش نهاد و هالك گردانيد، هم مال رفت و هم جان

                                                 
 7 و 6آيه ) سورة الّنبأ (78قرآن سوره . 1
 1332 از چاپ مصر سال 84 ـ 83 ص 2رجوع آنيد باين آتاب ج . 2
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المقّفع از بهرام بن خّر زاد و او از پدر خويش منوچهر موبد خراسان و  چنين گويد ابن

احيت مغرب و ديار روم خروج آرد، چنانچه شهرت آن علماي پارس آه چون اسكندر از ن

از تذآار مستغني است، و قبط و بربر و عبرانيون مسّخر او شدند از آنجا لشكر بپارس 

آشيد و با دارا مصاف داد، جمعي از خواص دارا تلبيب آردند و بتبعيت و خدع سِر دارا 

 آنند، چنانكه عادت )1(ر تعليقبرگرفته پيش اسكندر آوردند، بفرمود تا آن جماعت را بردا

سياست روميانست، وتير را بر جاس سازند و منادي آنند آه سزاي آسي آه بر قتل شاهان 

دليري آند چنين است و چون ملك ايرانشهر بگرفت جمله ابناء ملوك و بقاياي عظما و 

سادات و قادات و اشراف اآناف بحضرت او جمع شدند و او از شكوه و جمعيت ايشان 

انديشه آرد، بوزير و استاد خويش ارسطا طاليس نامه بنوشت آه بتوفيق عّزوعال حال ما 

خواهم بهند و چين و مشارق زمين شوم، انديشه ميكنم آه اگر  تا اينجا رسيد و من مي

ها تولد آند آه تدارك آن عسير شود  بزرگان فارس را زنده گذارم در غيبت من ازيشان فتنه

انديشه اين  بينم آه جمله را هالك آنم و بي  واليت ما آنند، رأي آن ميو بروم آيند و تعرض

............. عزيمت را به امضا رسانم، ارسطا طاليس اين فصل را جواب نوشت و گفت 

ْهذاالرأي، معني آن است آه بدرستي آه در عالم  المواضع العلّية فانصرف عن  الي)2(السفلة

اند  بهره ي و هنري و شرفي آه اهل ديگر اقاليم از آن بيامم هر اقليمي مخصوصند بفضيلت

تر رآنيست از  و اهل پارس ممّيزاند بشجاعت و دليري و فرهنگ روز جنگ آه معظم

اسباب جهانداري و آلت آامكاري، اگر تو ايشان را هالك آني بزرگتر رآني از ارآان 

برخيزند المحاله حاجتمند فضيلت بر داشته باشي از عالم، و چون بزرگان ايشان از پيش 

و حقيقت بدان آه در . شوي آه فرومايگان را بدان منازل و مراتب بزرگان بايي رسانيد

اي و وبايي را آن اثر فساد نيست آه فرومايه بمرتبه بزرگان  عالم هيچ شّري و باليي و فتنه

ان جان رسد، زنهار عنان هّمت ازين عزيمت مصروف گردانيد و زبان تهمت را آه از سن

                                                 
 )؟(تفنق : تصحيح قياسي، در نسخ. 1
ايم باين آلمه آغاز ميشود و از اينجا معلوم  آه ما آنرا اساس طبع قرار دادهالف نسخه . 2

ميشود آه در آن متن عربي نامه ارسطا طاليس باسكندر آه از ساير نسخ ساقط است 
 .وجود داشته و در اينجا مطلب ناقص مانده
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مقطوع گرداند تا براي فراغ ] و[تر است از آمال عقل خويش منقطع  ستان مؤثر و مولم

خاطر پنج روزه حيات بتخمين نه بر حقيقت و يقين، شريعت و دين نيكو نامي منسوخ 

 :نشود

 )1(َفُكْن َحِديثًا َحَسنًا ِلَمْن َوَعي َفَإنَّما الَمْرُء َحِديٌث َبْعِدُه

 رباعيه

 مر خود ی افسانه شمر زيستن ب  باشد بجهان تا سيصدگر عمر تو

 افســانه نيك شو نـه افسانه بـد  بخردی ای چو فسانه ميشویبار

بايد آه اصحاب بيوتات و ارباب درجات و امرا و آبراي ايشان را بمكانت و حمايت و وفا 

ر و عنايت خويش مستظهر گرداند و بعواطف و عوارف اسباب ضجرت و فكرت از خواط

ايشان دور آند آه گذشتگان گفتند هر مهّم آه برفق و لطف بكفايت نرسد بقهر و عنف هم 

ميسر نگردد، رأي آنست آه مملكت فارس را موّزع گرداني بر ابناء ملوك ايشان، و بهر 

طرف آه يكي را پديد آني تاج و تخت ارزاني داري، و هيچ آس را بر همديگر ترّفع و 

دهي تا هر يك در مسند ملك مستند برأي خويش بنشيند آه نام تفّوق و فرمانفرمايي ن

تاجوري غروري عظيم است، و هر سر آه تاج يافت باج آسي قبول نكند و بغيري فرو 

نياورد، و ميان ايشان چندان تقاطع و تدابر و تغالب و تطاول و تقابل و تقاتل با ديد آيد بر 

ب و تجاسر و تشاجر بر حشم آه بانتقام تو ُملك و تفاخر و تكاثر بر مال و تنافر بر حس

نپردازند و از مشغولي بيكديگر گذشته باد نتوانند آرد و اگر تو بدورتر اقصاي عالم باشي 

 ترا اماني )2(هر يك ازيشان ديگري را بحول و قوت و معونت تو تخويف آنند و ترا و بعِد

 چون جواب را واقف شد رأي اسكندر. باشد، اگرچه روزگار را نه امان است و نه اعتماد

بران قرار گرفت آه اشارت ارسطا طاليس بود و ايرانشهر بر ابناء ملوك ايشان قسمت 

آرد، و ملوك طوايف نام نهادند و از آن اقليم لشكر بحّد مشرق آشيد و بتبع اسبابي آه مالك 

هارده سال الملك او را آرامت فرموده بود عالميان مسّخر او شدند و جهان بگرفت، بعد چ

                                                 
 از مقصوره ابن دريد. 1
 نقد: فقطالف . 2
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 :آه بازگشت بزمين بابل رسيد، گرفته بگذاشت و او نيز بگذشت، بيت

 همه ملك عالم پشيزي نيرزد  جهان را بديديم چيزي نيرزد

الّنعش شدند و هنوز او به خاك نارسيده چون باد  لشكر او آه پروين صفت مشّبك بودند بنات

فرقه و پراآندگي رسانيد و تعاقب  شتافتند و روزگار چندان جمعيت و آگندگي بت)1(باوطان

بن ساسان خروج آرد  ملوان و تالعب َحد َثان برين بگذشت، بعد طول َاَمد اردشيربن بابك

و پادشاه زمين عراقين و ماهات، ماه نهاوند و ماه بسطام و ماه سبذان، اردوان بود و از 

ر آه از ابناء اردشير او را با نود ديگ. ترين او بود تر و مطاع ملوك طوايف بزرگ

نشاندگان اسكندر بودند بگرفت و بعضي را بشمشير و بعضي را بحبس بكشت، و گذشت 

از دوران در آن عهد عظيم قدرتر و با مرتبه جشنسْف شاِه فدشوارگر و طبرستان بود و 

بحكم آنكه اجداد جشنسف از نايبان اسكندر بقهر و غلبه زمين فدشوارگر باز ستده بودند و 

هواي ملوك پارس تّولي آرده اردشير با او مدارا ميكرد و لشكر بواليت او بر سنت و 

چون ملك . نفرستاد و در معاجله مساهله و مجامله مينمود تا بمقاتله و مناضله نرسد

اي نبشت  طبرستان جشنسف را روشن شد آه از طاعت و متابعت چاره نخواهد بود نامه

ر، و بهرام خّرزاد گفت آه او را تنسر براي اين گفتند بده اردشيربن پاپك َتْنَسپيش هربد هرًا

 همه تن او )2(آه بجمله اعضاي او موي چنان ُرسته و فرو گذاشته بود آه بسر، يعني

 : چون تنسر نامه شاه طبرستان بخواند جواب نبشت برين جمله آه)3(.همچون سرست

ن و رويان و دنباوند از جشنسف شاه و شاهزاده طبرستان و فدشوارگر و جيالن و ديلما

اي پيش تنسر هربد هرابده رسيد، خواند و سالم ميفرستد و سجود ميكند و هر صحيح  نامه

و سقيم آه در نامه بود مطالعه رفت و شادمانه شد، اگرچه برخي بر سداد بود و برخي 

 صحيحست رائد گردد و آنچه سقيم است بصّحت ه اميد است آه آنچ)4(ديگر بانتقاد،

                                                 
 باوطاف: الف. 1
 ساير نسخ اين چند آلمه را ندارند. 2
 آه همه تن او همچون سر اسب بود: و ساير نسخج . 3
 بافساد: ، ساير نسخالفآذا در . 4
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 . شود)1(نزديك

اما بعد، اما آنچه مرا بدعا ياد آردي و بزرگ گردانيده، خنك ممدوحي آه مستحّق مدح 

باشد و داعيي آه اهل اجابت بود همانا آه آفريننده ترا آه شاه و شاهزاده دعا بيشتر از من 

 .گويد و سودمندي تو مثل من خواهد

ود و طاعت من داشتي در فرمودي در نبشته مرا آه تنسرم پيش پدر تو منزلت و عظمي ب

مصالح امور، او از دنيا رحلت آرد و از من نزديكتر بدو و بفرزندان او هيچكس 

نگذاشت، بدرستي آه جاودان باد روح او و باقي ذآر او از تعظيم و احترام و اجالل و 

اآرام در حق من زيادت از حق من فرمودي و نفس خويش را بر طاعت رأي و مشورت 

حان امين مكين براحت داشته و اگر پدر تو اين روزگار و آاريافتي من و ديگر ناص

بدانچه تو برو صبر و ديري پيش گرفتي او بتدبير و پيشي دريافتي و آنرا آه تو فرو 

نشستي او برخاستي و مبادرت نمودي، اما چون بدينجا رسيدي آه از من رأي ميطلبي و 

آدم را حال من معلومست و از عقال و باستشارت مشرف گردانيدي بداند آه خاليق بني 

جهال و اوساط و اوباش پوشيده نيست آه پنجاه سالست تا نفس اّماره خويش را برين 

داشتم برياضتها آه از لذت نكاح و مباشرت و اآتساب اموال و معاشرت امتناع نمود و نه 

 در دنيا ام و خواهان آنكه هرگز ارادت نمايم، و چون محبوسي و مسجوني در دل آرده

ميباشم تا خاليق عدل من بدانند و بدانچه براي صالح معاش و فالح معاد و پرهيز از 

فساد از من طلبند و من ايشان را هدايت آنم گمان نبرند و صورت نكنند آه دنيا طلبي را 

بمخادعه و مخاتله مشغولم و حيلتي توهم افتد، و چندين مدت آه از محبوب دنيا عزلت 

كروه آرام داشته براي آن بود آه اگر آسي را با رشد و حسنات و خير و گرفتم و با م

سعادت دعوت آنم اجابت آند و نصيحت را بمعصيت رد نكند، همچنان آه پدر سعيد تو 

بعد از نود ساله عمر و پادشاهي طبرستان سخن مرا بسمع قبول اصغا فرمودي و در آن 

از طريقت و سيرت   آه ترا نمودمبخاللي خيالي را مجال نبودي، و غرض من ازين

خويش رأي و ساخته من نيست، مرا چه زهره آن باشد آه دليري آنم و در دين چيزي 
                                                 

 مبدل: و ساير نسخج . 1
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حالل را از زن و شراب و لهو حرام آنم آه هر آه حالل حرام دارد همچنان باشد آه 

 حرام حالل داشته وليكن اين سنت و سيرت از مرداني آه ائمه دين بودند و اصحاب رأي و

آشف و يقين، چون فالن و فالن شاگردان شيوخ و حكماء متقّدم عهد دارا، يافته و آنان 

فسادها ديده و از سفها و سفله مشافهه مسافهه شنيده و اعراض و قّلت مباالت و التفات از 

جهال در حق حكما مشاهده آرده، و احتساب و تمييز برخاسته و سيرت انساني گذاشته و 

فرهنگ نشوند دل در سنگ  راز و آواز مردم بي ته، از ننگ آنكه همطبيعت حيواني گرف

ي ترك دنيا و رفض شكستند، و از روباه بازي گريخته و با رنگ و پلنگ آرام يافته و آّل

شهوات بسيار تبعات او آرده و مجاهده نفس و صبر و تجّلد بر مقاساِت تجّرع آاسات 

ت روح اختيار فرموده آه در تورية ناآامي پيش گرفته و هالك نفس را براي سالم

 ِهْجَراُن الَجاِهِل ُقْرَبٌة ِاَلي اهللا َعزََّوَجْل: مسطور است

 :نظم

 تر از دو آـس       مدان خوار و بيچاره  و بسیتو ويژه دو آس را ببخشا

        بمـــانـد زبــــون در آــــف ابلـهـان  آــز جهانیيكي نيــك دان بخرد

  از تيــره بخـتی افتــد وی       بدرويش ـه از تـاج و تخـت آیدوم پادشـاه

و معلوم شاه و شاهزاده جهان باشد آه حكما پادشاه با تمكين آنرا خوانند آه صالح روزگار 

آينده بهتر از آن گوش دارد آه غم زمان خويش تا نيكنام دنيا و آخرت باشد همچنان آه يكي 

از ُترك آينه صد ساله بعد از خويش خواستم، و هر از ملوك فارس خاقان را گفت امروز 

پادشاه آه براي خوش آمد امروز خويش قانون عقِل جهانداري را فرو گذارد و گويد اثر 

فساد اين آار صد سال ديگر ظاهر خواهد شد من امروز تشّفي نفس نگذارم آه من بدان 

ه نبيره او باشند بر تقرير عهد نرسم هر آينه ببايد دانست آه زبان خاليق آن عهد اگر هم

تر، و اين معني براي آن  گفت او درازتر از آن باشد آه بروزگار او و طول مدت ذآر باقي

نبشتم از آار خويش تا بداني آه هر آه با من مشورت آند همچنانست آه با من نيكويي 

 شادي آرده و چون نصيحت من درو اثر پديد آرد من از آن شادمانه شوم آه مرا در دنيا

همين است و هيچ آس از شاهان روي زمين و اهل قدرت و تمكين با من نه احسان توانند 



    www.tabarestan.info            32 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

آرد و نه شادي ديگر برين فزود، و عجب مدار از حرص و رغبت من بصالح دنيا براي 

استقامت قواعد احكام دين چه دين و ملك هر دو بيك شكم زادند دو سيده، هرگز از يكديگر 

 فساد و صّحت و سقم هر دو يك مزاج دارد و مرا بعقل و رأي و جدا نشوند و صالح و

فكرت خويش فرح بيش از آنست آه متمّول را بمال و پدر را بفرزندان، و لذت من از 

اول :  شراب و غنا و لهو و لعب چه مرا انواع سرور استذنتايج رأي بيشتر از مّال

بينم از ظهور  ز و شب ميصورت صواب آه بر آن اعتقاد آنم و نتايج آن آه هر رو

صالح بعد فساد و حّق بعد باطل و دوم آنكه ارواح گذشتگان نيكوآاران از رأي و علم و 

عمل من شادمانه ميشوند، همچنانم آه باحسنت آوازهاي ايشان ميشنوم و شادي و طاقت 

بينم و سوم آنكه ميدانم بس نزديك روح مرا با ارواح ايشان ائتالف  روي ايشان مي

ها آنيم از آنچه آرديم و شاديها يابيم تا  خالف خواهد بود، چون بهمديگر رسيم حكايت بي

آن شاه و شاهزاده را معلوم شود آه رأي من باعاّمه خاليق جز بّر و مكرمت نيست و 

خاص براي تو آنست آه بر اسبي نشيني و تاج و سرير گرفته بدرگاه شهنشاه آيي و تاج آن 

هد و ملك آنرا شناسي آه او بتو سپارد آه شنيده او با هر آه تاج و داني آه او بر سر تو ن

ملك از او گرفت چه آرد، و يكي از آن قابوس بود شاه آرمان، طايع و منقاد بخدمت جناب 

مريع او رسيد و تقبيل بساط رفيق او يافت و تاج و تخت تسليم آرد، شهنشاه موبدان را 

هيچ آفريده نهيم در ممالك پدران خويش اّال آنست آه گفت در رأي ما نبود آه نام شاهي بر 

قابوس پناه بما آرد، نورايي پيدا آمد، بنظر و حرصي آه برو داشتيم ميخواهيم هيچ آفريده 

را ازو ناقص نشود، اقبال و بخت با تاج و تخت او ضّم آنيم و نيز هر آه باطاعت پيش ما 

ازو نيفگنيم و هيچ آفريده را آه نه از اهل آيد تا بر جاده مطاوعت مستقيم باشد نام شاهي 

الن و ناحيت مغرب بيت ما باشد شاه نميبايد خواند جز آن جماعت را آه اصحاب ثغورند، ّا

و خوارزم و آابل و پادشاهي بميراث ندهيم چنانكه ديگر مراتب داديم، و پادشاهزادگان 

جويي آنند بمنازعت و  گر مرتبهجمله بدرگاه بنوبت مالزم باشند و ايشانرا مرتبه نسزد آه ا

جدال و قيل و قال افتند، حشمت ايشان بشود و بچشمها حقير گردند، شما درين چه 

چون افتتاح و . ميگوييد، اگر اين رأي پسنديده است تنفيذ فرمايند و اگر نه صالح باز نمايند
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اينقدر بدان نمودم . اختتام اين بصالح و نجاح مقرون بود نفاذ يافت و قابوس را باز گردانيد

آه آن شاهزاده فرمود آه بتعجيل مرا صالح نمايد بايد آه تو عزم را بر رأي معّجل داري 

و بزودي بخدمت رسي تا بدان نينجامد آه ترا طلب آنند و ذميم يابند و عقب تو ذليل شوند 

منزل و بغضب شهنشاه مبتلي گردي و آنچه امروزه بتو اميد داريم فردا نتوان داشت و از 

 .طوع بمقام آره رسي

 مستنكر نيست و ديگري از )1(ديگر سؤاالتي آه از احكام شهنشاه آردي و گفتي بعضي

وجه غير مستقيم اثبات فرمودي جواب گوييم، آنچه نبشتي شهنشاه را بدانكه حق اّولينان 

و ت دنت شايد گفت و اگر بدنيا راست باشد بدين درست نبود، بداند آه سّنطلبد بترك ّس

ت اولين عدلست، طريق عدل را چنان مدروس نت آخرين، سّنسنت اولين و ّس: است

اند آه اگر درين عهد يكي را باعدل ميخواني جهالت او را بر استعجاب و  گردانيده

اند آه از  ت آخرين جورست، مردم با ظلم بصفتي آرام يافتهو سّن. استصعاب ميدارد

نبرند تا اگر آخرينان عدلي احداث   ازو راه ميمضّرت ظلم بمنفعت تفضيل عدل و تحويل

ميكنند ميگويند اليق اين روزگار نيست بدين سبب ذآر و آثار عدل نماند و اگر از ظلم 

پيشينگان شهنشاه چيزي ناقص ميكند آه صالح اين عهد و زمان نيست ميگويند اين رسم 

تبديل آثار ظلم ظلم اولين و قديم و قاعده اّولينان است، ترا حقيقت هميبايد شناخت آه بر 

آخرين ميبايد آوشيد، اعتبار برين است آه ظلم در عهدي آه آردند و آنند نامحمود است 

اگر اولين است و اگر آخرين، و اين شهنشاه مسلط است برو و دين با او يار و بر تغيير و 

ت او بهتر ّنبينم، و س تمحيق اسباب جورآه ما ورا باوصاف حميده بيشتر از اّولينان مي

يابد  سنن گذشته، و اگر ترا نظر بر آار دين است و استنكار از آنكه در دين وجهي نمي

ميداني آه اسكندر آتاب دين ما دوازده هزار پوست گاو بسوخت باصطخر، سيكي از آن 

در دلها مانده بود و آن نيز جمله قصص و احاديث، و شرايع و احكام ندانستند تا آن قصص 

نيز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملك و حرص بر بدعت و تمويهات و طمع و احاديث 

                                                 
 بعضه: الف. 1
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پس البد چاره نيست آه رأي .  آن الفي نماند)1(فخر از ياد خاليق چنان فروشد آه از صدق

 و هيچ پادشاه را وصف شنيدي و ديدي جز شهنشاه را )2(صايب صالح را احياء دين باشد

 و اخبار و سير با جمع شد و باذهاب دين آه علم انساآه براي اين آار قيام نمود و بر شم

نيز ضايع گرديد و از حفظ فرو گذاشته بعضي بر دفترها مينويسند و بعضي بر سنگها و 

ديوارها تا آنچه بعهد پدر هر يك از شما رفت هيچ بر خاطر نداريد از آارهاي عامه و سير 

چگونه توانيد داشت و شبهتي نيست آه ملوك خاّصه دين آه تا انقضاء دنيا آنر پايان نيست 

در روزگار اول، با آمال معرفت انسان بعلم دين و ثبات يقين، مردم را بحوادثي آه واقع 

شد در ميان ايشان بپادشاهي صاحب رأي حاجتمندي بود و دين را تا رأي بيان نكند قوامي 

 .نباشد

بداند آه مردم در دين چهار  ميطلبد )3(ديگر آنچه نبشتي شهنشاه از مردم مكاسب و مرده

جدال و تأويل و خالف و اقاويل مكتوب و  اعضااند، و در بسياري جاي در آتب دين بي

مبّين است آه آنرا اعضاء اربعه ميگويند، و سر آن اعضاء پادشاهست، عضو اول 

ُحّكام و عّباد و زّهاد و سدنه و معلمان، : اصحاب دين و اين عضو ديگر باره بر اصنافست

سواره و پياده، بعد از آن : ضو دوم ُمقاتل يعني مردان آارزار و ايشان بر دو قسمندع

بمراتب و اعمال متفاوت، عضو سوم ُآّتاب رسايل، ُآّتاب اقضيه و سجّالت و شروط و 

آّتاب سير، و اطّبا و شعرا و منّجمان داخل طبقات ايشان، و عضو چهارم را مهنه خوانند، 

زاده برين چهار عضو در  اند، و آدمي اعيان و تّجار و ساير محترفهو ايشان برزيگران و ر

روزگار صالح باشد مادام، البته يكي با يكي نقل نكنند اّال آنكه در جبّلت يكي از ما اهلّيتي 

شايع يابند، آن را بر شهنشاه عرض آنند، بعِد تجربت موبدان و هرابده و طول مشاهدات تا 

فه الحاق فرمايند ليكن چون مردم در روزگار فساد و سلطاني آه اگر مستحق دانند بغير طاي

صالح عالم را ضابط نمود افتادند بچيزهايي طمع بستند آه حق ايشان نبود، آداب ضايع 

آردند و سنت فرو گذاشته و رأي رها آرده و باقتحام سر در راهها نهاده آه پايان آن پيدا 
                                                 

 صدف: الف. 1
 .و ساير نسخج طابق ، فروشد، متن مباين آلمه را ندارد، الف . 2
 )؟(مروت : ، ساير نسخالفآذا در . 3
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حمله ميبرد، بر تفاوت مراتب و آراي ايشان، تا  ینبود، تغّلب آشكارا شده، يكي بر ديگر

عيش و دين بر جمله تمام گشت و آدمي صورتان ديو صفت و دد سيرت شدند چنانكه در 

َشَياِطيَن اْلإنِس َو الِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِاَلي : قرآن مجيد عّزمن قائله ذآر رفته است آه

د آمدند نه متحّلي بشرف هنر و عمل و  حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد، قومي پدي)1(َبْعِض،

نه ضياع موروث و نه غم حسب و نسب و نه حرفت و صنعت، فارغ از همه انديشه، 

 و انهاء تكاذيب و افتراء و از آن تعّيش ی و شريریخالي از هر پيشه، مستعّد براي غّماز

عضا را ساخته، و بجمال حال رسيده و مال يافته، شهنشاه بعقل محض و فيض فضل اين ا

اي  آه از هم شده بودند با هم اعاده فرمود و همه را با مقّر و مفصل خويش برد و بمرتبه

فرو داشت و از آن منع آرد آه يكي ازيشان بغير صنعتي آه خداي جّل جالله براي آن 

جهانيان بگشود آه در ی  برایآفريده باشد مشغول شود و بر دست او تقدير حق تعالي در

طرها بدين نرسيد، و هر يك را از سران اعضاء اربعه فرمود آه اگر در روزگار اول خا

يكي از ابناء مهنه اثر رشد و خير يابند و مأمون باشد بر دين يا صاحب بطش و قّوت و 

 .شجاعت با فضل و حفظ و فطنت و شايستگي بر ما عرض دارند تا حكم آن فرماييم

شهنشاه و اسرافي آه در سفك دماء ميفرمايد اما آنچه بزرگ ميآيد در چشم تو از عقوبتهاي 

در حق آساني آه بخالف رأي و امر او آاري ميسازند، بداند آه پيشينگان از آن دست 

طاعتي و ترك ادب منسوب نبودند و هر آس بمعيشت و  ازين آوتاه داشتند آه خاليق ببي

داشتند، چون فساد مهّم خويش مشتغل، و بسوء تدبير و عصيان پادشاهان را بتكليف برين ن

بسيار شد و مردم از طاعت دين و عقل و سلطان بيرون شدند و حساب از ميان برخاست 

آبروي اينچنين ملك جز بخون ريختن باديد نيايد، و تو مگر نشنيدي آه در چنين روزگار 

مردي از اهل صالح گفت ندانستيم و پيش ازين نشيديم آه عفاف و حيا و قناعت و دوستي 

 نصيحت صادقه و ِرحم موصول انقطاع طمع است، چون برين روزگار طمع مرعّي و

ظاهر شد ادب از ما برخاست نزديكتر بما دشمن شدند، و آنكه تبع ما بود متبوعي در سر 

گرفت و آنكه خادم بود مخدومي، عاّمه همچو ديد آه از بند بگشايند آارها فرو گذاشتند و 
                                                 

 112آيه ) سورة االنعام (6قرآن سوره . 1



    www.tabarestan.info            36 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 بد پراآنده شده تا بدان رسيد آه بندگان بر یلها و شغی و فتنه و عّياریبشهرها بدزد

اند و زنان بر شوهران فرمانفرماي و ازين نوع برشمرد و بعد از  خداوندگاران دلير شده

َفال َقِريَب َوال َحِميَم َوال َنِصيَح ِاّال السُّنُة َوالَالَدُب تا بداني آه آنچه شهنشاه فرمود : آن گفت

كارهاي خويش و باز داشتن از آارهاي ديگران ِقوام عالم و از مشغول گردانيدن مردمان ب

نظام آار عالميان است و بمنزلت باران آه زمين زنده آند و آفتاب آه ياري دهد و باد آه 

روح افزايد، اگر در عذاب و سفك دماء چنين قوم افراط بجايي رساند آه منتهاي آن پديد 

 در روزگار مستقبل َاْوتاد ملك و دين هر آينه نبود ما آن را زندگاني ميدانيم و صالح، آه

بدين محكمتر خواهد شد، و هرچه عقوبت بيشتر آند تا اين اعضا هر يك بمرآز خود روند 

محمدت بيشتر يابد، و با آنكه چنين قرارداد بر هر يكي رئيسي برپاي آرد و بعد رئيس 

يش دغل ايشان آند و معلمي عارضي تا ايشان را شمرده دارد و بعد او مفّتشي امين تا تفت

ديگر تا از آودآي باز هر يك را بحرف و عمل او تعليم دهد و بتصرف معيشت خود فرو 

آرامند و معلمان و قضاة و سدنه را آه بتذآير و تدريس مشغولند مرتب گردانيده و همچنين 

ب آن معلم اساوره را فرمود تا بشهرها و رستاقها ابناء قتال بسالحشوري و انواع آدا

َاْلَقْلُب : اند مشغول دارد تا جملگي اهل ممالك بكار خود شروع آنند آه حكماي اوايل گفته

السُّوِء َوالَيُد الَفاِرَغُة ُتَناِزُع ِاَلي اِالْثِم معني آنست آه دل فارغ خالي از آار  الَفاِرُغ َيْبَحُث َعِن

صنعت  فتنه زايد و دست بيپيوسته تفّحص محاالت و تتّبع خبرهاي اراجيف آند و از آن 

 .ها آويزد در بزه

اند جواب  هاي مردم بر خون ريختن شهنشاه دراز شد و مستشعر گشته  آه زبانیو نمود

آنست آه بسيار پادشاهان باشند آه اندك قتل ايشان اسراف بود اگر ده تن آشند، و بسيار 

مضّطر باشند بدان زمان با باشند آه اگر هزار هزار را بكشند هم زيادت بايد آشت از آنكه 

فرمايد و ببسياري از  اند شهنشاه عفو مي مستحق آشتن] آه[هذا بسيار آس را  قوم او، مع

آزارتر است، و من ترا  اند رحيمتر و بي بن اسفنديار آه امم سلف برفق او اتفاق آرده بهمن

عيت است نه از بيان آنم آه قّلت قتل و عقوبت در آن زمان و آثرت درين زمان از ِقبل ر

 .پادشاه
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 عّزاسمه آه از دين برگردد و ی ميان بنده و خدایيك: بداند آه عقوبات بسه گناه است

 ميان رعيت و پادشاه آه عصيان آند يا خيانت و غش، یبدعتي احداث آند در شريعت، يك

 پديد فرمود ی ظلم آنند، درين هر سه شهنشاه سنتیيكي ميان برادران دنيا آه بر ديگر

بسيار بهتر از آِن پيشينگان چه در روزگار پيشين هر آه از دين برگشتي حاًال عاجًال قتل ب

، شهنشاه فرمود آه چنين آس را بحبس باز دارند و علما مدت يك یو سياست فرمودند

سال بهر وقت او را خوانند و نصيحت آنند و ادّله و براهين برو عرض دارند، و ُشبه را 

توبه و انابت و استغفار باز آيد خالص دهند و اگر اصرار و استكبار او اگر ب: زايل گردانند

، يا از یرا بر استدبار دارد بعد از آن قتل فرمايند، دوم آنكه هر آه در ملوك عصيان آرد

نت پديد آرد آه از آن طايفه بعضي ، شهنشاه ّسی هيچ را امان بجان نبودیزحف بگريخت

 و بعضي را زنده گذارند تا اميدوار باشند )1(ت نكنندرا براي رهبت بكشند تا ديگر عاد

 را، سوم یبعفو، ميان خوف ورجا قرار گيرند، و اين رأي شاملتر است صالح جهاندار

نت آن بود آه زننده را باز زنند و خسته آننده را خسته آنند و آنكه بروزگار سالف ّس

 نهادن و جراحت را غرامت ق را ُمثله آنند وزاني را همچنين، سنت فرمودرغاصب و سا

 چنانكه ظالم از آن برنج آيد و مظلوم را منفعت و آسايش رسد نه چنانكه دزد )2(معلوم بمثله

را چون دست ببرند هيچ آس را منفعت نباشد و نقصاني فاحش در ميان خلق ظاهر آيد و 

غاصب را غرامت چهار چندان آه دزد را وزاني را بيني ببرند ديگر هيچ عضو آه 

 ناقص شود جدا نكنند تا هم ايشان را عار و شنار باشد و هم بكار و عمل نقصان )3(مؤنث

 و اين احكام در آتاب و ُسنن بفرمود نبشت و بعد از آن گفت آه بدانيد ما مردم را )4(نيفتد

اند خاّصه و  ايم بسه سياسات صنفي ازيشان آه اندك بسه صنف يافتيم و ازيشان راضي

و سياست ايشان موّدت محض، و صنف دوم بدآار و شرير و فّتان، سياست اند  آاران نيكي

                                                 
 .تا ديگر باره اعادت نكنند: و ساير نسخج تا ديگريرا عادت نكند، : ب، الفآذا در . 1
جراحت و غرامت هر دو : و ساير نسخج ، )؟(هلومه متعله : الف، بمتن مطابق . 2

 ثلهصدور يابد و م
 .قوت: ، ساير نسخالفآذا در . 3
 .ايشان را عار و بكار شاد باشد و عمل نقصان نيفتد: الف. 4
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ايشان مخافت صرف، و صنف سوم آه بسيار عددند عاّمه مختلط، سياست ايشان جمع 

ها بگناهي  ميان رغبت و رهبت، نه امني آه دلير شوند و نه ُرعبي آه آواره گردند، وقت

هي آه قتل واجب آيد عفو فرمود، و چون ما آه بعفو نزديك و اليق باشد ببايد آشت و بگنا

ت پيشينگان مظلوم را فايده نبود و عامه را مضّرتي و نقصاني در ديديدم آه در احكام و سّن

ت وضع فرموديم تا بعهد ما و بعد ما بدين آار آنند، عدد و قّوت ظاهر ميشد اين حكم و سّن

ت ايشان معّين است پس از اين و قضاة را فرموديم آه اگر اين جماعت مجرمان آه غراما

غرامات نوبتي ديگر با گناهها معاودت آنند گوش و بيني ببرند و ديگر عضو را تعّرض 

 .نرسانند

فصل ديگر آه نبشتي از آار بيوتات و مراتب و درجات آه شهنشاه رسوم ُمحَدث و بدعت 

ت است هر وقت حكم فرمود و بيوتات و درجات همچنين ارآان و اوتاد و قواعد و اسطوانا

آه بنياد زايل شود خانه متداعِي خراب گردد و بهم درآيد، بداند آه فساد بيوتات و درجات 

ق وضع روا دارند، يا آنكه يكي آنكه خانه را هدم آنند و درجه بغير ّح: دو نوع است

سعي ديگري عّز و بها و جاللت قدر ايشان باز گيرد و اعقاب ناخلف در  روزگار خود بي

مه افتند، اخالق اجالف را شعار سازند و شيوه تكّرم فرو گذارند و وقار ايشان پيش عّاميان 

چون مهنه بكسب مال مشغول شوند و از ِاّدخار فخر باز ايستند و مصاهره با . برود

فرومايه و نه آفو خويش آنند از آن توالد و تناسل فرومايگان پديد آيند آه بتهجين مراتب 

اي ترفيع و تشريف مراتب ايشان آن فرمود آه از هيچ آفريده نشنيديم و ادا آند، شهنشاه بر

مه تمييزي ظاهر و عاّم باديد آورد بمرآب و لباس و آن آنست آه ميان اهل درجات عّا

سراي و بستان و زن و خدمتكار، بعد از آن ميل ارباب درجات هم تفاوت نهاد بمدخل و 

نيه بر قدر درجه هر يك تا جايهاي خويش مشرب و مجلس و موقف و جامعه و حيله و آ

 درنگه دارند و حّظ و محّل فراخور خود بشناسند چنانكه هيچ عامي با ايشان مشارآت نكند 

] آه زن[اسباب تعّيش، و نسب و مناآحه محظور باشد از جانبين، و گفت من بدانستم 

زداشتم از آنكه هيچ و فالن از قبيله ما مادر او تابوت بود و من با. بمنزلت و عاء است
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 ماند و هر آه خواهد ميراث بر آن حرام )1(مردم زاده زن عامه خواهد تا نسب محصور

آردم و حكم آردم تا عامه مستّغل امالك بزرگزادگان نخرند و درين معني مبالغت روا 

 .داشت تا هر يك را درجه و مرتبه معين ماند و بكتابها و ديوانها مدّون گردانند

االيام پادشاهي بزرگ بود بر زنان خويش خشم گرفت و  ابوت آنست آه در قديمو حكايت ت

گفت من شما را بنمايم آه مستغنيم از شما، تابوتي فرمود و نطفه در آن ميريخت، يكي از 

آن زنان نطفه بر خويشتن گرفت فرزندي آمد، دعوي آردند آه مادر او ملكه است و پدر 

السالم مردم بسيار  نجيل نصاري چنانست آه بعهد نوح عليهاو تابوت، و در توراة يهود و ا

السالم  آباداني نبود، بنو ُلوهيم با دختران فرزندان آدم عليه شدند و زمين يك بدست بي

اختالط آردند جبابره ازيشان پديد آمدند تا حق تعالي جّل ذآره طوفان را سبب قهر ايشان 

راتب بجايي رسيد آه وراي آن مزيد صورت پس شهنشاه در احتياط نگهداشِت م. گردانيد

نبندد و حكم فرمود آه هر آه بعد ازو ازين سنت بگذرد مستحق وضع درجه باشد و خون 

تم آه شايد بود شريخت و غارت و جالء از وطن، و گفت اين معني براي پادشاهان آينده نب

ببايد دانست آه پادشاه تمكين تقويت دين ندارند، از آتاب من خوانند و آارفرمايند، و يقين 

نظام است ميان رعيت و اسفاهي و زينت است روز زينت و مفزع و ملجأ و پناه است 

ها را از حوادث نگه داريد و  روز ترس از دشمن، و همچنين گفت آه شما شهرها و خزانه

زنان را از زينت، بايد آه هيچ چيز را چنان نگه ندارند آه مراتب را، و فرمود آه عهد 

 خود بعقال سپارند، اگر چه آارهاي حقير باشد، )2(با آيندگان آنست آه خدم و مصالحمن 

اگر همه جاروب داري ِاّما راه را آب زدن باشد عاقلترين آن طايفه را فرمايند آه نفع با 

رت و مهانت با جهل، و عاقالن گفتند آه جاهل احول باشد، آژ راست عقل است و مّض

د و بزرك چيز ُخرد انگارد و ُخرد بزرگ شمرد، از صور بيند و شكست درست پندار

جهل پيش و پس نتواند ديد و از آارهاي آخر آه بزيان آورد و تدارك آن ميّسر نشود معلوم 

 .او گردد، و اندك اندك مضرت را جاهل درنيابد تا چنان شود آه بدانش آنرا در نشايد يافت

                                                 
 .، محصونب. 1
 خدمتي بر رضاي: ب. 2
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ز آارها از بزرگ داشت و تقرير آارابدال و و آنچه نبشتي آه در دين هيچ نديدم عظيمتر ا

شهنشاه رعايت آن فرو گذاشت، بداند آه شهنشاه احكام دين ضايع و مختّل يافت و بدع و 

محدثات با قّوت، بر خاليق ناظران برگماشت تا چون آسي متوّفي شود و مال بگذارد 

 مواريث و موبدان را خبر آنند بر حسب سنت و وصيت آن مال قسمت آنند بر ارباب

اعقاب، و هر آه مال ندارد غم تجهيز و اعقاب او بخورند اّال آنست آه حكم آرد أبداِل ابناء 

ملوك همه ابناء ملوك باشند و ابدال خداوندان درجات هم ابناء درجات و درين هيچ 

 .استنكاف و استبعاد نيست نه در شريعت و نه در رأي

ي ازيشان را اجل فرا رسيدي و فرزند نبودي معني ابدال بمذهب ايشان آنست آه چون آس

اگر زن گذاشتي آن زن را بشوهري دادندي از خويشان متوّفي آه بدو اوليتر و نزديكتر 

بودي، و اگر زن نبودي دختر بودي همچنين، و اگر اين هيچ دو نبودي از مال متوفي زن 

ي بدان مرد خواستندي و بخويشان اقرب او سپرده، و هر فرزندي آه در وجود آمد

تر آه نسبت آردندي و اگر آسي بخالف اين روا داشتندي بكشتندي، گفتندي تا آخر  صاحب

روزگار نسل آن مرد ميبايد بماند و در توراة جهودان چنين است آه برادْر زِن برادر 

 .متوفي را بخواهد و نسل برادر باقي دارد و نصاري تحريم اين ميكنند

ها برگرفت و بكشت و نيست آرد و چنين  شاه آتشها از آتشكدهديگر آنچه ياد آردي آه شهن

دليري هرگز در دين آسي نكرد، بداند آه اين حال بدين صعبي نيست، ترا بخالف راستي 

معلوم است، چنانست آه بعد از دارا ملوك طوايف هر يك بر خويش آتشگاه ساخته، و آن 

 باز گرفت )1(شاه باطل گردانيد و نانهافرمان شاهان قديم نهادند، شهن همه بدعت بود آه بي

 .و با مواضع اول نقل فرمود

بعدازين نمودي آه بر درگاه شهنشاه پيالن بپاي آردند، و گاوان و درازگوش و درخت 

بفرمود زدن، اين جمله آه نبشتي بفرمان دين آرد تا هر آه جادويي آند و راه زند و در 

، چون هرچه بمواسا و نرمي و مسامحه تعلق هاي نامشروع نهد مكافات يابد دين تأويل

                                                 
 تابها: ، ساير نسخ اين جمله را ندارند، شايدبو الف آذا در . 1
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 نكند و )2( دانست صعب را جز رياضتهاي صعب زامن)1(داشت راه پيدا آرده بود و نمود

ذلول نگرداند و جراحتهاي باغور را مرهم منجع و مفيد نباشد جز شكافتن و داغ نهادن و 

 صالح عالم و بيافتند ميدانيم آه بسيار مردان مرد بودند آه طلب مردي چنين آردند براي

و هر آسي نيز چنين در مداوات قادر نبودند از ضعف خويش چنانكه مادر مشفق فرزند را 

آه محبوب دل و پيوند جان است طبيب طلبد، چون بيند آه داروهاي تلخ و داغهاي سوزان 

ثباتي در قلق و اضطراب و جزع آيد اما  و جراحتهاي منكر ميفرمايد دلش از ضعف و بي

زند بواسطه آن جمله از علتها التيام پذيرد و بصّحت پيوندد و راحت و آسايش بسينه فر

 .اخوان گرددثنآفرين و  مادر ضعيف رسد و بسالمت فرزند بر آن طبيب

تفسير پيل آنست آه راهزن و مبتدع را در پاي پيل ميفرمود انداخت و گاوديگي بود بر 

افگندند، و درازگوشي بود از  مي درو ميصورت گاو ساخته، ارزيز درو ميگداختند، آد

آهن بسه پايه بعضي را از پا بياويخته آنجا ميداشتند تا هالك شود و درخت چهار ميخ را 

 .برو راست آرده بودند، و اين عقوبات جز جادو و راهزن را نكردندي

ديگر آنچه ياد آردي آه مردم را شهنشاه از فراخي معيشت و تّوسع در انفاق منع 

 قصد اوساط و تقدير در ميان خاليق با ديد آورد )3(نت وضع آرد ورمايد، اين معني ّسميف

تا تهيه هر طبقه پديد آيد و اشراف بلباس و مراآب و آالت تجمل از محترفه و مهنه ممتاز 

هاي ابريشمين و قصرهاي منيف و رانين و آاله و  گردند و زنان ايشان همچنين بجامه

ف است و مردمان لشكري، چه مردم ُمقاتل را بر آن جماعت صيد و آنچه آيين اشرا

درجات شرف و فضل نهاده در همه انواع، آه پيوسته نفس و مال و اتباع خويش فداي 

مهنه بر صالح ايشان آرده و با اعداي واليت بجنگ مشغول و ايشان بآسايش و رفاهيت 

ه، چنان بايد آه مهنه ايشان ها بمعاش بر سر زن و فرزند فارغ نشست آمن و مطمئن، بخانه

ل اهل درجات را احترام نمايد، و ايشان نيز درين ترا سالم و سجود آند و ديگرباره مقا

                                                 
 ، ساير نسخ اين قسمت را ندارند)؟(ب و الف آذا در . 1
 رام:  ظاهرًامن،: بو الف آذا در . 2
اين معني سه نوع وضع آرده : و ساير نسخج اين قسمت را ندارند، ب ، الفآذا در . 3

 آه 
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علّو درجه هر يك بديگري نظر آنند و حشمت نگاه دارند چه اگر آدمي زاده را بگذارند آه 

زهايي را در فرمان هواي مراد خود باشد هوي و مراد را نهايت و غايت پديد نيست، چي

فرا پيش گيرند آه مال ايشان بدان وفا نكند و زود درويش شوند و حاجتمند گردند و چون 

و . رعيت درويش شد خزانه پادشاه خالي ماند و ُمقاتل نفقه نيابد، ُملك از دست شود

پادشاهزادگان را باز داشت از تبذير مال و تهّور تا حاجتمند مهنه نشوند، و معيشت ايشان 

مت آردند آه اگر يكي هزار گنج دارد و يكي اندآي دارد زندگاني بر سنت آند و چنان قس

دختران پادشاهان هر آه را مصلحتر و با ديانت بود برگزيد تا همه را رغبت صالح و 

عفت افتد، و از زنان براي خويش بيكي ِاّما دو اقتصار آرد و بسيار فرزند بودن را منكر 

 :ه را بايد، ملوك و اشراف بقّلت فرزندان مباهات آنندبود و گفتي فرزند بسيار سفل

        َو ُأمُّ اْلصَّْقِر ِمْقالٌت َنُزوُر ُبَغاُث الطَّْيِر َأْآَثُرَها ِفَراخًا 

اما ديگري آه نبشتي شهنشاه ُمنهيان و جواسيس برگماشت بر اهل ممالك مردم جمله ازين 

ت و سالمت را هيچ خوف نيست آه عيون و اند و متحير شدند، ازين معني اهل برإ هراسان

ُمنهي پادشاه را تا مصلح و مطيع و تقّي و امين و عالم و ِدين و زاهِد در دنيا نبود نشايد 

گماشت، تا آنچه عرض دارد از تثّبت و يقين باشد، چون تو بايسته نفس و مطيع باشي و 

ص عرض دارند و شفقت زياد راست از تو بپادشاه اين رسانند ترا شادي بايد فزود آه اخال

خبر  اند آه جهالت پادشاه و بي قصا نوشتهتشهنشاه در وصيتي آه فرمود اين باب باس. شود

ثقت  بودن از احوال مردم دري است از فساد، اما شرط آنست آه از آساني نامعتمد و بي

 آه اقتدا زنهار تا سخن نشوند و اين رأي پيش نگيرد و بر آن آار نكند و نپندارد و نگويد

ضبط و آار دين پرخلل و ملك نامستقيم، جمله  باردشير ميكنم آه من روزگاري فرمودم بي

تجربه و  اغيار و اشرار هيچ اخيار نه، و نيز آنكه معتمدان و امنا و صلحا برگزيديم، بي

تصحيح حكمي نكرديم تواند بود آه بعد از من قومي بهتر باشند، نبايد آه اشرار را مجال 

ن بدين ها آه بر طريق انهاء خبري بمسامح پادشاهان رسانند آه اگر العياذباهللا پادشادهند

راه دهند نه رعيت و زيردستان آمن و آسوده باشند و نه ايشان را از طاعت و خدمت آنان 

تمّتعي و وثوقي، و هر وقت آه آار ملك بدين رسد زود انقالب پذيرد و پادشاه بعجز رأي 
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شود تا آن شاهزاده صورت نكند آه اين شهنشاه آاري بگزاف و و ضعف قّوت منسوب 

 .حّجتي بالف پيش گرفت

ديگر نمودي مال توانگران و تجار باز گرفت، اگر توانگر نام نهاد و توانگر نبودند باطل 

فرموده باشد، و اگرنه از برهان توانگري آنست آه بكره و مااليطاق چيزي نستد اّال بطوع 

اهر آوردند، اگر خواهند ايشان را توانگر نام ننهد و لئام و گناهكار و رغبت، و خدمت ظ

نام آند، از آنكه بريا و لؤم و دناءت نه از وجه شرع بدست آوردند، و اين معني آه پادشاه 

وقت بفضول اهل فضل استعانت آند از عاّمه خاليق، در دين اين را اصلي است و در 

 .رأي وجهي روشن

آند و نام  اه را مانع چه آمد از آنكه ولي عهدي بعد خويش معّين نميسؤالي ديگر آه شهنش

نهد، جواب بداند آه درين از مفسده آن مسّمي آه بعد او خواهد بود انديشه آرد آه اگر  نمي

ل جهان بانديشه و فكر باشد، اگر آسي برو قربت آمتر هپديد آرد و نام نهد آن آس با همه ا

عهد خود را پادشاه ببيند گويد اين شخص منتظر و   نيز وليور گردد، و آند بر آن آينه

مترّصد مرگ منست، دل از دوستي و مهر و شفقت سرد شود، چون صالحي شاه را و 

رعيت را متضمن نيست مستور اوليتر، و نيز شايد بود آه اگر ظاهر شود دشمنان از آيد 

و ديگر . انس آسيبي رسانندو حيلت خالي نباشند، و مرده شياطين وأعين حسده از جّن و 

يقين دان هر آه زود منظور چشمهاي خاليق شود در معرض هالك افتد از خويشتن بيني 

مروتي، و هر آه خويشتن بين گردد عاصي شود در صالح و هر آه عاصي شد زود  و بي

خشم گيرد و چون خشم گرفت تعّدي آند و چون تعدي آرد بانتقام او مشغول شوند تا هالك 

 جهانداري بطاعت داري )1(پادشاه آن بايد آه لغام. و ديگران بسبب او نيست گردندشود 

بدست آورده باشد و خالف هوي ديده و مرارت ناآامي چشيده و از زنان و آودآان و 

خادمان و سرداران و دوستان و دشمنان قدح و توبيخ و تعريك يافته، و من ترا درين 

 ميترسم آه اين حكايت من باقي ماند در اعقاب ما و حكايتي دانم آه نشنيده باشي ولكن

                                                 
، ساير نسخ اين قسمت را ندارند، ظاهرًا لغام شكل ديگري است از لگام   الفآذا در . 1

 بمعني دهنه و افسار
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 :عاري بود ما و رأي ما را، با اين همه ياد خواهم آرد تا علم ترا زيادت گردانم

 خوانند، و هيچ خّلت و خصلت از فضل و آرم عظيمتر از )1(بداند آه ما را معشر قريش

م، و فرمانبرداري و آن نداريم آه هميشه در خدمت شاهان خضوع و خشوع و ذّل نمودي

طاعت و اخالص و وفا گزيديم، آار ما بدين خصلت استقامت گرفت و بر گردن و سر 

همه اقاليم بدين برآمديم و ازينست آه ما را خاضعين نام نهادند، در دين و آتب با ديگر 

مناقبي آه ماراست بهترين نامها و دوستترين در اولين و آخرين ما اين بود تا چنان شديم 

ه حقيقت گشت ما را آه اين نام مذآر و واعظ ماست و عّز و مكرمت و فخر و مرتبت آ

بدين نام بر ما باقيست و ذّل و مهانت و هالك در تكبّر و تعّزز و تجّبر، و اولين و آخرين 

اند، و هرگز از شاهان جز خير و نيكويي نديدند و نيز  ما برين انديشه و نّيت بوده

طاوعت و مواالت، الجرم آسوده و آراميده، محسود اهل جهان بوديم  ازيشان م)2(پادشاهان

و فرمانفرماي هفت اقليم تا اگر يكي از ما گرد هفت آشور برآمدي هيچ آفريده را از بيم 

بن  احترامي بر ما افگنند، برين جمله بوديم تا بعهد دارا شاهان ما زهره نبود آه نظر بي

تر نبود،  يم و حكيم و ستوده سيرت و عزيز و نافذ حكمچهرزاد، هيچ پادشاه در گيتي ازوعل

و از چين تا مغارب روم هر آه شاه بودند او را بنده آمر بسته بودند و پيش او خراج و 

هدايا فرستادند و بلقب او را تغول شاه گفتند، هر بال و آسيبي آه بدو و فرزند او دارا و 

ن بود آه اين تغول شاه مردي حريص بود بر بأهل روزگار ايشان و تا اآنون بما رسيد از آ

دنيا، و فرزند دوست داشت و از دوستي دنيا عشق فرزند برو غالب شد آه جز يكي 

نداشت، چنان دانست آه اگر نام خود بر او نهد و تاج و سرير او را دهد چون او بميرد از 

كنات او فالي شمار زندگان باشد، و ذآر با نام او باقي بود، هر روز از حرآات و س

 : او جالل حال خود صورت ميكرد چنانكه گفتند)3(ميگرفت و از باليدن

 :ِاَذا َتَرْعَرَع اْلَوَلُد َتَزْعَزَع اْلَواِلد، و باور نداشت، شعر

 َوالَمْرُء ُمْخَتَدٌع ِبالزَّْجِر َوالَفاِل اْلَغْيِب َما ُيْرِجُع اَالْوَهاَم َناِآَصًة ِفي
                                                 

 .آه همان نيز فقط اين قسمتها را دارد) ؟(الف آذا در . 1
 از شاهان: الف،  بآذا در . 2
 .التذاذ، ساير نسخ اين قسمتها را ندارند: ب. 3
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 َوالَغْيـُب ُمْسَتْوَثٌق ِمْنــُه بَأْقَفاِل  َبـاَب الَغْيِب ُمْنَفِتحًاَيَخـاُل ِبالَفـْاِل

چون از عهِد مهد و ِقماط بحّد تخت و بساط رسيد ابواب مكرمت و اسباب مرحمت پدري 

گشاده و آماده گردانيد و همت بر تربيت و تعبيت او و خدمتكاران او گماشت و خلفا پديد 

ود را تا جور و سرير دار ديد صورت بست آه شاهي نه از آورد تا چون چشم برداشت خ

آار الهي است، بخاصيت صفت ذاتي اوست، از استضاءت رأي آفاة و ُدهاة و آنكه او را 

 :بدان روزي احتياج بود حسابي نگرفت، با خود گفت

 خور و خوشه و مرغ و ماهي مراست پـدر بر پـدر پادشـاهي مـراست

ز هم بدرم و اگر قضا در فضاء عالء من نگرد ديده بدوزم پيري نام اگر َقدر ِبدر فرا آيد ا

آودآي بود از ابناء خدم ايشان، با او انس گرفت، در مؤاآله و مشاربه يار و همكار شدند، 

تا هر دو از آأس غرور مست طافح گشتند، و يك طبع و يك سرشت برآمدند، اين آودك را 

 خرد دبيري خود بدو تفويض آرد، و )1(ز يسيريآنكه عقل غريزي و عّزت آرم داشت ا بي

اين آن آودآست آه هنوز اهل فارس بشومي ازو مثل زنند و تغول شاه را دبيري بود 

محّنك و محّكك و در خدمتش مجّرب و مقّرب، با خرد و حصانت و ديانت و امانت، 

 :تندد ُخلق، مسعود خلق، رستين نام، چنانكه گفوخجسته صورت و ستوده سيرت، محم

 ِبَأْمثاِلَها ُآْتُب اَألناِم ُتَورَُّخ  َلَقْد َطنَّ ِفي الدُّْنَيا َمناِقُبُه الَِّتي 

 مرتبه آمد و تمناي درجه او در دل گرفت و پيش از آنكه بدان )2(اين پيري با او در نقضِت

منزل خواست رسيد مرآب استعجال در جوالن آورد و قناة طعن و تعّنت با دوش نهاد و 

ير انتقام براي آن مقام از نيام برآشيد و وقع اين مرد پيش اآابر و رؤساء در آتاب و شمش

خطاب ميبرد، و او نايب و خليفه تغولشاه بود، چون آار از حّد درگذشت و از جواني پيري 

 : و آهستگي نداشت تا بدو رسيد، چنانكه گفتند)3(نياراميد و صبر

  اْلِنَهايُة ِفي الَخَساَسْهَو ْهَو  َأْلَكْلُب َأْحَسُن َحاَلًة

 ِممَّْن ُيَناِزُع ِفي الَِّرَءاــــــــــــــــــــَسِة َقْبَل ِإبَّاِن الرَءاَسْه
                                                 

 .بشري، ساير نسخ اين قسمت را ندارند: الفمتن تصحيح قياسي، . 1
 تعصب،: ب. 2
 تصّبر: ب. 3
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رستين روزي پيش شهنشاه شد و خلوت خواست و در آن تاريخ سخنها را آه صريح در 

 عرض روي شهنشاه نتوانستندي گفت، از خويشتن امثال و حكايات بدروغ فرو نهادندي و

 مدت آخر )1(داشتندي تا او در آن ميانه سؤال و بحث آردي، گفت بقاي ذاِت شهنشاه تا

 :دوران مقرون باد

چنين شنيدم آه وقتي در بعضي از جزاير شهري بود با خصب و امن و آن شهر را 

پادشاهي بود آه توليت آن از اجداد بدو رسيده بود و در جوار آن شهر جمعي از بوزنگان 

رفته و ايشان نيز با خفض عيش وسعت رزق و فراغ خاطر روزگار ميبردند و آرام گ

پادشاه مطاع داشتند آه گوش بوصايت او مصروف و دل بر هدايت او معطوف گردانيده 

روزي از روزها ازيشان جمعيت . استشارت او نفس از خاطر بلب نرسانيدند بودند و بي

بايد آرد و به موضعي ديگر  اين شهر نقل ميطلبيد، چون گرد آمدند گفت ما را از حوالي 

 :خراميد، شعر

 َو ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َلَها ِضَراُم أَرَي َتْحَت الرََّماِد َو ِميَض َجْمٍر

بوزنگان گفتند سبب اين حادثه و موجب اين واقعه باز بايد گفت و صورت صالح اين 

خير باشد از اشارت تو عدول انديشه بما نمود تا رأيها جمع شود، اگر متضمن ُنجح و 

نرود، گفت البته بر شما اظهار اين انديشه نخواهم آرد آه اين منزل شما را خوش آمد و 

جايي فراخ و دلگشاي و بسيار نعمتست، ميدانم آه اگر آنچه مرا معلوم است بشما رسانم 

ر خود در چشم و دل شما وزني و محلي ندارد اما بحكم آنكه فضل رأي و غلبه عقل من ب

دانيد نصيحت من قبول آنيد و متابعت واجب ببينيد تا بجاي ديگر شويم آه عقال چنين  مي

 اشارت آردند،

 ِاذا َمْوِلِدي َلْم َأْسَتِطْب ِمْنُه َمْوِرِدي َو َما اْلَحْزُم ِاّال َأْن َيِخفَّ َرَآاِئِبي

 خرد نخورد آه هر آينه هجرت و جال از جفا و بالسنن جمله انبيا و مرسلين است، در

عاقل چون تباشير شّر و مناآير ضّر در نفس و اتباع و اهل و اشياع خويش ديد اگر آنرا 

زاد و بود را بر شادي عمري آه سود آند ترجيح نهد بجهل و آسل  خوار دارد و غم
                                                 

 گفتا شهنشاه را سعادت بخت تا: ب. 1
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 :منسوب شود و بغمري اجل بخود آشد، شعر

 الـِرْحـَلِة الَكَسـْل  أنــا ُيْثِنيني َعــنَوَال َفَمــا ُآــوَفٌة ُأّمـِي َوَال َبْصـٌَرة َأِبي

 اَالْرِض َمْنأًي ِلْلَكِريِم َو ُمْرَتَحْل  َو ِفي الَعْيِش َلذَّاٌت َو ِلْلَمْوِت َراَحٌة َو ِفي

چه آرديم عنصر شريف جوهر در هر منزل و مقّر آه مستقّر سازد با فضايل ذات و َهنات 

سماحت و نجاحت با او سباحت آند، و اگر عّز و منقبت و لذّات بود و مثًال چون بدريا افتد 

 :رزق و مرتبت مخصوص بودي بمقامي دون مقامي نگفتندي

 َماجاَزِت الشَّْمُس َيْومًا َبْيَتها اَالَسَدا َلْو َحاَز َفْخرًا ُمَقاُم الَمْرِء ِفي َوَطٍن

اوييم چندين تأآيد در بوزنگان گفتند پادشاه از آمال رأفت و فرط عاطفت بر ما آه رعاياي 

تمهيد قواعد قبول اين نيصحت ميفرمايد، ناچار تا عظيم مهّمي و وخيم جرمي از روزگار 

ظاهر نشده باشد چنين مبالغت نفرمايد، اما تا بيان حال اين عزيمت معلوم ما نشود خفقان 

ب از نهي او دلهاي ما نخواهد آرميد و البد چون برين سّر وقوفي افتد جز انقياد امر و اجتنا

. الزم نشمريم و بوفور شفقت و ظهور رحمت او امداد قوت دل و نشاط حرآت زيادت شود

شاه بوزنگان گفت بدانيد آه من ديروز بر درختي شدم آه مشرف بود بر آنار اين شهر و 

در سراي پادشاه اين شهر نظاره ميكردم گوسفندي ديدم از آن پادشاهزاده اين شهر آه با 

اند از مجاورت متعاديان پرهيز آنيد   و علما گفته)1(دمتكاران ايشان سرميزد،دختري از خ

و نهي فرمودند، و من نميخواهم آه در اشارت علما عصيان آنم و آلمات ايشان را لغو 

بوزنگان بيك بار تبّسم تعّجب فرا نمودند از قول او، و از سر تبّرم و تجّهم، بتحّكم . انگارم

 :دو تهّكم، او را گفتن

 َرَجْعـُت َو َجْفـُن الَعْيِن َمآلُن َداِفُق  الِجْزِع َخاِفُق َو ِاْن َالَح َبْرٌق ِمْن ِلَوي

تو چندين ساله مقتدي و پادشاه مايي و عاقله قوم و صاحب سّن و رأي و تجربت، آخر 

نگويي آه از مناطحه و معادات گوسفند و آنيزك پادشاه بما چه رسد، پادشاه گفت اول 

شما، و اين خود آسان و آوچكست آه ابتدا بشمارود، و بعد از آن هالك اهل اين هالك 

بوزنگان را ازين تقرير استبداع و استرجاع زيادت شد، گفتند . شهر و خرابي و آشته شدن
                                                 

 سروميزد: آذا في جميع النسخ، ظاهرًا. 1
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ترا پيش ازين ما بدين صفت نيافتيم، چشم بد در تو آار آرد و غشاوتي در عقل تو پديد 

ا اطّبا آريم و سوداء ترا عالج فرماييم تا با خويشتن آيي و از آمد، احتماء صادق فرمايد ت

َمْن َعِدَم الَعْقَل : اند آه شاه بوزنگان گفت حكما راست گفته. نصيب و محروم نگردي ملك بي

اَن َلْم َيِزْدُه َلْم َيِزدُه السُّْلَطاُن ِعّزًا َو َمْن َعِدَم الَقَناَعَة َلْم َيِزْدُه الَماُل ِغنًي َو َمْن َعِدَم االيَم

خردي پادشاه وقت و خسرو روزگار او  الِرَواَيُة َفْقهًا، معني آنست آه هر آه ذليل باشد ببي

را عزيز نتواند آرد و هرآه خرسندي و قناعت ندارد مال او را توانگر نگرداند و هرآه 

ن اوليتر آه ايمان ندارد آثرت روايت او را فقيه نكند، چون انديشه شما در حّق من اينست آ

بطلب طبيب خود َرَوم و زحمت علت از شما دور آنم، و هم بر فورتنگ مرآب فراق 

برآشيد و ملك را طالق داد، بس روزگار برين برنيامد آه آن آنيزك از سراي بيرون دويد 

اي، گوسفند بعادتي آه خو آرده بود روي بكنيزك  با قاروره از روغن در دست و آتش پاره

 برُو آوفت، آنيزك شيشه و آتش پاره بر گوسفند افكند، روغن با آتش و پشم نهاد، خويشتن

يار شدند، از بيم حرارت آتش گوسفند ازين در بديگري ميتاخت، و از سرايي بسرايي 

ميگريخت تا بخانه بزرگي از ارآان ملك و اعيان شهر افتاد، قضا را صاحب خانه رنجور 

آس ديگر از بزرگان را، اين خبر بپادشاه شهر بود، برو دويد و او را بسوخت و چند 

بردند، اطّبا را دوا و مرهم سوختگي فرمود، اتفاق آردند آه اين مرهم را هيچ چيز چنان 

اي  درخور نباشد آه زهره بوزنه، گفتند سهلي سليمست، يكي را فرمود تا برنشيند و بوزنه

اي را بحيلت و غدر صيد آرد و  صيد آند و زهره او بياورد، بفرمان اين ملك صياد بوزنه

. بمراد رسيد، بوزنگان جمع شدند و فرستاده پادشاه را بكشتند و پاره پاره اعضاء او افگنده

خبر پادشاه رسيد برنشست و بمصاف بوزنگان آمد و چنداني را بكشت آه بخشايش آورد، 

ست تا ما در تا يكي از بوزنگان پيش مردي از حشم ملك شد و سالم آرد و گفت چندين سال

جوار شما بوديم، نه ما را از شما آسيبي نه شما را از ما خللي، هر آس برزق مقّدر وستر 

مستّر مشغول، آدام انديشه شما را بر استهالك و استيصال ما باعث شد تا ديده مرّوت را 

ِبخاْر افگار آرديد و حقوق جوار را خوار داشته و در محافظت امانت استهانت رخصت 

  و از مالمت دنيا و غرامت عقبي فارغ بوده،يافته
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 َوالَجْوُر َأْعَظُم َما ُيْوَتي َو ُيْرَتَكُب َيا َجاِئِريَن َعَلْيَنا ِفي ُحُكوَمِتهم

ت طبيب و آشته شدن صّياد و اآن مرد قصه گوسفند و آنيزك و آتش و سوختگان و مداو

ورد و گفت راستست آنچه انتقام شاه بكلي با بوزنه حكايت آرد، بوزنه آب در چشم آ

َأَال َو ِإنَّ َمْعِصَيَة النَّاِصِح الشَِّفيق العاِلِم الُمَجرَِّب ُتوِرُث : السالم گويد اميرالمؤمنين علي عليه

الَحْسَرَة َو ُتْعِقُب النََّداَمَة، معني آنست آه هر آس نصيحت مشفق داناي آار آزموده را فرو 

 :عرگذارد جز حسرت و پشيماني نبيند، ش

 َفَلْم َتْسَتِبيُنوا النُّْصَح ِاالَّ ُضَحي الَغِد أَمــْرُتُكْم َأْمــِري ِبُمْنَعرِج الِلَوي 

اي جوانمرد سيالب قضا بيشترين ما را با درياي فنا ُبرد تا هالك شما را روزگار چه 

خاشاك بر راه مينهد، مرد ازو پرسيد آه دعوي بزرگ آردي، هيچ حجت و برهاني و 

 و سلطاني برين قول داري، بوزنه گفت بدان آه ما را ملكي بود با عقل و آياست و بّينتي

فضل و دراست، از غرايب جهان و عجايب آسمان با خبر و برأي متين از هزاران آمين 

جسته و هرگز گام در دام روزگار ننهاده و ُسغبه شعبده او نگشته، خاطري متين و خردي 

 :پيشبين داشت

 َراُضوَن َعْن َسْعِيِه َواُهللا َواِهللا لُمْلُك َواَالقَواُم َقاِطَبًةَفالدُِّين َوا

روزي بر سبيل نظاره بر آناره باره اين شهر درختي بود، بر آن رفت، و حال گوسفند و 

آنيزك و ماجراي ميان ايشان و ملك تا آخر شرح داد، بعد از آن گفت بسبب عصيان ما در 

 و منايح او آه برگ چنين مرگ نبود بترك ملك گفت و )1(استماع نصايح و آفران در دل

. از ميانه ما آناره گرفت، البد چون بدانچه او گفت نوبت ما گذشت بدولت شما هم برسد

مرد اين حكايت بسمع تعجب بشنيد و چون بشهر رسيد نقل آرد و از اين سخن ارجافي در 

تند، فرمود آه ناقل اّول را طلب اسماع و افواه عاّم و خاّص افتاد تا بر پادشاه عرض داش

آنند، و اين مرد از معتبران شهر بود، با اقربا و اخوان بسيار، چون پيش شاه آوردند 

 دماغ تّرشح بعّيوق ميرساند، در حال فرمود تا )2(فضاء دود آتش غضب پادشاه از نهنبن

                                                 
 االصل آذا في. 1
 يك و تنور و غيرهنهنبن يعني سرپوش د. 2
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 جمع آمدند و مرد را سياست آردند، متعلقان چون آگاه شدند با جملگي عاّمه شهر بدرگاه

اي برخاست آه نشاندن آن صورت نسبت و بدان انجاميد آه پادشاه آشته شد و مردم  فتنه

 .متفرّق و شهر خراب

چون سخن رستين دبير با تغولشاه بدين جا رسيد گفت اين مثل و حكايت بر آجاست و ترا 

بر بدين چه حاجت، حال خود با پيري آه دبير دارا بود عرض داشت و گفت اگرچه 

شهنشاه . شهنشاه گران آيد اما مصلحت آنست آه مرا معزول آني تا اين فتنه فرو نشيند

مدتي برنيامد آه . گفت خاموش باش و ازين سّر هيچ فاش مكن آه ابن مهّم خود آفايت افتد

پيري هالك شد، گفتند تغولشاه او را بخانه اسپهبدي زهر فرمود داد، چون در قفيِز عمر 

ماند و ترآيب طبيعت بطينت رسيد باز اجل بپرواز آمد و با چندان آز او تغولشاه چيزي ن

 .را در ربود

 َوالَمْوُت َيْبُطُش ِباُالُلوِف َوحيَدا  ُذو التَّاِج َيْجَمُع ُعدًَّة َو َعِديَدا

دارا بر سرير پدر نشست، و عالميان بتّهه تهنيه مشغول شدند، و از هند و چين و روم و 

 :اند  و نثار و سرايا و آثار بدرگاه جمع شدند، و گفتهفلسطين با هدايا

 ُعوٌد َذَوِي ِفِيه َو َأْوَرَق ُعوُد ُدَوُل الزََّماِن َمناِحٌس َو ُسُعوٌد 

 :اند دارا را مدار نبود تا نخست برادر پيري را دبيري نداد و ازين انديشه نكرد آه گفته

      َفُسوُسوا ِآَراَم النَّاِس ِبالِرْفِق َوالَبْذِل اَســٍةِإذا ُآْنُتــْم ِللنَّــاِس َأْهــــَل ِسَيــ

      َعَلــي الــَذّل ِإنَّ الــذُّلَّ َأْصـَلُح ِللنَّْذِل َوُسوُسوا ِلئاَم النَّاِس ِبالذُّل َيْصَلُحوا 

چون بر ُملك دارا انفاِذ حكم يافت بانتقام برادر از معارف و رؤسا و امرا و اصفهبدان آه 

الن و دوستان رستين بودند نقلهاي مزّور بدارا ميرسانيد و بحكم آنكه جوان و مغرور متّص

بود و ممارست نايافته بر گناه عفو جايز نداشت تا در همه جهان نقد قلوب خاليق با او قلب 

شد و عداوت او در ضمير متمّكن گشت و اعتماد از قول و فعل او برخاست و سنت 

چون گفتند بحّد مغرب اسكندر خروج . دعت اين دبير برداشتپيشينگان فرو گذاشت و ب

آرد او را بر ابلق تهّور نشاندند و عنان تكبّر بدست دادند، چون بمالقات افتادند بعضي ازو 

تقاعد نمودند و فوجي بتعاهد با دشمن مشغول شدند و جمعي برو جسته او را هالك آردند، 
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ه ندامت آن وخامت را مفيد نبود، َفَأْصَبَح ُيَقِلُب اگرچه عاقبت پشيمان شدند ليكن آن وقت آ

 )1(َآفَّيِه َعَلي َما َأْنَفَق ِفْيَها

عهد نكند و ختم نفرمود اّال آنست آه  و شهنشاه اين معني سنت نكرد آه بعِد او آسي ولي

آنم آه بر رأي ما ختم آنند آه ما بر علم غيب  آگاهي داد از آنكه چنين بايد و گفت منع نمي

واقف نيستيم و عالم غيب علوي است و ما در عالم آون و فساد، در همه معاني و وجوه 

متضاد، اهل اين عالم را بر آن وقوف نباشد، تواند بود آه روزگاري آيد متفاوِت رأي ما، و 

 .صالح روي ديگر دارد

باب و ديگر آنچه نبشتي آه واجب آند آه با امنا و نصحا و ارباب ذآا مشورت رود درين 

تا ولي عهدي معين گردانند، بداند آه ما چنان خواستيم آه شهنشاه درين رأي از جهانداران 

متفرد باشد و با هيچ مخلوقي مشورت نكند و بسخن و اشارت و مواجهه و مكالمه تعيين 

روا ندارد، سه نسخه بنويسد بخّط خويش، هر يك بأميني و معتمدي سپارد، يكي برئيس 

 مهتر دبيران و سوم باصفهبِد اصفهبدان، تا چون جهان از شهنشاه بماند،موبدان و ديگري ب

 َو َعمَّا َقِريٍب َال َيُروُح َوَال َيْغُدر  ُو ُآلَّ َيْوِم َو َلْيَلٍة َيُروُح َو َيْغد

ها   زنند و مهر نبشتهیموبد موبدان را حاضر آنند و اين دو آس ديگر جمع شوند و رأ

گانه   سهی موبد موافق رأی قرار گيرد، اگر رأی بكدام فرزند رأبرگيرند تا اين سه آس را

ها و نه از  باشد خاليق را خبر دهند، و اگر موبد مخالفت آند هيچ آشكارا نكنند، نه از نبشته

رأي و قول موبد بشنوند تا موبد تنها با هرابده و دينداران و ُزّهاد خلوت سازد و بطاعت و 

اهل صالح و عّفت بآمين و تضّرع و خضوع و ابتهال دست زمزم نشيند و از پس ايشان 

بردارند، چون نماز شام ازين فارغ شوند آنچه خداي تعالي ملكه در دل موبد افگند بر آن 

اعتماد آنند و در آن شب ببارگاه تاج و سرير فرو نهند و اصناف اصحاب مراتب بمقام 

و اجّله دولت بمجلس پادشاهزادگان خويش فرو ايستند، موبد با هرابده و اآابر و ارآان 

شود و جمله صف زنند پيش، و گويند مشورت خويش پيش خداي بزرگ برداشتيم، ما را 

رشاد الهام فرمود و بر خير مطلع گردانيد، موبد بانگ بلند بردارد و بگويد آه ماليكه 
                                                 

 40آيه ) سورة الكهف (18قرآن سوره . 1
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را، آن بملكي فالن بن فالن راضي شدند، شما خاليق نيز اقرار دهيد و بشارت باد شما 

پادشاهزاده را بردارند و بر تخت نشانند و تاج بر سر او نهند و دست او گيرند و گويند 

قبول آردي از خداي بزرگ عّزاسمه بردين زرتشت آه شهنشاه گشتاسپ بن لهراسپ 

شاءاهللا بر  تقويت آرد و اردشيربن بابك احيا فرمود، پادشاه قبول آند برين عهد و گويد ان

ق باشم َخدم و َحرس با او بمانند و ديگر انبوه و گروه با سِر آار و صالح رعّيت موف

 .معيشت خود شوند

ديگر آنچه سؤال آردي از بزم و رزم و صلح و حرب شهنشاه، ترا مينمايم آه زمين چهار 

قسمت دارد، يك جزو زمين ترك ميان مغارب هند تا مشارق روم و جزو دوم ميدان روم و 

م سياهان از بربر تا هند، و جزو چهارم اين زمين آه منسوبست قبط و بربر، و جزو سو

 ميان جوي بلخ تا آخر بالد آذربايگان و ارمنّيه فارس و )1(بپارس و لقْب بالدالخاضعين

فرات و خاك عرب تا عمان و مكران، و از آنجا تا آابل و طخارستان، اين جزو چهارم 

رو ناف و آوهان و شكم، و من ترا تفسير برگزيده زمين است و از ديگر زمينها بمنزلت س

بن افريدن پادشاهان ما را بود و  اما سر آنست آه رياست و پادشاهي از عهد ايرج: آنم

حاآم بر همه ايشان بودند و بخالفي آه ميان اهل اقاليم خاست بفرمان و رأي ايشان قرار 

اف آنست آه ميان گرفتند و پيش ايشان دختر خويش و خراج و هدايا فرستادند، اما ن

 ترك و زيرآي هند و یزمينهاي ديگر زمين ماست و مردم ما اآرم خاليق و اعّز، و سوار

 و صناعت روم ايزد تبارك ُملكه مجموع در مردمان ما آفريد زيادت از آنكه یخوبكار

علي االنفراد ايشان راست و از آداب دين و خدمت پادشاهان آنچه ما را داد ايشان را 

دانيد و صورت و الوان و مويهاي ما بر اوسط آفريد نه سواد غالب و نه صفرت محروم گر

 ترآانه اما )2( محاسن و سر ما نه جعد بافراط زنگيانه، و نه فرخالیو نه شقرت، و مويها

اما . آوهان آنست آه با آوچكي زمين ما با ديگر زمينها منافع و خصب معيشت بيشتر دارد

ا را آه هرچه درين سه ديگر اجزاء زمين باشد با زمين ما  آن گفتند زمين میشكم برا

                                                 
 بالد الخاشعين: ب. 1
 .فرخال يعني موي فروهشته. 2
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تع ما را باشد از اطعمه و ادويه و عطرها همچنانكه طعام و شراب بشكم شود، آوردند و تّم

 گردانيد، و هرگز پادشاهان ما بقتل و غارت و ی زمين ما را روزی جمله رویها و ِعلم

 و ی يا صاحب دين بودندیرا مخالفت افتادديني منسوب نبودند و اگر دو پادشاه  غدر و بي

ماّده اصحاب فساد بغارت و قتل منقطع آردندي سبايا را نگذاشتند آه نام بندگي نهند و 

 غنيمت و بعلت حرص یبّرقّيت دعوي آنند، شهرها را بديشان عمارت فرمودندي و برا

ن خصومت  و اگر ميان ايشای و مراد خويش بر زيردستان جبايت ننهادندیمال و هو

 پيش هيچ خصم آه ی بحّق و شريعت و حّجت بازداشتندي و هزار مرد از ما لشكریافتاد

 نبودند در ظلم و حرب یبيست هزار بودند نشد اّال آه منصور و مظّفر برآمدند از آنكه باد

و قتل، و شنيده باشي افراسياب ترك با سياوش غدر آرد در دويست موطن اصحاب ما را 

تاد، بالجمله ظفر يافتند تا آنوقت آه او را و آشندگان سياوش را بكشتند و با او مصاف اف

پس امروز شهنشاه هر آه را بفضل و طاعت او مقّر آمد و خراج . ي بگشودنداقليم ُترك بكّل

فرستاد سايه حشمت خويش برُو افگند و اطراف او مصون داشت از تعّرض حشم خويش، 

و روم و لجاج با آن قوم مشغول شود و تا زست آه بغو بعد ازين همگي رأي بر آن موقوف

المال معمور نكند و از سبِي ذراري  آينه دارا باز نخواهد از اسكندريان و خزاين و بيت

ايشان شهرها آه اسكندر از فارس خراب آرد آبادان نكند نخواهد آرميد، و بر ايشان التزام 

ز زمين قبط و سوّريه آه در زمين خراج فرمايد چنانكه هميشه بپادشاهان ما دادند ا

ر آنجا شد و ايشان را قهر آرد براي عبرانّيون غلبه آرده بودند بعهد قديم، چون بختنّص

 مزمن بود از مردم ما آسي را آنجا نگذاشت و یها آنكه هوايي بد و آبي ناموافق و بيماري

شيروان برين قرار آن ناحيت را بملك روم سپرد و بخراج قناعت آرد، و تا عهد آسري انو

 .بماند

 از احوال خويش و جماعتي آه با تو بطبرستان و فدشوار گراند، بداند یاما آنچه ياد آرد

 با ی آرد آه ديگران آنند، اگر خالف آنی از مردمان دنيا، همان توانی مردیآه تو يك

 . همه دنيا آسي بر نيايد

، از اردشيربن اسفنديار آه بهمن  مرا با شهنشاه خويشي است و پيوستگيیديگر آنكه نمود
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خواندند، جواب من بتو آنست آه اين اردشير آخرين عظيم قدرتر است پيش من از اردشير 

لين، اگر تو خواهي از اهل بيت مادر و پدر آه پيوستگي بتو دارند آسي طلب آني آه اّو

ك دو خصلت از بيك دو خصلت از تو بهتر باشد ناچار تواني يافت و يابي، اما نه هر آه بي

 شايستي آه درازگوشان را بر اسپان ترجيح یتو پيش باشد چون تو باشد، و اگر چنين بود

 آه ُسنب درازگوش سختر از آن اسپ بود، و ايشان برنج صبورتر، اما آنست آه از یبود

و نادر را آه لغو ّ آارها و خصايص و فضايْل اعتباْر جمهور و اغلب راست نه شاذ 

 و نصيحت من قبول آني و بخدمت شتابي آه یدار ت خويش نگاهبايد آه مرّوانگارند، تو 

من خواستم ترا اجابت نكنم از آنكه ترا از جواب آراهيت آيد َو ِفيِه َما ِفيِه ِمَن الَعار، ديگر 

 از یباره انديشه آردم تو بچيزهاي ديگر خالف ازين صورت آني آه آنچه تو برشمرد

 داشت، شگفت ازين )1(یباي یترا عجب آمد ازين هيچ شگفت نمافعال و احكام شهنشاه و 

 و مملكت عالم چگونه صيد آرد بتنها، با آنكه همه زمين از شيران یدارد آه جهاندار

 خورده موج ميزد و چهارصد سال برآمده بود تا جهان پر بود از سباع و وحوش )2(َچشته

 شرم، قومي بودند آه جز دين و ادب و فرهنگ و عقل و و شياطين آدمي صورت بي

خرابي و فساد جهان ازيشان چيزي ظاهر نشد، و شهرها بيابان شده و عمارت پست گشت، 

بمّدت چهارده سال بحيلت و قّوت و آفايت بدينجا رسانيده، جمله بيابانها آبها روان گردانيد 

نبود و معمار و شهرها بنياد نهاد و رستاقها پديد آرد چندانكه در چهار هزار سال پيش ازو 

و ساآنان پديد آورد و راهها پيدا فرمود و سنّتها فرو نهاد از اآل و شرب و لباس سفر و 

مقام، بهيچ چيز دست نبرد تا جهانيان بكفايت او واثق ُبوند هر آينه تا بآخر برساند، و غم 

ار روزگار آينده تا هزار سال بعِد خويش چنان بخورد آه خللي نيفتد، و شادي او بروزگ

آينده و اهتمام بمصالح خاليقي آه بعد او باشند زيادت از آنست آه بعهد مبارك خويش، و 

استقامت آار خاليق نزديك او از صّحت ذات و نفس او اثر بيشتر دارد، و هر آه نظر آند 

بآثار او درين چهارده سال و فضل و علم و بيان و فصاحت و خشم و رضا و سخا و حيا 

                                                 
 بايد نمی: ب. 1
 چشته يعنی طعمه. 2
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يند و بداند و اقرار آَوَرد آه تا قدرت نقشبند عالم اين چرخ پيروزه را خم دّها و ذآاء او ب

 زمين را پادشاهي براستين چون او نبود، و اين دِر خير و صالح آه او بر خاليق )1(داشت

گشاد تا هزار سال بماند، و اگرنه آنستي آه ميدانيم بعِد هزار سال بسبب ترك وصّيت او 

خواهد افتاد و هرچه او بست بگشايند و هرچه او گشاد ببندند تشويشي و آشوبي در جهان 

گفتيمي آه او غم عالم تا ابد خورده است، و اگرچه ما از اهل فنا و نيستي ايم ليكن در 

حكمت آنست آه آارها براي بقا سازيم و حيلت براي ابد آنيم بايد آه تو از اهل اين باشي، 

ِإنَّ الَفَناء ُمكَتٍف ِمْن أْن : اند وم تو آيد آه حكما گفتهو مدد مكن فنا را تا زودتر بسر تو و ق

ُيَعاَن َو َأْنَت ُمْحَتاٌج ِإَلي أْن ُتعيَن َنْفَسَك َو َقْوَمَك ِبما َيِزيُنَك ِفي َداِر الَفَناِء َو َيْنَفُعَك ِفي َدار 

خويشتن خوار الَبَقاِء، و بحقيقت بدان آه هر آه طلب فرو گذارد و تكيه بر قضا و قدر آند 

داشته باشد و هر آه همگي در تگاپوي و طلب باشد و تكذيب قضا و قدر آند جاهل و 

مغرور بود، عاقل را ميان طلب و َقَدر پيش بايد گرفت و نه بيكي قانع، چه َقدر و طلب 

 ی، اگر از آن دو يكي گرانتر و ديگری رخت مسافرست بر پشت چهارپا)2(همچو دو هاله

 گسسته شود و مسافر برنج افتد و از مقصود یبزمين آيد و پشت چهارپاسبكتر شود رخت 

 آسوده باشد ی بود هم مسافر بجان نگردد و هم چهارپایباز ماند، و اگر هر دو هاله متساو

 :و بمقصد رسند آه

 نام، مذهب قدريان داشت و در آن غلّو و )3(االيام پادشاهي بود جهنل چنين گويند در قديم

 :د و ميگفت، بيتتعّصب مينمو

      َو َما اْلَقَلُم اْلَمشَّاُق ِفي اللْوِح َرقََّشا َو َلْن َيْمُحَو اِلاْنَساُن َما ُخطَّ ُحْكُمُه 

اهل روزگار و مردم عهد او مذهب و طريقت او را منكر بودند، تا يكي از برادران او 

ت بيرون آرد، بقيرانشاه بمنازعت ملك برو چيرگي يافت و او را با فرزندان او از آن والي

سپردند و بر قضا و قدر اعتماد آرده در طلب   روزگار ميی حشمتیپيوستند و بخدمت او ب

                                                 
 خم داده است: ب. 1
دو هاله يعني دو لنگه بار آه تّجار دو : يكي از خوانندگان چنين نوشتهب در حاشيه . 2

 .عدل گويند
 جهنك:  ساير نسخ؛الفآذا در . 3
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قّوت شدند، فرزندان پيش او رفتند  ی ُملك سعي ننمود، آار بجايي رسيد آه از آسب قوت ب

ت طبع و بددلي َقْدر گردانيد و ُذّل نفس و خساس َ و گفتند اعتقاد تو در َقدر ما را چنين بي

ترا برين داشت، همچنانكه اشتر را آودك دهساله از بد دلي او حشيش بر پشت نهاده و 

مهار دربيني آرده ببازارها گرداند، و اگر اشتر دل گنجشك داشتي هم آودك او را چندان 

: مذّلت نتوانستي نمود، و درين داستاني نهادند براي پدر آه پيش اهل علم َمثل شد، گفتند

 نداشت آه او را گرداند و اسباب ی بود، قايدیتي بديهي از ديههاي آنار بيابان آوروق

 ی بود همچو او درويش باز مانده، مردی او ُمقعدیمعيشت او هيچ جا حاصل نه، و پهلو

، تا يك روز ی، از آن بكار بردندی و بديشان سپردی ايشان ُلهنه آوردیپارسا هر روز برا

ت اصيل آن پارسا را مرگ فرا رسيد و رحلت آرد، يك دو روز ، وقیمنتظر همان بودند

توش شدند، رأي زدند آه آْوُر مقعد را بدوش  برگذشت، اين هر دو بيچاره از گرسنگي بي

ها و بازار برآيند، معيشت خود برين طريّق  فرو گيرد و ُمقعد او را دليل شود، و گرِد خانه

هنل فرزندان را گفت حّق با شماست و مرا ادبار و ج. مهّيا آردند و آرام يافته بكام رسيده

بخت وارونه برين گونه داشت، اتفاق آردند، بطلب ُملك مشاّق تحّمل فرموده و بسبب 

 .آوشش بمراد رسيدند

      َعَلي الَّـِذي َيْفَعـُل اَألْقداُر َو الِقَسُم َو أْعَجُز النَّاِس ُمْلِغي السَّْعَي ُمتَِّكًال

      أوَآـاَن َلْم ُيْجِد َسْعٌي َلـْم َيُكْن َقَدُم ـْم ُيْغِن َرأٌي َلـْم َيُكْن ِفَكـٌرَلْو َآـاَن َل

بايد آه شاه و شاهزاده طبرستان مرا بچندين گستاخي آه آردم معذور دارد آه حقوق پدر و 

بزرگي خاندان ترا روا نداشتم از نصيحت چيزي باقي گذارم و بنفاق و تمّلق و ريا و ترّفق 

 تعّلق سازم،

 َو ُرْآِنَي َعْن ِتْلَك الّدناِة أْزَوُر َو َلْسـُت ِبَزوَّاِر الـِرَجاِل َتَمُلقًا 

 ِإَلي َجْنِبها َخـدُّ السَِّماِك ُمَعفَّـُر  ُيَثِبُطني َعْن َمْوِقِف الذُّل ِهمٌَّة

نسف، اما در آتب چنين خواندم آه چون جش. المقّفع تا اينجاست والسالم ترجمه سخن ابن

. شاه طبرستان، نبشته تنسر بخواند بخدمت اردشيربن پاپك شد و تخت و تاج تسليم آرد

اردشير در تقريب و ترحيب او مبالغه الزم شمرد بعد مدتي آه عزيمت روم مصّمم آرد او 
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را باز گردانيد و طبرستان و ساير بالد فدشوار گر بدو ارزاني داشت و ُملك طبرستان تا 

چون قباد بشهنشاهي نشست ترآان بخراسان و .  در خاندان او بماندعهد آسري پيروز

اطراف طبرستان تاختنها آوردند، قباد با موبدان مشورت آرد، بعد از استخاره و تدبير 

رأي زدند آه شهنشاه مهتر پسر خويش آيوس نام را آنجا بايد فرستاد چه طالع او موافق 

 .دطالع آن واليتست و قّصه او بجاي خود برو

اما اساس سياست آل ساسان و قواعِد سنن اردشير بابك تا بعهد آسري انوشيروان مادام آه 

مساعفت اقدار و مضاعفت اقتدار ايشان بود طراوت و ِاحكام و رونق و اعظام بر زيادت 

اعالء ] )1(و اصابت رأي و اشاعت جود[بود، و چون جهانداري بدو رسيد بافاضت عدل 

عار ذآر بدانجا رسانيد آه تا قيامت در زبان خواص و عوام شهرتي َمنار قدر و اعالن ش

 . مذلت آفر بر دوش دولت او بود)2(تمام يافت آه از بيان استغنا و افتقار دارد با آنكه غيار

 :روايت است از جابربن عبداهللا انصاري آه از رسول صلواةاهللا عليه پرسيدم آه

َصَر َفَقاَل َسَأْلَتِني َعّما َسَأْلُت َعْنُه َاِخي َجْبِرئيَل َفَقاَل َجْبِرئيُل َهَمْمُت َماَذا َفَعَل اُهللا ِبِكْسَري َو َقْي

َاْن َاْسَأَل اَهللا َعزَّ َو َجلَّي َعْن َذِلَك َفِإَذا الِنَداُء ِمْن َتْحِت الَعْرِش َما ُآْنُت َال َعذَِّب ِبالنَّاِر ُملُوآًا 

اهللا عليه و آله وسلم پرسيدم  اِدي، معني آنست آه از رسول صليَعَمرُوا ِبَالِدي َو َنَعشُوا ِعَب

 و قيصر چه آرد گفت تو از من همان پرسيدي آه من از برادر یآه خداي تعالي با آسر

خود جبرئيل پرسيدم، مرا گفت من قصد آن آردم بحضرت عّزت جّل ذآره اين سؤال 

عمارت دنيا و عدل با رعايا آه عرض دارم ندا شنيدم از زير عرش آه ما بندگاني را آه 

 :بندگان مااند آنند بدوزخ نسوزانيم، شعر

 ِ پيغمبــري زنـــد عـــادلر د  عـدل آن زانكه در واليت دل

 )3( داد پيغمبري خـداي آـريم در شبــاني چـو عـدل داد آلـيم 

                                                 
 نيستب و الف عبارت بين دو قالب در . 1
و آن ) مهّذب األسماء(غيار و در ساير نسخ غبار، غيار يعني نشان اهل ذّمت : الفدر . 2

اي بوده است آه بر جامه اهل ذّمه براي معرفي ايشان برنگي غير از رنگ جامه  وصله
 .اند ميدوخته

 از حديقه سنائي. 3
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بشومي ظلمي آه با عّز و دولت بني امّيه و ساير ظلمه با آنكه ده يك از ملك اآاسره نداشتند 

پيش گرفتند بدانجا رسانيدند آه بهر منبر و محراب و دفتر و آتاب آه نام ايشان ميرود 

توان آرد از قساوت دل ايشان بر  ايشانست و قطع مي] )1(و آيين[نفرين و تهجين قرين ذآر 

 .شقاوت هر دو جهان

و قّلت مبّدل گردانيد چنين شنيدم آه چون عمر بفضل رّباني عّزت سلطانِي اهل فارس بذّلت 

و قهر جبروت بروت آسروي و خاقاني برآند و معلوم عالم شد آه َو ِللِه الِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو 

سرور و مهتر را آه در ديار اعاجم بودند بطّيبه آه مدينه رسول صلواةاهللا ] هر[ِلْلُمؤِمِنيِن 

السالم بديدند و آثار و  هعليه است فرستادند، چون آبار صحابه و عترت رسول را علي

وت بشناختند حقيقت شد آه آنچه بديشان رسيد اثر اخبار معجزات و فضل و دالالت نّب

بن منذربن ماءالسّماء را  اند آه سّيد و سند ايشان نعمان  نبود و اگر نه عرب همانیلقَخ

 پيل انداخت، هر روز بزرگان فارس بمسجد رسول آه مهبط وحي ی در پایآسر

ل و مرقد مبّين حرام و حاللست جمع شدندي و صحابه رضوان اهللا عليهم ذوالجال

، ی ملوك فارس و مذهب و طريقت و مطلب و حقيقت ازيشان سؤال آردندیحكايتها

 يكي را از هرابده و مؤبدان پرسيدند آه بهترين ملوك شما آدام بودند گفت صاحب یروز

 یك بود و از فضايل اردشير بسيارو تقّدم اردشيربن باب] و حجج و حكم[فضل و سنن 

برشمرد تا بدينجا رسيد آه بعهد او قحط سالي افتاد، رعايا بدو قّصه نبشتند بشكايت امساك 

ِاَذا َقَحَط الَمَطُر َجاَدْت َسَحاِئُب الُمْلِك َفَفرِّْق : باران، توقيع بيرون فرستاد بوزير خويش آه

 :َبْيَنُهْم َما َفاَتُهم، يعني

 نفقــات جهــانيـــان داديــم  فت گشت ما راديمابر اگر ُز

 افتاد آه بشما قريب یو نفقات جهانيان از خزانه بداد، و بعد ازو چون شهنشاهي بكسر

 وزير را گفت ینت او و قمع بدعت چنان بود آه بوقت اتفاق غروعهدست در تقويت ّس

، یفايت باشد بردارعرض خزانه و نقل گنج خانه بفرمايد تا چندان درهم آه حشم را آ

بايد تا  ود و باز آمد، عرض داشت آه اند هزار هزار درهم درميموزير امتثال فرمان ن
                                                 

 .ساقط استب و الف  قالب از عبارت بين دو. 1
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تمام باشد، فرمود آه از تّجار و اغنيا بمرابحه بستاند تا وقت ريع و اوان ارتفاع ادا آند، در 

و  را آه موصوف بود بادب و معروف بصدق قول بخواند یحال وزير از آن جماعت مرد

 زمين را بلب ادب ُمهر بندگي نهاد و یاين مباحثه با او در ميان آورد، مرد برخاست و رو

 جهان اجازت ی تواضع برداشت و گفت اگر آدخدایدستار تكبر از سر برگرفت و پا

 بنده مبذول دارد اين مبلغ یفرمايد بنده آلمه بگويد، چون بسمع قبول بشنود و تمنا

.  جهانی ديگر بخدمتي بجامه خانه آدخداینم و هم چندعوض بخزانه شهنشاه رسا بي

يابي خواجه بازرگان دعايي از ميان جان گفت و  وزير فرمود آه اگر بصواب گويي جواب

بيني شمس عصرم بكنگره قصر افول رسيد،  بعد از آن بسخن ابتدا آرد آه چنانكه مي

 :شعر

 َاْن َأَتاِني ِباْلِفَطاِم َمِشيُبِاَلي  َالِلِه ِظَتَفوَّْقُت َاْخالَف الصَِّبي ِفي 

و بخشاينده بخشايش مرا چندان مال آرامت فرمود آه اعداد آن بر من مستورست، و در 

اين دنيا جز فرزندي ندارم، با آنكه آفريننده جّلت قدرته بعقل غريزي هيچ ازو دريغ نداشت 

ها او را بجايي آوشم، برياضت سي سالست تا در تهذيب اخالق و تأديب و تعليم او مي

 جهان بر شهنشاه یبندد اگر آدخدا ی آن صورت نمی ورایرسانيدم آه مطمع و مطمح

ار و تأمل و اعتبار و تفأل و طول ممارست و مماآست باحوال او بعرض دارد تا بعد اخت

وزير . داران نبيسد د خدمت ديوان را نام او در ميان مرتبهبايچون استقالل و اهلّيتي درو 

ت و فراغ خاطر خويش را بخدمت شهنشاه اول تا آخر سخن باز راند، شهنشاه صالح وق

ِانَّ َاْوَالَد السَِّفَلِة ِاَذا َتَأدَُّبوا َطَلُبوا َمَعاِلَي اُالُموِر َفِإذا َنالُوَها ُاوِلُعوا ِبُذلِّ اَألْشَراِف : فرمود آه

صوُن َاْعَراَض اَألْشَراِف َاْن َيَتَناَوَلَها السَِّفَلُة َواْلَأْحَراِر َوالَوْضِع ِبأِجلَِّة الِكَباِر َو اِنّي َا

 :َواَألْشَراُر

يعني فرومايه زادگان چون علم و ادب و آتابت بيابند طلب آارهاي بزرگ آنند و چون 

بيابند در رنجانيدن خاطر و وضع مرتبه بزرگان آوشند و من نفسهاي بزرگان را از آن 

 تّعرض فرومايگان بديشان رسد، يكي از بزرگان اين نگه دارم آه دست تطاول و زبان

 :معني بشكر انوشروان نظم آرده است
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 َما َآاَن َاْعَلَمُه بالدُّوِن َوالسَِّفِل ِلّلِه َدرُّ َاُنـوَشــْرَواَن ِمــْن َرُجــٍل 

 َعَمِلَو َاْن َيُذلَّ َبُنو اْلأْحَراِر ِباْل َاَبي َلُهْم َاْن َيُروُموا َغْيَر ِحْرَفِتِهم

 )1(َيِبْع ِسَواُه َفُيْدِنيِه ِاَلي اْلَوَهِل َمـْن َبـاَع ِتْبنـًا َاُبــوُه ُفـْلَيِبْعُه َو َال 

چون وزير سخن شهنشاه بشنيد بازرگان را معلوم آرد و مرد متأسف و محروم بازگشت، 

ام خويش و ديگر باره بامداد با هداياي بسيار و خدمتي بيشمار بدرگاه وزير آمد و در مق

ايستاده دعايي آه اليق بود عرض داشت و گفت اگر در تمناي ديروزينه مسدود و طريق 

 چه شود اگر همان مال از بنده بستاند و )2(نامسلوك بود، َوَال َذْنَب ِلي ِاْن َحْنَظَلْت َنَخَالُتَها،

گفت اين سايد در بنده خانه آرد، وزير اجابت آرد و  قدم مبارك آه فرق و تارك فرقد مي

 فردا اعيان ملك و وزير بخانه بازرگان )3(بمن تعلق دارد َو َلْو ُدِعبُت ِاَلي ُآَراٍع َلَأَجْبُت،

رفتند، چندان تكلف در توّسع آن ضيافت فرموده بود آه تا امروز تاريخ ماند، بعد از آن 

شستند، بازرگان فرمود تا  بمجلس شراب فرو ن)4(َو ِاّنَما اللْيُل َنَهاُر اْلَأِديِب: چون شب آمد آه

 بيامد و  در حال گربًه)5(دور در مقابل خواجه نوشروان چراغداني آوردند و بزمين نهاده،

وزير چون آن حالت بديد دريافت و . چراغ بهر دو دست بر سر خويش نهاد و ميداشت

بدانست آه ازين جمله غرض بازرگان آنست آه تا آفايت خويش معلوم گرداند، چه 
                                                 

 .زياد داردالف اين بيت را فقط . 1
 ).الحنضل تاج العروس في(حنظلت الشجرة صار ثمرها مّرا نقله ابوحّيان . 2
 حديث مشهور. 3
از جمله ابياتي است آه يحيي بن خالد برمكي بپسر خود فضل موقعي آه فضل عامل . 4

ر اشتغال بصيد و ادمان در شرب رسيده بود خراسان بوده و ازو بهارون شكايتي داير ب
 :نوشته و آن قطعه اين است

 و اصبر علي فقد لقاء الحبيب  انصب نهارًا في طالب العلي
 و استترت فيه وجـوه العيوب  حـتي اذا اللـيـل اتــي مقـبـــًال
 فـانمــا الليــل نهـــار االديــب  فكـابـــد الليــل بمـــا تشتـهـي

 يستقبـل الليــل بـأمــر عجيـب  فتـــي تحسبه ناسكـاآـم مــن 
فبات في لهو و عيش   ارخــي عليــه الليل استـــاره

 خصيب
يسعي بهــا آــل عــدو   و لــذة االحــمـق مـكـشــوفـة

 رقيـب
 ) چاپ طهران446 ص 1ابن خلكان ج (

 .و بر زمين نهادند: و ساير نسخج ، در بو الف آذا در . 5
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 وحشي را آه درو نفس ناطقه معدومست برياضِت تأديب چنين مؤّدب گردانيد )1(حيواني

 آه درو چندين هنر و خصايص و تميز باشد چگونه صورت آنند ازو مكروهي یفرزند

 از آِن او بشود و موشي بياورد و از دور یبگروهي رسد، در حال وزير بفرمود تا معتمد

ه موش بديد برجست و چراغدان بينداخت و موي چون گرب. بدان گربه نمايد، چنان آردند

هاي بعضي از حاضران مجلس بروغن چرب شد و بازرگان از  سر و محاسن و جامه

وزير بفرمود تا نزديكش آوردند، گفت در آياست فرزند و .  رفتیخجالت در سرا

مرّبي رياضت تو او را شّكي نيست اما باّول مرتبه آه يابد عربده چنين آند آه ازين گربه 

 :، مثلي مشهورستیمهّذب مجّرب مشاهده آرد

 )2(َأْدَنَي ِاَلي َشَرٍف ِمَن االْنَساِن  ْلُعُقوُل َلَكاَن َأْدَنَي َضْيَغٍم َلْوَال ا

و اگر حسب و نسب را در شرع و رسم مرتبتي نبودي صاحب شرع آه علم او از پرتو 

آون و فساد است، فتوي نور عالم غيب است، بخالف ساير علوم آه معلوم عالميان 

 :نفرمودي آه

َتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكْم، پس :  آهیُاْنُظْر ِفي َاِي ِنَصاٍب َتَضُع َوَلَدك َفِإنَّ اْلِعْرَق َدّساٌس، و ديگر

 عظيم است و چون ی عقل و هم از وجه شرع آه حسب مردم را اثریمعلوم شد هم از رو

ور عقل و خساست اصل بعكس درونگرد اندك هنر با آن يار شود اگر فرومايه از قص

همچنان باشد آه سگي بر آرانه آب ايستد و عكس ماه در چاه بيند پندارد مّحل و برج او 

آنست و از جاه آه ماه بر فلك دارد جاهل بود، و مبادا آه مردم زاده خردمند ببسياريي آه 

آه سگي بيند با  يابد عهد و يمين خود در وفا و قناعت بشكند آه نه هر )3(فرومايه

  ُدرست مصري و ُجّلهاي اطلس رومي سگ بودن هوس آند،)4(هاي قليده

 ُصْفِر الدََّناِنير َاْو ُحْمَر اْلَيَواِقيِت اْلَكْلُب َآْلٌب َو ِاْن َآاَنْت ِقَالَدُتُه 

 ازو برنخاست،ی  زرّين ساخت هم بواسطه زرنام گاوی گاویمعروفست آه سامر

                                                 
 ).بدون وحشي(حيواني : و ساير نسخج : حيوان:  الف. 1
 ).439العرف الطيب ص (الدوله و فتح شهر آمد  از نونيه مشهور متنبي در مدح سيف. 2
 ببسياري مصاحبت آه با فرومايه: و ساير نسخج . 3
 هاي با قالده: و ساير نسخج در . 4
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 َاْوِصيَغ ِمْن َذَهٍب َلَكاَن ِحَمارًا ـَْو ُيَحـوَُّل ِفضَّـًةِانَّ اْلِحَمـاَر َول
زادگان و سلطان قناعت ايشان گردن بگردون فرو نيارد خاصه   عرق نّزاع مردم)1(

بهردوني از آنكه معلومست آه آس را بر آدمي حّقي بيشتر از نفس او را نيست، چون 

 : مملكت بود نزديك توی او رضایقضا

 )2(َو ُعوُد ِخَالٍل ِمْن َبَقاِئَك َاْنَفع الدُّْنَيا َو َمْوُتَك َواِحُد  ِفيَفَعْيُشَك 

گزاري نفس بعضي جانبازي آردند و  و انبيا و اوليا و شهدا و حكما براي عّزت و حق

بعضي عّفت و قناعت گزيدند و پِي اصل و حواشي را نديدند و در سايه صبر و آوي 

و صادق آل رسول . َال َغاِلَب َلـُه: ِن صابْر خداست آه ه عِوشكيبايي منزل بكرانه گرفتند آ

َما َاْرَتَج َاْمٌر َاْحَجَم َعْنُه الرَّأُي َو َاْعَيْت : اهللا صلي اهللا عليه و آله و سّلم و رضي عنه ميگويد

 ِفيِه الِحيَلُة ِاّال َآاَن ِمْفَتاُحُه الصَّْبَر،

 َعَلي ِحَياٍض ِمَن اْلَخْيَراِت ُتْحِمُدَها َدُهَمِن اْقَتَدي ِبَدِليِل الّصْبِر َاْوَر

 لِكـّنَهــا َتَبــٌع َو الّصــْبـُر َسيِّــُدَهـا ُآـلُّ اْلِخَصاِل ِمَن اآلَداِب َناِفَعٌة

مروتي نهد و در  و هر آدمي آه گوهر حسب و نسب خويش و هنر مكتسب را در آفه بي

از زمره اهل سفره دو نان سازد بدونان ازو  برسنجد و خود را )3(دار بزيان ترازوي زبانه

 حساب نبايد گرفت، 

 َو َلْم َتْسَتْحي َفاْصَنْع َماَتَشاء ِاَذا َلْم َتْخِش َعاِقَبَة الَّلَياِلي

و اگر نعوذ باهللا صورت افتد آه َتَحّوَل اْلَقْوُس َزْآَوًة روزگار دونانست و با خود گويد و اين 

 :را امام سازد

 َآَما َآاَن َقْبَل اْلَيْوِم ُيْسَعُد ِبالَفْضِل ُت اْلَجْهَل ُيْحِظي بأَهِلِه َو ِاّني َرأْي

: است و رسول صلواة اهللا عليه و آله ميگويدمّوقت بدان آه چون قضا واجْل مقّدروقْوت 

َمْن َتَشّبَه ِبَقْوِم َفُهَو ِمْنُهم مصاحبت فرويگان بدان ماند آه شخصي از گرمابه برآيد و 

 را بلباس پاآيزه و عطر بيارايد و آارد ورسني بردارد و بمزابْل سگان عقور را خويشتن
                                                 

 هست و از ساير نسخ افتادهب و الف  فقط در 5 تا 3از . 1
 )چاپ سوم (63نامه ص  رجوع آنيد بمرزبان. 2
 بزبان: بزمان، ساير نسخ: جاين آلمه را ندارد، ب ، الفآذا در . 3
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گيرد و خصي آند چون بخانه رود از آن نه مائده بر طبق تواند نهاد و نه فائده برورق 

 در )1(نوشت، جامه دريده و سروريش ملّوث و جوارح مجروح و طوق حمق و مطّوقي

ل فرومايه بهزار پايه نردبان بمكارم اخالق نرسد و تا گردن بماند و بداند آه طبيعت بداص

 قيامت ندامت سود ندارد، َآُمْلَتِمٍس ِاْطَفاَء َناٍر ِبَناِفٍخ

 :بيت

         افــزون نشــود بـّذره قيمــت آـــس از آوشش و از دويدن و خدمت آس

بن قريب روزي پيش  عبدالملكچنين شنيدم آه اصمعي . َاْلَحْمُد ِلّلِه الِذي َعاَفاَنا ِمْن َهَذا

بينم با لباس  بن ربيع گفت عّتابي شاعر را، آه با مكاني آه ترا پيش اميرالمؤمنين مي فضل

َاْصَلَحَك اُهللا َلْيَس اْلَمْرُء َمْن : خشن و خلق چرايي، جامه آه اليق باشد چرا نپوشي گفت

َذِلَك َحظُّ اْلِنَساِء لِكنَّ اْلَمْرَء َمْن َتْرَفُعُه ُصْغَرَياُه َو ُآْبَرَياُه َتْرَفُعُه َهْيَئُتُه ِبَماِلِه َو َجَماِلِه َو َانََّما 

ِلَساُنُه َو َقْلُبُه َو ِهمَُّتُه َو َنْفُسُه، معني آنست آه رفعت و بزرگي مرد بمال و جمال نبود آه آن 

زرگواري و زن باشد آه بپيرايه و لباس بزرگ نمايد آه بهره ايشان اينست از دنيا ليكن ب

تي و نفسي و حسبي و حشمت مردان در دو آوچك و دو بزرگست يعني زبان و دل و هّم

 :اصلي، شعر

 َو َآْم ِمْن ِثَياٍب َتْحَتُهنَّ ُتُيوُس  َفَكْم ِمْن ُسُيوٍف َجْفُنُهنَّ ُمَمزٌَّق

 )2(معني اين بيت آنست آه بسيار شمشير هندي گوهردار بّران باشد آه در مقابل زر ارزد

و نام او بدريدگي نيام فرو نيفتد و نقصاني در وقت استعمال و بها ازو نكنند و بسيار آاله و 

 و دستار و جّبه باشد آه در مغز و ميان آن نفسي بود آه از ُبزي بخرد و دانش و )3(قبا

 :بينش و توانش بوقت تجربت آمتر آيد، اعتبار شرف نفس بمال نيست آه، بيت

                                                 
شود آه مطّوقي را در فارسي  از مترادف آوردن اين آلمه باحمق چنين معلوم مي. 1

اند و مطّوق ظاهرًا يعني آسي آه طوق  مجازا بمعني حمق يا نظاير آن استعمال ميكرده
 :بگردن گرفته و پيش مردم باين سمت موسوم شده است، اميرالشعراء معّزي گويدحمق 

 اشعار مزّور بر ممدوح مطوق زان قوم نيم من آه برم از پي دينار
 .ده مقابله زره: الف. 2
 قباه: ب. 3
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 )1(یحلقه فـرج اسـتران نشـد   ینشدمال اگر مايل خران 

چرا بايد آه خردمند براي اآتساب اموال ارتكاب اهوال روا دارد و بگذارد آه شيطان 

 طبيعت با سلطان شريعت خديعت آند و قدر معرفت خود بقدر و معرفت فرومايه ببرد

  ُتْذِهُب الَقْدَرا)2(َر اللتيَوَال َاْحُضُر الِقْد  ُملُوَك الَوَري َال َاْقَبُل الِتَبر َوالِكْبَرا 

 َيَري ِبْيَضُكْم َبْيَضًا َو ُصْفَرُآْم ِصْفَرا  َفَال َتْخَدُعوا ِباْلِبيِض َوالصُّْفِر َقاِنعًا 

چنين شنيدم آه از ابدال متأخران آسي چون حاتم اّصم نبود و از اقطار عالم اصحاب خرق 

دندي و هيچ سؤال نكردندي تا خداي  و حكمت پيش او آمدّنیو عارفان حق بطلب علم من ل

سالي از سالها عزم آن آرد . تعالي او را قّوت جواب آن ندادي و موّفق نگردانيدي

بموضعي رود آه آن را رباط ميخوانند از عجوز آه منكوحه او بود پرسيد چند نفقه داري، 

 اّيها برفور گفت تا تمامت عمر، شيخ گفت دانستن تمامت عمر بمن چه تعلق دارد گفت

َحقَّْتِني الَعُجوُز َحقَِّتني : الّشيخ دانستن رزق همچنين است، حاتم اصّم بعد از آن گفتي

و همچنين شيخ بايزيد بسطامي رحمةاهللا عليه روزي يكي را از مريدان خويش . الّعُجوُز

ستود، عالم پرسيد معيشت او از آجاست، بايزيد گفت من در خالق شك  پيش عالمي مي

گويند آه او گفت  و از ابوسعيد خّراز مي.  از روزي او سؤال آنم، عالم خجل شدنميكنم تا

آه وقتي بتيه بني اسرائيل، و آن را در راه مكه است، ُجهدي سخت بمن رسيد و نيك تشنه 

و گرسنه شدم، نفس من گفت از خداي روزي خواه، گفتم چيزي آه او تكّفل آن فرمود 

 :ه خواستم آه بدين مشغول شوم آواز هاتف شنيدمچگونه درخواهم، گفت پس قوت خوا

 َو انَّـا َال ُنَضـيِّـُع َمـــْن َاَتـاَنـا  َأَيـــْزَعــُم َانـَّـُه ِمنـَّــا َقــِريـٌب

 َآـَانَّــا َال َنــَراُه َو َال َيــــَراَنـا َو َيْسَأُلَنا الِقَري َعْجزًا َو َضْعفًا

 و فراخور حكمت جهانيان را ميدارد، َو ِاْن ِمْن َشْيٍء حكيم سبحانه و تعالي بقدر مصلحت

 تفاوت ارزاق و آجال بعلم و حكمت او متعلق )3(ِاالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َو َما ُننَِّزُلُه ِاالَّ ِبَقَدٍر َمْعلُوٍم،

 .است بعضي را باختيار و بعضي را براي اختبار و توّجه حّجت
                                                 

 از حديقه سنائي. 1
 الذي: در اصل. 2
 21آيه ) سورة الحجر (1قرآن سوره . 3
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المزني و ابن عبدالحكم المصري شاگردان  اسمعيل بن يحييو چنين خواندم آه ابوابراهيم 

شافعي بودند و بجاه و مال هر دو متساوي، مزني بزهداز مزخرفات دنيا مشغول شد و ابن 

عبدالحكم بقضاء واليت مصر رسيد، روزي مزني بكوچه مصر ميگذشت و از آنكه باران 

اي برهنه، بردا َبرد و اينك اليك بود و زمين آبدارسْر موزه بيرون گرفته ميداشت، سر و پ

در افتاد، مزني باز نگريد ابن عبدالحكم را در ميان آوآبه، سر در پيش افگند َو َجَعْلَنا 

َبَلي َنْصِبُر َبَلي َنْصِبُر، َو َما :  بعد از آن سر برآورد و گفت)1(َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن،

 )3(.السََّماِء ِرْزِقُكْم َو َما ُتوَعُدون َو ِفي:  حق سبحانه و تعالي ميگويد)2(َراِر،ِعْنَداِهللا َخْيٌر ِلْلَأْب

يكي را از علما پرسيدند آه چرا حّق جّل و جالله ارزاق خاليق را بعالم غيب حواله آرد، 

و ميان ما و او چندين مسافت با مخافت آه بجهد بشرّيت قطع آن ميّسر نشود، جواب داد آه 

آه اگرنه ] ايشان[عالي دانست اخالق بني آدم و طغيان و آفران و اصرار و استكبار قديم ت

گره عجز و بيچارگي بر اسباب رزق ما باشد بحول و قّوت و علم و حكمت خويش مغرور 

شويم، نه سر از تكّبر بر آسمان داريم نه پاي بر جاّده بندگي ثابت چنانكه قارون، َقاَل ِانََّما 

 )5(. و فرعون َقاَل َأَلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر)4(َلي ِعْلٍم،ُاوِتيُتُه َع

َقاَل اُهللا َتَعاَلي ِانِّي َسخَّْرُت اْلَماَل ِلَقاروَن : روايتست از صاحب شريعت صلوات اهللا عليه آه

َها اْلَأْيِدَي َو َتْبُلُغَها َاْفَهاُم َفَطَغي َو الّنيَل ِلِفْرَعْوَن َفَعَتاَفَلْو َجَعْلُت َاْسَباَب األْرزاِق َلُهْم ِبَحْيُث َتَناُل

 .ُاوِلي اْلِعْلِم َلَهاَالدََّعْوا َاْنُفَسُهْم ُشَرَآاِئي ِفيَما َخَلْقُت

السالم حرص و طمع و  و در اخبار وارد است آه چون ايزد عّز اسمه آدم را بيافريد عليه

 بود، انبيا و اوليا آه حسد با طينت او سرشته گردانيد و تا قيامت در فرزندان او خواهد

بتأييد الهي و شرف عقل ممتاز بودند در تواري و مستور داشتن آن جّد و جهد نمودند، ما 
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ايم حرص و امل بر اشتر فضيحت نهاده بعالم   آفرينش)1(را آه اوباش طبيعت و خرافات

ويد آورد از بيم آنكه نبايد از گرسنگي بميريم يا از برهنگي بسوزيم، و خوش گ گرد مي

 ]:شاعر[

 آــه از خانـه نـائيي همـي تا ببـرزن  بســرمـا و گـرمـا چنــان نـاشـكيبي

 اي روسپي خواهر و زن مگس گشتي  ز گــرمـا بسـوزي ز سـرمـا بميري

َفَوَربِّ السََّمآِء َواَألْرِض : و با آنكه بخشاينده رّزاق تعالي و تقّدس خبر داد و قسم ياد آرد آه

 )2(. ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَنِانَُّه َلَحقُّ

از عامر عبد قيس روايتست آه اگر همه دنيا از من بشود باآي ندارم باعتماد سه آيت در 

 :آتاب خداي تعالي جل جالله، گفتند آدامست گفت اول

 ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك َما َيْفَتِح اُهللا:  دوم)3(اَألْرِض ِاالَّ َعَلي اِهللا ِرْزُقَها، َو َما ِمْن َدابٍَّة ِفي

 )5(.َو ِاْن ُيِرْدَك ِبَخْيٍر َفَال َرادَّ ِلَفْظِلِه:  و سّيوم)4(َلَها،

و گويند چون رسول صلي اهللا عليه و آله صحابه را هجرت فرمود با مدينه گفتند يا رسول 

َآَاّيْن ِمْن َدابٍَّة ال : وحي آمداهللا بمدينه ما را نه مالست و نه ِعقار، وجه تعّيش ما چه باشد، 

َيا ُزَبْيُر ِانَّ :  و رسول صلواة اهللا عليه و آله روزي زبيربن العّوام را گفت)6(َتْحِمُل ِرْزَقَها،

 َوسََّع ُوسََّع َمَفاِتيَح َأْرَزاِق الِعَباِد ِبِإَزاِء الَعْرِش َيْبَعُث اُهللا َتَعاَلي ِاَلي ُآِل َعْبٍد َعَلي َقْدِر َنَفَقِتِه َفَمْن

 .َلـُه َو َمْن َقَتر ُقِتَر َلُه

و جعفربن سليمان از ثابت روايت آرد آه َاَنس گفت رسول اهللا عليه الصلوة والسالم 

َال َتْهَتمُّوا ِلَغٍد َفِإنَّ اَهللا َيْأِتي :  را از هيچ چيز از مأآوالت اّدخار نكردي و گفتي)7(فرداد

                                                 
 ها بهمين شكل در جميع نسخه. 1
 23آيه ) سورة الّذاريات (51قرآن سوره . 2
 8آيه ) سورة هود(ه ايضًا سور. 3
 2آيه ) سورة المالئكة (35ايضًا سوره . 4
 .107آيه ) سورة يس (10ايضًا سوره . 5
 60آيه ) سورة العنكبوت (29قرآن سوره . 6
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 خادم او يكي پيش آورد )1( او سه مرغ بهدّيه آوردند باز فردادِبِرْزِق ِآِل َغٍد، روزي براي

روزي بحجرات مخّدرات گرد . َأَلْم َأْنَهَك َاْن َتْخَبَأ َشْيئًا ِلَغٍد ِانَّ اَهللا َيأتي ِبِرزِق ُآِل َغٍد: فرمود

برآمد، و در آن وقت دوازده حجره بود، از همه براي سّد جوع چيزي طلبيد، با هيچكس 

آر نعمت و ذاآر محمدت رّباني بمسجد آمد تا روزي ديگر سائلي بدر خانه او آمد، نبود شا

ِانَّ الرِّْزَق : َهاَك َوَلْو َلْم َتأِتَها َأَتْتَك، و در حديث است آه: دانه خرما نهاده بود بدو داد و گفت

 :َيْطُلُب الَعْبَد َآَما َيْطُلُبُه َاَجُلُه، شعر

 َانَّ الَِّذي ُهَو ِرْزِقي َسْوَف َيأِتيِني  ــَداُر َجـارَيـٌةِاّنـي َألْعَلـُم َواْلَأْق

شنيدم آه سفيان َثوري رحمه اهللا بكوفه ميگذشت از دبيران امراء آوفه پيري زيبا روي را 

ديد گفت اي شيخ فالن و فالن و فالن امير را دبير تو بودي ميداني آه آار تو بدتر از هر 

كي بآخر رسد تو موقوف خواهي بود تا از يكي بديگر سه باشد بموقف، هرگه حساب ي

پردازند، پير در گريه افتاد و گفت چه آنم يا ابا عبداهللا آه عيال دارم و از قوت البّدست، 

اْن خداي او را با عيال روزي ميدهد بر يسفيان گفت اي مسلمانان عذر پير شنويد، بعص

 هيچ عذري عتاب را بدتر ازين طاعت ضايع گذارد، بعد از آن گفت اي صاحب عياالن

عيالي، َيا ُمْبَتِغَي اْلِعْلِم َال َيْشُغَلنََّك َاْهٌل َوَال َماٌل َعْن َنْفِسَك َفِإنََّك ُتَفاِرُقُهْم : باشد آه گويند

َمْنِزَلٍة َتَحوَّْلَت ِمْنَها َآَضْيٍف ِبتَّ ِفيِهْم ُثمَّ َغَدْوَت ِمْن ِعْنِدِهْم ِاَلي َغْيِرِهْم َفِإّنَما الدُّْنَيا َواآلِخَرُة َآ

 .اْلَمْوِت َواْلَبْعِث ِاالَّ َآَنْوَمٍة ِنْمَتَها ُثمَّ اْسَتْيَقْظَت ِمْنَها ِاَلي َغْيِرَها َو َما َبْيَن

 بكرسي زّرين نشسته و زر دگويند مالك دينار روزي ببصره ميگذشت مردي را دي مي

تاده بود هيچ او را نداد، مالك ازو پرسيد ُسخت و جماعتي را ميداد و پِس او مردي ايس مي

آه اين مرد آيست، گفت دهقاني است زر ميدهد مزدور را براي عمارت قصر، گفت ترا 

: ام، بر من طاعت باشد و برو آفايت من، مالك بگريه آمد و گفت دهد گفت من بنده چرا نمي

 .َمْوِعَظٌة َياَلَها َمْوِعَظَة

د پرسيدند چگونه گفت در عنايم، گفتند چرا گفت نه و گويند او را شبي بخواب ديدن

َمْن َجَعَل َاْمَر : اند، ميگويند شرآست و نه آفران مگر روزي گفتم مردم حاجتمنِد ياران
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 .الّناِس ِاَلْيَك

اند آه يكي با عارفي شكايت آثرت عيال آرد جواب داد آه هر آرا روزي خداي  آورده

 .ميدهد از خانه بيرون فرست

آنند از زيادبن األنعم االفريقي آه گفت من و ابي جعفر المنصور دوم خليفه از حكايت 

العباس پيش از خالفت ايشان طالب علم و شريك بوديم، روزي مرا بمنزل خويش  بني

گوشت، بعد از آن آنيزك را گفت حلوا داري گفت نه  بضيافت برد و خوردنين آورد بي

َعَسي َربُُّكْم َاْن : داء برآشيد و اين آيت برخواندالصع گفت هيچ خرما داري گفت نه، تنفس

پيش او حاضر . ها برآمد و بخالفت رسيد  تا مدت)1(اَألْرِض، ُيْهِلَك َعُدوُُّآْم َو َيْسَتْخِلَفكْم ِفي

امّيه را فايده دادي گفتم آري از من فايده  شدم مرا گفت يا ابا عبدالرحمن من شنيدم تو بني

بيني، گفتم از پادشاهي  ي ايشان چگونه بود و پادشاهي من چون ميگرفتندي، گفت پادشاه

گوشت خوردني آوردي و آيه عسي رّبكم تا آخر  م آه تو مرا بخانه بردي و بيدايشان آن دي

خواندي، خداي عدوي ترا هالك آرد و خالفت بتو داد درنگر چه ميكني و از آنجمله مشو 

تر از تسويف مدان آه  َرآُه اْسَتْغَني، و هيچ سالحي البيس را بليغِانَّ اْلِإْنساَن َلَيْطَغي َاْن : آه

 حكايت  .امروز ارتكاب معاصي آني و فردا گويي توبه آنم

بن الحسين معروف  السجاد علي روايتست باسناد درست از ابوحمزةالّثمالي آه امام

يرون آمدم و بدين العابدين او را گفت روزي از مدينه رسول صلواة اهللا عليه و آله ب بزين

حايط تكيه زده ايستاده بودم بانديشه، مردي پيش روي من آمد در جامه سپيد برهم پوشيده 

بينم اگر براي رزق دنياست ضامن  بن الحسين من ترا اندوهگين مي مرا گفت يا علي

ّر و فاجر را ميرساند، گفتم نه اندوه من ازين نيست آه ميدانم چنين است، گفت خدايست ِب

 براي آخرت اندوه ميخوري و آن وعده حق است از پادشاه قادر قاهر، گفت نه براي پس

اين نيست دانم آه حق با تو است، گفت پس چون غم دنيا و آخرت نيست چه غم ميخوري 

گفتم، غم فتنه جّهال و استخفاف ديدن ازيشان ميخورم، آن مرد در روي من خنده زد و 

 ديدي از خداي ترسيد و نجات نيافت گفتم نه، گفت هيچ بن الحسين هيچ آس را گفت يا علي
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 .آس را ديدي از خداي چيزي خواست و نداد گفتم نه، هم در حال از چشم من ناپديد شد

 

 حكايت                         

 

هم از ابوحمزه روايتست آه جعفربن محمدالصادق عليهما الصلوة والسالم گفت آه دوستي 

اهللا عنه پيش او نبشت آه مرا از طرايف علم چيزي  غفاري رضياز دوستان ابوذر ال

فرست، بجواب نبشت آه تو در جهان آسي را ديدي آه با دوست بدي آرد تا من آنم گفت 

تر است و چون تو عصيان آني در آفريننده و مكافات  آري نفس تو نزد تو از همه دوست

  .دهنده او هر آينه بد آرده باشي با او

                           

 حكايت                                           

 

 

 لالمعروف بباقرآ ابي جعفر محمدبن عليز ادسع ابيزبن حمزه ا اند از حسن روايت آرده

رسول صلوات اهللا عليهم آه عمربن عبدالعزيز رحمه اهللا بوقت امارت و خالفت بمدينه 

ايست و در  اميه و سلطنت ايشان مظلمه آرا بر بنيي آنند تا هر درفت و فرمود آه منا

السالم  دست عمر عبدالعزيز رّد آن ممكن و ميّسر هست حاضر شوند، محمد باقر عليه

السالم بر  بدرگاه او رفت، مزاحم آه موالي عمر بود درون رفت و گفت محمدبن علي عليه

چون محمد درآمد عمر را با درگاه حاضر شده، فرمود تا درون آورند و او در گريه افتاد، 

مابكاؤك يا عمر فقال هشام ابكاه آذي و آذي يابن رسول اهللا صلي : گريه و رّقت يافت گفت

يا عمر انما الدنيا سوق من األسواق : اهللا عليه و آله، محمدبن علي روي بعمر آرد و گفت

بمثل الذی يّضرهم و کممن قوم قد ّضرتهم منها خرج قوم بما ينفعهم و منها من خرجوا

بوا ُعّدًة الدنيا ملومين لما لم يأخذوا لما اّح  مناصبنافيه حّتی اتاهم الموت فاسوعبوافخرجوا

م و صاروا الي من اليعذرهم فنحن .........ما آرهوا ُجّنًة، فقسم ماجمعوا من لم يحمدوال ّم
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ّف عنها فاّتق اهللا و تي آّنا نتخّوف عليهم منها فنكواهللا محقوقون ان ننظر الي تلك األعمال اّل

اجعل في قلبك اثنتين تنظر التي تحّب أن تكون معك اذا قدمت علي ربك فالتبغ بهاالبدل و 

جوأن تجوز عنك واّتق اهللا يا عمر و افتح ........ التذهبّن الي سلعٍة قدبارت علي من قبلك 

ّن فيه استكمل الحجاب و انصرالمظلوم و رّدالّظالم، ثّم قال ثالث من آ األبواب و سّهل

االيمان باهللا فجثا عمر رحمه اهللا علي رآبتيه ثّم قال ايه يا اهل بيت النبّوة فقال نعم يا عمر 

الباطل واذا غضب لم يخرجه غضبه من الحّق و اذا  المؤمن اذا رضي لم يدخله رضاه في

 .قدر لم يتناول ما ليس لـه فدعا عمر بداوٍة و قرطاس و آتب ما آتب

اهللا عنه آه روزي دلتنگ بودم پيش اميرالمؤمنين علي  عّمار ياسر رضيروايتست از 

: السالم رفتم در من نگريد و گفت خيرت هست، من تنّفس الّصعداء برآشيدم مرا گفت عليه

الِفَئُة اْلَباِغَيُة َو ِاْن َعَالَم َتَنفُُّسَك َيا َعّماُر ِاْن َآاَن َعَلي اآلِخَرِة َفَقْد َاْخَبَرَك َرُسوُل اِهللا ِبَأنََّك َتْقُتُلَك 

الدُّْنيا َفَما َتْسَتِحقُّ َاْن ُيْؤَسي َعَلْيَها َفِإنَّ َمالّذَها ِفي ِسٍت اْلَمْأُآوِل َوالَمْشُروِب َو  َآاَن َعَلي

َما ُهَو َقُي ُذَباَبٍة الَمْلُبوِس َو الَمْشُموِم َو الَمْرُآوب َو الَمْنُكوِح، َفَأّما الَمأُآوُل َفَاْفَضُلُه الَعَسُل َو ِانَّ

َو َاّما الَمْشُروب َفَاْفَضُلُه الَماُء َو ُهَو ُمَباٌح َال َثَمَن َلـُه َو َامَّا الَمْلُبوُس َفَاْفَضُلُه الِديَباُج َو ِاّنَما ُهَو 

َامَّا الَمْنُكوُح َفَاْفَضُلُه ِمْن ُلَعاَبِة دُوَدٍة َو َاّما الَمْشُموُم َفَاْفَضُلُه الْمسُك َو ِانَّما ُهَو َبْعُض َدٍم َو 

الِّنَساُء َو ِانََّما ُهَو َمَباٌل ِفي َمَباٍل َو َامَّا الَمْرُآوُب َفَاْفَضُلُه الَخْيُل َو َعَلي ُظُهوِرَها ُتْقَتُل الِّرَجاُل 

 .َقاَل َفَو اِهللا َما َاَسْيُت َعَلي َشْيٍئي َبْعَدَها

السالم اين سخن شنيدم هرگز بهيچ اندوه   علي عليهمار گفت بعد از آنكه از اميرالمؤمنينّع

 .دنيا مبتلي نشدم و بر خود سهل گردانيدم

ِاَذا َاَرْدَت الصَّاِحَب َفاُهللا َيْكِفْيَك َو ِاَذا َاَرْدَت الرِِّفْيَق َفِكَراُم : و هم از اميرالمؤمنين روايتست

ْرآُن َيْكِفيَك َو ِاَذا َاَرْدَت الَمْوِعَظَة َفاْلَمْوُت َيْكِفيَك َفِإْن َلْم الَكاِتبيَن َيكِفيَك َو ِاَذا َاَرْدَت الُمْؤِنَس َفالُق

 .َيْكِفَك َما ُقْلُت َفالنَّاُر َيْوَم الِقيَاَمِة َتْكِفيَك

اهللا و رضي عنه روزي بر قومي گذشت آه حجاج يوسف  حمهراند آه حسن بصري  آورده

ُقوَبُة اِهللا َعَلْيُكْم َفَال َتْسَتْقِبُلوُه ِبالسَّبِّ َو الّلْعِن و الشَّْتِم َولِكْن ِانَّ الَحّجاَج ُع: را دشنام ميدادند گفت

اْسَتْقَبُلوُه ِبالدَُّعاِء َو الَتَضرُِّع و االْبِتَهال ِاَلي اِهللا َتَعاَلي َو الُبكآِء َحتَّي َيْكِفَيُه َعْنُكْم َو ُقوُلوا اللُهمَّ 
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 .َيِة ِاَلي ِعزِّ الّتْوَبِة َو َبدِّْل هِذِه الُعُقوَبَة ِبالرَّْحَمِةَحوِّْلَنا ِمْن ُذّل الَمْعِص

و چنين شنيدم بشهر خوارزم از اهل دلي آه بني اسرائيل پيش پيغمبري از جمله پيغامبران 

َك، َو َما الَِّذي َصَنْعَنا حتَّي َسلَّْطَت َعَلْيَنا َمْن َال َيْعِرُف: ايشان شدند و گفتند با حق تعالي بگويد

َعذَّْبَتَنا ِبَأْيِدي َاْقَواٍم َال ُيِقرُّوَن ِبُرُبو ِبيَِّتَك َو َنْحُن َنْعِرُفَك َو ُنَعظُِّمَك، خداي تبارك و تعالي و 

ِإنِّي ِاَذا َعَصاِني َمْن َيْعِرُفِني : تقّدس بدان پيغمبر وحي فرستاد آه قوم خويش را بگويد

 .ُفِنيَسلَّْطُت َعَلْيِهْم َمْن َال َيْعِر
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 باب دوم

 ابتدای بنياد طبرستان

 و بنای عمارت شهرهای وی
 

  و طبرستان و گيل و ديلم و ری و قومش و دامغان و)1(حّد فرشواذگر آذربايجان و سر

گرگان باشد، و اول آسي آه اين حّد پديد آرد منوچهرشاه بود و معني فرشواذ آنست آه 

 .مًا َصاِلحًا ِعْش َساِلْیباش خوار َا

بعضي از اهل طبرستان گويند آه فرشواذ جر را معني آنست آه فرش هامون را گويند، 

                                                 
اصًال اين آلمه ب موجود است معلوم نشد، الف  آلمه آه فقط در نسخه امال و ضبط اين. 1

آمده شايد بتوان بحدس گفت آه اصل » آهار«ج هاي جديدتر از جمله  را ندارد و در نسخه
آلمه شيْز بوده است آه نام شهر بسيار مشهوري بوده است از آذربايجان مابين مراغه و 

در (ع تقريبًا در محّل تخت سليمان حالّيه زنجان از آتشگاههاي معروف زردشتي واق
 ).صائين قلعه افشار



    www.tabarestan.info            74 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

دريا را يعني پادشاه آوه و دشت و دريا، و اين معني ] )1(بمعني جر[واذ آوهستان را و گر 

 جز بلغت قديم آوهستان باشد آه برو آشت توان )2(اند بحكم آنكه ُمحدَثست و متقدمان گفته

 .الجبال  سوخرائيان را در قديم لقب جر شاه بود يعني ملك)3(رد و درختان و بيشه باشدآ

 )4(و مازندران محدث است بحكم آنكه مازندران بحّد مغربست و بمازندران پادشاهي بود

منسوب اين واليت را موز اندرون گفتند بسبب آنكه . چون رستم زال آنجا شد او را بكشت

ّد گيالن آشيده تا بالر و قصران آه موز آوه گويند همچنين تا موز نام آوهيست از ح

 .بجاجرم يعني اين واليت درون آوه موزست

اما آنچه بطبرستان منسوبست از دينار جاري شرقي تا بمالط آه ديهي است َوراي َهْوَسْم 

 بيشه بوده است و بعضي از امواج متالطم دريا َشمرها و )5(غربي ميگويند در قديم

ماهي را مسكن و مأوي، و بعضي ناحيت را دريا بكوههاي شوامخ پيوسته  ح، مرغ وبطاي

بود تا در عهد جمشيد، پارسيان ميگويند ديوان او را مسّخر بودند و بعضي از اصحاب 

اند، او را ديوان را فرمود تا آوهها را منهدم و هامون آنند و   نبشته)6(تواريخ جّم المصطفي

ن بريده و آبها را بدريا رسانند و صحاري باديد آرند و مجاري أنهار و دريا انباشته و ُغدرا

 )7(ها ساخت چنانكه اّال بنْرَدوان چرمين ينابيع قسمت فرمود و براي اهل آوهستان قلعه

نتوانند رفت، و در آن معاقل و حصون ذخيره آماده آرده و از آوهستانها آبها بوادي 

ده، صد سال و زيادت برين نسق طبرستان داشتند، رسانيده و براي اهل صحرا خندقها ز

وران فرمود آورد واوطان هر قوم پديد آرد و اهل  بعد از آن بهفت اقليم فرستاد و پيشه

تر طرفي از اطراف  فضل و عقل و حساب را بر ساير طبقات فرماندهي داد، پس قديم

 .طبرستان الرجانست

                                                 
 .افتادهالف قسمت بين دو قالب از . 1
 .»آه«فقط » بحكم آنكه«و نسخ جديدتر بجاي ج اما در ب آذا ايضًا در . 2
 .بحكم آنكه: و نسخه جديدترج ، در بآذا ايضًا در . 3
 .پادشاه ايشان: فقطالف . 4
 .اين مواضع: اند و ساير نسخ افزودهج ما اب آذا ايضًا در . 5
 .در جميع نسخه همچنين است، ظاهرًا صحيح المضيي باشد بمعني شيد. 6
 .در اهريمن: ردو اهريمن، : ج، )؟(دواحرمين : ب. 7
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 و مصّلي آنجاست از مادر در )1( و ُمّشَرقو فريدون بديه َوْرآه قصبه آن ناحيت و جامع

وجود آمد، و سبب آن بود آه چون ضّحاك تازي جمشيد را پاره پاره آرد آل جمشيد از 

مادر . سايه خورشيد نفور و مهجور شدند تا در ميان عالميان ذآر ايشان فتور و دثور يابد

چون . اد رفت پناه گرفتافريدون با متعّلقان ديگر بپايان آوه دنباوند بدين موضع آه ي

 بود با )2(فيكون بيرون آمد بحكم آنكه جبال غيرذي زرع و ضرع فريدون از مشيمه آن

 نقل آردند آه در آن ُصقع چراخورها باشد و مقيمان او را تعّيش از منافع )3(حدود شالب

چون طفل از حّد ِرضاع ِبفطام رسيد و هفت عام برو گذشت . نتاج و باج گاوان بود

 از عكس )6(ميكرد و مرآب خود ميساخت چنان بود آه گويي] )5(گاوان[ دربيني )4(امِخط

] )7(آن[چون ُمراهق شد جوانان . آند افالك بر روي خاك آفتابي ديگر از ثور طلوع مي

َجنبات براي دفع نكبات پناه بجالدت و شهامت او ميكردند و هر روز او بر گاو نشسته با 

 شباب رسيد، جمعيت رونقي گرفت بطرف )8(ْوِقَ  ميرفتي تا برايشان بشكار و ديگر آار

لفور بديه ماوجكوه افتادند، قوم اوميدواره آوه و انبوِه آوه قارن بدو پيوستند و براي او 

گرزي بصورت گاو ساخته، بتحديث اين حديث جمله طبرستان را معلوم شد تا بتدريج از 

 عدد و ُعّدت قّوت ديد با اهل طبرستان آهنگ جهات و اقطار مردم بكنار او آمدند چون در

و آاوه آهنگر خروج آرد و ] )9(رسيد[جنگ عراق آرد و چنانكه مشهورست باصفهان 

                                                 
منبر، ظاهرًا مقصود از آن : و ساير نسخج , مشرف: الف، بآذا بدون حرآات در . 1

وصًا مصّلاي عيد از مصدر تشريق آه بمعني مشّرق است آه بمعني مصّلي است مخص
َال ُجْمَعَة َو َال َتْشريَق ِاّال «:گزاردن نماز عيد است، در حديث علي اميرالمؤمنين است آه

 رجوع شود باساس البالغه و تاج العروس و غيرهما در ريشه ش ر ق» في ِمْصٍر جامٍع
جبال ذي ذرع و ): 11ص (در جميع نسخ بهمين شكل ولي در سّيد ظهيرالدين . 2

 .صحاري غير ذي زرع
 چالب: و نسخ جديدتر ج ، بآذا ايضًا در . 3
 )مهّذب االسماء(خطام بكسر خاء يعني مهار . 4
 .افتادهالف قسمت بين دو قالب از . 5
 گفتي:  و نسخ جديدترج، بآذا ايضًا در . 6
 .نيستالف قسمت بين دو قالب در . 7
 )س البالغةاسا(الشباب و هو اّوله  روق. 8
 .نيستالف قسمت بين دو قالب در . 9
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 :بدو پيوست و ضّحاك را گرفت و بياورد، نظم

 آــرد شيــر گـرسنه را بـْرده  نـه فــريــدون گــاو پـرورده

 )1(ْب ملِك نيابستد از بيَوَرْس  نه بيارّي و سعي يك دو گيا

و بپايان آوه دنباوند آنجا آه مسقط رأس او بود يك شب داشت و با شاهِق آوه فرستاد و 

بچاهي آه معروفست مقّيد و محبوس فرمود، چون هفت اقليم بحكم او شد نشسِت جاي 

خويش تميشه ساخت و هنوز اطالل و ِدَمن سراي او بموضعي آه با نصران گويند ظاهر و 

و گنبدهاي گرماوه را آثار باقي، و خندقي آه از آوه تا دريا فرموده بود پيدا، و معّين است 

ام و آنجا بطواف رفته و عبرت گرفته و فردوسي در  من جمله آن بنوبتها مطالعه آرده

 :شاهنامه ياد آرد، نظم

 )2(نشست اندر آن نامور بيشه آرد فـريـدون فــرخ َتميشـه بـكـرد

هم آن موضع را خوانند و جوي نارون الي اين ساعت برقرارست و بيشه نارون در آتب 

و معمور و از آْن خاليق متمّتع، چون گرشاسف بچين شد فغفور را با بند زرين بر سر پيل 

 .با هشتاد ديگر شاهان بتميشه پيش فريدون فرستاد بر دست نريمان

د بموضعي آه اين ساعت دار ايران بود افگن ، در قديم طوِس نوذر آه سپاهبنياد سارياما 

 آمد آه )3(طوسان ميگويند، و چنان بود آه بعهد آيخسرو چون ازو خيانتي در وجود

فريبرِز آاوس را برگزيده بود بترسيد و بگريخت، با آل نوذر بدين موضع التجا آرد تا 

 رستم زال با لشكر هفت اقليم بيامد، او را بگرفت، پيش آيخسرو برد، گناه او را عفو آرد،

درفش و آفش بدو سپرد و قصر َمشيد و مقّر منيعي آه او ساخته بود هنوز توده آن باقيست 

                                                 
اندر «: اين دو بيت از حديقه سنائي است از ابتداي باب هشتم از آن آتاب در عنوان. 1

نه بكاوه بسعي «: و در آنجا مصراع اول بيت دوم چنين است» بدايت پادشاهي بهرامشاه
 .و ظاهرًا هم همين صحيح است» يك دو گيا

ها اين  نين است، در لغات شاهنامه عبدالقادر بغدادي و ساير فرهنگدر جميع نسخ همچ. 2
 :بيت چنين آمده

 نشست اندر آن نامور بيشه آرد ز آمل گذر سوي تّميشه آرد
به هر حال بيت فوق بشكلي آه . ها مطابق است در شاهنامه نيز اين بيت با ضبط فرهنگ

 .در متن آمده سست است و قافيه آن معيوب بنظر ميآيد
 بظهور: و ساير نسخج در راه، : ب. 3
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 . ميگويند و اين موضع آه اآنون ساري است محدثست)1(لومني دوين

فّرخان بزرگ آه ذآرش برود پادشاه طبرستان بود باْو را آه از مشهوران درگاه بود 

نياد نهد براي بلندي آن موضع و بسياري فرمود تا آنجا آه ديه َاَو ِهراست شهري ب

 باْو را رشوت دادند تا ترك آن بقعه آرد و )3( مردم اوهر)2(هاي آب و ُنزهت جايگاه، چشمه

اينجا آه امروز ساري است بنياد نهاد، چون عمارت تمام شد شاه بيامد آه تا مطالعه شهر 

 او )4(بطريق آمل بديه باوجمانآند، معلوم شد آه باْو با او خيانت آرده، محبوس فرمود و 

را بياويخت، نام اين ديه باو آويجمان ازين سبب نهادند و از آن زِر رشوت ديهي بنياد 

افگند و چون تمام شد دينار آفشين نام نهاد، تا اين ساعت هم ديه معمور ماند هم نام 

 .برقرار

] هاني هاني بي: اهرًاظ [)5(بن يحيي الّرشيد يحيي مسجد جامع ساري را بوقت خالفت هرون

امير آه ذآر وي برود بنياد نهاد و مازياربن قارن باتمام رسانيد و آثار عمارت مازيار 

بيشتر ظاهر است، و گنبد آن چهار در آه در مقابل سراي باوندان نهاد و ملك سعيد 

اردشير غفراهللا ذنوبه آن موضع را باغي خّرم ساخته بود و بيك جانب ميدان و گنبد در 

مياْن منوچهرشاه اساس افگند و بعهد اصفهبد خورشيِد گاوباره خللي يافته بود مرّمت 

آردند، در مقدور هيچ آدمي نيست آه از آن عمارت خشتي جدا آنند از ِاحكام ريخته آه 

 .اند فرموده

 )6(رويان استنداري
 

 

                                                 
 لومن دون: و ساير نسخج ، بآذا ايضًا در . 1
 جايگاهها: ساير نسخ. 2
 شهر: ساير نسخ. 3
 باوآويجان در هر دو موضع: و ساير نسخج ، بآذا ايضًا در . 4
 آذا در جميع نسخ. 5
 ذآر ابتداي عمارت شهر رويان: و ساير نسخج رويان استنداي، : الف. 6
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نكه در ابتداي زمين رويان بعهد فريدون بود، چون سلم و تور ايرج را بكشتند چنا

 او را بحّد لفور بماوچكوه آه ذآر رفت دختري مانده بود )1(بغايت شرح آن رسيد شاهنامه

 و آفريدون چنان پير شده بود آه ابروها بعصابه باز بسته داشتي،

  الذََّهاُب)2(َذَهَب الشََّباُب َو َلْيَس َبْعـــــــــــــــــَد َذَهاِبه ِاالَّ

ج هدر نشود، دختر او را بيكي از برادرزادگان خويش از خداي درخواست آه خون اير

داد، ببرآات عدل و احسان او دعا باجابت مقرون شد، از آن دختر پسري آمد، پيش 

 ايرج و خواهد آينش، چنانكه در )3(فريدون شدند و او را بردند، گفت ماند چهرش چهر

خواست، وافريدون از شاهنامهاي نظم و نثر فردوسي و مؤّيدي شرح دادند آين ايرج باز

 :جهان فاني بسراي باقي پيوست با ذآري چنين، نظم

 ز مشك و ز عنبـر سرشته نبـود فـــريــدون فــّرخ فــرشته نبــود

 تو داد و دهش آن فريدون تويي  نيكويي)4(بداد و دهش يافت او

ر پسر پشنگ افراسياب بطلب ثاِر سلم با لشكر انبوه بدهستان رسيد، منوچهر باصطخ

فارس بود، قارِن آاوه را باقباد آه برادرش بود و آرش رازي و سپاه بمقّدمه گسيل آرد و 

فرمود بدهستان مصاف دهند، چون افراسياب بدانست آه لشكر ايران رسيدند تيزي آرد تا 

و در آتب تازي هست آه اول آسي آه در عالم . بدفعه چند از قارن مالش يافت، ساآن شد

اسياب بود و آن تعبيه اينست آه از زبان خويش چيزي نبشت بقارن آه  افر)5(تعبيه آرد

 بگيرم با تو )6(نامه تو بخواندم و آنچه بهوا داري ما نمودي معلوم شد، چون من ايرانشهر

عهد آردم و از يزدان پذيرفته تسليم آنم، و تأآيدي و مبالغتي بانواع اين غدر فرا نموده و 

صدان ببرند و بعارضي آه معتمد و ُمنهي و ُمشرف منوچهر چنان ساخته آه اين نبشته قا
                                                 

 .بتفصيل مذآور است: و ساير نسخج . 1
 غير: ب. 2
 بچهر: و ساير نسخج . 3
 آن : ساير نسخ. 4
 و غدر ظاهر ساخت: و ساير نسخ ديگر اضافه دارندج . 5
 شهر ايران: و ساير نسخج : آن شهر: الف. 6
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بود رسانند، چون عارض آن نبشته بخواْند و واقف شد و نيز از قارن آزرده بود در حال 

پيش منوچهر فرستاد، با آمالي آه او را بود سخره بند قضا شد و جواب فرمود تا قارن را 

چون قارن را ببردند در مدت . يم آردگرفته با بند بحضرت فرستند و سپهداري بآرش تسل

 افتادند و شهنشاه را )2( و چندان سپاه منهزم با عراق)1(نزديك افراسياب برايشان غالب شد

 آمد و یمعلوم شد آه افراسياب غدر آرد، سپهداري باز بقارن سپرد و لشكر آشيد، بر

چهر چيرگي افراسياب آنجا آه دوالب و طهران است لشكرگاه آرد و هر روز بر منو

 بفرمود تا عمارت قلعه طبرك آنند و اول آسي آه بنياد آن قلعه فرمود او بود، )3(يافت، مي

پناه بطبرك آرد و چون آنجا مقام دشوار شد، شهر در آن تاريخ ] شد[بعد سالي او منهزم 

گويند و تا   آن موضع را دز رشكان ميیمقابل گنبد شهنشاه فخرالدوله بود اين ساعت بر

بن عّباد توده مثل تّلي من ديدم،  د ديالم آل بويه بر همان قرار مانده بود و سراي صاحببعه

منوچهر از طبرك بشهر خراميد و حصار را حصن ساخت و بعد شش ماه آه آنجا نيز 

بودن تعّذر گرفت بشب بگريخت و بطريق الرجان بطبرستان رسيد، افراسياب جهان بسيط 

 :آرد بر او، شعرو عريض چون سوراخ سوزن تنگ 

 َعَلي الَخاِئِف الَمْطلُوِب َآفَُّة َحاِبِل  َآــَأنَّ ِبـالَداِهللا َوْهـَي َعِريضـٌَة

 یبدنبال او بطبرستان آمد، منوچهر بحّد رويان با ديهي افتاد آه مانهير گويند و آنجا غار

نجا نهاد  آوه آه آسي بآخر آن نتواند رسيد، جمله خزاين و ذخاير در آیعظيمست در رو

 بسيار ی شدند و مالهارالحسن بن يحيي العلوي العمعروف بكوچك در اين غا و بعهد

   آباد گويند ازديهاي آمل فرود آمد و تا بعهد)4(برداشته و افراسياب ببقعه آه خسره

ن ديه را عمارت پيدا بود و باالي اين ديه درختي بود آه يبن زيار پدر قابوس ا وشمگير

 گفتند، خيمه افراسياب زير آن درخت زده بودند، دوازده سال آنجا بماند آه )5(شاتي مازُبن

                                                 
 و لشكر ايران را بشكست: و نسخ جديدتر اضافه دارندج . 1
 بعراق: ساير نسخ. 2
 منوچهر:  نسخ اضافه دارندو سايرج . 3
 خسرو: و ساير نسخج . 4
 شائي ناري بنج شاتي بن مازي، : ب. 5
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منوچهر را بهيچ چيز حاجت نبود آه بواليتي ديگر فرستد و آَوَرْد ّاالفلفل، بعوض آن 

 گويند ايشان ميخوردند تا رطوبت غالب نشود بر طبايع، چون افراسياب )1(گياهي آه آليج

لحه رفت بر آنكه بر يك پرتاب تير ُملك آه منوچهر را عاجز شد از يافتن منوچهر مصا

مسّلم دارد و بر اين عهد رفت، آرش از آنجا تير بمرو انداخت، و در بسيار آتب تازي و 

 انداختند، )2(پارسي نظمًا و نثرًا اين تير انداختن نبشتند و بعضي گفتند بطلسم و نيرنج

 را بدان فخر است بر اهل ساير اقاليم يكي و دو تير انداختن است آه عجم. والعلم عنداهللا

 پادشاه يمن بعرب فرستاد آه )3(يزن اين و يكي آن آه شهنشاه آسري َوْهِرز را با سيِف ذي

لشكر حبش هجده سال يمن و آن حدود گرفته بودند و سوادي آه بر الوان عرب غالب شد 

حب شريعت عليه از آن تاريخ است واّال عرب در اصل اشقر بودند و روايت از صا

 وارد، عرب از حبش ذليل شده بودند، و هرز شيخي )4(الّصلوة والّسالم بر تصديق اين

مسّن بود چون صفها برآشيدند ابروها بعصابه بازبست و گفت ملك حبش را بمن نماييد، 

در پيشاني ملك حبش ياقوتي آويخته بود مقدار تخم مرغي، او را باشارت باز نمودند، و 

تيري انداخت بدان ياقوت آمد و بپيشاني رسيد و بقفا بيرون شد، و اين قّصه هرز بنظر 

بعد مصالحه منوچهر و افراسياب آوره رويان پديد شد و . دراز است و از غرض دور

عمارت آن حدود رفت و شاه منوچهر مقام بطبرستان ساخت و چنانكه رفت حّدهاي او پديد 

 .آورد

 شهر آمل
 

 دو برادر بودند از زمين ديلم يكي اشتاد نام و ديگري يزدان، اصل بنياد او آنست آه

شخصي را از آبار ديالم و معروفان آن ناحيت بفتك بكشتند و هر دو برادر شب را شتر 

خويش ساختند و با عيال و اقربا از آنجا گريختند و از ضرورت مفارقت وطن و جال 
                                                 

 .آه در آن اين آلمه بدون نقطه استالف آذا در جميع نسخ بغير از . 1
 نيرنگ: ساير نسخ. 2
 اليزن ذي: در جميع نسخ. 3
 قول: و ساير نسخ اضافه دارندج . 4



    www.tabarestan.info            81 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

د آه معروف و معمور است آن برادر اختيار آردند و بنواحي آمل آمده، و ديه يزدانا با

بنياد آرده و رستاق اشتاد آه هم باقي است برادري ديگر، و اين اشتاد را دختري بود آه 

بند بيدالن بود، و آن عهد را شهنشاهي بود فيروز نام  رويش محراب عاشقان و مويش پاي

 :فرمان فرماي جمله گيتي و دارالملك او بلخ بود، شعر

 )1(َو َواِزْن ِبِه أْرَسَي اْلِجَباِل ِاَذا اْحَتَبي  َأْهَمي الُغُيوِث ِاَذاَحَباَفَواِزْن ِبِه

 )2(شبي از شبها قضا اخترخيال اين دختر بدان تاجور نمود و بر جمال و ظرافت و آمال

بازي مشغول بود، چون دست تقدير از  لطافت او شيفته شد تا بوقت صبح بطّنازي و خيال

آسا يد بيضا بعالميان نمود شاه از عشق آن ماه مست و خراب  يجيب افق آشمير موس

 :صبح آمد و خورشيد  من از من بربود، شعر: برخاست و با خود گفت

 َو ِمْن َسْلَساِل ِريِقَك َقْد َسَقاَنا  اْلَكَري َوْهنًا أَتاَنا َخياُلَك ِفي

  َوْجــُه الصُّـْبِح َبـاَنـاَفَلمَّـا َبـاَن  َو َبــاَت ُمَعاِنقي َلْيــًال َتَمـامـًا 
 خواست آه دل را بعنان آمال از تتّبع آن خيال برگرداند و هيأت آن پيكر را آه بتگر )3(

 و دل را آرميده گرداند مگر اشتعال آن آتش زبانه زن )5( تراشيده بدو نمود بتراآند)4(قدر

 : شعر[را باشتغال امور جهانداري آبي بر سر زند مقدور او نشد 

 ])6(     َفَما َآاَن ِلي ِمّما َقَضي اُهللا عاِصُم َضــي اُهللا َمـاَال َأْسَتِطيـُع ِدَفـاَعـُه َق

 :فضول آن فكرت بّدق و نحول انجاميد، شهنشاه چنان شد آه

 َلَســمَّي َبْعــَدُه اْلَمْعـُدوَم َشْيـئًا  َلـَو انَّ اَألْشَعـِريَّ َرآُه َيـْومــًا
                                                 

هست و از ساير نسخ ساقط و در آن اجتبي الف اين بيت فقط در نسخه اساس يعني . 1
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االنسان رجليه علي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده  دهد، االحتباء هو أن يضّم نمي
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 هرچند: و ساير نسخ اضافه دارندج . 3
 يد قدرت بجاي بتگر قدر: و ساير نسخ جديدهج . 4
در اينجا معني مناسبت ) آن هم باين امال(تبرا آند، و تبرا آند : ، ساير نسخالفآذا در . 5

 تراك آه بمعني آوازي است آه از شكافته شدن و نميدهد شايد تراآندن مصدري باشد از
 آيد و يا آنكه بگوييم آه اصل آن بپراگند بوده است از پراگندن شكستن چيزي برمي

 .ساقطالف قسمت بين دو قالب در ساير نسخ هست و از . 6
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نهان مرا بجان زيان ميدارد و از نحافت بمخافت رسيد، ] راز[ آتمان اين با خود انديشيد آه

 : شعر)1(بر عقل قباي صبر تنگ آمد، چنگ در مشورت زنم،

 َآذِلَك َأْسراُر اْلَهوَي ِاْن َفَشْت َشَفت  اْلَهَوي  َشَفــاِنَي َاْن َاْفَشْيُت ِسـرََّك ِفـي

 : و گفت، شعر)2(لي فرمودموبد موبدان را بخواند و خانه از بيگانه خا

 ِلَلْيــَلِتِه ِفــي ُاْفِقــِه أيُّنـَــا أْضَنـي َتـَأمَّْل ُنحـُو ِلي َواْلِهالَل ِاَذا َبـَدا

 ُنُموًا َو َنفٍسي ِبالضَّني َأَبدًا َتْفَني َعَلـي َانـَّـُه َيـْزَداُد ِفـي ُآـل َلْيَلٍة

ه دلهاي بندگان بأثر تغّيري آه بر ذات موبد بعد تحميد و تمجيد شهنشاه گفت مّدتيست آ

باثبات شهنشاه پيداست در مخلب و منقار ُعقاب غم در ِعقابست و بحكم آنكه گذشتگان گفتند 

سؤال از حال ذات شهنشاه دليل آند بر قصور خرد خدمتكاران آسي را زهره اين انديشه 

شت جهان باز آرد و  از پي)3(نيست، شاه فرمود درين وقت چندي چو فلك قباي اطلس روز

لباس پالس شب درو پوشيد و فرزين چرخ آه ماه خوانند بشاهرخ از جمشيد فلك آه 

خورشيد گويند آاله ببرد و از نور او در شب ديجور خود را آله بست ديده ما از بخت 

 شرري از آوره دل آتشين )4(خشنود بر تخت بغنود، چنانكه معتاد است َمْن َناَم َرأَي اْلأحالَم

ما بتصعيد و تبعيد بطلب مرآز اصلي در قالب عاق گشت و بعيّوق پيوست، بميدان عالم 

غيب جوالن مينمود، چشمش بر چشمه افتاده، بسيار اشجار برسم نوبهار بر حوالي آن 

ُرسته و انواع رياحين و شكوفه چه از خاك دميده و چه از درختان شكفيده، برحاّفات آن 

 :صاّفات شد، شعر

        َواْلمـَاُء َسيَّاُل َعَلـي أْحَجاِرِه  َميـَّـاٌل َعلـَي َرَمَالِتِهالنَّْبُت

 ماه ديدار )6( ياسمين بر دالويز نشاط انگيز شمشاد زلف بنياد لطف)5(دختري سيمين پيكر

                                                 
 .چنك در مشورتي بايد زد: و نسخ جديدهج . 1
 .از اينجا تا آخر قطعه شعر در ساير نسخ نيست. 2
 بيرون: الف. 3
 ) طبع مصر190: 2مجمع االمثال ميداني (از امثال مولده است . 4
اند يعني سيمين  ساير نسخ جميع اين صفات را با الحاق ياء نكره در آخر آنها آورده. 5

 الخ... پيكري ياسمين بري
 شمشاد قدي خورشيد خدي: و نسخ جديدهج . 6
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 برهم )1(نهاد سرين و سينه دل گفتار، هر وقت آه چشمش تيرمژه در آمان ابرو مي خوش

 :ميدوخت، شعر

 َو لِكـْن َمـا لـَــُه َشـْكٌل ُمــَواز الُحْسـِن َبْعضًا   َبْعُضـُه ِفيُمـَواٍز

 )2(ِبها َبْدُعو الُقُلوَب ِاَلي الِبَراِز اْلُجُفوِن ُسُيـوَف َلْحـٍظ  َيُسلُّ ِمـَن

 ها آرده و زلفها پِس پشت افگنده از بيقراري قرار جانها ربوده، تصنيف طّره

 جنبد پيوسته بقصد خون ما مي نبد ج زلف تو آه از راه خطا مي

 جنبد چندين بنگويي آه چرا مي تكـرار اگــر نميكند درس جفــا 

 :هر دو آستين باز ماليده و ساقين بر آشيده، خلخال بپاي و خال بر روي، شعر

 َآِمْسٍك َفـــْوَق َآـاُفـوٍر َنِقـّي  َو َمْوُموٍق َلـُه ِفي الَخدِّ َخاُل

 َفَصاَح الَخاُل َصلِّ َعَلي النَِّبِي  ــِري َلـمـَّــا َرآُهَتَحيَـّـــَر نـاِظ

 آّتان با هزار دل و جان بآب فرو ميبرد و بر سنگ )3(بر اين صفت در آن چشمه ريِس

ميزد، وقت صبح آن شرر بچندين ضرر بقالب من باز آمد و داء سوداء عشق بر من 

ون آنم بقدرت بشري سرسري ميّسر مستولي شد، هرچه ميخواهم دل از جوال آن خيال بير

 نميشود،

 )4(َو َمــا ِلـَداِئَي ِاالَّ َوْصــُلَهـا آِس َماَبْيَن َجْذَبيَّ َداٌء ِمْن َهًوي َعَجيٌب

 : و چنانكه گويند)5(موبد موبدان چون شهنشاه اينجا رسيد چين در جبين آورد

  التَّْثقيِف َوالتَّْقــويِمَاْغَنْت َعـِن َأْضَحْت َقَناُتَك ِفي الِفَخاِر َقَوَيمًة

 َتْهَوي َفَلْم َتْحَتْج ِاَلي التَّْقــويِم َو َغـَدْت َلـَك األيَّاُم قاِضَيًة ِبمـَـا 

بداند آه جهانيان بمكان رفيع و جاه وسيع تو شادمان، و ترا ديو وارونه ] )6(گفت شهنشاه[

                                                 
 )؟(ها بهمين شكل  در تمام نسخه. 1
 . قطعه در ساير نسخ نيستاين. 2
اگرچه ريس باينمعني در آتب لغت بنظر نرسيد ولي واضح است آه مثل ريسمان از . 3

 .مصدر ريسيدن يعني رشتن مشتق است و معني نخ و رشته را دارد
 .هستالف اين بيت فقط در . 4
 .نيستالف از اينجا تا آخر قطعه شعر در هيچيك از نسخ جز . 5
 ساقط استالف ب از قسمت بين دو قال. 6



    www.tabarestan.info            84 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 مشورت از بنده رخصت طلبد بدينگونه دانه غم در دام حيلت فرا نمود، اگر شهنشاه بدين

َمِن اْلَتَمَس ِمَن اإلْخَواِن الرُّْخَصَة ِعْنَد الَمْشَوَرِة َو ِمَن اَألِطّباِء ِعْنَد اْلَمَرِض َو : اند عقال گفته

 آه هرآه )1(ِمَن الُفَقهاِء ِعْنَد الشُّْبَهِة اْزداَد َتَحيُّرًا َو َمَرَضًا َو اْحَتَمَل ِوْزرًا معني آنست

طلبد از دوستان بمشورت و از طبيب ببيماري و از دانشمند بحرام هميشه متحّير رخصت 

َاْحَزُم اْلُمُلوِك َمْن َمَلَك ِجدُُّه َهْزَلْه : آار بماند، جواب بنده آنست آه حكما گويند و بيمار و گناه

قلترين پادشاهان آنست آه جّد  عا)2(َو َقَهَر َهَواُه َرْأُيْه َو َعبََّر َعْن َضِميِره ِفْعُلُه معني آنست آه

 و مراد نفس او و افعال )3(او بر هزل غالب و مالك باشد و رأي روشن او قهر آننده هوا

 ُحبَُّك َآَلفًا )5(َال َيُكوَننَّ:  و عمر ميگويد)4(محكم و متقن او تعبير آننده عقل و بصيرت او،

هللا آه شهريار بچنين بال مبتلي شود َوَال ُبْغُضَك َتَلفًا باقرب مزار و موافقت غمگسار حاش 

َاْلِعْشُق ُشْغُل َقْلٍب َفاِرٍغ، عشق آار دل بيكاران است، َوَال أَراِنَي اُهللا : آه جهان ديدگان گفتند

ِفَراَغَك روزي مباد آه دل تو از صالح عالم فارغ شود، بعد از آنكه جهان و جهانيان شكار 

َزلَُّة الَعاِلِم َال ُتَقاُل : اند ال چگونه گردي، علما گفته خيال مح)6(حالل تو شده باشند تو افگار

معني آنست آه خطاي دانا معذور ندارند، تا بدين غايت ذات بزرگوار از َبَدواتي آه عرب 

 رنود و غربا را شايد )7(گويند َو ِلْلُمُلوِك َبَدَواٌت منّزه بوده است، حديث فسق عشق مصاطب

ّلت و ِعّلت عشق ِذّلت و ضّلت بود و عاشق بقّلت عقل و آّلت نه مجالس ملوك و ادبا را، ز

 :بصر مبتذل، شعر

 )8(َآَأنَِّت َقْد َمهَّْدِت في َخْلِعِه ُعْذَرا َخَلْعُت اْلِعذاَر ِفي ُمَتاَبَعِة اْلَهَوي

 تفاوتي آه در )9(ا، مقّدمهَفر الَقُيخِدة َتجامََِحل اِلّوَا: طبيب را حاضر بايد آرد آه مثلست

                                                 
 يعني بجاي معني آنست آه: و ساير نسخج در . 1
 يعني بجاي معني آنست آه: و ساير نسخج در . 2
 همچنين در جميع نسخ. 3
 هست و از ساير نسخ ساقطالف از اينجا تا آخر آلمه غمگسار فقط در . 4
 يكون: در اصل. 5
 افگار و فگار يعني خسته و مجروح و ريش شده. 6
 مصايب، و مصاطب جمع ِمّصطبه است بمعني سّكو: جمصالحت، : الف، بذا در آ. 7
 .هستالف اين بيت فقط در . 8
 .آه در ساير نسخ نيست» از«و بعد از آن ) چسبيده بمثل سابق الذآر(مقدمة : الف. 9
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ارآان مزاج راه يافته است تواند بود، نبايد آه نقصان و رجحان زيادت شود تا تعديل 

طبايع فرمايد و بزيادت نگرايد، چون ازين فصل فارغ شد برخاست و جاي بگذاشت 

شهنشاه چون سخن موبد شنيد بر خود پيچيد، روزي چند صبر آرد، عاقبت چنانكه حال 

د و بسمع قبول نشنوند از جنون جواني و غرور دلشدگانست آه از سخن عذول عدول آنن

 :نظم: سلطاني بلكه طبيعت انساني ابن آَدَم َحِريٌص َعَلي َما ُمِنَع شهنشاه گفت

 ازين انواع بسيار اوفتادست مرا عشقست و جز من مردمانرا

 ز من آيين اين آار اوفتادست مالمت چون آنم خود را نه ز اول

انان اطراف مثال فرمود تا طلب آن خيال آنند، بحكم فرمان وزرا را بخواند و بجمله مرزب

مجمّزان روانه شدند و عالمي درين تگاپوي و جستجوي جّد نمودند و برنگ و بوي 

نرسيدند، و بهر خبر يأس انطفاء طراوت َبشره و انسكاب َعبره شهنشاه زيادت ميبود، مهر 

به :  خويش خواند و گفتفيروز نام خويشي داشت بقربت و قرابت مخصوص، شبي پيش

 ام درين دنيا رسم عشق من آورده
 )2(َو َطاَلْت َآَمــا َشــاَء النَّــَوَي َز َفَراُتَها  ُضلُوِعي َتَواَلْت ِفي اْلَهوي َحَسَراُتَها)1(

            َتَضـرَُّم َمـا َبْيــَن اْلَحَشـي َو َأَوقـَــَد َنـارًا فـِــي َجَواِنِحَي اْلجـَـــَوي

 )3(َجَمـــراُتـَها

دل ريشي تو بسبب خويشي همانا آه رنجوري مرا زيادت بايد آه باشد، بطلب شفا و 

داروي من ترا آمر بايد بست آه اگر بدست آوري و من زنده مانم از مكافات و قضاء 

 :حاجات تو هيچ فرو نگذارم و اگرنه

 فـُــوُس آـِـــــَراٍم ِمْلئـُـَها َحَســـَراُتُن  الثََّري َفِإْن ِمتُّ َفاْعِذْرِني َفَكْم َغاَب ِفي

تر باد هر موي آه بر  مهر فيروز بپاسخ گفت اوتاد طناب عمر شاه از آوه دماوند راسخ

منابت بنده ُرسته است اگر جاني شود و براي تحصيل رضاي او فدا آنم هم اندآي باشد از 

از حضرت برخيزم ننشينم تا هر قضاء حقوق نعم بسيار شهنشاه آه بر بنده واجبست، چون 
                                                 

 .اين دو بيت در ساير نسخ نيست. 1
 .النودرفراتها: االصل تصحيح قياسي و في. 2
 .و حسراتها: االصل سي و فيتصحيح قيا. 3
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بدسِت زميِن دنيا بپاي باز نكنم و بدست نيارم و بفضل معبود با مقصود بخدمت نرسم اگر 

  شد،)1(در دهان مار و ديده مور بايم

 َوآ ُآُل َلْحَم اْلَكفِّ ِاْن ُآْنُت َاْغَرُث  َفَأْشَرُب َماَء اْلَجْفِن ِاْن َمسَِّني الصََّدي

 :آمد و تني چند از مردان روز نبرد بگزيد چنانكهو در حال بيرون 

 )3( َساِئُر النَّاِس َاْو ُتْسَقي)2(  َتَفرََّق َعْنَها ِاَذا َوَرَدْت َماًء َو ِفي اْلَمآِء ِقلٌَّة

و همه را فرمود تا آمر وفا بر ميان بندند و سپر حيا در روي آشند و از آن جماعت عالم 

 و پاي سپر نشد، گفتند شرق و غرب )4(از شما فرو افتادپيمودگان بپرسيد آه آدام طرف 

عجم و عرب گرد برآمديم جز جزو طبرستان، مهر فيروز هم در آن روز از بلخ رخت 

بربست و عنان براه طبرستان گشاد، شهنشاه ذخاير خزاين بدنبال او بفرستاد تا بشهرستان 

بجمله نواحي آن واليت مال طوسان رسيد، والي آه از قبل شاه آنجا بود بدو پيوست و 

نهايت صرف ميكرد تا يك سال و اند برآمد اثر ابري از آسمان اميد پيدا نشد، از حيلت  بي

 :فرو ماند، روزي گفت

 اد سََِوق َو َف)5(تناء الَمال في اتَك ـرج طمرةلغزفي استعـالء َسَا

د، روي بكنار دريا نهاد، بفرمود تا رخت و بنه آنجا گذارند و تني چند يك تنه با او بر نشينن

 )6(ماندند او با اسب خويش تنها بحّد ديلم ب ياران آنجا ميکبهرجويي آه عبره ميكرد مرا 

رسيد و اسب در جوي راند، پاي گير آمد، اسب رها آرد و بمشّقتي بسيار شناه آنان بكنار 

تا آبي يافت ها شد، ميگرديد  جوي افتاد، نه روي مراجعت بود نه جاي مقام، در آن بيشه

پاآيزه و روشن، انديشه آرد آه البد از عمارت اين آب سايل شده باشد، بر روي آب 

دويدن گرفت بسر چشمه فتاد چنانكه ذآر در ابتدا رفت و دختري ديد بر همان صفت، با 
                                                 

بر فرض صحت متن استعمال الف بايدم، ظاهرًا شكل محفوظ در نسخه : ساير نسخ. 1
قديم اول شخص از زمان حال فعل بايستن است آه بايي دوم شخص و بايد سوم شخص 

 .1 سطر 13رجوع آنيد بصفحه » بايي«همان زمان از اين فعل است براي استعمال 
 عنه: در اصل. 2
 .هستالف اين بيت فقط در . 3
 .افتاده: و ساير نسخج افتاد، : ب. 4
 المر، ساير نسخ اين بيت را ندارند: االصل في. 5
 اهلم: ساير نسخ. 6
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خود گفت اگر جنّيه باشد بكشم اگر آدميست مطلوب منست، شمشير برآشيد و بر سِر چشمه 

 گرفته، گفت اي جوان )1(ظر افگند، مردي خوب ديد نيام شمشير بزر درشد، دختر برو ن

تو چه آسي و ترا چه نامست و اينجا چه ميكني آه مثل تو بدين جايگاه عجب است، مهر 

ام و مسكن  یام تو مرا از حال خود و نژاد معلوم آن، گفت من نيز آدم فيروز گفت من آدمي

 و مادر دارم و برادران بسيار، )2( پدر و برادر اومن همين جاست و مرا دو پدر است يعني

مهر فيروز گفت اگر بر تو گران نيايد مرا بكران مقام شما تواني برد، دختر بسبكي از آب 

بيرون آمد و او را تا بسرسراي خويش ببرد و درون رفت، مهر فيروز ساحتي با راحت 

 : گفت، شعر)3(ديد

         َاْلَيـْوَم َبـْرُد َحـَراَرِة اَألْآبـَاِد  ُفـَؤاِد َاْلَيـْوَم َيـْوُم ُسـُلّو ُآـلِّ

مادر از دختر سبب آمدن پرسيد، حال مهر فيروز شرح داد، فرمود آه بيرون شود و او را 

درون آورد، دختر بر آن جمله آرد، چون مادر او را بديد ترحيب و بشاشتي نمود و آهتر 

 باز خواند، چون برسيدند بر مهر فيروز سالم پسر را پيش شوهر و برادران فرستاد تا

آردند و انواع تكلف در آرامت و ضيافت او تقديم داشتند و برسم ديلم تا سه روز از او 

هيچ سؤال نكردند و مهر فيروز از مردمي و دلجويي ايشان عجب ميداشت چون سه روز 

جاي چگونه افتادي آه نه بگذشت گفتند با چندين بها و زيب و فّر و جمال و آمال بمثل اين 

ام از خواّص شهنشاه  سلطاني است و نه لشكري و نه جنسي مانند تو، گفت بدانيد من مردي

عالم و از خويشان او براي رياضت نفس بتماشا بشهرستان طوسان آمدم آه شنيده بودم در 

ان دنيا براي شكار موضعي از آن بهتر نيست، با بعضي از خدم روزي برنشستم و شكارآن

بدين مقام رسيدم آه دختر شما را ديدم و ياران من بهر جاي بماندند و اسب من در اين 

دانيد من آسي نباشم آه شما را از من عار آيد يا بمال و عدد  جوي غرق شد، اآنون شما مي

شما احتياجي باشد، اگر اليق دانيد دختر را بمن سپاريد، پدر و مادر و برادران گفتند هر 

                                                 
 در زره : الف. 1
 برادر پدر: ساير نسخ. 2
ساعتي : اند ساير نسخ از اينجا تا آخر بيت عربي را ندارند و بجاي اين فقره افزوده. 3

 .قرار گرفت
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 تو و )2( از فضل و ُنبل منصب)1( تو دليل بر آرم مخبر تو است و ادب تو منبيءآينه منظر

 )3(ما را بمثل تو چگونه ميل نباشد اما حال ما و افتادن بدين طرف آن بود آه در مقدمه

اشارت و مشورت او ابتداء هيچ مهّم روا نداريم و  رفت و ما را برادري بزرگتر است بي

. ر تشريف موافقت ارزاني داري آنجا شويم و برو عرض داريمنزديك بما نشسته است، اگ

مهر فيروز برغبتي صادق سپاس داري نمود، با همديگر پيش يزدان رفتند، چون او را ديد 

در اآرام و اعزاز و اجالل اهمال ننمود و پرسيد از برادر آه موجب ِانعام نقل اقدام اين 

 مهتر چيست آه، بيت

 ناگاه بخان عنكبوت آمد پيل دليلبي هيچ بهانه و بي هيچ 

ديدار يافتمي، ] )4(شرافت[بايست فرمود تا من بخدمت شتافتمي و  اگر مهّمي بود اعالم مي

برادر ماجراي حادثه و حديث رغبت خطبت مهر فيروز معلوم او گردانيد، فرمود آه 

بينم  ل ميترجمان نهان مرد آرم و احسان و ادب و امان او بود، من درين مرد خصال اجما

 ميگردد، اجابت آنيد مگر خير و فراغ )5(آه بحرآات و سكنات و سكوت و آلمات متّرشح

خاطر ما را سببي بود، باّتفاق يكديگر عهد بستند و عقد را زمان طلبيدند چون ازين انديشه 

مهر فيروز فارغ شد آسي جست آه بشهرستان طوسان فرستد و أحمال و اثقال و ِجمال و 

را باينجا نقل آند، يكي را از برادران دختر پديد آردند، چيزي نبشت بمتوّلي ِبغال او 

 و خدمتي )6(]فرستد[طوسان آه من بدولت شهنشاه مقصود يافتم حالي ُمسرعي بحضرت 

آه نوشتم روانه آند و برادري ديگر را بطلب ياراِن بازمانده فرستاد تا همه را هدايت 

                                                 
 مبني، تصحيح متن قياسي است: در جميع نسخ. 1
هست و در آنجا نيل آه محّرف نبل است بمعني الف فقط در » نبل منصب«جمله . 2

 نجابت و بزرگواري 
مقدمه يعني سابقًا و پيش از اين و استعمال اين آلمه بهمين معني در آن ايام معمول . 3

بقلم عالمه مفضال آقاي يط  س رجوع شود بمقدمه جلد دوم جهانگشاي جويني(بوده 
 )قزويني

 .ساقطب و الف و نسخ جديده هست و از ج اين آلمه در . 4
 موشح: الف. 5
 نيستالف اين آلمه در . 6
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 شهنشاه خبر )1(سيد بحكم اشارت او مجّمز فرستاد وآرد، چون نوشته بمتوّلي طوسان ر

ها با  هللا آه بمقصود رسيديم، فرمود تا بخروارها زر و جواهر و جامه المّنه: يافت و گفت

ها زنند و در تعظيم و اجالل  مهد و عماري پيش مهر فيروز فرستند و بجمله ممالك آذين

خدمت مهر فيروز رسيدند يزدان و چون اين جماعت ب. دختر تقصير و اخالل جايز نشمرند

اشتاد و تعلقان او از حشمت و عظمت مهر فيروز واله و متحّير ماندند و بزانوي عذر 

آمدند و تا اين غايت مهر فيروز بر زفان نرانده بود آه دختر براي خدمت شهنشاه ] در[

آردم و خواستم، ايشان را گفت شما را مژده باد آه من رغبت بشما براي وصلت شهنشاه 

مرا فراغتي است و قّصه خواب همچو آب بريشان خواند، مسّرت و بهجت زيادت شد، 

چون شهنشاه بمعاينه مقارنه دريافت و مشافهه بمفاآهه رسيد . دختر را بتعجيل گسيل آردند

 و توالي ليالي )2(امفرمود آه اوست آنكه خيالش بمن نمودند، و بر تزايد اعوام و تعاقب اّي

بود تا شهنشاه روزي در اثناء محاوره و  صادقه بزيادت و مستحكمتر ميمماشقه و م

تر و بشره  تر و دهان خوشبوي مشاوره ازو پرسيد آه زنان واليت شما را چشمها خوب

جاُيد فّرخ خسرو خداي : ترست موجب و سبب چيست، دختر بلغت خويش جواب داد آه نرم

وج ُا اج تاوستان آّتان و زمستان پرنيان  اج بامدادان سفر دين چشم افردانوشه ور جاوي

پوشين تن افروج، ُا اج سير و انكسم خوردن دمش افروج، شهنشاه گفت شادباش اي حكيمه 

اآنون مراد خويش بخواه، دختر گفت شهرستاني فرمايد آنجا آه پاي دشت است بآب هرهز 

هري بنياد نهند، بدان و نام من برنهد، شهنشاه مثال داد تا چنانكه مراد اوست بآب هرهز ش

مكان قّياسان و مهندسان برفتند، براي آنكه آنجايگاه مرتفع بود آب هرهز نتوانستند افگند، 

قضا را هم در آن سال او را پسري آمد، خسرو نام نهادند، شهنشاه را تمّني آرد آه مرا با 

دند آه اين همان موضع فرستد آه آوردند چه آب و هواي بلخ مرا سازگار نيست، باز نمو

موضع را آه او فرمود آب هرهز نميتوانند برد، دختر گفت پس پاي دشت، تا امروز بپاي 

دشت نام او بماند و آثار آن بنياد تا بعهد ما باقي بود و پديدست و آن جايگاه را آه دختر 

                                                 
 چون: ج. 1
 اعوام ايام و تعاقب: بو الف در . 2
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اختيار آرده بود شارستانه مرز ميگويند اين ساعت، بعد از آن از آنجا فرمود تا با اين 

وضع آه اين ساعت شهرست نقل آنند، مهندسان بيامدند و بنياد شهر بدين موضع آه م

اسبانه سراي ميگويند فرو نهادند و اول آن جايگاه را ماته گفتندي، اين ساعت مسجد جامع 

 بود، در عهد يزدادي اندآي از آن )1(است و چشمه آب بود آه مستنبط او بكوه وند اوميد

ه، آبي خوش و خنك و جاري چنانكه بچالبه سر چهارپايان را آب ظاهر بود پِس مقصور

آب ازين جوي دادند و چون شهر را بنياد نهادند باروي حصار از خشت پخته آردند 

چنانكه سه سوار همبر برفتندي و خندقي ژرف گرداگرد شهر بزدند عمق سي و سه َاَرش 

چهار در برين حصار بدست، و ِ يك )2(بأرش مّساحان و عرض يك تير پرتاب و قعر

البحر خواندندي و مساحت شهر چهارصد  الجبل، باب باب جرجان، باب گيالن، باب: نهادند

ها برين قرار بماند، و قصر آمل آه زن فيروز بود اينجا آه اين   زمين بود، سال)3(گري

 ساعت آوچه گازران ميگويند پس َرْسته بّزازان بود و دخمه نيز همانجا، بعهد ملك سعيد

اردشير خاك شويان دو نيزه باالي آن زمين فرو رفته بودند و عمارت بسيار ظاهر شده و 

الجمله عمارت شهر در مدت حيات فيروز برين قرار بماند،  في. دخمه و گور باديد آمده

چون او درگذشت و پسرش خسرو بنشست در تحصين و عمارت مبالغت نمود و بيرون از 

 خود آرد تا از اطراف مردم رغبت وطن بدو آردند و خندق قصرها ساخت و دارالملك

اآابر و ملوك براي جوار پادشاه باغ و سراي و بازار و مستغّل بنياد نهادند حصاري ديگر 

از گل بفرمود آردن و گرداگرد اين عمارات نو آشيد مابين الّسوَرْين رارَبض گفتندي و 

ي آهن اين ذآر بسيار يافتم نبشته، معني ها  و در قباله)4(هرچه بيرون سوِر گل بود َزَهْق،

آمل بلغت ايشان آهوش است و هوش و مل مرگ را گويند و بدين آنايت است از آنكه ترا 
                                                 

 وندا اميد: و نسخ جديدهج . 1
عد از ذآر عمق در جميع نسخ، همچنين است و معلوم نشد آه غرض مؤلف از قعر ب. 2

 چيست،
گري است بمعني جريب و ظاهرًا جريب  جريب، صحيح: جگز، : بگزي، : الف. 3

گري است و هزار جريب را آه نام يكي از نواحي معروف مازندران است مؤلف  معرب
 .در همين آتاب مكرر بلفظ هزارگري ياد آرده

ت نزديكتر باشد و رمق، ظاهرًا ضبط متن بصح: جدهق و در : الفدر . بآذا در . 4
 خوف و خطر زهق در عربي بمعني سرزميني است مطمئن و بي
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 .مرگ هرگز مباد

اند آه چون اصفهبد مازياربن قارن سورهاي آمل خراب ميكرد بر سر دروازه   آورده)1(و

 متوّلي آن خرابي بفرمود تا بشكنند  يافتند سبز، سر او بقلعي محكم آرده،گرگان بستوقًه

لوحي بيرون افتاد آوچك از مس زرد برو سطرها بخّط آستج نبشته، آسي را آه بر آن 

 نگفت تا بتهديد و وعيد )3( استفسار طلبيدند)2(ترجمه واقف بود بياورند بخواند، هرچند

ن آند سال واسر نبرد،  آنند و هر آه اي)4(نيكان ُآنند و َوذان: انجاميد گفت برين لوح نبشته

 بردند و هالك آردند )5(همچنان آمد سال تمام نشده بود آه مازيار را گرفته با ُسّر مْن َرءآه

الّرشيد سنه سبع و سبعين و مايه بنياد  باّيام هرونمسجد جامع و آيفّيت آن حكايت برود، و 

ن جايگاه بخرد اّول بن نهيك بود و خواست اي بن عثمان افگندند و متوّلي عمارت ابراهيم

الفقيه انبارك نام مسلمان شد او را مبارك  بن هرون مسّلم نشد تا آن وقت آه بحّد ابوالحسن

نام نهادند، سراي خويش بفروخت، بعِد او هرآس بتّبرك ميفروختند، چون عمارت تمام شد 

 ميّسر نشد، ، وضع و تعيين بحقيقت]بود[و خواستند تا قبله پديد آنند چهل شبانه روز باران 

بحدس و تخمين فرو نهادند و بهاي اين موضع آه جامع است هشت هزار و سي و دو 

دينار برآمد، و طول مسجد نود و سه ارش بود و طول َسمك ده ارش و در و سيصد هزار 

 بود ديگر آالت بريْن قياس بايد فرمود و چهل و هفت هزار و )6(و ششصد و چهل فرسب

رت صرف شد و بوقت فيروز شاه آه باني اصل بود از حّد سيصد و چهل دينار بعما

گرگان تا بحّد گيالن و موقان بر ساحل دريا خندقي آشيده بود و هنوز اثر آن خندق ببسيار 

مواضع طبرستان ظاهر است و فيروز آنده ميگويند و يزدادي در تصديق اين معني 

ي صاحب عيال يك گري زمين نهادند مرد و بوقت آنكه اساس شهر آمل مي. مبالغتي نمود
                                                 

 مثل: اند ساير نسخ افزوده. 1
 .هرچه: الف. 2
 آردند: ساير نسخ. 3
 بدان: ساير نسخ. 4
 سّر من رأي: و نسخ جديدهج . 5
و نسخ جديده و ج هرسب، ظاهرًا صحيح همين فرسب است مطابق ضبط : بو الف . 6

 :تبر باشد آه بدو بام را بپوشانند و ثقل همه بروي بود، رودآي گفتداري س«آن 
 »23فرهنگ اسدي ص  از گرانيت گر شوي بر بام بامهارا فرسب خرد آني
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 او بود برو تكليف فروختن آردند گفت هرگز نفروشم، فرزندان )1(ملك داشت آه َرزاِن

حرمت شوند،  ِملك اسير مانند و بي دارم و درين شهر توانگران جمع شوند، فرزندان من بي

واب ميان من و شما حاآم و قاضي عدل شهنشاه است؛ پيش فيروز شاه اين حكايت نبشتند ج

گويد بايد آه اول او را چندان مال دهند آه از جمله توانگران شود و  فرمود آه راست مي

 .بعد از آن تصّرف آنند بملك او

 

 ريجهتشهر
 
 
اشتقاق نام او از توران جير است، بعهد فّرخان بزرگ با ترآان مصالحه رفت آه ضريبه 

ل برآمد در بندها و مسالِك بستانند و بطبرستان تعّرض نرسانند، چون دو سا] خزينه[

و ِاتاوه تهاون نموده، و بعد تحصين ] خزينه[را استواريها آردند و بأداء ضريبه ] ممالك[

 و مخارج واليت از هامون برخاسته و بموضعي آه فيروزآباد )2(مضايق و تمكين مداخل

ان آمدند  ترآان چون خالف وفا بدانستند بطبرست)3(گويند بحّد ِلفور باز شده و نشسته،

ُوصول گفتند پادشاه را، بدين موضع آه شهرست لشكرگاه ساخته و بهر طرف بغارت و 

تاراج تاختن ميبردند تا شبي فّرخان بر سبيل شبيخون تاختن بسر ايشان آورد و ظفر يافت، 

صول را با جمله حشم ُترك بكشتند چنانكه پشته پشته از آشته با ديد آمد و باقي آه از 

ب بودند بكمينگاه گرفتار آمدند و طمع ترآان از طبرستان منقطع شد، اين لشكرگاه غاي

 .موضع را شهر ساختند و توران جير نام نهادند

                                                 
از آن، رزان در صورت صّحت ضبط متن بمعني درختستان : ج، در بو الف آذا در . 1

 و باغ است
 و مكمن و مداخل: بو الف . 2
 .و بمعسكر خود بنشست: و نسخ جديدهج ته، نوش: ب: نبشته: الف. 3
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 شهر مامطير
 
 

اشتر نخعي و سپاه  بن اميرالمؤمنين علي عليهماالسالم بمامطير رسيد و مالك چون امام حسن

 ايشان را ذآر باقيست مالكه عرب با او بودند بعهد خالفت عمر، و هنوز بآمل معسكر

بن علي عليهماالسالم دلگشاي  دشت ميگويند، آن موضع آه مامطير است بچشم امام حسن

ُبْقَعٌة : ها و ارتفاع بقعه و نزديك بساحل دريا ديد گفت ونزه آمد، آبگيرها و مرغان و شكوفه

عهد محمدبن خالد آه والي َطيَِّبٌة َماٌء َو َطْيٌر، از آن تاريخ مختصر عمارتي پديد آمد تا ب

واليت بود، بازار فرو نهاد و بيشتر عمارت فرمود در سنه ستّين و مايه مازياربن قارن 

 .مسجد جامع بنياد نهاد و شهر گردانيد

 

  بيرون دربند)1(
 
 
و شهرهايي آه بيرون دربند تميشه است آنچه معتبرست و بطبرستان منسوب و متّصل 

نياد افگند و مساحت دايره او چهار فرسنگ بود و هميشه گرگانست گرگين بن ميالد ب

نشستگاه مرزبانان طبرستان آنجا بود، چون گرگين مقام آنجا ساخت خربندگان او 

شد   مّدت عمارت زيادت ميلآمدند و مقام و خانه ساخته، بطو بچراخور باستراباد مي

تان است بطول و عرض استرآباد نام نهادند، و از دينار جاري تا بمالط آه حّد طبرس

آوهها آشيده ازري و قومس تا ساحل دريا جمله معمور و ديهها بيكديگر متّصل بود 

                                                 
در عوض اين . ذآر تفصيل شهرها آه بيرون دربند تميشه است: و نسخ جديدهج در . 1

 ندارند» آنچه«دو نسخه ابتداي سطر بعدرا تا 
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 شهر بود درون دربند )1(منفعت نيافتند، و بيست و هفت چنانكه يك بدست زمين خراب و بي

 : و منابر بود بدين تفصيل)2(تميشه آه جامع و مصّلي و بازارها و قضاة و علما

 

 كهستانب بهامون 
 

 آالر، رويان، نمار، آجويه، ويمه، آمل، ساري، مامطير، رودبست

  الجمه، شارمام، الرجان)5(شلنبه، وفاد،  مهروان، اهلم،)4( تريجه، ميله،)3(آرم،

 )7(اميدواره آوه، پرّيم، هزارگري  شالوس،)6(پاي دشت، ناتل، آنو،

  لمراسك، طميش يعني تميشه)8(محوري،

سي هزار درم بود ] يك صد و[د اّيام طاهرّيه شش هزار بار هزار و و خراج طبرستان بعه

 ]:بدين تفصيل[

از ساري تا تميشه هزار بار هزار و ششصد هزار، مامطير و تريجه سيصد هزار و هفتاد 

هزار، آمل هزار بار هزار و چهارصد هزار، شالوس سيصد هزار، رويان نهصد هزار، 

 . هزار بار هزار و دويست هزارالرجان سيصد و شصت هزار، دنباوند

وضياع طبرستان بر سه قسمت بود و محصول آن باّيام طاهرّيه هفت هزار هزار و نهصد 

                                                 
 بيست و هشت: و نسخه جديدهج . 1
 آذا در جميع نسخ. 2
 اررم: جآب رم، : ب، الفآذا در . 3
 30رجوع شود بحدود العالم ورق (مثله : جمثل، : ب، )بدون نقطهولي (الف آذا در . 4

 )الف
 دباد: جو ياد : ب. 5
 اين سه نام فقط در الف هست و از ساير نسخ ساقط. 6
بخط آاتب اصلي پس از تمام شدن اين فهرست دماوند را هم ج بخط الحاقي و ب . 7

 اسم است نه بيست و هفت 29 آمده شاملالف اند، بهر حال اين فهرست چنانكه در  افزوده
اند يا اين  يا بيست و هشت، يا بعضي از ناسخين اسامي ديگري را بر اين فهرست افزوده

 .اسامي بعضي مرآبند از دو نام بشكل نسبت يكي بديگري
 بيخوري: ج، بو الف آذا در . 8
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 ]:بدين تفصيل[درهم بود 

هزار هزار و ششصد : اّيام مازيارّيه هفتاد و دو پاره ديه بودالمعروف بحوز و خالص 

 درهم،

 سيصد هزار درهم،: يدآه خليفه از اصفهبد خرشيد خرالمعروف بمأمونيه 

 هزار هزار و سيصد هزار،: غّالت مصايد ماهي و مرغ دريا و اوديه

 پانصد هزار درهم،: هزار پاره ديه: سفحّيه اميدواره آوه ولفور و حدود ملك مازيار

 هزار هزار درهم: ضياع آه محمدبن عبداهللا طاهر را بأقطاع دادند

 . درهمهزار هزار: غالت سليمان بن عبداِهللا طاهر

جمله دخل طبرستان از خراج و ضياع و رسومات بعهد طاهرّيه سيزده هزار هزار و 

 .ششصد و سي هزار ديه بود خالف محصول بيرون تميشه

 

 

 

 

 باب سيوم

 در خصايص و عجايب طبرستان
 

 

األّيام هميشه طبرستان اآاسره و جبابره را پناه و آهف و ملجأ و معقل بود از  از قديم
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متناع و توّعر مضايق، و مانند خزانه آه آنوز و ذخاير آنجا فرستادندي، و حصانت و ا

جهانداري آه دشمن برو غالب شدي و بر روي زمين ديگر اقاليم مقام نتوانستي فرمود  هر

براي امن بدين زمين آمدي و از مكايد دشمن فارغ بودي، و مملكتي منفرد بود و پادشاه 

ز آه از ديگر واليت آورند حاجتمندي نبود، هرچه در يكي، و اهل طبرستان را بهيچ چي

معموره دنيا موجود باشد براي تعّيش درو حاصل و چندان گياه تر و تازه در آّل فصول و 

اوان و آبهاي صافي خوشگوار و انواع نانهاي پاآيزه از گندم و برنج و جاورس و الوان 

و طعامهاي لذيذ و شرابهاي گوشتها و طيور و وحوش خالف آنچه بديگر واليات باشد 

مرّوق از زرد و سرخ و سپيد ملّون چون شنبليد و لعل و گالب و بصفا و رّقت چون اشك 

آور چون وصل معشوق و آم غائله چون صحبت مصلحان و بسيار قّوت و  عاشقان و نشاط

صداع خمار و خوشبوي چون مشك اذفر، و زمستان طبرستان چون خريف  منفعت، بي

 و تابستان همچون ربيع و جمله زمين او رياض و حدايق آه چشم اّال بر ديگر مواضع

سبزه نيفتد، شهرها و رستاقها بيكديگر مّتصل، ينابيع وقنيات از سنگ آبها بر سر 

ريزه روان، آوه و دشت و دريا مجموع، هواي او بر مهّب شمال معتدل و نرم اّال  سنگ

غ و غيم در بعضي اوقات بيشتر از آن باشد آنست آه بسبب قرب دريا و بسياري آبگير مي

 .آه بديگر واليت

بن عبدالحميد الّلمراسكي القاضي حكايت آرد بجهت  و ابو عبدالّرحمن محّمدبن الحسن

اهللا از پدر خويش از شيوخ متقّدم آه در حّد  بن محّمد اليزدادي رحمه ابوالحسن علّي

يار مال و چهارپاي و تجّمل و با آبر بن زردستان نام مردي بود بس لمراسك شهر خواستان

سن و تجربت و خرد، فرزندان و بنو اعمام شايسته داشت همه در طاعت و متابعت او 

آمر بر ميان جان بسته، و بر آن ديوار آه نوشروان عادل آرده بود، و ذآر آن برود، 

سلف معمار، چون اصفهبد فّرخان بزرگ ساري بساخت و خندق فرمود و  خلفًا عن

ستاقها پديد آورد و از جمله نواحي خاليق روي بحضرت نهادند و بر اصفهبد ثناها گفته ر
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 آن عمارت فرموده جز اين شهر خواستان، تا بر رأي )1(و بر تصويب رأي او بر تجديد

ملك عرض داشتند آه شهر خواستان از وفود و حشر تخّلف نمود و موافقت روا نداشت، 

رت ظاهر شد و فرمود آه دو سوار بفرستند و او را بر خاطر اصفهبد اثر غبار غي

چون سواران بدو رسيدند مهماني و جشن ساخته بود و مهتران حوالي . حاضر آورند

بخانه او نشسته، فرزندان را گفت تا ايشان را فرود آورند و آنچه عزيز داشت و شرط 

رمود تا متاع پادشاه باشد بجاي آرند، و او پنهان در سراي رفت و ف مراقبت حرمت

هاي پشمين و ابريشمين و قزين و آّتاني و پنبه و انواع نانهاي پاآيزه و  طبرستان از جامه

الماء و گوشتهاي   حلو و حامض و بنات ضرع و بنات)2(حلواهاي گوناگون و ريصارهاي

هاي تر و خشك و شرابهاي الوان مختلف و  صيد قديد و مرغان خانگي و هوايي و ميوه

 جز بطبرستان نباشد گرد آوردند و در جوالها نهادند و هم در شب بر نشست آه رياحين آه

قضا را در آن روز سماط بزرگ ببساط باز آشيده بودند و اصفهبد . روز بود بساري رسيد

اي اهل : بر تختي بلند شده و خطبه بر رسم ملوك ميكرد و در اثناء و خالل سخن گفت

ديد در گوگاه دنيا افتاده نه ذآري از شما و نه رغبتي طبرستان بدانيد آه شما جماعتي بو

ها، با وحوش و سباع آرام يافته و از  مردم اقاليم را بدين واليت، اوطان شما در ميان بيشه

رسوم مردم و خفض عيش و لين مالبس و مرآب از اسبان تازي و استعمال طيوب 

 ساخته تا محّط ِرحال اآابر و خبر، من شما را بآسايش و مكارم اخالق داشتم و شهرها بي

تّجار گردد و از جايهاي دور نفايس و رغايب پيش شما آورند و از جمله مذآوران و 

معارف دنيا گرديد و شهرهاي شما در عداد آيد، همانا اين شفقت و تربيت بجاي خويش 

حاضران مجلس از هر طرف بدعا و تحسين و ثنا و . آردم و مستحّق شكر و سپاس باشم

ين برخاستند اّال شهر خواستان، نه برخاست و نه زبان جنبانيد و اصفهبد ديده برو آم

گماشته بود، چون ازو هيچ نشنيد و انكاري بر اسارير جبين او پيدا ديد آواز ديد آه ترا چه 

زبان شدي و چون مار پيچان، شهر خواستان لبّيك گفت و برخاست و  افتاد چون ماهي بي

                                                 
 تحويل: و ساير نسخج . 1
 ريصار معرب ريچال است بمعني مربي و ترشي. 2
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ت اگر پادشاه اجازت فرمايد سخن گويم، فرمود آنچه حّق باشد باز زمين بوسه داد و گف

شهر خواستان آن ده خروار بار آه آورده بود پيش آورد و بگشود، بعد از آن گفت . نپوشد

اصفهبِد اصفهبدان تا دوران جهان بَود باقي باد، اي جماعت مجلس يك ساعت گوش بمن 

ك از آن مأآوالت و مشروبات و ملبوسات از داريد و اينكه من عرض ميكنم ببينيد و يك ي

جوالقها ميگرفت و عرض ميكرد و بعد از آن گفت ما مردماني بوديم در اين واليت 

مستغني از آنچه از ديگر واليت آورند و خداي تبارك و تعالي فارغ گردانيده و بكفاف 

نه منازعي نه قناعت گزيده و در فراخي و راحت روزگار گذرانيديم، نه مانعي نه حاسدي 

آسي بر اسرار واليت واقف، نه خلقي را بما رغبت نه ما را بكسي حاجت، سراي و 

مزارع و شكارگاه داخل خندق، بر هر دو فرسنگ رئيس و مهتر و دهقاني مقتدي و مطاع 

نشسته، اين پادشاه و شهريار آه آامكار باد و دولتيار جمله غربا و بيگانگان را بر ما و 

واقف و خبير گردانيد و هتك استار احوال ما آرد و خصما و نزعا با ديد اسرار واليت 

روي ] مردم[آورد بعد از آنكه از ممنوعي هيچ آفريده درين واليت نتوانستند آمد، امروز 

بما نهادند و مقام ميسازند سخت زود باشد آه با ما در خالف آيند و منازعت و مخاصمت 

 گردانند و مخّلفان و اعقاب ما را آواره آنند، حاضران و پيش گيرند و اين ديار بر ما تنگ

اصفهبِد اصفهبدان را معلوم شد آه حّق و صدق ميگويد، او را اصفهبد تصديق آرد و گفت 

ُقِضَي اَألْمُر َوَال َمْدَفَع َلـُه : چون اينجا رسيد چاره چيست بعد ازين، شهر خواستان گفت

نشود و اگر پيش ازين با من مشورت رفتي من راه اْلَيْوَم، اين رفت و دريافت ميّسر 

و صالح و عّفت . شاءاهللا باقبال پادشاه جز صالح و فايده نبود نمودمي و راي زدمي، ان

پيش ازين بذآر شاه پيروز و ] ايشان[زنان طبرستان ديانت و امانت و نيكويي و پاآيزگي 

الك آورده است آه حكما جمع  در آتاب مسالِك مم)1(آمل رفت، و عبدالّرحمن بن خّرزاد

                                                 
در جميع نسخ و صحيح عبيداهللا بن خرداذبه فاضل معروف صاحب آتاب مسالك آذا . 1

)  از چاپ ليدن172ص (الممالك است و اين فقره در مختصر آتاب او آه بطبع رسيده 
آأّنها الّسماء للخضرة و قصورها : هست با اندك اختالفي و اين عبارت در آنجا چنين است

 و سورها الشمس لالعتناق] آذا[عتراض الكواآب لالشراق و نهرها المجّرة لال
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 بن )1(شدند بر بهترين مواضع نزه و با تمّتع آه طبرستانست و سمرقند، و حصين

 :منذرالّرقاشي براي بعضي از خلفا و صف سمرقند آرده است

ْطَباِق و بزرجمهر را َآَانََّها السََّمآُء ِفي اْلُخْضَرِة َو َنْهَرُه اْلَمَجرَُّة ِلْلِإْعِتَناِق و ُسوَرَها الشَّْمُس ِلْلِا

َآاْسِمَها َطَرٌب َو ُبْسَتاٌن، و عبداهللا بن قتيبه گفت او را : انوشروان از طبرستان پرسيد گفت

تبرستان ميبايد گفت آه همچنانست آه بتبر پيراسته، َسْهِليٌَّة َجَبلَيٌة َبْحِرّيٌة ِغياِضّيٌة َفِجَباُلَها 

ِغياُضها اِألْهِلَها ِخَزاَنٌة َو َنْهُرَها َلُهْم َمْتَجٌر َو َمِصيٌد َو َسْهُلَها اْلِجَناُن ِلُمُلوِآَها َمْنَعٌة َو َوْزَرٌة َو 

َيِسيُر اْلُمَساِفُر َعَلي ُبُسٍط من الُخْضِر ُمَنْمَنَمٍة ُمَوشاٍة ِبَأْنَواِر الرَِّبيِع ِطيِب اْلَبَنْفسِج َو ُعُيوِن 

اِر َتْحَت ِظَالِل اَألْشَجاِر َعَلي َأْغَصاِنَها َعَساِآُر الطَّْيِر ِلُكلِّ َطْيٍر النَّْرِجِس َو َطَراِئُق ِتْلَك اَألْنَو

ِمْنَها َلْوٌن ِمَن اللَباِس ُمْؤِنٌق َو ِصْنٌف ِمَن الصَِّفير ُمْطِرٌب َيْقُصُر ُدوَنُه ُآلُّ َعْزٍف َو ِمْزَماٍر 

ْنَهاِر َتْذُآُرَك ِمَن اآلِخَرِة اْلِجَناِن َو ُتَجّلي َلَك َجّنَتْي َسَبٍأ ُمَتَدّلَياُت اَألْعَناِب َواَالْثَماِر ُمطَِّرَداُت اَأل

 .َقْبَل اْلُكْفَراِن

ابوالحسن يزدادي گفت پيري صد سال خراساني جّواب آفاق يافتم آه گفت اقاليم سبع را 

طواف آردم و عمر بسّياحي سياه آرده مثل طبرستان واليتي براي آسايش و امن و 

ي و پاآيزگي نيافتم و اگر آسي گويد جايي ديگر تواند بود نه از بصارت و عيش خوش

 :بصيرت گويد و مقّلد باشد، شعر

 

 

 

 

 َو َداُر ُقْوِمي َبْيـَن َاْثَنـاِء الـرَُّبي  ِمـْن َطَبِرْسَتاَن ِبَالُد َمْعَشـِري

 َها اْلَعَصيَاْلَقي َنِشيطًا ِفي َرواِبي  َمِديَنٌة َخْضـَراُء َمـْن َجاَوَرَها 

 َتْجــِري َو َاْعَالَها الثَِّماُر ُتْجَتَني  ُتـَري الـزُُّروُع َتْحَتَها ِمَياُهَها 

  َسِفـيـَنـٌة ِاَذا َجـــَري َاِواْرَتَســي ُمْشِرَفُة اْلَعْلَيا َعَلي اْلَبْحِر ُتِري
                                                 

 ُحضين : در اين خرداذبه. 1
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 ْهَجـٍة ِلَمــْن َدنـَـاِالـَــي ُذَراهـَـا َب  َآَأنَّمـَــا َجنـَّـاُت َعــْدٍن ُنِقـَلـْت

  َنْمَنَمهـَـا نـَـْوُر َرِبيــٍع َو َوشـَــي ِفْطَرُتَها السُّْنُدُس ِفي ُخْضَرِتَها

 َآَأنَّهـَـا َرْوُض ِجنـَـاٍن ِفــي َسبـَـا َو َطْيـُرَها َتْعـِزُف ِفي َأْغَصاِنَها

 نباشد چون ماران هرگز درو ماران آشنده و آژدم و شير و ببر و سباع و حشرات موذيه

هاي عسكر و رتيال  سجستان و هندوستان و آژدم نصيبين و قاشان و جاشك و موقان و ملخ

و آيك اردبيل و سباع عرب و تمساح مصر و آوسه بصره و قحط شام و گرماي عمان و 

سيراف و اهواز، و اجماع اهل عالمست آه براي مقام متجّمل را مثل طبرستان طرفي در 

ها و نيها و حشايش و ادويه دشت و آوه و آانهاي  ست، مباحات از هيزم و ميوههمه دنيا ني

گوگرد و زاج و سنگ سرمه، و ببسيار جايگاه معادن زر و سيم آه درويش را سبب 

منفعت است و تعّيش و توانگر را تجارت و منال، و انواع طرايف آّتاني و پنبه و قز و 

ّين و پشمين آه شرق و غرب عالم از آنجا  بر اصناف مختلف زر)1(صوف و آوردينها

 .برند

ويزدادي آورده است آه در عهد اّول براي اطلس و نسيج و َعّتابِي پيش بها و انواع ديباج 

 و سقالطون ُمرتفع و شراب گران قيمت و آافوري آه وراي آن نباشد بنيكويي و )2(بهايي

هاي و  ر از جهرمي و قاليخوبي و بردهاي ابريشمين و پشمين و باريك و أنماط ستب

هاي بغدادي و حصيرهاي عّباداني بطبرستان آمدند و از آنجا باقصي  محفوري و آبگينه

بالد دنيا جلب آرده آه در همه آفاق مثل آنكه آنجا يافتند نبود، و بازار متاع سقسين و بلغار 

لب متاع ايشان تا بعهد ما آمل بود و مردم از عراق و شام و خراسان و حدود هندوستان بط

سقسين از آن ] آه[بآمل آمدندي و بازرگاني مردم طبرستان ببلغار و سقسين بود بحكم آن 

لب دريا در مقابل آمل نهاده و چنين گويند آه چون بسقسين آشتي رود بسه ماه برسد و 

چون از آنجا آيد هفته، آدينه آنجا نماز گزارند و آدينه ديگر با هلم باشد از آنكه چون 

                                                 
لباسها، آوردين بكاف عربي قسمي از پارچه پشمين يا نوعي از گليم : و ساير نسخج . 1

 :بوده است، خاقاني گويد
 سندس خضر از پالس عبقري از آوردين حاجت گفتار نيست زانكه شناسد خرد

 .هايي يعني قيمتيبيش بها يعني گران قيمت و ب. 2
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آيي بنشيب، و زنان باشند در طبرستان آه بروزي بحسن  روي بفرازست دريا و چون ميمي

صنعت دست پنجاه درهم آسب آنند و هرگز درو درويشي ُمْدِقع چنانكه در ساير بالد 

 . يافت نشود)1(باشند

الوطن است هر روز  آنند آه وقتي طبريي بمّكه متأّهل شد و چنانكه عادت حّب حكايت مي

 شهر خويش سخن گفتي تا روزي بر زبان او گذشت آه از آمل هرگز آسي بمفاخرت

درويش سائل نبيند، مردم مّكه هّمت بر آن گماشتند آه تكذيب دعوي او را برهاني نمايند تا 

وقتي از اوقات يكي را يافتند و پيش او آورده، پرسيد از آن سائل آه از آملي، گفت آري 

 آوي، همه نشان شهر بداد عاقبت مرد طبري پرسيد آه ام و محّله من حازمه من از آمل

بشهر تو دامن را چه گويند گفت دامن، ديگر باره پرسيد آه جيب را چه گويند گفت جيب، 

زاده نيستي و او را سوگند ميداد، سائل گفت حّق باتست  فرمود آه تو دروغ ميگويي طبري

 متأّهل شدم و نشو و نما يافته، او من رضيع بودم از شهرري مرا مادر و پدر آنجا بردند و

را پرسيدند آه ترا چگونه معلوم شد گفت بآمل دامن را ُلنبر گويند و جيب را گريون و 

اهللا خود نه بر رعايا و نه  خراجهاي طبرستان سهل و آسان باشد و بعهد ملوك باوند رحمهم

مرا و اشه ملوك و بر معارف و ارباْب خراج نبود، و آبهاي آن واليت مباح باشد و همي

اصفهبدان طبرستان بزرگوارتر از همه بودند و خلفا و سالطين و اآاسره و جهانداران 

رأي و مشورت ايشان و موافقت آاري پيش نگرفتند و براي اولياي عهد اّول بيعت  قديم بي

ازيشان طلبيدند و با دوست و دشمن زندگاني بموافقت آردند و علما و آّتاب و اطّبا و 

 آه )2(اند و هر يك را الّنظير بودند و بعضي ازين جماعت مان و شعراي ايشان عديممنّج

بروز نكبت پناه بطبرستان آردند ياد آرديم بعد از آنكه ذآر منوچهر و فريدون رفت در 

 .مطلع اين باب

و چون رستم زال دستان را اآوان در ديا افگند بساحل درياي طبرستان آه قلزم ميخوانند 

افتاد مردم را حال خويش معلوم آرد، او را تربيت آردند و در تعّهد او مبالغت بيرون 
                                                 

 در جميع نسخ همچنين است. 1
و بعضي از اين «اين نسخ جمله . و هر يك از شاهان: ، ساير نسخالفآذا در . 2

 .را ندارند» اند جماعت
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نموده و بمال و چهار پاي و خدم و حواشي و آالت و اسباب پادشاهي مدد آرده و پسر او 

پيمود، عاقبت بزمين رويان   بطلب او توران و ايران و هند و روم جهان مي)1(سرخاب

و ميان ايشان بحكم آنكه يكديگر را نشناختند مصاف رفت، بليكش موضعي است بهم افتادند 

سرخاب ازو زخم يافت بپدروعيد آرد چنانكه در شاهنامه مكتوبست پدر را معلوم شد آه 

اول برد، چون بساري رسيد آنجا آه قصر طوس بود زپسر اوست، تابوتش برگرفت آه ب

گويند گوراو آنجا  و مي. يفتادفرو نهاد تا آه حرارت هوا آمتر شود برگيرد، خود اتّفاق ن

چون اسكندر بر زمين پارس مستولي شد دارا بن داراب ازو گريخته پناه بطبرستان . است

 من تنگ آني، )3( آه هفت آشور زمين َاَور)2(آرد و پيش اسكندر پيام داد آه گير

 )4(فرشواذجر را چه آني و دز دارا را من بكوه تاجي وادارم بويشه ترك بدريا و خزر،

و بعهد خسرو پرويز آه . تاسنه احدي عشر و سّتمايه هجرّيه قلعه دارا معمور بود بعهد ما

خال او گستهم بسبب آنكه برادرش را بندويه نام خسرو دست و پاي بريده بود و او 

بخراسان نايب خسرو بود ازين خبر يافت بگريخت، بطبرستان آمد تا خواهر بهرام شوبينه 

ندويه او را بفرمود آشت و غير ازين با او هيچ بدست نداشت و را خسرو بفريفت و ب

 .بشاهنامه شرح اين حكايت مستوفي آورده است

سليان نام بعهد اآاسره پناه بطبرستان آرد و بدين موضع آه قلعه آيسليان است خانه ساخت 

سنه  و بطبرستان آيه خانه را گويند و قلعه بدو موسوم است، از آن تاريخ تا بعهد ما در

 )5(.معمور بود اين قلعهثلث عشر و ستمايه 

                                                 
 سهراب: ، ساير نسخبو الف آذا در . 1
 گيرم: الفهمه نسخ باستثناي . 2
 بر: ، ساير نسخالفآذا در . 3
بويشه نزديك بدريا، معني اين جمله : و ساير نسخج ، بويشه ترك بدريا و خزر: ب. 4

 .درست مفهوم نشد
بالفاصله دنبال همين مطلب قسمتي از اوايل باب چهارم را آه در ذآر معارف الف در . 5

طبرستان است بدون تناسب آورده، بعد بذآر عجايب طبرستان پرداخته و قسمت ابتداي 
ناقص و ترتيب آن مغشوش بود ما الف موضع باب چهارم را اصًال ندارد، چون در اين 

 .از نسخ ديگر تبعيت آرديم
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 عجايب طبرستان
 

الكاتب در آتاب فردوس الحكمه آورده است آه از ديه  بن َرّبن آوه دماوند است آه علّييكي 

َاْسْك تا قّله بدو روز شوند و او همچون گنبدي مخروط است و بر همه جوانب او ابدًا برف 

گري زمين هيچ جاي برف نايستد بزمستان و تابستان و  باشد اّال بر سر او، مساحت سي

آنجا ريگ بود چنانكه چون پاي بر وي نهي فرو شود و چون بر سر آوه ايستي بر آن 

 سي سوراخ )1(است،رها چون پشته نمايد و درياي خزر در مقابل او راستا  ريگ همه آوه

اي عظيم با سهم ازين در سر اين آوه باشد آه دود آبريت از آن بيرون آيد و آوازه

سوراخها شنوند از لهيب آتش آه حقيقت شود آه در جوف و ميان آوه آتش است، و هيچ 

شايد  و ميگويند آبريت اصحاب آيميا مي. حيوان قرار نتواند گرفت از سختي باد آه جهد

المعالي يزدادي آورده است آه جواني بود پسر امير  و در عهد قابوس شمس. يافت

و . ، آنجا آبريت احمر بدست آورد و زر ميكرد تا پادشاه را معلوم شد بگريختآاخواندندي

در اخبار اصحاب احاديث چنانست آه صخر جّني صاحب انگشتري سليمان النّبي 

اهللا عليه چون او را سليمان بگرفت آنجا محبوس آرد و از حّق تعالي عّز اسمه  صلوات

الّصلوة  مايد، و از امير المؤمنين علي عليهدرخواست آه تا بقيامت او را آنجا عذاب فر

 .والّسالم همچنين وارد است باسانيد صحيح

 )2(اّما احوال بيور اسب و حكايات او آه مأمون عبداهللا خليفه تفّحص حال او فرمود و بعهد

 آه در آتاب نيروز و )3(الكسروي بن عيسي هرمزد شاه و خسرو پرويز و حكايت موسي

و حكايت آنيزك و حّرةاليسعّيه چون از عقل دور است و از اخبار مهرجان آورده است 

 .اصحاب شريعت منقول نيست ترك آردم تا خوانندگان بر تكاذيب حمل نكنند
                                                 

 راست ايستاده: و ساير نسخج سّيار است، : ب، الفآذا در . 1
 و بعد: ب، )؟(و ساير نسخ الف آذا در . 2
 السروي: تصحيح قياسي، در جميع نسخ. 3
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 )1(و در اخبار مجوس و هرابده ايشان چنانست آه نوشروان عادل معتمدي پيش او فرستاد،

فت آسري انوشروان، بر پاي چون او را يافت سالم آرد، گفت ترا آه فرستاد پيش من، گ

خاست و دعا گفت و سه چيز بقاصد دادبمهر، گفت اين هر سه بخدمت او برد و بگويد تا 

مرا آزاد آند و اين سه معجون يكي براي دفع پيري بخورد و يكي براي هضم طعام و يكي 

چون پيش نوشروان آوردند و در آن نگريد عجب آمد و گفت ما را . براي قّوت مجامعت

دين معاجين حاجتمندي نيست چه پيري وقار و فّر و زيب مرداست، آاشكي پير شدمي تا ب

شكوه و هيبت و بهاء من در دلها زيادت گشتي، اما مجامعت و رغبت بكثرت معاشرت 

معذاهللا چه آن معني نقلست از صّحت عقل و ثبات با حالت جنون و سبكساري، اگر نه 

 بودي هرگز مرا اختيار نيفتادي و ميل نبودي، ليكن براي بقاي صورت انساني و تناسل را

حديُت گوارش طعام تا بيشتر خوردم چون حاصل آن جز زيادت زيارت مبرز نيست زهد 

و امساك اوليتر، اگر نه براي سّد رمق طبيعت انساني باشد هيچ عاقل چون بهيمه بعلف 

ن حرامزاده براي هالك خوردن نبايد رغبت آند، و با آنكه اين همه هست شايد بود آه آ

داده باشد پس بفرمود تا آنچه براي پيري آورده بودند ُمهر برگرفتند و در سرسگي سپيد 

فرو ماليد هر ساعت سر سگ بزرگتر ميشد و ورم ميگرفت تا چندان گشت آه لويدي، و 

 .بر سنگ ميزد تا جان بداد، نوشروان فرمود تا سگ را پنهان جايي بخاك آنند

پادشاهي بود آه او را ماهيه سر گفتندي، سري آوچك داشت و هيچ : جايبالع اخري من

موي بر سر او نبود، تابستان و زمستان ابدًا دستار بر سر پيچيده داشت چنانكه هيچ آفريده 

بن خداد، و بعضي ميگويند  سر او نتوانست ديد آه چگونه است، جهودي بود نام او شمعون

خ آذين، مادري داشت روزبنت خورشيد نام، محتاله ساحره بن فّر آه مجوس بود نام او بايي

ايست آه اين  آه در زمانه مثل او نبود، موضع ايشان بچهار فرسنگي آمل بكنار دريا بيشه

ساعت او را َاسي ويشه ميگويند، و قصر و سراي او بديهي بود آه اآنون نيز معمور است 

                                                 
 پيش آه فرستاد در تمام نسخ، همچنين است، معلوم نيست آه نوشروان معتمد خود را. 1
 )؟(
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د پشته عظيم بلند و تند است آه اآنون ماهيه  ميخوانند، ميان ديه آيلنگور و شيرآبا)1(ويلبر

سري دز ميخوانند و در حوالي او خندقي ژرف و درو آِب ُمطحلب بسيار آه هرچه 

دورافگني بزمين نرسد، واّال بزورق نشايد گذشت، اگر وحشيي در آنجا افتد هرچه حرآت 

 آه نرگس بيش آند بزمين بيشتر فرو شود و از آن جانب آه مهّب شمالست عرصه دارد

 انجير خسرهاني بودي )2(مفّتح فايق رويد آه در جهان ببوي آن نرگس نيست و بديه ويلبر

و ماهيه سر آه پادشاه بود ظالمي جّباري طاغي عاتي مستبّدي آه اهل . بهتر از حلواني

واليت ازو ستوه شده بودند و مالهاي بسيار جمع آرد و در زير بناهاي آن موضع دفن 

بن محمدبن نوح ابوالعباس آه والي طبرستان بود پيري صد ساله از  د عبداهللاآرد، و در عه

آن ناحيت پيش او آمد و نشانها داد، ابوالعباس جمله قّياسان را با امناي خويش بويلبز 

فرستاد تا آن گنجها بردارند و بسيار آوشيدند و مالها صرف آرده و روزگار دراز بدان 

سيدندي آه عالمات آن ظاهر شدي از جوانب درهم مشغول بوده هر وقت بموضعي ر

افتادي و مردم را هالك آردي، هيچ علم و حيلت سودمند نيامد تا عاقبت ابوالعباس ترك 

 .فرمود

اند آه بعضي از اآاسره معتمدي پيش ماهيه سر فرستاد آه بخدمت ما آيد و اگرنه  و آورده

دند و فرمود تا در تعّهد مبالغت نمايند و با تو خطابها رود، رسول را بدان جايگاه فرود آور

 و وحوش و طيور آواز ندادندي، )3(الماء طلسمي ساخته بود آه بروز هيچ بزغ و بنات

چون شب درآمدي چندان آوازهاي مختلف دردادندي آه صورت افتادي آسمان و زمين آن 

هوشان موضع در جنبش آمدند، چون رسول آسري آن شب هول و رستاخيز بشنيد چون بي

اندبشب، گفت بروز آجا باشند،  سراسيمه پرسيد آه اين حالت چيست، گفتند نگهبانان ملك

چون رسول آسري باز شد اين حال عرض داشت، او را گفتند . گفتند بروز آسايش ميكنند

و بتاريخ برامكه چنانست آه . تو اين حالت بخواب ديدي و خيال بستي آه ببيداري يافتي

                                                 
 ويلير: و ساير نسخب ، الفآذا در . 1
 ويلير: و ساير نسخب ، الفآذا در . 2
ثمارالقلوب للثعالبي ص، (الماء من السّمك والّطير والّضفاد ع  الماء هي ما يألف بنات. 3

220 ( 
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بن مروان بود و در آن آتاب اّول اين  ب انگشتري برمك عبدالملكاين ماهيه سر صاح

حكايت نبشتند و نزديك من دروغست سبب آنرا آه ماهيه سر پيش از عهد مبارك صاحب 

شريعت بود و عبدالملك از خلفاي بنوامّيه است، و بسيار حكايت يزدادي از ماهيه سرو 

 است، بسبب )1(ات و افسانه عجايزپادشاهي او در آتاب خويش آورده است آه همه خراف

 .آنكه نامعقول بود ترجمه آن نرفت

 

 )2(حكايت[
 

بن عبدالملك در مسند خالفت متمّكن شد گفت چنانكه امارت  اند آه چون سليمان آورده

. بطريق ارث بمن رسيده مرا وزيري بايد آه وزارت ابًا عن جدٍّ هم بدو مفّوض شده باشد

وصوف باشد آن برمك است و در آن محل برمك بشام گفتند مردي آه بدين صفت م

سليمان رسول در عقب برمك ببلخ فرستاد، برمك از راه طبرستان . مراجعت نموده بود

متوّجه بغداد شد و در آن حدود گويا با يكي از ملوك مازندران اتفاقًا صحبت افتاده بود و 

رمك در انگشت ملك ملك بر روي زورق بعيش مشغول داشت، چون مالقات واقع شد ب

انگشتريي ديد آه نگين آن بغايت نيكو بود، ملك بفراست دريافت، در ساعت از انگشت 

بيرون آورد و در بحر انداخت، برمك بسيار از آن متغّير شد و بعد از آن ملك از خازان 

ُدرجي خواست و دو ماهي زرّين بقدر انگشتي بيكديگر مّتصل بيرون آورد و در عقب آن 

ي بدريا انداخت، بعد از آن دو ماهي زرّين از آب بيرون آمدند انگشتري بدهن انگشتر

گرفته، ملك آن خاتم را پيش برمك نهاد، القّصه برمك از آن تعّجب بسيار نمود و چون 

                                                 
 عجايب : در اصل. 1
لحاقي باشد هست بهمين جهت شايد اب اين حكايت و حكايت بعد فقط در نسخه . 2

مخصوصًا ذآر بغداد آه در آن تاريخ هنوز بنا نشده بوده در اين حكايت اصلي بودن آنرا 
گويد آه چون حكايت دروغ بود نقل نكردم  بيشتر مشكوك ميسازد و خود مؤلف هم مي

نويسد در صورتيكه در اين حكايت  بعالوه مؤلف نام خليفه معاصر برمك را عبدالملك مي
 .لملك استبن عبدا سليمان
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بخدمت سليماِن عبدالملك آمد خليفه را چون نظر بر برمك افتاد تغّير تمام يافت، هرچند 

هشت و وحشت خليفه بيشتر ميگشت، چون خواست مصافحه برمك بخليفه نزديكتر ميشد د

آند سليمان دست در آشيد و گفت اين شخص را از پيش من دور آنيد، برمك را بيرون 

ندما ازين واقعه سوال آردند، خليفه گفت چرا برمك زهر با خود آورده مگر انديشه . بردند

ه واقف شد زهر از خود باطل و خيال محال در خاطر گذرانيده، چون برمك ازين واقع

دور ساخته بخدمت خليفه درآمد و بعرض رسانيد آه سّنت وزراي قديمست آه پاره زهر با 

خود ميدارند آه اگر قضا را در حادثه يابلّيه افتند آه بدادن مال آن قضيه را دفع نتوان نمود 

يفه اين خل. و موجب استخفاف گردد آن زهر را برمكند و خود را بدين صورت نجات دهند

سخن را ازو بپسنديد گويند آن روز بدان آلمه برمك َعلم او شد، و بعد از آن برمك 

استفسار نمود آه سبب اطالع خليفه برداشتن زهر چه چيز بود، خليفه گفت دو مهره از 

خزانه اآاسره بدست من افتاده آه بر بازوي من بسته، خاصّيت اينها آنست آه چون زهر 

 حرآت آيند و هرچند زهر بدارنده مهر نزديكتر ميشود جنبش ايشان پيدا شود ايشان در

بيشتر ميشود، چون تو بمجلس من آمدي ايشان در حرآت آمدند و بجايي رسيد آه چون دو 

چون . قوچ آّله برهم زنند ايشان برهم ميخوردند، مرا معلوم شد آه تو با خود سّم داري

 ماهيان زرّين آرد، متعجب شد و بعد از آن خليفه تمام فرمود برمك آغاز حكايت دريا و

رسول پيش ملك مازندران بطلب آن ماهيان زرّين فرستاد تا آوردند و بكّرات مشاهده آن 

 ])1(.نمود تا واضح شد

، بناحيت اوميدواره آوه چاهي است آه آنرا ويجن چاه گويند آه پايان آن پديد عجيبة اخري

ند و درهم بسته فرو گذاشته، بقعر آن چاه نرسيد، نيست، بنوبتها خروارها رسن آنجا برد

چون سنگها دراندازند ساعت بساعت آواز ميرسد تا آنوقت آه از بعد آواز منقطع ميشود، 

و پيوسته ازين چاه بادي خنك و خوشبوي بموسم تابستان بيرون ميآيد و در حوالي آن چاه 

                                                 
المخلوقات زآرّياي قزويني  حكايت بعد تقريبًا بعين و باسم و رسم منقول از عجايب. 1

المخلوقات بعد از  و چون آتاب عجايب)  از چاپ آلمان128رجوع شود بصفحه (است 
ماند آه آاتبي مضمون اين حكايت را از آن  تاريخ طبرستان تأليف شده ديگر شّكي نمي

 . تاريخ طبرستان خود الحاق نموده استآتاب گرفته و بنسخه
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ند براي خوشبويي چوب و بتابستان  بامها از آنجا آورد)1(درختان باشند آه َفرَسب و پلور

 .چون بر آن چوبها نشينند خنكي يابند و مرغاني آه سّقا خوانند پيوسته بر آن درختها نشينند

، بناحيت رويان ديهي است معروف آه آنرا سعيد آباد خوانند، هر آودك آه بفصل ُاخري

ن عادت رفت آه تابستان آنجا از مادر جدا شود و در وجود آيد بكودآي بميرد تا چنا

 .مادران بوقت وضع حمل نقل آنند با مواضع ديگر بموسم تابستان

، بناحيت آالرديهي است دلم گويند هر آرا بدان ديه بزايند عمرش از بيست سال ُاخري

 برنگذرد،

گري زمين بود، برنج درنشاندندي از  ، بناحيت ناتل ديهي است مندول گويند، شصتُاخري

د آمدي آه آن برنجستان را تمام بودي و بآب برو راست آردن آن زمين چندان آب پدي

 .حاجت نبود و بوقت درودن دگرباره آن ناپديد شدي

، و هم بناتل ديهي بود نگارستان گفتند، بر سر آوهي ازين ديه سنگي بود و در ُاخري

حوالي آن سنگ صحرا و بيشه پنج فرسنگ باشد از آمل تا آنجا، ازين سنگ پنج سنگ آب 

چون زالل بيرون آمدي، هر وقت آه تابستان گرمتر بودي آن بيشتر ترّشح آردي و هم

 .بزمستان يك قطره نيامدي

 گويند او را اگر او را بدست مالند و )2(، در نواحي آمل گياهي است آه آنديه رويهُاخري

ت مالند انعاظ گيرد و ورم آند و دو چندان شود آه بوده باشد، بعد يك ساع در قضيب مرد

 .برقرار آيد، و آن گياه را برگهاي خردك باشد

، قصبه شالوس خاصّيت او آنست آه پوستهاي آدمي سپيد آند، اگر آنيزك آابلي و ُاخري

 .هندي يك سال آنجا مقام آند چون رومي و ُصقالبي شود، و اين خبر مشهور است

ان باشد و ، بونداد هر مزد آوه جايگاهيست آه درو چاهيست، چون امساك بارُاخري

آب اهل آن ناحيت سير بسايند در آن چاه افگنند، از آسمان باران آيد و  هاي بي سال

 .اند آه هر آه سير بسايد در آن سال بميرد آزموده

                                                 
 .معني اين آلمه در فرهنگها بدست نيامد و معني فرسب سابقًا ذآر شد. 1
 آنديه زومه: و ساير نسخج ، بو الف آذا در . 2
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، باوميدواره آوه گياهي است آه او را آوتر نيز خوانند هر آه او را برآند خندان ِاّما ُاخري

نان و بكسي دهد تا بخورد آن آس آه خورده باشد آ گريان يا سخن خوب گويان ِاّما بازي

 .چندانكه در شكم او باشد بر آن صفت باشد آه آننده بود

 گويند، بعهد يزدادي )1(، بنواحي طبرستان جايگاهي است آه آنرا با ايزه آوهعجيبة ُاخري

 دربند بود آنجا و فيروزآوه گويند، بدان آوه پيوسته آوهي ديگر است آه درو زهر قاتل

 .ميرويد، بناحيت رودباِرين بنبل رويد

 رويد چنانكه بمّكه و ايشان آن را مشكواش ميگويند و )2(ِخر ، بونداد هر مزد آوه ِاْذُاخري

 .سازند دست اشنان از آن مي

گويند، چون  ، بسياه رود نزديك جمنو بديه دنگي گردابي است آه آتر گرداب ميُاخري

 آرد آنجا فرو نهاد و دفن فرمود پادشاهان باوقات  جمع)3(اسكندر رومي مالهاي بسيار

بن آاآي بود، بسيار مال بر آن  بسيار حليت آردند تا بردارند روزي نشد و آخرين ماآان

خرج آرد و آبها بيفگند و حيلتها بكار آورد تا بجايي رسيد آه گچ و خشت و اثر عمارت 

 و جمله را ناپديد گردانيد، و ماآان پديد آمد، گفتند فردا بمقصود رسيم، آن شب آب فرو آمد

آن شب بخواب ديد آه بيهوده بجان مگرد آه براي تو ننهادند، دست از آن باز داشت و بعد 

 .ازو آس را هوي نيفتاد

 ، هر بيست و پنج سال البد قحط بباشد و نرخ گران شود اگرچه سهل بودُاخري

 :اعر طبري گويدحكايت اژدهاي سام نريمان آه جّد رستم بود و ش اخری،

 )4(بدليرِي اي سِوم  َتنه َهشتر بر بِوم

چنان بود آه بشهر ياره آوه اژدهايي پديد آمده بود آه پنجاه گز بود و آن نواحي تا بدريا و 

صحرا و آوه و وحوش از بيم او گذر نتوانستند آرد و واليت باز گذاشتند و او تا بساري 

حال عرضه داشتند سام بيامد اژدها را از دور بيامدي، مردم طبرستان پيش سام شدند و 

                                                 
 .پانيزه آوه: ساير نسخ. 1
 فارسي ديگر اذخر فريز است. 2
 دنيا: ب. 3
 .يعني از دليري اين سام تنه اژدر بر زمين است. 4
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بديد، گفت بدين سالح با او بهيچ بدست ندارم، سالحي بساخت و اژدها آن وقت بديه االرس 

نزديك دريا بود، او را بجايگاهي آه آاوه آالده ميگويند دريافت، اژدها سام را بديد حمله 

آرد آه هرآس آه با سام بودند از آورد، سام عمودي بر سر اژدها زد آه فرو شد و بانگي 

هول آن بانگ بيفتادند و ُدم خويش گرد ميكرد تا سام را در ميان گرد، چهل گام سام باز 

جنبيد بعد از آن هالك شد، هنوز بدان موضع سبزه البته  پس جست، اژدها تا سه روز مي

 .نميرويد و اثر برقرار است

 



 

 )1(باب چهارم

 ا و زهاددر ذآر ملوك و اآابر و علم

 و معارف و آّتاب و اطّبا و اهل نجوم و حكما و شعرا
 

 تر پادشاه بعهد او نبود و چون بروزگار او بود آه ازو آافياصفهبد مازيار از متقّدمان 

رسيم معلوم شود، روزي رايض او بر اسبي نشست از آِن او، ميگردانيد پرسيد آه درين 

ل اين اسب نباشد چه عيب داند آسي در اسب هيچ عيب ميداني، گفت در همه جهان مث

او، مازيار گفت در هر دو اشتالنگ اين اسب مغز نيست، اصفهبد بفرمود تا اسب را 

و همچنين براي او وصف آردند در . بكشتند و اشتالنگ بشكستند هيچ درو مغز نبود

طخيرستان در گّله فالن آس اسبي هست بصد هزار درهم، جماعتي را آه باسب خريدن 

هارت و بصارت داشتند مالها داد و باسب خريدن ميفرستاد، فرمود آه اّول بطخيرستان م

و نگذارم آه [آن اسب بخرند، چون آنجا رسيدند خداوند اسب گفت همچنين بگّله فروشم 

و اعضا و قوائم متناسب بود، پيش اصفهبد ] )2(بر نشينند، اسب بغايت نيكو و شايسته

ست فرمان چيست، جواب نبشت البد خداوند اسب تا عيبي در نبشتند آه حال بر اين جملت

آن نبيند شرطي چنين نكند، بايد آه شما در ديدن اعضا و تناسب خلقت احتياط تمام بجاي 

آريد و مال بدهيد بدان قرار آه آمند در او افگنيد، اگر دو گوشها راست آند و نظر تيز 

                                                 
ترتيب اين باب بكّلي مغشوش است، قسمت اول اين باب را تا آخر ذآر الف در . 1

السّيداالمام ابوطالب الثائر در جزء باب سوم بالفاصله بعد از ذآر قلعه آيسليان آه 
آورده و بعد از آن قسمتي )  از همين چاپ82رجوع آنيد بصفحه (بمازيار تعلق داشت 

 آن افتاده سپس ذآر عجايب طبرستان بدون ايراد آه راجع باصفهبدان است بكلي از
عنوان باب چهارم ميآيد و پس از تمام شدن عجايب طبرستان در آنجا معارف طبرستان 

را ما از روي نسخ ديگر مرّتب الف هاي ساقط از  مذآور است، ترتيب اين باب و قسمت
 .آرديم

 .افتادهالف قسمت بين دو قالب از . 2
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گيرد بيع درست باشد و اگر چون آمند تيز ميان هر دو دست ميزند و دنبال در خويشتن 

نهد و پهلو ُپر ميكند و هر دو گوش فرو ميافگند بعيب  بگردن او افتد گردن بر آمند مي

رد آنند وا لبته نخرند، چون نبشته بخواندند و تجربت آردند همان آمد آه او گفت و 

ها آه  معاني نبشتهبن َرّبن را خليفه بعد ازو بديوان انشاء خويش بنشاند،  و علّي. نبشت

نبشت، ازو پرسيدند چرا چنين است،  مينوشت آمتر از آن آمد آه بعهد مازيار براي او مي

آردمي، بدانستند فكرت مازيار  نبشتي من با تازي گفت آن معاني او بلغت خويش مي

تر بود، و احوال ُمكاري و بخششي آه او را آرد بوقت آنكه او را گرفته بسّرمن رآه  قوي

 .برود] )1(جمله در جاي خود[ند برد

اند آه در بأس و بسالت او را مقابل رستم دستان  گفتند پادشاهي بود آوردهَالندابن سوخرا 

نهادند، يك شب چهل فرسنگ بدنبال گوزن بدوانيد و چون بحّد رزميخواست رسيد سيالب 

 و گاو آمده بود، همچون دريا جوي ميرفت، اسب در آن جوي انداخت و با آران آمد

آه صيت مردانگي ونداد هرمزدبن الندا  و پسر او )2(.يد است بورجبكشت، او را گفتند مّؤ

او داستانست و آنچه او آرد و فراشه و شيطان فرغاني را آشت تقرير افتد بموضع 

و چون هرون بري رسيد مأمونرا بفرستاد تا در دامن او نهند، ذيهها آه محصول . خويش

د هزار درهم بود بمأموران بخشيد، و بوقت آنكه فراشه را بكشت آن هزار هزار و ششص

الجبال پيش او آمد بياري، دو دانك از غنايم فراشه بدو داد و چون  اصفهبد شروين ملك

الّرشيد بعد قتل فراشه بري رسيد ونداد هرمزد استقبال آرد، چشم رشيد بدو رسيد او  هرون

گرفت با لفاظ تازي، بدانست آه از خشم و ستيز را فرا ارعاد و ايعاد و ابراق و تهديد 

ميگويد، روي بهرون آرد و گفت من تازي ندانم اّما معلوم ميشود آه اميرالمؤمنين را بر 

مشفقانه ميفرمايد، اين معني چرا  بشره مبارك تغّير ظاهر شده و در حّق من آلمات بي

و بطوع و رغبت بيكره و آنوقت آه بكوهستان خويش بودم نفرمود، امروز آه من منقاد 

اجبار اختيار خدمت آردم و ببساط او حاضر آمده در بزرگي نخورد آه با مهمان و 

                                                 
 .نيستالف  در قسمت بين دو قالب. 1
 :ورج يعني قدر و مرتبه، اميرالشعرا معّزي ميگويد. 2

 وي بعدل و نامداري تالي نوشيروان اي پورج و آامكاري ثاني اسفنديار
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خدمتكار ناخوانده چنين گويند، خليفه پرسيد آه او چه ميگويد، ترجمه سخن عرض داشتند، 

هرون خجل شد و گفت حّق با اوست، مرتبه او زيادت گردانيد بفرمود تا بالشي آوردند آه 

دان نشيند چون پيش او بردند آه فرو نشيند فرا گرفت و بر سر خويش نهاد، گفت بالش ب

اميرالمؤمنين تشريف باشد بر سر اوليتر، وقت آنكه برخاست هرون فرمود تا بالش 

برداشتند و با او بخانه بردند، و روزي ديگر بحضرت رسيد، نشسته بود عّم رشيد درآمد، 

اّال ونداد هرمزد آه التفات نكرد و برنخاست، رشيد و اهل حاضران مجلس بر پاي خاستند 

مجلس را ناخوش آمد و در دل از او آينه گرفتند تا هم بر اثر يزيدبن مزيد درآمد و خدمت 

آرد، ونداد هرمزد پيش از همه براي او خاست و تواضع نمود، مردم از آن حرآت او 

منست و اين آمينه بنده اين درگاه، آن متبّسم شدند، رشيد او را گفت عّم من خون و گوشت 

مرّوتي بر آجا بود و اين تكّلف بر آجا، ونداد هرمزد جواب داد آه من عّم ترا نشناختم  بي

و براي آسي آه او را نشناسم برخاستن محال باشد اما اين مرد هنرمند و شجاع است 

ادي يك سال تمام در براي هنر و مردانگي او برخاستم، بوقت آنكه او را بممالك من فرست

مقابل من نشست هر روز بامداد آه آفتاب طلوع آردي او لشكر را بتعبيه ديگر آراستي و 

در آن واليت مرا سواري بود در شهامت و مبارزات او را هم سر و دل خويش نهاده 

بودم، روز جنگ پيش او فرستادم بكمتر از آنكه شمشير بر آشيد سر مبارز خويش ديدم 

و افتاده تا روز ديگر من با او بنبرد بيرون شدم تيغي بر من گذاشت آه مثل آن پيش اسب ا

زخم زدن هرگز نديدم، اگر چنين مردي را برخيزم با آنكه دشمن من باشد دوست دارم، 

هرون را سخن او خوش آمد و بعد از آن يزيدبن مزيد را بمراتب بزرگوار رسانيد تا بحّدي 

جعفر بوزنه داشتند سي مرد چشم او بودند، او را آمر شمشير آه در خانه هرون بسراي اّم 

بر ميان بستندي و سواران با او برنشستندي، هر آس آه بخدمت درگاه او رفتي فرمودندي 

بوس آند و خدمت، و چنين شنيدم آه آن بوزنه چند دختر بكر را  تا آن بوزنه را دست

برزيدند و در  يانت و حرمت شريعت ميبكارت برداشته بود و اباحتي و الحادي از حيا و د

قصيده آه ُمّذهبه گويند امير ابوفراس ذآر اين بوزنه ميفرمايد، و آنيت بوزنه ابوَخلف بود، 

 :شعر

 َوَال ُيرَي َلُهْم ِقْردًا َلـُه َحَشُم  َوَال َيِبْيُت َلُهْم ُخْنَثي ُيَناِدُمُهْم
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ه اّم جعفر رفت تا خدمت وداع آند، الجمله روزي يزيدبن مزيد بعد وداع رشيد بدرگا في

بوزنه را پيش آوردند آه دست او ببوس َو َسلِّْم َعَلي َاِبي َخَلٍف، شمشير برآشيد و بدو نيمه 

زد و بخشم بازگشت، اين حال بر هرون عرض آردند آه چنين دليري فرمود، او را 

َيا َأِمَيراْلُمؤِمنين َأَبْعَد : د جواب داد آهَما َحَمَلَك َعَلي ُمَرَغِمُة امِّ َجْعَفَر، يزي: بخواند و گفت

الّرشيد ازو درگذشت و او را باز  ِخْدَمِة اْلُخَلَفاِء َنْخِدم اْلُقُروَد َالَوهللا َال َآاَن ذِلَك و هرون

 :الوليد صريع الغواني بمرثيه او ميگويد، شعر گردانيد، و مسلم

  َتَقاَصَر ُدوَنُه اَألْخَطاُرَخَطرًا  َقْبٌر ِبَأَراَن اْسَتَسرَّ َضِريُحُه 

، وقتي از فرزندان ملوك خراسان يكي بخدمت او آمد، با بسيار تحف و خورشيدبن داذمهر

ُطرف و هداياي واليت خويش و او را خانه باصفهبدان بود، بفرمود تا آن مهمانرا همانجا 

ها بر نهادن طبقها  هبنزديك اصفهبدان فرود آرند و ُنزلي تمام پديد آرد، آن جوان براي تحف

خواست، در موآب اصفهبد پانصد دست طبق سيمين بود پيش او بردند، خراساني گفت 

دختر فّرخان بزرگترين زن اصفهبد بدين موضع نشستي، بسراي او . زيادت ازين بايد

فرستادند، پانصد دست ديگر گرفتند، هزار طبق سيمين را تحفه نهاد و پيش آشيد، اصفهبد 

هاي طبرستان و صد هزار درهم پيش او   بعوض آن دو هزار طبق را تحفهقبول آرد و

 .فرستاد

وقتي ديگر مردي جامي مّرصع بجواهر بر صورت خروسي در هر دو چشم ياقوت سرخ 

گرانبها نشانده بخدمتي آورد، قبول فرمود و در تعّهد او مثال داد تا روزي ازين مرد نقل 

بد آسي نياورده باشد، بفرمود تا مجلس شراب آردند آه مثل اين خدمتي براي اصفه

بياراستند و صاحب خروس را حاضر آردند با پانصد خلق ديگر، در پيش هر يك خروسي 

را حاضر آردند بهتر از آن و بنهادند، مرد غريب دريافت، برخاست و زمين بوسيد و بقدم 

د و دو چندانكه قيمت بود  خروس او رّد آر)1(استغفار ايستاد اصفهبد او را بنشاند تا فرداد

 .در حّق او عطا فرمود

هر روز ششصد مرد را طعام دادي، بسه نوبت خوان نهادي،  )2(،اصفهبد بادوسپان

                                                 
 فردا: ، ساير نسخالفآذا در . 1
 نيستالف آلمه بادوسپان در . 2
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دويست بامداد و دويست ظهر و دويست نماز شام، و عبداهللا فضلويةالّسروي از محّمِد زيد 

رمان يافت بفرزندان او گريخته پناه بدو آرد دويست درهم جهت نان پديد آورد و چون او ف

 .مسّلم داشت

اهللا عليه و عليهم اجمعين آه بطبرستان حاآم و عادل بودند و  از سادات آل محّمد صلوات

المعروف حسن بن زيد بن اسمعيل : ها و مدفن جمله آنجاست اّول آسي از ايشان دخمه

الحسن ] سمعيل بنمحمد بن ا[ابن الحسن بن زيد بحالب الحجارة لشّدته و قّوته و صالبته، 

ُولد بمدينة رسول السالم  بن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليهم] )1(بن زيد بن الحسن[

و طباطباء علوي در . الّشجاعة و الّدهاء و ثبات القلب اهللا و نشأ بها و آان قريع زمانه في

 ملك  و سبب خروج و استيالء او بر)2(آتاب انساب اشراف امصار چنين آه نبشتم آرد،

اند آه آرم و  در آتاب ُملح الملح و آتاب ُنزهة العقول آورده. طبرستان بجاي خويش برود

هّمت او بغايتي بود آه روزي فصد آرده بود ابوالغمر شاعر طبري پيش او رفت و اين دو 

 :بيت برخواند

  السَِّقـاِمَأَتاَك ِبَهــا اَألَماُن ِمـَن ِاَذا َآَتَبـْت َيـــُد الَحجَّـاِم َسْطــرًا 

 َآَحْسِمَك َداِء ُمْلِكَك ِبالُحَساِم  َفَحْسُمَك َداَء ِجْسِمَك ِباْحِتَجاٍم

 .ده هزار درهم بدين دو بيت در حال بدو داد

لدات بن زيد بود بزرگواري قد او را اگر مّج ، برادر حسنلي الحق محمد بن زيد الداعي ا

 .آتاب سازند هم قاصر باشد

 روايت آرد آه او را دبيري بود عالم، ابوالقسم الكاتب البخي گفتند، سيّد امام ابوطالب

مشهور و معروف بفضل و بالغت، گفت چند پادشاه را خدمت آردم با وسعت جاه و 

فسحتي آه ملك ايشان را بود و بسيار بلغاي جهان را ديده هميشه پيش من همچون ما بودند 

اهللا صّلي اهللا عليه و آله  د پنداشتم محّمد رسولاّال اين محّمد، هر وقت آه امالء نبشته آر

 :اداء وحي ميكند، عبدالعزيز العجلي در حق او قصيده گفت، شعر

                                                 
دة هاي تاريخ طبرستان نيست از روي عم قسمتهاي بين دو قالب را آه در نسخه. 1

بن زيد برداشتيم تا سلسله نسب او درست مشخص  الّطالب و ساير اسناد راجع بنسب حسن
 .باشد

 .مبالغه فرمود: ب. 2



    www.tabarestan.info            116 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 َبَكِت النَِّساُء ِمَن الَقَباِئْل  َو ِاَذا َتَبسََّم َسْيُفُه 

 َو ِاَذا َتَخضََّب ِبالدِّمــــــــــــاِء َخَرْجَن ِفي ُسوِد الَغالِئْل

 )1(ِمْن َناِئٍل ِفي َآفِّ َساِئْل ْحَسُن ِعْنَدُه َال َشْيَء َا

سي هزار درهم پيش او فرستاد، و چون بكر بن عبدالعزيز العجلي آه از سروران جهان 

بود پيش او رسيد بآمل بجهت او از اسب بزير آمد و بخالِف آالت و تجّمالت هزار هزار 

ر درهم سرخ بمشاهد حسيِن درهم درصد بدره آرده پيش او فرستاد، و هر سال سي هزا

السالم و ساير سادات و اقرباي خويش  علي و اميرالمؤمنين علي و حسِن علي عليهم

فرستادي، و چون متوّآل مشاهد ائّمه خراب آرد اول آسي آه اعادت آن عمارت فرمود او 

 اند آه روزي بديوان عطا نشسته بود و حشم را جامگي ميداد، مردي را پيش او آورده. بود

گفت از آدام بطن، مرد خاموش شد، .  گفت از عبدالّشمسآوردند پرسيد آه تو از آدام قبيلًه

گفت مگر از فرزندان معاويه، گفت آري، پرسيد از آدام فرزندي، خاموش شد، باز گفت 

مگر از فرزندان يزيدي، گفت آري، داعي گفت اي جوان تو مگر ندانستي ترا با طالبّيه 

 سادات علوّيه شمشيرها برآشيدند آه ما او را بكشيم، داعي بانك بر نبايد بود، بيك بار

اين فالن بن : بن الّزبير روزي بعطا نشسته بود منادي بانك آرد ايشان زد و گفت مصعب

 بن جرموز، گفتند اّيها األمير ابن جرموز خائف و هراسان است آه پدر او زبير )2(عمرو

ُة ابِن ُجْرُموَز َاْن ُاَقيَِّدُه ِبأِبي َعْبِداهللا، َلُيْظِهْر آِمًنا َو ْلَيأُخْذ َجلَّت ِهمَّ: را آشته بود، مصعب گفت

نهد آه  َعَطاُه ُمَسلَّمًا معني آنست آه هّمت پسر جرموز عظيم بلند شد آه خود را مّحل آن مي

آفو پدر من باشد در قصاص، بگويند تا بيايد و عطا بستاند و بسالمت برود، و آن مرد را 

فقات و چهار پاي داد و تا بعراق معتمدان با او آرد آه نبايد طالبّيه هالك آنند و گسيل ن

 :فرمود

 )3(َو َساِئَالَهــا َأْيــَن َهاِتيَك الـدَُّمي ِقَفــا َخِليَلـيَّ َعَلــي ِتْلـَك الرُّبـَي

                                                 
 .ها اضافه دارد بر ساير نسخهالف اين بيت را . 1
 عين: الف، بآذا در . 2
وجود دارد و از سياق عبارت معلوم ميشود آه مطلبي الف اين رشته اشعار فقط در . 3

 آن افتاده زيرا آه اگرچه آن در مدح محّمد بن زيد داعي است ولي مناسبت نقل و قبل از
قسمتي از اين اشعار در آتاب مناقب آل ابي طالب . نام قائل آن در نسخه مذآور نيست
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 ـُل الرِّشـَـاِد َوالُهَديَلـْم نـَـْدِرَما ُسبـْ َلــْوَال اُبـن َزيـْــٍد النـَّــِدي ُمَحمَّـٌد

 َو َاْصــِلِه َمْيــَت الـرََّجاٍء َو الُمنــي َاْحـيـَـاَلـنـَــا ِبـجـُــوِدِه َو َبـأِســـِه

 َآـقـَــاِب َقْوَسْيـِن مـِــَن اهللا َدنـَــي َمـْن َذا ُيَداِنيـِه ِاَذا قيـِـَل اْبـُن َمْن

 الَخـْلِق َاُبـوُه الٌمْرَتَجي َوسـَـاَد فـِي ــُه َسـاَدْت ِنسـَـاَء العـَـاَلمِيـَن ُامـُّ

 َو اَبـن َاِميـرالَمؤِمنيَن الُمـْرَتضَي َنجـْـَل َنبـِّي الَعـاَلِميَن الُمْصَطفي

 ِمـْن َحجـَــٍر مـَـاًء َمِعينـًا َفجـَـَرَي َو ابــَن الَّـِذي َاْنبـََع فـِـي َراحـَـَتِه

 َو َقَطَعـْت ِبَفْضـِلِه َجْمـَع الَحَصـي ْهــرًا َسَبَحْتَو َمـْن َعلَي َآفَّْيـِه َج

  الَعـَدي ِبَمـاَرمـَي)2(َفَهــَزَم القـَْوُم )1(الَوغَي َو َمْن َرمَي َآفَّ َحَصاٍة ِفي

 َمْجُهوَدًة َمْحضـًا َغِزيــرًا َفَسقـَي َمـْن َحَلـَب الَعْنـَز َو آـَـاَنْت َحاِئًال 

 ُمـْرِطبـًَة ِلَيْوِمهـَـا ِمـــَن النَّـــوَي ْخـَل َفَجاَءْت َياِنعًا َمـْن َغـَرَس النَّ

 َفَكـاَن ِمْنـها ُذوالِفقـَاِر الُمْنَتَضي َمـْن َصــَرَم َيــْوَم الَوَغـي َجِرَيـدًة

 َعـــُدوَُّه َلمـَّــــا َرآُه قـَــــْد َطغــَـي َمـْن قـَـاَل ِلألْرِض ُخـِذي فـَـأَخَذْت

 َهــا َاْقبـِـلِي َفـَأْقَبَلْت َلمـَّـــا َدعـَـــا ــْن َدعـَا الدَّْوَحَة ِاْذ قـَاَل َلـهـاَو َم

 )3(لـَـُه ِاَلْيِه ِثقـْـَل َحْمـٍل َو َجــَوي َو َمـْن َشَكـي الَبِعيـُر ُظْلـَم َاْهِلــِه 

 ـِه َمـا َدعـَاُه ِاْذ َعَويَيْشــُكو ِاَليـْ َمـْن َآلَّــَم الــِذْئُب غـَــَداَة جـَــاَءُه

 َفِقيـْـَل ِسْحـــٌر َعَجـــٌب ِلَمـْن َرأَي َشـقَّ لـَــُه البـَـْدُر الـُمِنْيــُر ِشقـَّـًة

 )5( الِحَساِب َوالَقَضا)4(ُمَشفـٌَّع يـَْوَم َو َمــْن هـُــَو الشَّـافـُِع ِفـي ُامَّتـِـِه

االمام الشهيد  ن علّي بن عمر بن علّي السّجاد، ابنبن الحسن بالناصر الكبير الحسن بن علّي 

بود، فضل و ابو محمد السالم، و آنيت او  طالب عليهم الحسين بن امير المؤمنين علّي بن ابي
                                                                                                                   

اي از اين اشعار را بمدد آن آتاب تصحيح آرديم و  تأليف ابن شهر آشوب آمده و ما عده
راجع باين شاعر و آنچه از احوال او اطالع در . منتصر آمدهنام قائل در آنجا نصر بن ال

 .دست است رجوع آنيد بحواشي آخر آتاب
 الحصي يوم الوغا: الفمطابق مناقب، در . 1
 قوم: الفدر . 2
 هوي: الفدر . 3
 يومين: الفدر . 4
در مناقب چند بيت ديگر نيز از اين قصيده هست آه ما آنها را در حواشي آخر آتاب . 5
 ايم، قل آردهن
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علم و زهد و ورع و آثار آرامات او هنوز در گيالن و ديلمان ظاهر است و مذهب و 

دارالكتب و اوقاف معمور و برقرار طريقت او معتقد گيل و ديلم و بآمل مشهد و مدرسه و 

و خاك او مزار متبّرك و مجاوران بر سر تربت مقيم، و در حّق او جز از اين نتوان 

 :نبشت

        َفَمـا ِذْآـُرُهْم ِاّال َعَلي َصْدِر َدْفَتـر ِاَذا ُذِآـَرْت َاْوَصـاُف َاْشـَراِف َهاِشٍم 

         َتَحيـَّـَر ِفيهـَــا ِفكـْــَرُة الُمَتَفكـِّــِر اِئٍصَلُكْم َيا َبَني الزَّْهَراِء ُزْهُر َخَص

        َلُكْم َصْدُر ِمْحَراٍب َو ِذْرَوُة ِمْنَبـِر َاِئمـّـُة ِديــِن اِهللا َاْنُتـْم َو قـَــْد غـَــَدا

احمد ، و علي الشاعرمات صغيرًا و به آان يكّني، و محمد : و او را چهار پسر بودند

از اين سه فرزند اعقاب ماند، مدتي بگيل .  بابي الحسين و جعفر المكني بابي القسمالمكني

و ديلم پادشاهي آردند و بعضي بأطراف عالم منتشر شده و در آتاب انساب شرح هر يك 

ابو جعفر محمد صاحب و احمدبن الناصر امامي المذهب بود و از فرزندان او . اند نبشته

ابي عبداهللا ببغداد، و از علّي الشاعر بومحمد الحسن النقيب ابملك ديلمان و القلنسوه 

شنيدم آه روزي . آان لـه وجاهٌة ببغدادمحمد االطروش و ابي علي محمد بن علي الشاعر 

 :اين دو بيت انشاء آرد و ميگفت، شعر

 ـاِنَو َقْبـَرَك َال َتـْدِري ِبـَأّي َمَك َفِإْن ُآْنَت َال َتْدِري َمَتي َاْنَت َميٌَّت

 َلقـَـــْد آـَــاَن هـَـَذا َمــرًَّة ِلُفــالِن َفَحْسُبَك َقْوُل الّناِس ِفيَما َمَلْكَتُه 

با آنكه او را اشعار بسيار و فضل وافر بود مدت مديد در صحبت امام الحسن بن علي 

العسگري صلوات اهللا عليهما اقتباس علوم آرد، و از شاگردان مستفيد او ابن مهدي 

يكي از . ي و ابوالعالء الّسروي آه ثعالبي در آتاب يتيمة الّدهر ذآر فضل او آردمامطير

مستفيدان بتحسين اين دو بيت با ديگري آلمه ميگفت، از آنكه سّيْد اطروش بود ندانست چه 

ند او َيا َهَذا ِاْرَفْع ِمْن َصْوِتَك َفِإنَّ ِبُاُذِني َبْعَض َما ِبُروِحَك و از اشعار فرز: ميگويد گفت

ابوالحسن احمد آه بكتاب انساب صاحب الجيش نبشتند بعضي در اين تاريخ آورده آمد، اين 

 :بيتي چند بصفت تذرو اوراست
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 )1(       ُوِصـْلَن ِبَأْطـَواِق اللَُّجْيـِن الّسـَواِذِج ُصُدوٌر ِمَن الدَّيَباِج ُنمِّـَق َو ْشُيَها

        َتــْأل َأل ُحْسنـــًا ِآاْشِتعـَـاِل الَمسـَـاِرِج اِئٍقَو َأْحـداُق ِتْبــٍر فـِي ُخُدوِد َشَق

  اَألْعَطاِف ُصْهُب الدََّماِلِج)3(       ُمَرْجَرَجُة  )2(َو َأْذَناُب َطْلٍع فـِي ُظُهوِر َمالِيٍق

 َذاِرِج       فـَـال ُحْسـَن ِاّال ُدوَن َحْسـِن الَتـ َفـِإْن َفَخَر الطاُوُس َيْومًا ِبُحْسِنِه

ابناء المؤيد باهللا عضدالدوله ابوالحسين و الناطق بالحق ابوطالب يحيي السّيدان االخوان 

الحسين بن هرون بن الحسين بن محمد بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 

السالم، چنين گويند آه از  طالب عليهم االمام الّسبط الحسن بن اميرالمؤمنين علّي بن ابي

تر شرايط امامت را  دات آل رسول عليه الّصلوة والسالم هيچ آفريده خروج نكردند جامعسا

ازين دو برابر، اما سيّد ابوالحسن بديلمان خلق را دعوت آرد جمله گيل و ديلم اجابت 

فرمودند و فصلي است قابوس شمس المعالي را در تفضيل عمر و ابوبكر و عثمان و 

ت و فصاحت در آن رسالت داده چنانكه شيوه ترّسل قابوس اميرالمؤمنين علي، داد بالغ

بود، اين سّيد جواب آن فصل و رسالت بطريقي پيش گرفت و بحجج قواطع چنان بآخر 

 :رسانيد آه اگر گويند معجز است بعيد نبود و تصانيف او آنچه معروفست و متداول

ة، و آتاب االفادة اين جمله آتاب التّجريد، و آتاب الّشرح، و آتاب البلغة، و آتاب الّنصر

آنست آه ائّمه بردست دارند و متعّلمان را بتعّلم اين آتابها امروز نيز رغبتي هرچه 

تر است و ديگر آتب آه متداول نيست نبشتيم و ديوان اشعار او مجّلدي ضخيم  صادق

 )4(آيد، روا نداشتم آه اينجا بيت چند ثبت نرود، شعر برمي

  ُتْخِلُصُه السَّْبُك)5(          َآَما َانَّ َعْيـَن السَّْبِك  الـرَِّجـــاِل َحــَواِدٌثُيَهــّذُب َاخـْــالَق
           َو َمــْن َذاِمــَن اَأليـّـاِم َوْيحـَـَك َيـْنَفـكُّ  َو َما َاَنا ِبااْلَواِني ِاَذا الدَّْهُر َأمَِّني)6(

 ]آذا[          َفـَلْم ُاْلِف ِرعِديدًا ُيَنْهِنُهُه اْلسـْفُك  َلــْوُتُهَبــَلاِنَي ِحينــــًا َبْعـــَد ِحيـــٍن َب

                                                 
) 215 ـ 214 ص 10ج (هست و ما آنرا بمدد نهاية األرب نويري الف اين قطعه در . 1

 تصحيح آرديم
 مالعق: در نهايه. 2
 :محزعة: در نهاية. 3
 ديده ميشودالف اين قطعه نيز فقط در . 4
 األصل آذا ي. 5
 )؟(األصل  آذا في. 6
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           َفَطْحَطْحُتُه َحنـْـكًا َو َمــا َعضَِّني الَحْنُك َو َحنَّـَكـِني َآيـْـــَما ُيَعـــوَُّد َاْزَمــــِتي 

    بـِـأيِّ َفتـَـي الِمْضـمـَـاِر َاْصبـَـَح َيْحتـَـكُّ        ِلَيْعَلَم َهــَذا الـدَّْهـُر فـِي آـُــّل حـَـاَلـٍة

           َمـَراِتبـُـَها َأنـَّــي ُيِحيــُط ِبهــَــا الــــدَّْرُك َنمـَــــاِنَي آبــَـــــاٌء آـِــــَراٌم َأعـِـــزٌَّة

  يـَــُك َسبَّقــــًا َفغــَــــاَيُتٌه التـَّــْرُك          َو ِإْن َفمـَـا ُمــْدِرٌك بـِـاِهللا َيْبـــُلُغ شـَـْأَوُهـُم 

           َوَلا َوْفـُدهـُـْم َو ْآـٌس َوَلا َوْعـُدُهْم إفـْـُك فـَـَلا َبـْرُقُهــْم َياَصـاِح ِإْن ِشْئَت ُخلٌَّب 

 :و لـه ايضًا

 ـاُن الرَِّجال ُيَهذَُّب    َو ِبالسَّْبِك ِعْقَي َو َقـْد َسَبَكْت ِعْقَيـاَنُه َناُر ِمْحَنٍة

 َُّب     َتَفرَُّع ُغْصُن الـدَّْوِح ِحيَن ُيَشذ َو َقـْد َشـذََّبْتُه الّناِئَبـاُت َو ِإنَّمـَـا

ميگويند اول او در بغداد تحصيل علم از سّيد ابوالعباس آرد و بعد از آن بقاضي القضاة 

اند آه  چنين آورده. بنهايت رسيدعبدالجّبار همداني پيوست و در مجلس او تخّرج افتاد و 

شبي بعد از خفتِن خاليق بدرگاه قاضي آمد و او خفته بود، بيدار آردند و گفتند سّيد 

ابوالحسين بر دراست، فرمود آه درون آوردند، مسئله از قاضي بحث آرد، قاضي گفت 

باشم و همين مهّم را آمدي، گفت آري انديشه آردم امشب وفات رسد و در دين شاّك بوده 

 :و در عهد او ابن ُسّكرة الهاشمي قصيده گفته بود در ذّم آل ابوطالب، شعر. بشبهت

 َمـْوُســوَمـٌة ِبَفتــًي ِمـــْن آِل َعبــّـــاِس ِإنَّ الِخـَلاَفَة ُمْذَآـاَنْت َو ُمْذَبــَدَأْت 

 ْمَتدَّْت َعَلي الّناِسَماَلاَحِت الّشْمُس َو ا ِاَذا اْنَقَضِي ُعْمُر هَذا َقاَم َذا َخَلفًا

 َلْو ِشْئَت َروَّْحَت َآـْرَب الـَظنِّ ِبالَيـاِس َفُقْل ِلَمْن َيْرَتِجيَها َغْيَرُهْم َسَفهًا 

 :سيد ابوالحسين جواب ميگويد شعر

 َأْضَحــْت ِخــالَفُتُكْم َمْنُكوَسَة الـرَّاِس  ُقْل ِلاْبِن ُسْكَرٍة َيا َنْغَل َعّباِس 

 َيِعيـُش َمــا عـَـاَش فـِي ُذلٍّ َو ِاْتَعـاِس ُع َفَلا ُتْخَشي َدَواِئُرُه َأَما الُمِطي

  ِبَتاِج الِعزَّفي الّناِس)1(َخصَّ اْبَن َداِعَي          َفاْلَحْمُد ِلّلِه َحْمدًا َلا َشِريَك َلـُه

 : ميگويد قصيده دراز)2(المعتّز ناصبي بود جواب ابن

 ِغَضابًا َعلي اَألْقَداِر َيا آَل َطاِلِب  ْوَن َفَما َلُكْم َأَبي اُهللا ِاّال َما َتَر
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صاحب آتاب فرج بعدالشّدة است جواب ] پدر[قاضي ابوالقاسم علّي بن محمد الّتنوخي آه 

 :ميگويد

       ِالـَي ُمْدِغـٍل فـِي ُعْقـَدِة الـّدْيـِن َناِصـب ِمـِن اْبـِن َرسـُوِل اِهللا َو اْبــِن َوِصيَّـِه 

       َو ِفي ِحْجِر َشاٍد َاْو َعَلي َصْدِر َضاِرِب َنشـَــا َبْيــَن ُطْنُبـوٍر و ِزقٍّ َو ِمـْزَهــٍر

       َعلـَي ُشْبـَهٍة فـِـي ِمْلكـِـَهـا َو َشـَواِئـِب َو َمْن َظْهـِر َسْكـَراٍن ِاَلي َبْطـِن َقْيَنـٍة

       َو َاْآــَرَم َســاِر فـِـي اَألنـَـاِم َو َسـاِرِب َحَصـاَيِعيُب َعِليـّـًا َخْيـَر َمـْن َوِطـَي ال

  ِفي َحِضيٍض َراَم َنْيَل الَكَواِآِب)1(      َفُقْل َو ُيْزِري َعَلي السِّْبَطْيِن ِسْبَطْي ُمَحمٍَّد 

 يـْــِر َمـاٍش َو َراِآــِب      َو َبيـْــَن َعِلـٍّي َخ َنَشــْوا َبْيــَن َجبـْــِريـٍل َو َبيـْـَن ُمَحمَّـٍد 

       َو ُمْشبـِـِهِه فـِـي ِشيــَمٍة َو َضــَراِئــِب َوِصــيِّ الَنبـِـّي الُمْصَطفـَـي َو َصِفِيـّـِه 

       ِبَلا َسَبــٍب َغيـْـــِر الظُّنـُـوِن الَكـواِذِب َفَكــْم ِمثـْـَل َزْيــٍد َقـْد َأبـَاَدْت ُسُيوُفكْم

       ُبـُدوَر ُهــَدًي َتْجــُلو ظـَـَلاَم الغيـَـاِهـِب ــَل الَمْنُصـوُر ِمْن َأْرِض َيْثِرٍبَأَما َحَم

       قـَــَرائـِـَن أْرحـَــاٍم لـَــــُه َو قـَـــَراِئـِب َو َقـّطـْعـتـُــُم ِبـالَبغـْـِي يـَــْوَم ُمـَحـّمـٍد 

       ُمتــرََّبَة اْلَهـاَمـاِت ُحمـْــــَر التَّــَراِئـِب َوْت َو ِفي َأْرِض َبَاْخمر اَمَصاِبيُح َقْد َث

       ُيَغاِديـْــُهـُم ِباْلقــَــاِع ُبقـْـُع الّنــَواِعـِب َو غـَـاَدَر َهاِديُكـــْم ِبـفـَــــٍخ َطـَواِئـفــًا 

 قـَـًي ِمثـْـَل النُّجـُـوِم الثَواِقب      ُنجـُـوَم ُت َو هُروُنـكـُــْم َاْوَدي ِبَغيـْـــِر َجــِريـَرٍة

       تـَـُؤد ُذَرَي شـُـمِّ الِجـَبــاِل الـرََّواِسـِب َو َمْأُمـوُنُكـْم َســمَّ الـرَِّضـا َبْعــَد َبْيْعـٍة

 »ـِب      ِغَضـابـًا َعَلـي اَألْقـداِرَيـا آَل َطـاِل َماَلُكـْم«: َفـهــَذا جـَــَواٌب ِلّلــِذي قـَـاَل

شنودم آه چون سّيد ابوالحسين بديلمان مستولي شد و ممّكن گشت از آفاق عالم علما 

باستفادت روي بدو نهادند و بدانجا رسيد آه پيش قاضي القضاة عبدالجّبار فرستاد آه بر 

بعد از آنكه . من بيعت آند، و حاآِم ُجشم رحمه اهللا در آتاب جالء األبصار همچنين آورد

و اند رسيد در سنه احدي و عشرين و اربعمايه روز عرفه يكشنبه وفات عمرش بهفتاد 

اهللا عليه و روز دوشنبه عيد اضحي بلنكا آه سراي او بود دفن آردند و هنوز  يافت رحمه

تربت او ظاهر است و مشهد برقرار، مردم آن نواحي جمله بر مذهب او واستندار آيكاوس 

 .و اسالف او و ساير ديالم همچنين
                                                 

 آذا در تمام نسخ. 1
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، برادر سّيد المؤّيد باهللا  بتأييد اهللا)1(يد الناطق بالحق ابوطالب يحيي بن الحسين الطايرالس

بده سال از برادر خويش بزرگتر بود، معروف بكمال عقل و فضل و سخا و ورع و اجتهاد 

و عبادت و زهد و تقوي، پدر ايشان امامّي المذهب بود و در اول ايشان نيز همچنين و او 

ود بروزگار خويش، و استفادت از سّيد ابوالعّباس آرد بعد از آن بشيخ را نظيري نب

 آه استاد طايفه امامّيه است پيوست ديگرباره بقاضي القضاة عبدالجّبار، و در )2(ابوعبداهللا

تر دانشمند نبود تا اين غايت و بگرگان مدتي بمدرسه  ميان زيدّيه از او مبّرز و محّقق

 و از اآناف جهان علما پيش او رسيدند و فوايد حاصل آرده، بتدريس و افاده مشغول بود

بعد از آن بديلمان شد، چون برادر فرمان يافت مردم برو بيعت آردند، و استاد جليل 

 :نويسد، شعر ابوالفرج علّي بن الحسيِن هندو در وقت امامت بدو مي

 لَوِصّياَو َزَها الَوِصّيَة َوا َســرَّ الُنبـُـوََّة َو النَِّبيَّــا

 َيْحَيي ْبَن هُروَن الرَِّضيَّا َأنَّ الـدُّيـــاِلـَم َبـاَيـَعــْت
  ُثـمَّ اْسَتـَرْبُت ِبَعـاَدِة الـــــــــــــــْلَأيَّاِم ِاْذَخـاَنْت َعِليَّـا)3(

 ِميـَراَثُكـْم َطَلبـــًا َبِطيـَّـا آَل الـنَّـبـِــِي َطـَلـْبـتــُـُم 

 َنْجمــًا ِلَدْوَلِتُكْم ُمِضيـَّــا َهْل َأَريَياَلْيَت ِشْعِري 

 َفَأُآـوَن َأوََّل َمـْن َيهـُـــــــــــــزُّ ِاَلي اْلِهَيـاِج الَمْشـَرفيَّا

 :فرزندي بود او را بجواني وفات رسيد، بمرثيه ميگويد، شعر

  ِالـَــي َدفـَـِع الِحَمـاِم َسِبيـُل        َفَلْيـَس َعَليـْــَك سـَــــَلاُم اِهللا سـَــاِآـَن َبْلقـَـــٍع

 الُمَصاِب َجليُل         َو ِإْن َعنَّ َخْطٌب ِفي َو َلْيـَس ِالـَـي َغيـْــِر التَّّصـبُّــِر َمْفـــَزٌع

         َفِصْيرًا َفـَها ُحـْزِني َعَلْيـَك َطِويُل َو ِإْن آـَـاَن ُحــْزُن النَّاِس ِعْنـَد ِإَياِسِهْم

         َفِذْآــُرَك فـِي َحْشـِوا الُفـَواِد َنِزيـُل الرَّْمِس َناِزًال ْن ُآْنَت َتْحَت التُّْرِب ِفيَو ِإ

         َلَشــفََّع َتْســَكاَب الدُّمـُـوِع َعـِويـُل َو َلـــْوَلا َمقـَـاُل النـَّـاِس فـَـاَرَق ِحْلـَمـُه 

 :و ليه ايضًا
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       َخــاَلَفِنـي َبْعــــَدَك اْآتـِـــَئاُب ـُه ِإيـَـاُبَيا َغاِئبـــًا مـَـا لـَ

       َلمَّـا َعَلــا ِجْسَمـَك التُّـــَراُب َو َغاَب ُروُح الَحَيـاِة ِمّنِي

 )1(      َيْبِكي َعَلي َفْقـِدَك الشََّباُب َيـا َذاِهبًا َلـْم َيِصــْل َشَبابـًا

ه اربعين و ثلثمايه از مادر جدا شده بود، و در سنه اثني اهللا در سن رحمهسيد ابوطالب يحيي 

 دفن آردند، هشتاد و دو سال عمر )2(رسيد و بآمل] درو[و عشرين و اربعمايه فرمان حق 

يافت و بعد برادر يك سال تمام برنيامده او نيز بدو پيوست، و تصنيفات او در فقه و آالم 

 .تاب المجزي، آتاب الّدعامةالّتحرير والشّرح، آ آتاب: آنچه مشهور است

، مرقد او مقابل السيد االمام الفقيه العالم المتكلم الزاهد الشاعر حسن بن حمزة العلوي

مدسه رزين الّشرف بماهي َرسته باشد، بعهد ملك الّسعيد اردشير سّيد امام بهاءالّدين الحسن 

و فرمود، بمشهد علّي بن المهدي الما مطيري او را بر آن داشت آه تجديد عمارت مقبره ا

بن موسي الّرضا بزيارت ميرفت اين شعر انشاء آرد و منازل هر روزه را ذآر فرمود و 

 : شعر)3(او را اشعار و آثار فضل بسيار است

 َاْم ُغْصُن بـَـاٍن َناِضــُر َيَحاُرِفيــِه الّناظـِــُر َأَبـْدُرتـَـٍّم َزاهـِـــُر َاْم نـُـُور َشْمـٍس َبـاهـِــُر

 )4(َاْم خـُـوُط بـَـاٍن قـَـدَُّها َاْم َاَناِفيـَها َحاِئـُر َأُجـّلـنـَـاٌر َخـدُّهــَــا َاِم الـظَّــَالُم َجـْعــُدهـَــا

 َاْم َسْيُف َعْطٍف َطْرُفَها َعْضٌب ُحَساٌم َباِتُر َأَدْعُص َرْمٍل ِرْدُفُها َاِم َنْشُر ِمْسٍك َعْرُفَها

 َاْم ُجنـْـُح َليـْـٍل َشعـْـُرَها َاْم ِهـَي ُنوٌرزاِهُر ــُرَها َاْم ُاْقحـُــَواٌن َثغـْـُرَهاَأَخيـْـُزَراٌن َخْص

  ُتْدَمي َلَهــا اْلَمَحاِجُر)5(فـَاْعَتَريـَاِني َلَهَبا أَخْنجـَـراِن اْنَتَصبــَـا فـِـي َخــّدِه َتَعقـْـَربـَـا

 َحّظـِـَي ِمنـْـَها َحّظـُـَها ِاْذهـِـَي َلا ُتمـَاآـِـُر َغنـٍْج َلْحُظَهاأَنظـْـُم ُدرٍّ َلْفظـَُها َاْم قـَـْوُس 

 َوالِمْسُك ِمـْن ُنْكَهِتَها َلهـَا َنِسيٌم َطـاِهـُر َفالصُّْبُح ِمـْن ُغـرَِّتَها َواللَّْيُل ِمـْن ُطـرَِّتهـَا

 ْنُج َمْن ِسَهاِمَها َوالطَّْرُف ِمْنها َساِحُرَوالَغ َواْلُغْصـُن ِمـْن ِقَواِمَها َو الدُّرُِّمـْن َآَلاِمَهـا

                                                 
 .هستالف اين قطعه نيز فقط در . 1
 بديلمان: و ساير نسخب . 2
الرضا سالها معتكف بود  بن موسي بمشهد علي: چنين استب از عبارت در اين قسمت . 3

و در وقت اول آه ميرفت قصيده بس طويل انشا آرد در وصف مشهد و منازل هر روزه 
 را ذآر آرد و هذا بعضها

 هست و از ساير نسخ ساقطالف ابياتي آه در جلوي آنها ستاره گذاشته شده فقط در . 4
 األصل آذا في. 5
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 َها َأَنا ِمـْن ِهْجَراِنَهـا َعلـَي الّسقـَاِم َصاِبُر َوالسِّْحـُر ِمـْن َاْجَفاِنَها َوالَماُء ِمْن َبَناِنَهـا

  َآـَأنـَّـُه َجـَواهـِــُرَيلـُـوُح فـِي َمـْبـَسـِمـهـَـا  َعـْن َمْلَثَمَهـا ِبُلـؤُلـوٍء فـِي َفِمَهـا)1(َتْفَتـرُّ

  فـَـَواتـِـُر)2(َيْفِتُنِني َمـْنـِطـقـُهـَـا َو َاْجـُفــٌن ِاَذا َمـشـَــْت ُيـْقـِلـقـُهـُـا ِلـَنْعَمـٍة ُقـْرَطُقهـَـا

 ِه ُمخـَـامـِــُرَفـاْلَقـْلـُب مـِـْن َخَبالـِـِه ِلـَدائـِـ َآاْلَبْد ِرِفـي ِتْمَثاِلِه ْوالُغْصِن فـِي اْعِتَداِلـِه

 َمـاِنـْلـُت ِمْنَهــا َمْحـَرَمـا ُآْنـُت َلَهـا ُاَحاِذُر اَألْرِض ُطرًَّا َوالسََّما َلا َوالَِّذي َيْعَلُم َما ِفي

 َواُهللا َخْيـُر َمـْن َغَفـْر ِاْذ هـُـَو َربٌّ َغـاِفــُر َغْيَر َحِديٍث َو َنَظْر ِمْن َغْيِر ُفْحٍش َو َوَزْر

 ِاْذَا ْنــَت َبْعــَد َداِرهـَـا ِلَأْرِض ُطــوٍس َزاِئُر  َعـْن َتْذَآاِرهـَا َو َخـْل َعـْن َسمـاِرَهـاَفُعـدَّ

 َآصـــَاِرٍم ُمجـَــرٍَّد َيِتيـُه ِفـيـهـَـا الَمـاِهــُر َو ُربَّ َقـفـْــٍر َفـْدَفـٍد َتْيهـَـاَء َذاِت فـَـْرقـٍَد 

 َهْفهـَافـَـٍة َلفَّاقـَـٍة فـِـي َسيـْــِرهـَا َتَخـاطـُـُر قـَــٍة َزيَّـافـَـٍة َخـفـَّــاقـَـٍةَقـَطـْعـُتـهـَـا ِبـَنــا

 ِلْلُخـفِّ فـِي َصِعيـِدَهـا َعَلي الثَّـَري َحَفاِئـُر ِاَذا اْرَتَمْت فـِي ِبيِدهـَـاَتِئـنُّ فـِـي َوِخيـِدَها

 َتطـْـَرُب فـِي َتْرَحاِلَهـا ِاَذا َحـَداَها الزَّاِجـُر َمـا َآَلاِلَهـاَتْسَتنُّ ِفي ِاْرقـَاِلهـَا ِفـي َغيـِْر 

 َمـنـَـاِزًال َعـَواِطـًال َيـْقـَطـعـُهـَـا الُمَســاِفـُر ِبهـَا غـَـَدْوُت َراحـِـًال ِمـْن آمـُـٍل َو نـَاِزًال 

 وُع َقْلبـِي َوخـْـُدَهـا ِاَذا السََّراُب َماِئـُرَيـُر  ِاَلْيَها َحـدَُّها )3(َفَمـا َمِطيـُـر َقْصـُدَها ُحـدَّ

 َحتـَّي ُتـَوا فـِي َساِرَيه َيْومًا َو َاْنـَت َباِآـُر )4(َيا َصـاِح ُجـّث النَّاِجَيه َاَظنُّ حّثًاًناِهيـَه

  َبعـْـِدَهـا َهـَواِجــُرُمقَِّطعــًا َهـَواِجـرًا ِمـْن ثـُــمَّ اْغـُدِمْنهـَـا َباآـِـرًا ِلَمْهـَرَواَن َذاِآرًا 

  َمْأَمَنْه َيْذعـُُر ِمْنُه الذَّاِعـُر)6(َيَخـاُف ِمْنُه  َمْن َعاَيَنْه)5(َحتـَّي ُتَوافـِي َناِمَنـْه ِبَزاِمٍل

 ُثّم اْغُدِمْنَها َواْنَصِرْف َوالَقْلُب ِمْنَك َطاِئُر َوِفي َطِميَش َلاَتِقْف ِاالَّ ُوُقوَف الُمْنَحِرْف

 َو ِللـّرَبـاِط َفـاْقَطعـَا َو الـرَّْبـُع ِمْنَهـا َداثـِـُر َصـاِحَبيَّ َوّدعـَـا ِمـِن اْسَتـَراَبـاَد َمعـَـاَيـا 

 ِبَحّظـِِه َو َيْكَتفـِـي َو اِرُدهـَــا َو الصـَّــاِدُر َوِقـْف ِبُجـْرَجـاَن َفِفي َمْرَبِعَها َما َتْشَتِقي

 َواْسَتْو َسَقْت ِثَماُرَها َواخَضرَِّت الدََّساِآـُر ا ُتْرِضُعَها َاْنَهـاُرَهاَقـِد اْغَتـَدْت َأْشَجـاُرَه

 َتـَذْرُجهـَـا َهـزَّاُجَهـا َفـاْلُكلُّ ِمْنَهـا صـَـاِفـُر َأْطيـَــاُرَهـا ُدرَّاُجـَهـا ُيْطـِرُبنـِي َتهَيـاُجَهـا
                                                 

 تعشر: تصحيح قياسي و در اصل. 1
 حلس: تصحيح قياسي و در اصل. 2
 حين: تصحيح قياسي و در اصل. 3
 )؟(آذا در جميع نسخ . 4
 برامك، متن تصحيح قياسي است: در جميع نسخ. 5
 منها: در جميع نسخ. 6
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 َقــِد اْغَتــَدْت ُصقـُوُرَها َاْفـَواُهَهـا َفـَواِغـُر اَغَزاُلهـَـا َيْحمـُـُورَها ُبْلُبُلَهــا ُشْحــُروُرَه

 ِلَقْصـِدَهـا ُمَجـاِهـدًا َو ِسـْر َو َأْنـَت شـَاِآــُر َدْعَهـا َو ُعـدَّ َقاِصـدًا ِدينـاَر َزاِري َراِئـدًا 

 لـُوا َفاْرَحْل َو َأْنـَت َذاِآـُرَوالَقـْوُم قـَـْد َتَرحَّ  َاْمـُر َوتُلو)1(َحتَّي ِاَذا آَن الدُُّنو ِمْن ُرُبِط

 ِالـَــي النَِّعـيـِم صـَـاِئـُر......................  َمـْوالَك بـالتَّْحِميــِد َوَاثـْـِن بـِـالتَّـْمِجـيـــِد

  َثاِئُرَو اْنَتَحَبْت َو َثاَرِمْنَها..................   َبَدْت َوالطَّْيُر ِفيَها َغرََّدْت)2(َحتَّي اذاحعوا

 َاْخُطــُر ِمْنَهـا َجاِمـزًا َفاْلَوْحُش ِمنـّي َنـاِفـُر )3(َقَطْعُتَها ُمجـَـاِوزًا ِلِشيـر َاْســِف َجاِئزًا

 السَّيـْـِر َآمـَـا َقصََّر ِفيِه َعاِبُر َقصـَّـْرُت فـِـي َحتـَّـي َأَتيـْـُت َمْعَلمـَـا ِلَأْسَفراِييــِن َو مـَـا 

 َتبـَّــاَلــُه مـــن َمنـْــِزِل َتعــَــافـُـُه الجـَــآِذُر ُت الَمْعِقلـِي َو مـَـُأوُه َآـاْلَحْنـَظِلتـُـمَّ َوَرْد

َلْو َجاَز َقَراءُة ِشْعِر َاَحٍد : اند آه ناصر آبير با آثرت فضل و فصاحت او گفتي آورده

شعر آسي شايستي بنماز خواندن شعر الّصلوِة َلَكاَن ِشْعُر َاِبي الَقاِسِم، معني آنست آه اگر  ِفي

 .ابوالقسم بودي

، فقيه و صاحب حديث و از جمله ُنّساك و السيد شمس آل رسواهللا صلي اهللا عليه و آله

 )4(عّباد، هنوز تربت او برقرار است و مشهد معمور، و مزار مشهور بمحّله عزامه آوي

 .بر در دروازه

، فضل او در آالم و هيرالدين نسابه گرگانيسيد ظو از علماي سادات آه بعهد ما بودند 

 .فقه و تذآير بر جهانيان پوشيده نيست

آه مرقد او بمدرسه الدين  سيد زاهد عالم متقي شرفو برادر او سيد رآن الدين ساري و 

امام خطيب مقابل مشهد سر سه راه است، اظهار مذهب امامّيه و بطالن مذهب زيدّيه از 

 .آن حدود واهللا اعلمالدين قّوت گرفت در  شرف

، ايشان پنج برادر بودند و جّد ايشان را السيد امام ابوطالب الثائر ملك طبرستان

گفتند دختر ناصر را محمدالفارس گفتند، برادر ناصر آبير بود و پدر او را الشاعر  حسين

غالم و خدمتكاري بود او را ُعمير نام بعد از آنكه گيل و ديلم طبرستان را از . داشت

                                                 
 رباط: در اصل. 1
 العجاله بدست نيامد ضبط اين آلمه آه ظاهرًا نام محّلي است علي. 2
 جاوزًا: حيح قياسي، در جميع نسختص. 3
 عوامه آوي: و ساير نسخب . 4
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سادات بتغّلب باز گرفتند اين غالم نيز در او عصيان آرد و بگيالن شد و آنچه از آن او 

 :بود بتاراج داد و مردم گيالن بدو جمع شدند و سّيد را باز گذاشته ميگويد، شعر

         َبْيَن الَوَري َقْد َجَرْت َمَقاِديـُرْه َيـا آَل َياِسيَن َأْمـُرُآْم َعَجـٌب

         َحتـّي ِبِجيـَلاَن َجـاَء َتْصِغيـُرْه ْم ِفي ِحَجاِزُآْم ُعَمٌرَلْم َيْكِفُك

 ملوك باوند قدس اهللا ارواحهم
 

 َوَجْوُد َمَغاِنيِهْم َبِرٌي ِمَن الَخَطا َسَماُء َمَعاِلِيهْم َنِقيٌّ ِمَن الطََّخا

ين بود و خاندان مبارك ايشان مأمن خائف و مالذ ملهوف و ملجأ سالطين و ملوك روي زم

رعايت جانب مستميح و حمايت مستجير را ديني ُمفترض و ِديني مقترض شناختند و از 

اقطار عالم و آفاق گيتي هر آه را در آفش سالمت سنگ مالمت افتادي با پاي حافيه جاي 

عافيه خانه ايشان دانستند و مادام آن حضرت مقصد و فود و مجال سجود و مجالس جود 

ن و مساآن مساآين، از صولت وصلت ايشان با حميم چون جحيم و با بود و معاون معاوي

 تسنيم چون نعيم و لقا و بقاي ايشان خاليق را رايحه جنان و راحت جان،

         َو َاْقَداُمُهْم ِاالَّ ِلَأْعواِد ِمْنَبِر َو َما ُخِلَقْت ِاالَّ ِلُجوٍد َأُآُفهُّْم

ندان خلفا و ملوك و امرا از بيم گناه پناه بديشان حمايت ايشان تا بغايتي بود آه اگر فرز

آردندي طمع آنكه تمّناي بازخواست آنند منحسم مانده بود مثًال اگر قرنًا بعد قرن چون 

 .حرب بسوس با خصمان قوي و دشمنان غالب بجدال و قتال و جواب و سؤال رسيدي
، آرم و هّمت و سخاوت ارنعالءالدوله علي بن شهريار بن ق االصفهبد الكبير المعّظم )1(

و رحمت او صيت عدل نوشروان و مرّوت نوذريرا منسوخ گردانيد، مقامات مشهوره و 

آرامات منشوره او چون بحكايت ملك او رسيم ذآر رود آه ملك و سرير و ديهيم پدر با 

چندان معاند و معارض از اقربا و برادران چگونه بدست آورد، اينجا بموجزتر عبارتي 

از فرزندان سلطان مسعود غزنين شيرزاد : ماعتي آه پناه بدرگاه او آردند نوشته آمدذآر ج

آه شريك ملك بهرامشاه فخرالملوك بود بخانه او آمد بعد مدتي آه در رياض امن و 
                                                 

ب افتاده و ما بجاي آن در اين قسمت الف از » معارف طبرستان«از اين جا تا عنوان . 1
 .را اساس طبع قرار داديم
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رفاهيت با او بود تمّني آرد آه بزيارت آعبه معّظمه رود، از طبرستان بمّكه روزبروز 

مت بدانجا رسيد و بعافيت باز آمد، حّق جّل ذآره چنان ساخت وظيفه مرّتب گردانيد تا بسال

. آه منازع آن پادشاه زاده از پيش برخاسته بود، او را با مقّر عّز خويش رسانيد بغزنين

سلطان مسعود بن محّمد سلجوقي برادر زاده سنجر دو نوبت بخانه او پناه آرد، نوبت اول 

ءالّدوله آمد و نوبتي ديگر چون ميان طغرل و او چون خليفه را بكشتند با پسر او پيش عال

خالف افتاد عورات مخّدرات خويش را بياورد و بقصبه آرم بسراي فرزند او شاه غازي 

رستم بن عالءالّدوله بنشاندند و او را مدد آرده بعراق فرستاد، و چون محّمدبن ملكشاه 

رگذشت برادران با يكديگر فرمان يافت فرزندان جمله بر محمود بيعت آردند و چون او د

ّبن زرّينكمر و محّمد و  خالف آردند، طغرل منهزم روي بخانه او نهاد، بدربند آليس علي

ابوشجاع سه برادر نشسته بودند، سلطان را نگذاشتند آه درآيد، هرچند گفت آه مراخصم 

 فرستادند در قفاست و گريخته ميآيم گفتند تا اجازت شاه نباشد نتواني آمد، پيش شاه غازي

بآرم، حالي برنشست و تا بديه مقصوره برفت، طغرل را درون آورد و بساري پيش پدر 

فرستاد، خوارزمشاه سعيد محّمد را چهار پسر بود، خالف افتاد و گريخته پيش او آمدند، 

 .چندان نعمت و مكرمت فرمود آه هنوز ميگويند

بود و در قصيده او را ميستايد، امير عبدالّرحمن طغايرك اتابك آه ممدوح عمادي شاعر 

 :بيت

 از هفت سپهر شش بكاهد  عبدالرحمن آه گر بخواهد 

از اردبيل بساحل دريا با فوجي از حشم بگيل و ديلمان گذشت و بخدمتش رسيد مدتي با او 

و اميِر حّله ُدَبيس بن َصَدقه ملك . بماند تا مدد داد و هم براه ساحل او را بملك باز رسانيد

 سروران عالم بَود بسخاوت و فصاحت و عّلو هّمت، با دويست نفر سوار بأمان او عرب از

آمد و اول روز بيست اسب با ساخت و سيصد قبا و آاله و صد آمر شمشير و صد زره و 

َترك و بر گستوان و درقه و ده هزار دينار زر بدو فرستاد، و بنوبتي برادر او برآة بن 

نامه  له آمد از خليفه گريخته، با او شفاعت آرد و امانصدقه بخدمت اصفهبد عالءالّدو

و چون َقيترِمش در سلطان عاصي . نوشتند و نفقات داد و با آسان خويش بواليت فرستاد

شد برادران و فرزندان و پوشيدگان را بامانت بخدمت او فرستاد، پنج سال در حّق آن 
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مان يافتند جمله را بخانه باز فرستاد، جماعت شفقتي فرمود آه حّد پديد نبود، بعد از آنكه ا

 .والّسلم

، بن شهرياربن قارن بن علي الدوله رستم نصرةاالصفهبد الكبير العادل العالم الغازي 

الّذآر بود و از عهد فريدون و منوچهر طبرستان ازو  بعيدالصّوت، مشهور المواقف، شايع

ز جاجرم و گرگان و بسطام و بزرگتر بقدر و هّمت واال و عدل و داد آي نژاد نزاد، ا

دامغان تا حّد موقان در مّدت ملك او چنان مضبوط بود آه بجايگاه خود ذآر رود و از 

رهط باوند اّول آسي آه ببارگاه بر تخت نشست و تخت بر موآب بست او بود، و گذشت 

، تا از خسرو پرويز هيچ جهاندار و شهريار را چندان گنج و ذخاير و نفايس نبود آه او را

 .بعهد ما چهل پاره قطعه از زر و اجناس و جواهر از آن او بماند

و چنين شنيدم آه آيكاوس استندار چون خواست آه درو عصيان آند با قاضي واليت 

خويش مشورت آرد، او را بر آن دليري رخصت داد، تا شاه غازي برويان شد و آران تا 

 :بن بوالقاسم مامطيري ميگويد، طبريآران واليت آتش بر فرمود آشيد، اصفهبد خورشيد

  تابلوجن)2(اوني آه سي آوشك پـرنده  آي آوشك بسوجن)1(تدبير آرده آادي

  آـاري ديـرهــار مـوجـن)3(تدبيــر آــر نون آشور بوين سوجن آهـون اورجن

بعد وفات سنجر سلطان سليمانشاه آه برادر زاده او بود از محمودخان آه خواهرزاده و 

د سنجر بود بگريخت بطلب ملك عراق و بمقام قصبه درويشان پناه بشاه غازي ولّي عه

آرد، مّدت دو ماه هر روز براي او و حشم او سر ميدان تا پايان خوانها فرمودي نهاد تا 

بگيالن و ديلمان و ساير اطراف طبرستان بيست هزار مرد جمع آرد و جمله اسباب 

انه مهّيا فرمود و او را برگرفت و بري برد، بتخت سلطنت از خزانه و زّرادخانه و فّراشخ

سلطنت بنشاند، امراي عراق و آذربايجان برو جمع شدند وري و ساوه اصفهبد شاه غازي 

چون سلطان محمود غيبت او از طبرستان بدانست با جمله امراي سنجر . را مسّلم داشتند

دره رسيد و لشكرگاه ساخت،  بطبرستان آمد، بدو روز از ري بقصبه آوسان بپايان قلعه آب

                                                 
 آاري: ج. 1
 پريد و بدو: ج. 2
 .آرد: اين آلمه را ندارد و در ترجمه مرحوم برونج . 3
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 ببيابان فرود آمد، يك شب شاه غازي پادشاه قارن را با )1(محمودخان زير ديه دجان

چهارصد غالم و پانصد باوند اجازت داد آه بلشكرگاه ترآان شوند، تا بدر خيمه 

 مؤّيد آيبه و )2(محمودخان تاختن بردند و چندان خلل رسانيده آه بشرح نيايد، با فرداد

ويشاوند را نامزد آرد آه بساري شوند و غارت آنند، اصفهبد شاه غازي فرزند خود خ

الملوك حسن را با حشم براه الآش مهروان گسيل آرد تا بروي آن جماعت باز آيند و  شرف

بعضي آمين سازند، چون بقصبه مهروان رسيدند بهم باز خوردند، خويشاوند محمود را با 

چون جماعت اسيران را پيش . يبه با تني چند منهزم برفتهزار ترك بگرفتند، مؤّيد آ

اصفهبد بردند جمله را تشريف داد و معروفي همراه آرد و بمحمود خان فرستاد و گفت 

اجازت منست، محمودخان  دار باشند و آنچه ميكنند بي بگوييد آه مردم ما مردمي خانه

پيش او فرستاد و بيست هزار عزيز طغرائي را آه از اآابر شيوخ بود در دولت سنجرّيه 

. دينار شاهي قرار نهادند آه سلطان با گرگان شود و شاه غازي اين مبلغ بمحّصالن رساند

چون محمود آوج آرد و بگرگان رسيد محّصالن را از واليت بسيلي بيرون آردند، گفت 

 بود، برويد او را بگوييد ما زربزوبين داديم، خود بخراسان فتنه آه معروفست پيدا شده

برفتند و بدو نپرداختند، و او را بطبرستان محمود گندم آوب خوانند آه حشم او نان نيافتند، 

 .بريدند و ميكوفتند گندم مي

بود در حّق او ] اتسز[اهللا را آه دبير خوارزمشاه  و خواجه امام رشيدالدين و طواط رحمه

ار و جّبه ادرار بود، اين قصايد بسيار است و هر سال پانصد دينار و اسب و ساخت و دست

 :چند بيت از قصيده ايست وقتي آه بري شد و سليمانشاه را بنشاند ميفرستد

 َو ِذْآـُرَك َسـاٍر فـِي الِعَراَقْيِن َساِئـُر  َجـَاللـَُك َبـاٍد فـِي ُخـَراسـَــاَن َبـاِهــُر

 ا َآــلَّ اْلَبـَواتـِـُر بـَـاتـِـــُرُحسـَـــاٌم ِإَذ  َو َأْنَت ُحَساُم الّديِن في ُنْصَرِة اْلُهَدي

 ِلَفْقـِدَك َواْلَأْجفـَـاُن ِفيهـَـا َسـَواهـِـُر  َغـَدا الـرَّيُّ َو اْلَأْآَبـاُد فيَهـا َجـِريَحـٌة

 َو َداَرْت َعَلْيهـَــا بـِاْلَبَلاَيـا الـدََّوائـِـُر  َتفـَـرََّق مـِـْن َبْعــِد التََّجمـُّـِع َشْمـُلهـَـا

 َوَلاَسائـِــٌل ِإالَّ ِلجـَــْدَواَك شـَـاآـِــــُر  َفـمـَــا َقـائـِـــٌل ِإلَّا ِلـَتقـْــَواَك َذاآـِـــٌر

                                                 
 وجان: ج. 1
 فردا: ج، در با در آذ. 2
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 ِلَساُن اللََّياِلي َعْن َمَساِعيَك َقاِصـُر  َأَيا َمِلـكًا َرْحـَب اْلُقُصـوِر ُعـَراِعـرًا

 ُتَك ِفي َأْقَصي اْلَأَقاِليِم َسـاِئـُرَوِصي  َجَلاُلَك ِفي َأْعَلي السَّمَواِت َصاِعٌد

 َفمـَـا ِمْثلـُـُه فـِي النَّاِس نـَاٍه و آِمـُر  َأيـَا َماِلكًا ِلْلَأْمِر َوالنَّْهِي فـِي اْلُهَدي

 اْلَمـَواِهِب َزاِخـُر َو ُيْمَناَك َبْحـٌر ِفي  ُمَحيَّـاَك بـَـْدٌر فـِي اْلَغَيـاِهـِب َزاهـِـٌر

 َو َأنـَْت ِإلـَـي َرفـْـع اْلُمِهمَّاِت قـَـاِدُر  ِإلـَـي َدفـْـِع اْلُمِلمَّـاِت َمـاِئـٌلَو َأنـْـَت 

 َو َلا ِلِعـبـَـاِد اِهللا َغـيـْــُرَك َنـاصـِــُر  َفمـَــا ِلـبـِـَلاِد اِهللا َغيـْــُرَك َحـافـِــٌظ

  َلـُهـُم َعـْن َمْصَرِع اْلَبِغي َحاِجُرَأَمـا  َأَما َلـهـُـُم مـِـْن َمْشـَرِع اْلَغيِّ َحاِجـٌز

 َأَمـا َلُهــُم َعـْن َمْوَآـِب الظُّْلِم زاِجـُر  َأَما َلـُهـُم َعـْن َمْكَسـِب اْلِإْثـِم َواِزٌع

 ِإَذا ُعــدَِّدْت ِلْلَأْآَرِميـــَن اْلَمفـَـاخـِــُر  َتَمتـَّـْع ِبَمـْدحـِـي َفْهـــَو َأْآـَرُم َمْفَخـٍر

 َولِكنَِّني فـِي مـَـْدِح َصـْدِرَك َساِحـُر  َلا ِإنَِّني فـِي مـَـْدِح َغْيـِرَك َشـاعـِـٌرَأ

 َو ُدْم َغاِنمـًا َمـا َحبَّـَر النَّْظـَم َشاعـِـُر  َفِعْش َساِلمًا َمـا َحــرََّر النَّْثـَر َآـاِتـٌب

 سال و نيم بتصّرف داشت و ديگرباره چون شاه غازي بري شد و ُنّواب خويش بنشاند و يك

 :و جماعتي را از اطراف ري دور آرد اين قصيده ميفرستد

 َو ُخْلقـَُك َآاْلِمْسِك الـذَِّآّي َيفـُوُح َجَبينـَُك َآـاْلَبـْدِر اْلُمِضيـيِّ َيلـُوُح

 ُروُحِبَنفـِْع غـَِليــِل اْلُمْعـَتـفـِي َو َتـ َو َناِئلـَُك اْلَفيـَّاُض َتْغُد َو ُغُيوُمُه

 ِبهـَا ِلُجيــُـوِش الُمْسِلميـَن ُفتـُـوُح َلَك الرَّاَيُة الزَّْهَراُء ِفي ُآلَّ َوْقَعٍة

 ِصفـَاٌح ِبَأْســَراِر الِكفـَـاِح َتبـُـوُح لـَهـَا َأْلُسٌن ِفي الَجوِّ ِمْن َعَذَباِتَها

 الُكْفِر َو ُهَو َجُموُح ْعَبَو َذلَّْلَت َص َفَفلَّْلـَت َحـدَّ الظُّـْلـِم َو هـَُو ُمـَذرٌَّب

 َرغـْـِم اْلَمَعاِطِس نـُـوُح َبنـَاهـَا َعَلي َفكـَْم ِلْلُعَلي َيـا آَل قــَاَرَن ُسـوَرٌة

 َو َأقـْـَواُلكـُْم ِلْلُمْشكـِالِت شـُــُروُح فـَـَأْفَعـاُلكـُْم ِلْلُمْعـَضـَلاِت َدَوافـِــٌع

 َلهـَا ِمـْن ِدَماِء الـدَّاِرِعيـَن َصبـُوُح ِح َصـَواِرٌمِبـَأْيَماِنُكْم َيـْوَم الصََّبـا

 ِبهـِـنَّ َشيـَاِطيـُن اْلِقــَراِع َتـطـُــوُح ِلُجْنِدَك ِفي َأْرِض اْلِعَراِق َو َقاِئٌع

 َعـَلْيهـِـنَّ َربـَّـاُت اْلِحجـَــاِل َتنـُــوُح َفَكْم ِمْن ُنفـُوٍس ِباْلَعَراِء َطِريَحٍة

 َوَلا َخـلـَـــٌد ِإّال َو ِفـيــــِه قـُـــُروُح َبـلـَـــٌد ِإّال َو ِفـيــــِه َزَلاٍرٌلفـَــَال 

 َعَلْيِهـنَّ َأنـْــَواُر الــــدََّواِم َتـلـُــوُح َبِقيـَت َمـَدي اْلَأيـّاِم ِفي ِعـزِّ َأْنُعٍم
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حده بقهر بستانده اهللا قعله مهرين و منصوره آوره از مال و در وقتي آه شاه غازي رحمة

 :بود اين قصيده بحضرتش ميفرستد، چند بيتي ثبت افتاد

      ِلآَراِئـِه ُشْهـُب الـدَّيـَاِجي َسـَواجـِـُد َأيـَــا مـَــْن ِإلـَـي نـَـاِديــِه اْلَأَمـاِجـُد

 َنهـُـنَّ الشَّـَدائـِـُد     ِإَذا َأْشَعلـَـْت ِنيـَـرا َو يـَـا َمــْن َيلـُوُذ اْلَأْآَرمـُوَن ِبِظلِّـِه

      َو لِكنـَُّه ِبـاْلِجْســِم ِإْن عـُـدَّ َواحـِـُد اْلِعلـْـِم ِإْن حـُـدَّ َعـاَلـُم َأَلا ِإنـَّــُه فـِـي

      ِبهـَـا ُنِصَبـْت ِللّنـاِزليــَن اْلَمـَواِئــُد َأَيـا ُنصـْـر الـدِّيــِن الَّــِذي َعَقَواتـُـُه

      َو َأْآـنـَـاُفهـَـا ِللـرَّاِغـبيــَن َمَعـاهـِـُد ــَراُفهـَــا ِللـرَّاِهبيــَن َمعـَاقـِـٌلفـَـَأطـْـ

      سـِـوَي َآـِلـمـَـاٍت ُآـلُّهـُـنَّ َفـَوائـِــُد ِلَسـانـَُك َلا َيجـْـِري َعلـَي َعَذَبـاتـِـِه 

      َو هـُــنَّ ِلَأْعـنـَـاِق اْلَمعـَاِني َفَلائـِـُد َفهـَـنَّ ِلآفــَــاِق اْلَمعـَــاِلَي َآـَواآـِــٌب

      َزَواِهـُر َأْجـَراِم السََّمـاِء َحـَواِســُد َبَلْغـَت مـِـَن اْلَعْليــَـــاِء َمْنـِزَلـًة َلهـَـا

  َخَواِلـُد     َمَحاِمـَد َيْفَني الدَّْهُر َو هـَْي العـِـَدي َرْغِم اُألُنوِف ِمَن َحَوْيـَت َعلي

      َو َتْسهـَـُر َو اَألْجفـَاُن ِمْنُهْم َرَواِقـُد َفَتْجهـَــُد َو اَألبـْـَداُن ِمْنهـُــْم فـَـَواِرٌغ

      َو َهـْل َيَتَسـاَوي َقاعـِـٌد َو ُمَجاهـِـُد َو َآْيَف ُيَساِويَك اْلِعَدي ُثلَّ َعْرُشُهْم

      ُمَمهـَّــَدًة ِلْلَمْكــُرمـَـاِت اْلَقـَواعـِــُد َن َأْصـَبَحـْتِبَعـْهــِدآـُـُم يـَـا آَل قـَــاَر

      َو َمْنِزُلُكْم َرْحـٌب ِلَمْن هـُـَو َوافـِـُد َفَمْنَهـُلُكــْم عـَـْذٌب ِلمـَـْن هـُــَو َواِرٌد 

 ـاُح اْلَفاِنَيـاِت َرَواآـِـُد     َو ِمْنُكـْم ِريـَـ َفِمْنكـُـْم ِجبـَــاُل اْلبـَاِقيـَـاِت َرَواسـِـٌخ

      َو ِهمَُّة َأْهـِل اْلَعْصـِر َغْيـَداُء َناِهـُد َو ِهّمُتُكْم َجْرَداُء َنْهـٌد َلـَدي اْلـَوَغي

      َو َأْنَت َلَها ِفي َهاَمِةاْلشِّْرِك َغاِمـُد َفَأْنَت َلَها ِفي ُنْصـَرِة اْلّشـْرِع َشاِهـٌر

      ُمـَؤّآــَدٌة ِللـّديـِن ِمْنهـَــا اْلَمعـَـاقـِـُد  حـِــدًَّة َضـَرَبـاُتَهـاُسيـُوفـَُك ِزيـَدْت

      َو ُدْمَت َوِضّي اْلَباِل َما َصاَح َراِعُد َبِقيـَت َرِضيَّ اْلحـَـاِل مـَـا َلاَح َبـاِرٌق 

ا چون اگرچه هميشه علما و شعراي عرب و عجم بمّداحي خاندان باوند تفاخر آردند ام

رشيد و طواط در عهد خود امام األئّمه و فبله و ُقدوء اهل بالغت و براعت بود اعتبار را 

بمدايح او اختصار رفت تا بر من تهمتي ننهند و شبهتي نماند آه چندين غلو و مبالغت 

بافراط بمناقب ايشان از عشق والء و داعيه هوي روا داشتم چه اگر خواهم درين آتاب 

ن دودمان عنان قلم فرو گذارم بر عمر و روزگار اعتماد ندارم از آنكه بشرح فضائل آ
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و از جمله عادت اين پادشاه يكي آن بود آه روز صبوح جمله . بپايان رسد و آن بنرسد

الدوله علي  خزانه خويش بتاراج دادي حريفان و نديمان را، تا روزي امير سابق

ند وآيل دري بود آه فرزندان او را خواران خويشاوند او بود و علِي رضا گفت آيله

الّدين حسين ديوانه و نظام محّمد و قوام فرامرز گفتند، آخر همه از ميان مجلس شراب  سعد

ها و مويينه بود ديگران برده بودند،  برخاسته بخزانه شدند، هرچه نقود و جواهر و جامه

 يك رزمه بپاي ميگردانيدند، ها مانده بود، هر يكي سه رزمه پشتواره بستند و ابريشم ِرْزِمه

 :باربد جريري شاعر طبري در آن روز ميگويد در حّق ايشان، بيت

    يك خر بزين نيكه يكي بپالون اين دو خر آه داْرنه شام ايرون

و عادتي ديگر آن بود آه نگذاشتي آه هرگز مدح او پيش او برخوانند، گفتي شاعران 

و من از آن خجالت ميخورم تا مظّفري لقب دروغهايي آه من نكرده باشم همي گويند 

شاعري از خراسان بحضرت او رسيد و گفت بمدح تو آن گويم آه آرده باشي، اين قصيده 

بگفت، برو عرض آردند، گفت راست ميگويد، چون قصيده بخواند بهر بيت ده دينار زر 

 :عطا فرمود و اسب و قبا و آاله، بيت

       در حريم حرمت اصفهبِد اصفهبدان   جّنت عدنست گويي آشور مازندران

، او را بعهد سلطان سنجر پدر بمرو فرستاد، ّبن مرد آويج الملوك علي تاجاالصفهبد العالم 

سنجر خواهر خويش را بدو نكاح فرمود، و هيچ بامداد از سراي بيرون نيامدي تا اصفهبد 

 و بيرون تميشه چنانكه پيش او نرفتي و اول چشم برو نيفگندي، بعد از پدر قلعه جهينه

شرح آن برود بدو سپرد تا سلطان سنجر فرو رفت، سليمانشاه اّول پناه بدو آرد، ميگويند 

 گوي دو ُدرست در )1(چابك سوارتر از مرد آويج در جهان هرگز آسي نبود، بوقت بشل

اي رآاب نهادندي و او پاي بر سر آن نهادي و تانيمروز اسب دوانيدي آه درستها از زير پ

و رآاب او نيفتادي، سليمانشاه در گلپايگان با اوبگرِو همين شرط در ميدان شد بقرار آنكه 

اگر اصفهبد بماند اسپي تازي داشت بهزار دينار خليفتي و صد تا جامه خريده با ساخت آه 

درو بود سليمانشاه را باشد و اگر اصفهبد ببرد سليمانشاه غالمي داشت آه محبوب دل و 

بود پيش اصفهبد فرستد، چون اصفهبد غالب آمد و گرو ببرد سليمانشاه غالم را معشوق او 
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با خدمت اصفهبد فرستاد، اصفهبد هم در حال غالم را بر آن اسب تازي با ساخت فرمود 

نشاندند و با دو نفر ديگر غالم پيش سليمانشاه فرستاد، و انوري شاعر خراسان اين قصيده 

 :گويد، بيتو ديگر قصايد هم در حّق او 

 الملوك صفدر و صفدار روزگار   تاج اي در نبرد حيدر آّرار روزگار

در سّيوم مجّلد فتّوت و مرّوت و فضل و آمال او و ثبات رأي و سيرت او را شرح خواهيم 

 .شاءاهللا تعالي داد، ان

سابق قزويني گفتند در خدمت سلطان مسعود شجاعي بود آه در عراق و خراسان و عرب 

 سردفتر مردان بود، او را بفريفت و بخدمت خويش آورد و بسطام و دامغان و نام او

جاجرم بدو داد، در آن حدود بغزو و جهاد مالحده مشغول گردانيد، و اين مرد بغايت 

برم براي نفقات حشم، شاه غازي  بخشنده بود، روزي پيش او نبشت آه من بازماندگي مي

ا چنين نوشت، او درياست با دريا آسي چه روي ببزرگان حضرت آرد و گفت سابق بم

صلت تواند آرد، بگوييد تا حال را بيست هزار دينار بدو فرستند و مثال نويسنده آه از آن 

 .سر حّد چندانكه استخالص آني تراست بِاقطاع

، باقرب عهد مستور نمانده باشد آه عالءالدوله الحسن بن رستم بن علياالصفهبد المعّظم 

اند فرسنگ گذشته بود تا بحر و آان در جنب آن َشمر  ت او از منزل آمالسخاوت و سياس

و َسمر نمود، از خصال مردي و مردمي هيچ نماند آه ذات او بدان متحّلي نبود اّال آنكه او 

تهّور و غروري داشت آه عالم و عالميان پيش هّمت او وزني نداشتند و بدين سبب هم او و 

 .ند و شرح آن داده شود، َآَفي اْلَمْرَء َفْضًال َأْن َتُعدَّ َمَعاِيُبْهاتباع او در موقف آسيب بود

بوقت آنكه خوارزمشاه آبير عادل ايل ارسالن بجوار رحمت ذوالجالل رسيد و سلطان 

صاحب قران تكش خوارزم از برادر سلطانشاه محمود باز ستد بحكم دوستي و موّدتي آه 

دو پناه آردند، اصفهبد با تميشه آمد و از گيالن و پدر را با اصفهبد بود او و مادر هر 

حدود ري جمله عّمال و نّواب را با هدايا و تحف پيش ايشان فرستاد و از صحراي گنجينه 

تا اسپيد دارستان بيك فرسنگ خوان نهادند، اتّفاق عقال بود آه چنين خوان تا عمر عالمست 

شاءاهللا  حكايت بجايگاهي ديگر برود، انبهيچ عهد آسي از جهانداران ننهاد، و تمامت اين 

 .تعالي
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، قواعد دين بدو مشّيد لحسن الدولة والدين ابوالحسن اردشير بن ا حساماالصفهبد االعظم 

و سواعد يقين بدو مؤّيد بود، در تدبير مقانب و تحصيل مناقب صاحب رأي و رّويت، 

 عمر و ُنهزه عيش بود، و بسيار قدر و قدرت، اّيام او روضه دهر و ُزهره عصر و ُنزهه

حضرت او موئل امائل و منزل افاضل، و مجلس او مجمع اصحاب درايت و مقصد ارباب 

روايت، و در حّق ايشان مواهب او رغايب و منايح او غرايب، آثار گزيده و اخبار پسنديده 

باهره و آدم، شيم طاهره و مكارم ظاهره و مفاخر  او تميمه اعضاِد عالم و قليده أجياِد بني

مآثر زاهره او چون روز بدر مشهور و چون شب قدر با نور، مّدت سي و پنجسال 

طبرستان بعهد پادشاهي او چون حرم مّكه امن و چون آعبه قبله خاليق بود، در سنه 

 سلطان بزرگ طغرل بن ارسالن از عراق بعد وفات اتابك محّمدبن ايلدگز بخالفي )1(مثال

 :ن افتاده بود پيش ملك سعيد نبشتآه با برادر او قزل ارسال

      َفبـَابـَُك َمْفتـُوٌح َو َلْيـَس ِبُمْرَتٍج ِإَذا ُاْغـِلـقـَــْت َأْبــَواُب قـَـْوٍم َأَراِذٍل

      َو َسْيُبَك َمْرُفوٌع َعَلي ُآلِّ ُمْرَتٍج َو َهمَُّك َمْقُصوٌر َعَلي َطَلِب الُعَلي

ّيم و معسكر بديه فلوِل الرجان ساخته بود، جمله و ازو پناه طلبيد، شاه اردشير مخ

اصفهبدان از امرا و معارف را تا بري باستقبال او فرستاد و او تا بآهنگ الر پيش باز شد 

و بجهت او از اسب بزير آمد و او را با فلول آورد و تخت و تاج با جمله آالت شاهنشاهي 

هاي سفر بدو باز سپرد و بجهت خود بر  از خزانه و فّراشخانه و شرابخانه و اصطبل و آّله

ها و مواضع ديگر  سر پشته چهل ميخ خيمه فرو زد و بوزير شهر ساري نوشتند تا از قلعه

عوض اين جمله بخاّصه شاه بفرستند، و قزل ارسالن چون ازين واقف شد عّزالدين يحيي 

ت و تمّني آرد عراق را بشاه اردشير فرستاد و حقوق سوابق پدر و برادر را وسيلت ساخ

آه اگر سلطان طغرل را بگيرد و بند نهد ري و ساوه و قم و آاشان و قزوين بعهد و ميثاق 

بنّواب تو تسليم آند و در ساير عراق و آذربايجان و َاّران حكم تو چنانكه بطبرستان نافذ 

الت باشد، شاه اردشير فرمود مباد آه آرم و مرّوت ما براي محاالت دنيا بر نقض عهد مبا

روا دارد، و بعد مدتي سلطان را بدامغان و بسطام فرستاد و بعمل آن واليت بنشست تا 

وجه وظيفه او مرّتب دارند و از طبرستان روز بروز ُنزل و علوفه ميفرستاد تا آنوقت آه 
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بسالمت بمقّر سلطنت خود افتاد، و در مجلد سّيوم حقوق نعم و تربيت او سلطان طغرل را 

 .شاءاهللا تعالي وحده  ارسالن او را بقلعه داشت شرح برود انبوقت آنكه قزل

و در سنه تسع و سبعين و خمسمايه از پيش مهراج شاه آه جيتجند نام بود دو نفر هندو 

رسيدند بحضرت او با نوشته و گفتند ما چهل مرد بوديم گزيده شاه مهراج بسبب آنكه 

هب و طريقت شيعت آرد و ما هرگز المذهب بواليت ما افتاد و دعوي مذ علويي امامّي

نشنيده بوديم، علماي آن ديار با او مناظره آردند، بر همه سخن او حّجت آمد و غلبه صدق 

با او بود، شاه ما را گفت بطبرستان پادشاهيست آسروي نژاد با عدل و داد، معتقد او اين 

 هشت بازماندند مذهب است، ما را با اين نوشته بخدمت تو فرستاد، از اين جمله سي و

بانواع وقايع از هالك و قطع طرق و ما دو نفر بمقصد رسيديم و بطبرستان درين وقت 

اهللا عليه بحال حيات بود، از آن دو  الّدين الحسن بن مهدي المامطيري رحمة امير سّيد بهاء

ورق آه بجواب نوشت با داليل و حجج اصول و فروعي آلمه چند نقل آرده آمد و اين 

 :گويند، و هذه قصيرة عن طويلةرسالة الهنود في اجابة دعوي ذوي العنود را نوشته 

في زماننا هذا ببالد الهند فلّربما آسدت ـ اليواقيت في بعض ] آذا[والغرو ان آسدت الّتشيع 

المواقيت، و اّني و لـه بحمداهللا في أرض العراق سوق و نفاق، و في أرض الحجاز مستقّر و 

ّشام ألهلها شيمة، وهطلت سحائبه عليهم ديمة، و من ذايعّير امراء ال مجاز، و صار في

الّرسول و هم الحسينّيون بالّتشّيع ويجحد فضلهم و يرتع  اهللا و هم الحسنّيون و امراء حرم حرم

في أعراضهم و يتكر نبلهم ولم يبق في خراسان انسان لـه يٌد و لسان و سيف و سنان اّال 

و قرينه و خدينه، الي ما ترآنا االلمام بذآره من افراد الحجاز و الّشام والّتشّيع ديدنه و دينه، 

و نواحيها، و آحاد مدن خراسان و العراق و ما تضّمه و تحويها، و هّلم جّرا الي طبرستان 

روضة الّدنيا و غديرها و خورنق األقاليم و سديرها و صدر جريدة األماآن و بيت قصيدة 

 متنّزه الفرح و معتصم االمراء و محتبر الفقراء و مأوي األحرار المساآن و متبّوأ المرح و

و مثوي األبرار و مقيل العدل و مبيت الفضل و عرصة المكارم و ساحة األآارم و خّطة 

المحاسن و نزهة الميامن و معرض الجود و مخيم الوفود و قرارة الملك و مباءة الحكم، سّرة 

، ملتّفة األزهار، ]آذا[من، خريف الّشتاء، ربيع الّصيف العالم، معدن الّرفاهية، مثابة األ

مصطفة األشجار، مّطردة األنهار مغّردة األطيار، مجرية الجنان، مرّوحة الجبال، ُمذآرة 
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الجنان، فطف في اطرافها و اقطارها و مدنها و امصارها، بحارها و وهادها، تالعها و 

اللها و جبالها، آجامها و آآامها، اماآنها رباعها، حصونها و قالعها، غياضها و رياضها، ت

و مساآنها، عامرها و غامرها، طولها و عرضها، رفعها و خفضها و تدّبر في قاطنيها و 

تأّمل في ساآنيها، نسائها و رجالها، تجدهم و من الّتشّيع في رؤسهم نخوة، مشفقين عليه و 

انه، فما اآثر الّشيعة و ما اقواهم، و المؤمنون اخوة، ألقي الّتشّيع عليهم جرانه، فألفاهم جير

اهللا لالسالم وجهًا و صدرًا، وللّدين عضدًا و  ما أبسط ايديهم و ما اعالهم، اّيدوا بمن جعله

ظهرا، و للملك يدًا و لسانا، و للّدهر حسنًا و احسانا، و جعل رأسه بتاج االيالة مكّلال، و 

ي الّنهار حّتي ال تشّب نوائبه، و بّث سريره بسماء الفخر مظّلال، و بسط ّظل سطوته عل

خوف انتقامه علي اللّيل حّتي التّدّب عقاربه، و أعلي شخص قدره الباذخ عن تقبيل أفواه 

المدائح مواطي أقدمه، و اجّل بيت ملكه الّشامخ عن زيارة األثنية أفنية حرمه، فال يّتسع 

تمل علي خناصر آماله، و ال نطاق الوصف أن يحيط بخواصر جالله، وال خاتم الّثناء فيش

حّلة الّشكر فترفل علي قامات آالئه، وال تاج الحمد فيحدق بهامات نعمائه، و لقد آّذبت فعاله 

 :لبيد بن ربيعة في قوله

 و بقيت في خلف آجلد األجرب آنافهم ذهب الذين يعاش في أ

ن فكيف الفصحاء، فقد رأينا من يعيش في آنفه األعداء فكيف االولياء و يرد بحره المفحمو

قد أنهضت اليه البالد رجالها، و أبرزت لـه جمالها، و ألقت اليه األرض أفالذ أآبادها، و 

حسبك بالعالء جالبا، و آفاك باالحسان جاذبا، و من صادف تمرة الغراب لم يفارقها ابدًا، و 

 سنانه، و علي من وجداالحسان قيدًا تقّيدا، و آل ابي طالب ينزلون منه علي سيف الّتشّيع و

يدالحّق و لسانه، و ما ضّرهم مع حيوته ادامهااهللا أن اليعيش لهم االشتر، و ما عليهم مع 

 فيها درج طائره و وطن )1(عطاياه القطعه اهللا أن ال يرّد عليهم فدك و خيبر، عّش الملك

حريمينه الّصالت، اذا تدفّق ب  خرج سائره، فناءه موسم العفاة و خزائنه نهب)2(الجود منها

 الخلق )3(اهللا بني اآلمال بامتداد اّيامه و ازدياد انعامه فهو ذو نميرا تأّلق بدرجبينه منيرا، مّتع

                                                 
 تصحيح قياسي، در اصل لذلك. 1
 آذا. 2
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المعسول والكنف المأمول و اّطعام المبذول، صاحب الوجه الّطلق و الجناب الغدق، الّشاّب 

بته آسروّية و سّنًا و ميالدا، و الّشيخ حلمًا و سدادا، منصبه آريم و منظره و سيم و نس

سياسته آيخسروّية و صورته يوسفّية و سيرته نبوّية و هّمته علّوية، و تعّرفه في الملك عرفه 

الّداني والقاصي، و اعترف به المطيع والعاصي، والكرم والجود ممتزجان بطبعه، مجتمعان 

حل و لم في شرعه، فلم يبق علي وجه األرض من مّد اليه الّلخط و لم يحظ و شّد اليه الّر

يحّل، فذٌّ فرد و اسٌد ورد، و شهاب المع و صبح ساطع، و ماء رواء و آرم ماشئت و حياء، 

و هو الّشهاب الّذي ال يخبو والحسام الّذي ال ينبو، الملك المعّظم شأنًا المفّخم مكانًا، القاهر 

 و عرضًا، ثاني سلطانًا، الّراسخ بنيانًا، المقّبل أرضًا، المطاع فرضًا، شهنشاه العالم طوًال

االسكندر، غبط آسري و سنجر، حسام الّدولة والّدين، عالء االسالم و المسلمين، ملك 

اردشير بن الحسن بن ] آذا[الخافقين، شهريار المشرقين  الملوك و الّسالطين، أقدم الوالة في

رستم بن علّي بن شهريار بن آيوس اخي نوشروان ابني قباذ، الّذي ملك االرض الي 

البشر هبة اهللا و صفّيه آدم عليه الّسالم، لم يكن فيهم احد اّال من انبسط  نسان االّول ابياال

ملكه علي بسيطة الغبراء و من ارسله اهللا الي الحّق من زمرة االنبياء و لـه مآثريفني األبد 

اخر وال تفني و يخفي الّصباح و ال تخفي و يبلي الجديد وال تبلي، و هذه قطرة من بحره الّز

و لحمة من بدره الّزهرا و شررة من جمره المضطرم و زبدة من سيله العرم و سنبيء 

الوافدان عن ملكه و مكانه و عّزه و سلطانه و بأسه وجوده و تلّقيه لو فوده اذ أمر أعلي اهللا 

أمره باآرامها نازلين و انعامها راحلين فنزال في أوسع منزل علي أآرم ُمنزٍل و عّين لهما 

الّدين و مّجن اهله ينهي الي المسامع  صفياء خدمه و أغذياء نعمه عبده و امير عدله نجممن أ

العالية اقوالهما و يشرح في الحضرة الحاليه احوالهما، وردا و هما أعري من الحّية و صدرا 

و هما اآسي من الكعبة، و آذا يكون حال من تعّلق بذيل حّر، و ألقي دلوه في جّمة بحر، و 

 ضوء بدر، و في شواهد احوالهما ما يغني عن استماع اقوالهما، و شاهد العيان سري في

أقوي من شاهد البيان، و دليل البصر اوضح من دليل الخبر، ال زال الملك ببقائه ثابت 

المناآب، معتدل الجوانب، عامل الّطريق بالجائي و الّذاهب، وال سلب اهللا الّزمان جماله 

 بطول عمره، و الزال جاهه موصوال، و فضله مأموال، و سيبه هم بذآره و العباد بهاء
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 غماغم جنوده )1(مسؤال، و سيفه علي أعداء الّدين مسلوال، و عدّوه بحسده مقتوال، و دامت

تصّم اذن الجوزاء و اسّنة بنوده تخدش أديم الّسماء ما استّهل القطر و نما و استقّل البدر و 

 .تّمت. سما

 شرط نوشتن نبود، واگرنه آن بودي آه يكي از جمهور حشوّيه از ازين رساله بيش ازين

من سؤال آرد آه بطبرستان عّمرها اهللا بهيچ وقت مذّآري خاسته است از علما و صدور 

در موضع سؤال جز سكوت مصلحت نديدم واال همانا درين باب اطناب تا اين غايت روا 

ل بزرگواري و فضل اهل طبرستان نداشتمي آه بر اهل علم و تحقيق و عدل و توحيد حا

مستور نيست بلكه مشهور است، چاره نيست آه ذآر خيرات و هبات و عطّيات شاه 

اردشير همين جا برود اگرچه تا آسي او را نديده باشد و عهد او نيافته و احوال و اقوال و 

 .افعال مشاهده نكرده صورت و سيرت او نتوانست دانست

ند، با فضل وافر، دانشمند و فارس منابر، برسالت از حضرت وقتي نورالدّين صّباغ گفت

سلطان شهيد خدايگان عالم سلطان صاحبقران تكش بن ايل ارسالن پيش او آمد بمقام دولت 

آباد ساري و درخواست تا ببارگاه منبر نهاد و وعظ گفت و در مدح او داِد سخن داد و ختم 

 :انشاء بدين بيت آرد

       جز بر تو حرام نام شاهي ديدم همه شاه، هست باهللا

و حقيقًة چنان بود، آه ازو بآيين تر پادشاهي در قرنها نخاست، دارالملك او ساري بود، 

 خواندندي، هر ساله از جريده )2(وزيران او آنجا نشستندي و ديوان وزير را ديوان وصال

 بخيرات )3(وزنادرارات بي استطالع او صد هزار و اند دينار حسامي بحواالت وجه از 

اطالق آردندي، و هر روز آدينه بهر مقام آه او بودي صد دينار از خزينه سراي بامير 

عدل دادندي تا بميدان شدي و مستحقّين را آه نشسته بودند بقسمت دادي، و از آفاق و 

زواياي عالم سادات و علما و ارباب هنر و شعرا و ادبا با تحفه آتاب و صحيفه دعا بدرگاه 

سّيد عّزالّدين يحيي، و : و از آبار علما و سادات عراق آه ادرارات داشتند. جمع بودندياو 

                                                 
 مادامت، متن تصحيح قياسي است،: در اصل. 1
 .اين قسمتها را نداردالف وصل، : ب. 2
 .و ساير نسخ افتادهج  ، اين جمله از)؟(ب آذا در . 3
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االسالم رآن الّدين الهيجاني هر يك هفتصد دينار و اسب و ساخت و  قضاة ري، و شيخ

ابوالفضل الّراوندي، و سّيد مرتضي ) ص(دستار و جّبه، و خواجه امام فقيه آل محّمد 

ماهبادي، و قضاة اصفهان، و قبيله شفروه و جمله سادات قزوين و آاشان، و افضل الدين 

و از مصر و شام و سواد عرب هر روز . ابهر و نواحي خرقان از مال او بمنال رسيدندي

آمدند و جمله بزمستان بطبرستان ازو نفقات از طعام و لباس  و سال دو سه هزار علوي مي

 آوازه برداشتندي بدعا آه يا ملك مازندران ستدندي، و هر روز آه بخوان نشستندي بميدان

بسوي ما خوانچه فرماي حّجاب را بفرمودي تا ده پاره خوان آراسته هر روز پيش ايشان 

بردندي، و بهر وقت آه سوار شدي علويان صف زده استاده بودند، از دور فرياد آردندي 

بذول داشتي، و اگر آه ما را فالن چيز بايد از زر و جامه و مرادات ديگر، در حال م

حاضران يكي گفتندي خداي شما را سير تواند آرد او گفتي هيچ مگوييد آه همه جهان 

ايشان را جزين درگاه دِر ديگر نيست، هرچه ميخواهند بدهيد، و يك نوبت بيست و سه 

هزار دينار آملي از خزانه بيرون آرد تا بطبرستان و ري علوي دختران درويش را بعلوي 

ويش دهند، و هر سال موسم حج آه بمّكه شوند اين جمله خيرات و تصّدقات پسران در

 :بعتبات عاليات و مشاهد مشّرفه و اماآن متبّرآه ميفرستاد بدين موجب

 هزار دينار، و علم او را مقابل علم خليفه ميبردند و علم ساير سالطين و ارآب سبيل چه

ستدند، دو هزار دينار با تشريف و   مي طائف از حاّج باج)1(ملوك عصر بدنبال او، بوّج

اسب و ساخت گرانبها براي امير حاّج فرستادي و منادي آردندي آه جمله حاّج آزاد آرده 

 .شاه مازندرانند

بمشهد عبدالعظيم دويست دينار، بمشهد مقابر قريش سيصد دينار، بمشهد فرزندان امام 

الّسالم ده هزار دينار،  طالب عليه بيسيصد دينار، بمشهد اميرالمؤمنين علّي بن ا) ع(حسن

الّسالم  بن علي عليه بمشهد سلمان فارسي بمداين صد و پنجاه دينار، بمشهد امام حسين

الّرضا سه هزار دينار، امراي  بكربال شش هزار دينار، بمشهد ابوالحسن علّي بن موسي

اشي هزار دينار، مّكه تشريف جّبه و دستار دويست دينار، سدنه آعبه و سّقا و ساير حو

آبوتران مّكه معّظمه ديهي و گرمابه و آسيايي وقف بود محصول ميفرستاد، مساآين مّكه 
                                                 

 .ها بمرج، تصحيح متن قياسي است در نسخه. 1



    www.tabarestan.info            140 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

ابريشم پنج رزمه، بمدينه طّيبه رسول صّلي اهللا عليه و آله سه هزار دينار، بمشهد بقيع 

مت هزار دينار، مساآين مدينه ابريشم رزمه، ببغداد بكرباس ميدادند و آنجا ميبردند و قس

هاست، در  و ظهيرالّدين فاريابي را آه افضل الّشعراء بود در حّق او قصيده. ميكردند

 :ديوان او طلب بايد آرد، از آن جمله يكي اينست

 دم هـــوا مــــدد نـــافــــه تتــــار دهـــد سپيــده دم آـه هــوا مـژده بهــار دهــد

  صبـا بـوي زلـف يــار دهــدنسيم بـاد دل مـرا آه فراموش آـرد عهـد وصـال

 خيـال را سـوي باليـن مـن گـذار دهــد ام آــه بجهــد ز آب ديده بموجـي فتــاده

 بـدست مـن صافــّي خوشگــوار دهــد ز دست ناخوشي آنكس رهاندم آان دم

 قــرار ملــك بشمشيــر بيقــرار دهــد حسام دولت و ديـن آن آه در مقام نبرد 

 سپهـر سـر زده را تـاج افتخــار دهــد رو عالم آـه خـاك درگه اوستـوده خســ

 زبــان خنجر او شــرح آــارزار دهــد سپهر خرقه دراندازد از طرب چوبحرب

 بكــان و دريــا سرمايــه يســار دهــد اياشهي آـه يمينت بگــاه بخشش وجود

 ورشيـد زينهـار دهـدز زخـم خنجـر خ حمايـت تـو شــب تيــره را اگـر خـواهـد

 آو آنار دهد و زمانه روزوشبش آوك بخفـت بخـت حسـودت چنـانكـه پنـداري

 بجاي خويش بود هرچه آردگار دهد ســريــر ملــك عطــا آــرد آـردگار ترا

 قضــا بميـل سنـان اغبــر غبــار دهد در آن زمان آه بدانديِش روْز آورت را

 آــه هفت قلعه افالك را حصـار دهد ـود آن روزعـددت بيـــم آن بـ سپــاه بي

 آه بوسـه بر لـب شمشير آبدار دهـد عـروس ملك آسي در آنـار گيرد تنگ

 حســام قاطـع و بازوي آامكار دهــد زد صـد دليــر يكي باشـد آنكه توفيقش

 زحفظ خويش ترا حصن استوار دهد اگــر پنـــاه امــل منهـــدم شــود يــزدان

 بــروز معـرآـه آثــار ذوالفقــار دهــد مثل تو آنگه شود آه خنجـر بيـدعدوت 

 بــراي دار فنـــا مهلــت مــدار دهـــد هميشه تا آه مر اين چرخ بد معامله را

 آـه آـردگـار تـرا عمـر پــايــدار دهــد تـو پايــدار بمـان زانكـه جـاي آن داري

شير در حّق او احسان بسيار و انعام بيشمار فرمود مّدتي آه مالزم بود چون شهنشاه ارد

اجازت خواسته بخدمت اتابك قزل ارسالن بن اتابك ايلدگز پيوست، بوقتي آه آذربايجان و 
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 :عراق او را بود قصيده بگفت و اين بيت در آن قصيده انشاء آرد

 نانـم هنـوز خسـرو مازنـدران دهـد؟ شايد آه بعد خدمت سي سال در عراق 

تكاران درگاه اردشير روز عرض اين قصيده ببارگاه قزل ارسالن حاضر بودند پيش خدم

شاه نسخه اين قصيده و بيت فرستادند، بفرمود تا براي ظهير اسب با ساخت و طوق و آاله 

 .مّرصع و قبا و صد دينار گسيل آردند

 

  معارف طبرستان)1(
 

انه روزگار خويش بود، هر سال ، يگالحسين بن سهل المعروف بتاجي دوير] بن[عبداهللا 

دويست هزار دينار محصول ضياع او، ميگويند شبي بآمل اصحاب مجلس اصفهبد پيش او 

هاي زر، پانصد تا جامه ابريشمين بخشيد و بيست هزار دينار  شدند بنقالنه، بخالِف ُصّره

مان بر بر امالك چك بنشست، وقتي اصفهبد با دوسپان آه مخدوم او بود باشكار شد، متظّل

او افتادند، گفت شما طلب آدام آس ميكنيد، گفتند طلب اصفهبد تا حال خويش عرض 

داريم، گفت اگر آن اصفهبد ميبايد آه پادشاه و حاآم است و مال و غالمان و حشم و موآب 

دارد و حشمت و عيش خوش بآمل تاجي دويرست و اگر آن ميجوييد آه شب و روز با باز 

 .و يوز و سگ باشد منم

هاي طبرستان و رويان از خاّص مال  ، بيشتر راهها و پولابواسحق ابراهيم بن المرزبان

 .خويش او فرمود

، هر روز وظيفه مطبخ او بآمل هزار دينار بود و هزار تن محمد بن موسي بن حفصو 

را بمال خويش بمّكه برد، و همه راه خوان نهاد و در ميان باديه ماهي تازه و تره از 

 . برده بر خوان نهادطبرستان

 .، بر همين سّنت بمّكه رفت هرون بن علي اآلملي)2(و ابو صدري

، بأّيام عبداهللا المأمون بمّكه رفت هر روز بباديه منادي فرمودندي و علي بن هشام اآلملي
                                                 

 داردالف از اينجا ببعد را ديگر . 1
 )؟(در سيارق : بابوصادق : و ساير نسخج . 2
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َحيَّ َعَلي ِغَذاِء اَألِميِر، معروف و مجهول بخوان او نشستندي، مأمون بفرمود تا ببغداد : آه

ا تره و هيزم نفروشند، آاغذ ميخريدند و بعوض هيزم ميسوختند و حرير سبز پاره او ر

 .آرده بجاي تره بر خوان مينهادند

، گفتند الرجان داشتي، پيش از او بزمستان و تابستان بدين راه آه سهل بن المرزبانو 

 .يمن گردانيداآنون ميشوند گذر نبود، جمله بريده و جان پوشها و رباطها او آرد و آن راه ا

 

 علماي طبرستان
 

، مؤّلف آتاب الّذيل و المذّيل، و آتاب تفسير القرآن و معانيه، و محمد بن جرير الطبري

آتاب الّتاريخ، و مذهب و طريقت او معتقد خاليق، و اّتفاق علما آه مثل او در هيچ طايفه 

رشمردندي از آِن نبود، و مسطور است در آتب آه بر در سراي او ببغداد چهارصد استر ب

ابناء خلفا و ملوك و وزرا، و ازين جمله سي استر هر يك با خادم حبشي بودندي آه 

 .باقتباس علوم پيش او شدندي

، آه شافعي دّوم خوانند و خواجه امام شهيد فخر االسالم عبدالواحد بن اسمعيلو 

 ابوالمعالي جويني الملك بآمل بجهت او مدرسه فرمود و هنوز باقيست و معمور و امام نظام

، فقه و ديانت و زهد و صيانت او چون عجايب َاُبو اْلَمَحاِسن ُآلُّه َمَحاِسن: گويد او را مي

شمار و چهل مجّلد آتاب البحر در مذهب شافعي تصنيف او، خالِف ديگر  روزگار بي

مالحده تصانيف، و امالي اخبار او خروارها برآيد، و آياست او تا بغايتي بود آه بعهد او 

مالعين فتوي طلبيدند و بر آاغذي نبشته آه چه گويند ائّمه دين در آنكه مّدعي و مّدعي 

عليه بر حّق راضي شوند، گواهي بيايد و بخالف دعوي مّدعي و اقرار مّدعي عليه گواهي 

دهد، چنين شهادت مسموع باشد يا نه؟ و اين آاغذ پاره بحرمين فرستادند و امامان 

 جويني و محّمد غزالي و ائّمه بغداد و شام جمله جواب نبشتند آه چنين  محّمد)1(حرمين

گواهي بشرع مسموع نيست، تا پيش او آورند، در آاغذ نگريد و روي بمرد آرد و گفت 

                                                 
 آذا در جميع نسخ. 1
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اي بدبخت چندين سعي نامشكور بر تو وبال باشد و بفرمود آه او را باز دارند و قضاة و 

ه نبشتند و اين مّدعي و مّدعي عليه جهود و ترسااند ائّمه جمع آمدند، گفت اين فتوي مالحد

َو َما َقَتُلوُه َو : و اين گواه رسول ما صلوات اهللا عليه را ميخواهند آه قرآن مجيد شاهد است

 ملحد را باز پرسيدند اقرار آرد آه يكي سالست تا مرا بجهان )1(ما َصَلُبوُه َولِكْن ُشبَِّه َلُهْم،

نند، عوام آمل او را سنگسار آردند، و فخراالسالم فتوي فرمود بطلب اين استفتا ميداو

بسبي ذراري ايشان تا مالحده بفرستادند و بغدر بر در مقصوره جامع آمل بدين حّد آه 

مناره است بزخم آارد آن امام سعيد را شهيد گردانيدند و هنوز آن آارد بمدرسه بخانه 

 .ايشان نهاده و من بنوبتها ديدم

، هنوز قضاء طبرستان در خاندان اوست، بعهد شمس ه ابوالعباس رويانيقاضي القضا

المعالي قابوس بجمله واليت حاآم شريعت او بود و مفتي و صاحب تصنيف، و حكايات 

 وقتي بمجلس الحكم او مردي بر يكي دعوي صد دينار )2(قضاء او بسيار است يكي آنكه

بر ندارم، از مّدعي گواه طلبيد گفت گواه زر آرد، مّدعي عليه انكار فرمود آفت البّته خ

ندارم، فرمود خصم را سوگند دهند، مرد روي بر زمين نهاد آه قاضي مسلمانان او را 

سوگند ندهد آه بدروغ بخورد و مال من ببرد، گفت اي مرد شريعت اينست و من بخالف 

ال و شرع شروع نكنم، مرد ديگر باره بروي افتاد و خاك بر سر ميريخت و صفت ح

مرد را گفت بجهت من . درويشي و قّلت بسيار نمود، او را و حاضران را بخشايش آمد

حكايت آن آه او را، دين چگونه دادي، گفت اي قاضي مسلمانان بيست سال است تا ميان 

ما دوستي و مخالصت است و برادري و شفقت و محّبت تمام، اين مرد بر آنيزآي عاشق 

فتگان باشد سر انبان راز و نهان پيش من گشادي و بندي از شد هر لحظه چنانكه رسم شي

بس تضّرع بر دل من نهادي، روزي بزير درختي نشسته از گريه او گره زر بگشودم و 

پيش او نهاده گفتم اي برادر مرا در همه جهان مايه و پيرايه اينست اگر قادر هستي آه 

سوداي تو فتور و آسادي يابد باز بدين محّقر آنيزك بخري و ماهي دوبداري، چون بازار 

چون زر بديد و سخن . بفروشي و همين محقّّر بمن رساني، برگير و مرا رنج دل ميفزاي

                                                 
 156آيه ) سورة النساء (4قرآن سوره . 1
 اند اين حكايت را ساير نسخ در سه چهار سطر خالصه آرده. 2
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بشنيد در پاي من افتاد و گفت صد دينار ديگر من دارم برهم نهم و چنين آنم، امروز يك 

نميدهد و سال شد تا آنيزك بخريد و از من باز بريد، هرچه ميگويم آنيزك بفروش دلش 

قاضي گفت تواني رفت و آن درخت را آه شما بسايه آن نشسته . سازد وجوه زر من نمي

 :القضاة داند آه بوديد پيش من آورد، گفت قاضي

 )1(نه جور اّره آشيدي و نه عناء تبر  درخت اگر متحّرك ُبدي زجاي بجاي

يد بر راه ايستاد گفت اين ُمهر من پيش درخت بر و عرض آن، مرد از فرمان او چاره ند

و قاضي بفصل ديگر خصومات مشغول شد، بعد از مدتي التفاتي بدين مّدعي عليه آرد و 

گفت خصم تو اين ساعت بنزديك آن درخت رسيده باشد؟ گفت نه هنوز نرسيده باشد، 

قاضي ديگر باره بمصالح احكام پرداخت چون ساعات برآمد مرد رسيد و پيش قاضي 

را درجت نطق نيست، گفت تو غلط ميگويي گواهي درخت من نوحه آغازيد آه درخت 

القضاة را معلوم است آه از اين موضع برنخاستم هيچ  بشنيدم، مرد مّدعي گفت قاضي

 درختي اينجا نيامد و گواهي نداد،

 الَحَكْم        ِفيَك الِخَصاُم َو َأْنَت الَخْصُم َو  َيـا َاْعــَدَل النـَّاِس ِإالَّ فـِي ُمعـَاَمَلتـِي

قاضي گفت اي ابله اگر اين مرد حكايت زر دادن و زير درخت دروغ ميگويد چون از تو 

پرسيدم آه آنجا رفته باشد چرا نگفتي من ندانم آدام درختست، بروي زر الزام آرد و مرد 

 .ُمّقر آمد و بمهلْت حّق بمستحّق رسيد

بود و ابن مهدي مامطيري ارع و از ائّمه آبار طبرستان آه از جمله مفاخر شمرند امام ب

 .تربت او بمامطير من زيارت آردم

 .مؤّلفات او از شهرت مستغني از ذآرستليزدادي  ابوالحسن علي بن محمد او 

آه مسجد ساالر آمل و آن منبر آه هنوز بر آرانه محراب نهاده بجهت او ابن فورك و 

 آه صاحب عّباد او را نصب آردند، از استاد خويش ابراهيم بن محّمد ناصحي شنيدم

بتعّصب بگرفته بود و بحبس داشت بخانه تاريك بري تا ابواسحق اسفرايني متكّلم پيش 

صاحب شد، هر روز ميان ايشان مباحثات بود، روزي بباغي مباحثه ميكردند در 

األفعال، مناظره باال گرفت تا صاحب دست يازيد و از درختي سيبي باز آرد، گفت  خلق
                                                 

 بيت از انوري استاين . 1
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نست؟ ابو اسحق گفت اگر فعل تو است باز همانجا دوساند، صاحب خاموش اين نه فعل م

الحال خالص فرمود، بآمل آمد،  شد و گفت مراد خواه، گفت مراد من ابن فورك است، في

دو پاره آتاب در آالم بحبس تصنيف آرده بود، بجهت او ساالر آن مسجد بنياد افگند، تا 

 .لي آالده سره باالي گنبد چهارراه نهاده استآخر عمر بآمل بماند و خاك او بمّحله ع

 علوم فقه و آالم و شعر و ن، انگشت نماي جهان در فنولبّياعي القضاة ابوالقاسم ا قاضي

 .ترّسل و حكمت و نظم و نثر و تازي و پارسي و طبري است

 ، اگرچه پدران او قّمي بودند اّما مولد واستاد بزرگ ابوالفرج علي بن الحسين بن هندو

منشأ او طبرستان بود و مضجع و مرقد باستراباد بسراييي آه ملك او بود اتفاق افتاد چنانكه 

تر است از  َآَأنَّ الَفْضَل َلْم ُيْخَلْق ِاالَّ لـَُه، تصنيفات او آنچه متداول: امام باخرزي ميگويد

 :بسياري اندآي اينست

لفرق بين المذّآر و المؤّنث آتاب آتاب البلغة من مجمل الّلغة، آتاب نزهة العقول، آتاب ا

امثال الموّلدة، آتاب مفتاح الّطب، آتاب المساحة، الكلم الّروحانّية في حكم اليونانّية، آتاب 

الوساطة بين الّزناة والّالطة، بخالف ازين او را در فلسفه و طّب و لغات مؤّلفات بسيار، و 

يد مثل آب زالل و سحر حالل و پنج آ ديوان اشعار او پانزده هزار بيت بلكه زيادت برمي

مجّلد رسائل تازي، و بخّط او يكي منشور قضاي آمل بخانه جماِل بازرعه بمحّله چولكه 

 آه بعهد شرف المعالي براي اسالف بازرعه نبشته بود مثل آن خّط درين عهد )1(آوي نهاده

 هزار چندان بود ها آسي ننبشت، و ذآر فضل او برين مثنوي آه نبشتم ختم آردم آه و سال

گويد، علّي بن محّمد بن علّي بن اّم الحرث الّرعاطي از اعيان علماي عصر بود و  آه مي

 :شاگرد او، بدو رسانيدند آه از حلقه محّصالن و مستفيدان آرانه گرفت

 ُتْجـلـَـي ِبهـَـا عـَـَراِئــُس اآلَداِب َمَجـاِلسـِي َصيـَــاِقـُل اَألْلبــَـاِب

 َو َاْشَتِفي ِمْن َغْيِظ ُطوَل الَعْطَلْه َهـا عـَـِن اللَِّسـاِن ُعْقَلـْهَاْنِفي ِب

 َو َمْجلـِـٌس َآـالُحلَّـِة الَمـْرُقوَمـْه َفَمْجِلٌس َآالرَّْوَضـِة الَمْرُهوَمْه

 َو َبيـْـَن َهـْزٍل ُيْضِحُك الثَّْكَلانـَا َما َبيـْـَن ِجـٍد قـُـدَّ ِمـْن ثـَْهَلانـَـا

 َتْوِفيــُق َربـِّـي َو اِصــٌل َجَنـاَحْه ْن جـَـَواٍب َمـاَج ِبالَفَصاَحـْهَفِمـ
                                                 

 .هستالف از اينجا تا آخر مثنوي عربي فقط در . 1



    www.tabarestan.info            146 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 آـَــَأنـَّــُه َو َدائــِــُع اَألصـْـــَداِف  اَألْفـَواِف)1(َيْختـَـاُل فـِـي َبَراِقِع

 ـاَتْنُقُشهـَـــا َأنــَــا ِمـلـِـي ُفنـُـونـَ َو ِمـْن ُخُطـوٍط َتْفتـِـُن الُعيـُـوَنا

 َلاْشَتَعَلـْت ُقُلوُبهـُْم ِمـْن ِعْشِقهـَا َلْوَلاَحَظْتَها الصِّيُن ِعْنَد َمْشِقَها 

 َو َمـزَُّقوا َمـا َزوَّقـُـوا ِمـْن ُدْرِج َو َبــزَّقـُـوا ِفي ُصــَوِر اَألْرَثْنِج

 كـَـاِويَآـَأنَّهـَـا مـِـْن َحــرِّهـَـا َم َو ُملـَـٍح ُتْحــِرُق ِشـْدَق الرَّاِوي

 َلْو ُاْنِصَفـْت ُخطَّـْت َعَلي اَفَراِقـِد َو ِمــْن ُدُروٍس ُفْتَن ِعْقَد الَعاِقِد

 َو َداِرٌس َأْشعـَـــاِرَي الُمَعـطـَّـَرْه فـَـَداِرٌس َرسـَـاِئـلـِـي الُمَحبَّــَرْه

 ـا َتْحِقيقـَـــْهَو َداِرٌس ِطبــّــًا َنحـَ َو َداِرٌس َفـْلـسـَــفـَـًة َدقـَيـِـقـَــْه 

 َو ِعلـْــِم ُبْقــَراٍط َو جـَـاِلينـُـوِس ِمـْن ِعْلـِم ُسْقـَراٍط َوَرْسَطاِليِس

 اْنَفِصْل َمْجِلِسي َمِن َوْلَيْنَفِصْل َعْن اتَّصـَـْل َفْليتَِّصـْل ِبَمْجِلِسـي َمـِن

 ــْن قـَاِطــٍع َتْقِصيــُرَوَال ِبنـَـــا ِم فـَـَلا َلنـَــا ِمـْن َواصـِـٍل َتْوِفيــُر

 َيـِزيـُد ِفي َقْدِري َبْحـُث الَبـاِحِث الَحاِرِث َآيـْـَف َتَراِني َيا اْبَن ُامَّ

 ِبالسُّْحِق َبْيَن الِفْهِر َوالصَّـَلاَيـْه   َآاْلِمْسـِك َجاَزِطيبـُـُه النََّهـاَيـْه

 ْلِمَحـكِّ َذبَّ َعْنـُه الشَّكَّـاَعلـي ا  َوالذََّهـُب إال ْبـِريـُز َلمـَّــا ُحكـَّا

 َو َيْتـُرُك الَعْزَم ُسَدًي َو َمْجِلْس أهــِذِه ِخصـَـاُل َمــْن يـُـــَدرِّْس

 ِمــْن َرائـِــٍح ِبـِتيهـِـِه َأْوغـَـــاِد َو َمــْن ُيِخـــلُّ الِعــزَّلـَِألْوَغــاَد

 َو َقـلََّبْتـنـِي ِفـي الّلَتيـَّـا َو الّلِتي َتبـّـًا َألّيـامـِـي الَّتـِـي قـَْدَولـَّــِت

 »)2(ِفـي َبْلـَدٍة َلْيَس ِبَها َأِنيسُُ« َحتَّي َعَناِني الدَّْرُس َوالتَّْدِريُس

 َفَصبَّ َصْبرًا ِفي ُآُؤِسي َو َسَقـا  الَقـَلقـَا)3(َآـَأنَّ َايُّـوَب الحماني

 ْمتـَـِطـيـــًا ِللــرَُّتــِب اْلُمـِطـلَّــْهُم َبْعَد اْخِتَصاِصي ِباْلُمُلوِك اْلِجلَّْه

 َيفـُـوُق فـِي اْلَجمــاِل ُآــلَّ حـَـدِّ َو َبْعــَد َقْطفـِـي َوْرَد آـُــلِّ خـَـدِّ

 ُمَعــْصــَفــَراٍت َو ُمــزْعفـَـَراِت َو َقْوَلِتـي هـَاِت اْلُكـُؤَس َهـاِت

                                                 
 يدافع: تصحيح قياسي، در اصل. 1
اال اليعافير و اال العيس، و : از اشعار جران العود نمري و مصراع بعد از آن اينست. 2

 الخ: وبلدة: در اصل شعر
 .تصحيح اين آلمه ميسّر نشد. 3
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 ِلبـَـاسـِــٍط ِالـَيَّ َآــفَّ َســائـِــِل َو َبْسِطَي اْلَكـفَّ ِبَعـْرٍف َساِئـِل

 َو آـَــَدُر اْلَأيـَّـاِم َيتـَـُلوُه الصَّفـَـا َاُهللا َيْكـِفـيـنـِـي َفطـَـاَلمـَـا َآفـَـي

 َو َيْقتـَـِدي ِبي َخاِلفــًا َأْوَضـاَرْه َفَيـْر َتـِدي الدَّْسُت ِبَي النََّضاَرْه

 َفـْوِقَي فـِي اْلَكِتيبـَـِة الشَّْهبـَـاِء ُق اللِّــَواِءَأْو َتـْسَتـِطـيــُر خـِـَر

 و يكي از آبار علما در حّق او ميگويد

 َفَصـاَر ِلُكلِِّهْم َشـَرٌف َو َمْجُد َسمـَا ِفي الشِّْعــِر َأْعـَلاٌم ِآبـَـاٌر

  ْبِن ِهْنُدوَو آِخـُرُهْم َاُبواْلَفَرِج َفَأوَُّلهـُـْم ِإَذا ُذآـِــَر اْبـُن ُحجـْـِر

ِاتََّفَقْت َعَلي ِاَماَمِتِة اَألْلِسَنُة َو َتَجمََّلْت : ، آه امام باخرزي ميگويدامام عبدالقادر الجرجانيو 

ُهَو ِبَمَكاِنِه َو َزَماِنِه اْلَأْمِكَنُة َواْلَأْزِمَنُة َو َأْثَني َعَلْيِه ِطيُب اْلَعَناِصِر َو ُثنَِّيْت ِبِه ُعُقوُد اْلَخَناِصِر َف

َفْرٌد ِفي ِعْلِمِه اْلَغِزيِر َلا َبْل ُهَو اْلَعَلُم اْلَفْرُد ِفي اْلَأئِّمِة اْلَمَشاِهيِر، مؤلفات او در نحو چون جمل 

 و ساير تصنيفات، و اشعار او صو شرح آن، و شرح ايضاح عضدي، و آتاب الّتلخي

 .بعضي در آتاب الّدمية آورده است

امامي مقّدم بود در فقه ابوحنيفه و صدر ادباي عالم و بحر ، ابوسعد مظفر بن ابراهيمو 

علوم، مّدتي در خدمت صاحب بن عّباد بود و بعد وفات او پيش سّيد ابوطالب هروني الّثائر 

شد، آن سّيد در حّق او آرامات فرمود، با بسيار مال او را گسيل آرد در آشتي نشست تا 

 :رق شد، شعر اوستبآبسكون بيرون آيد و بموطن رسد بدر يا غ

        َأِمْسٌك ِبعـَاِرِضِه َاْم ِعـَذاُر َأِسْحــٌر ِبَأْجَفاِنـِه َاْم ُخمـَـاُر

        َأَطـلُّ اْلَجمـَـاِل َعَليـِْه ِنثـَـاُر َغـَزاٌل ِبَخدَّْيـِه َوْرٌد اْلَحَيـاِء

 َني اْلُجلَّنـَاُر       َو ِمْن َخدِِّه ُيْجَت َفِمْن ِريِقِه ُيَتَعاَطي الرَِّحيُق

 :و لـه ايضًا

 َفَما َلَك ِفي ُودِّ اْلِحَساِن َنِصيُب َقَلاَك اْلَغَواِني َأْن َعالَك َمِشيُب 

، مؤّلف آتاب الّشعر، بيشتر قصايد او در حّق قابوس باشد از شيخ ابوعامر جرجانيو 

 :فحول ائّمه عالم بود، شعر

 َو ُربََّمـا َعِشـَق اِإلْنَسـاُن َما َقَتـَلا اَمُتُهَقـْد َيْكـَرُه اْلَمْرُء َما ِفِيه َسَل

 ِاَلي ُنُفوٍس َسَقْتَها الَسمَّ َو اْلَعَسَلا َو َلـْم تـَـَزْل هــِذِه الدُّْنيـَـا ُمَحبَّبًة
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 ]:و لـه ايضًا[

 وُلَجُهـوٌل َو ِاالَّ قِيــَل َأْنـَت َجهـُ الَقْوِم ُآلُُّهْم َتَجاَهْل ِاَذا َما ُآْنَت ِفي

 َرَأْوَك َغِريبــًا َواْلَغـِريـُب َذليـُل َو ِإنََّك ِإْن َعاَشـْرَت ِبالَعْقِل ِفيِهِم

 ]:و لـه ايضًا[

 َيِعيـُش َذِليــًال َأْو َيُمـوُت َآِئيبـَـا َرَأْيُت َغريَب النَّاِس ِفي ُآلِّ َبْلَدٍة

 اَشا َأْن َيُكوَن ُمِريبَاُمِريٌب َو َح َتَري النَّاَس َيْنَحاُشوَن ِمْنـُه َآَأنَُّه

 ]:و لـه ايضًا[

 َيِفيــُض َلـهـَـا ِمـْن ُمْقَلَتْيِه ُغُروُب َآَفي ِبِفراِق اْلَمْرِء ِلْلَأْهِل َوْحَشًة

 َو ِإْن َماَت َقاَل النَّاُس َماَت َغِريُب ِإَذا َعاَش َلْم َيْعـَدْم َهَواَنًا َو ِذلَّـًة

 ذآر او آرده است و اين ابيات نبشته آه در اثناء قصيده امام باخرزي در آتاب دمية القصر

 : قابوس گفتحبمد

 َو َمْوِقِفي ِمْنَك ِمْثُل اْلَأْخِذ ِباْلَكَظِم َأِشيـُم َعْفـَوَك َواْلآَمـاُل َتْبُسُطـُه

 َو ِإْن َأَفْقُت َفَطْعُم اْلَمْوِت ِمْلُء َفِمي ِإَذا َرَقْدُت َفِإنَّ الرَّْوَع ِفي ُحُلِمي

 َوالدَّْهــر ُمْغــٍر ِبـِه ِإْن َنـاَم َلْم َيَنـِم َلا َتْأَمَنـنَّ َأخـًا َطاَلــْت َسـَلاَمُتـُه

آه زاهد و فقيه و اديب ابوالفرج المظفر بن اسمعيل  و برادر او ابوالمجدو ذآر پسر او 

 مدابوسعد الصيدالني و ابوحنيفه محمد بن مح و عّدي بن عبداهللاصاحب احاديث بود و 

 ].آرده [االسترابادي

 :بارع جرجاني

       َو ُقْلُت َلـُه َقـْوَل َمْن َيْفَهـُم َنْصحُت َأِخي َو ْهَو َلا َيْعَلُم

       َفِباْلَمـاِل ُيْحَسُن َمـا َتْعـَلـُم َتَعـلـَّـْم ِاَذا ُآْنــَت َذا ثـَـْرَوٍة

 ـٌن ِإَذا َلْم َيُكْن ِدْرَهُم      َو َشْي اْلِعْلِم َزْيٌن ِلِذي ِدْرَهٍم َو ِفي

، مكّمل علوم ادبي و شريعتي و رياضي، شاعر و متكّلم و االستاد ابوالعالء المهرواني

 :فصيح و بليغ بود، گفت، شعر

      َو َما ِلَي َعْنُه ِفي اِإلَساِر َأَماُن َأَيا َمْن َرمي َفاْسَتْأَسَر ْتِني ِلَحاُظُه

      ُيِحيُط ِبَنـاِر اْلَعـاِرَضْيِن ُدَخـاُن  َبَداَلـَك َرْيَثمـا َتَملَّْكَت َفاْصَنـْع َمـا
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، فقيه و متكّلم و صاحب حديث و محّقق در مذهب اهل لسروي محمد بن جرير بن رستم ا

البيت عليهم الّسالم، مدّتها در خدمت علّي بن موسي الّرضا عليهما الّسالم بوده و تصانيف 

 . المسترشد، آتاب حذ و الّنعل بالّنعلآتاب: او آنچه مشهورتر است

الّسالم، عالم و زاهد و متّدين، امير ابن و  ، فقيه آل محّمد عليهمخواجه امام عماد آجيجو 

ّرام او را بحّله سالي دو باز گرفت، اهل بغداد و آوفه و شيعت سواِد عرب باستفادت بدو 

نيده، و ابن و ّرام دختر او را نكاح پيوستند و هر سال يك هزار دينار بنفقات او معّين گردا

آرد و امروز از آن دختر جواني رسيد متبّحر بعلوم، صاحب جاه و منزلت و اختصاص و 

 :ام قربت، بمواقف الّناصر لدين اهللا ابوالعّباس احمد بحّله برجاي است و من يافته

 مثل فردوس ، معروف و موصوف ببالغت و براعت و مؤّلفات اوعلّي بن َرّبنو از آّتاب 

ها نبشتي آه بلغاي عراقين و حجاز  الحكمة، و بحر الفوايد، و بجهت اصفهبد مازيار نبشته

 .از آن متعّجب ماندند و بعِد مازيار معتصم او را دبيري خويش داد

، بعهد خالفت متوّآل با صفريد وبؤس حال بساّمره شد و لطبري عبداهللا المعروف بابن او 

ت آه قوت نيافت، دستار و ُدّراعه فروخته بود و در وجه نفقه سه شبانه روز برو گذش

صرف آرده و مرّقعه پوشيده بر سر راهي نشست تا خويشتن بر اصحاب خليفه عرض آند 

قضا را المؤّيد باهللا بن المتوّآل بدانجا رسيد، سواري بصدمه بر او افتاد و آوفتي سخت بدو 

ند و بسراي او برده و طبيب را فرمود تا مداوات رسيد، مؤّيد باهللا فرمود تا او را برگرفت

خستگي او آند، چون صّحت يافت دو هزار درهم بدو فرستاد، قبول نكرد، گفت اّول تا 

اميرالمؤمنين را دعائي نگويم نعمت قبول نكنم، متوّآل فرمود تا پيش او بردند، دعائي 

فرمود تا وزارت اّم اسحق بگفت تا خليفه و حاضران از فصاحت او خيره ماندند، در حال 

 .بدو سپردند و آار او بدرجه عالي رسيد

 

 اولياء و ّزهاد
 

تغّمده اهللا برحمته در زمين و آسمان ذآرش معروف و اجتهاد شيخ ابوالعباس قصاب مثل 

و عبادت و سير مرضّيه او ظاهر و هنوز خانقاه و تربت او معمور و اصحاب خرق 
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 .مجاور و خيرات و لقمه برقرار

مفتي و مفيد و زاهد، و محّله و مسجد برقرار و تربت او شيخ زاهد ابو جعفر الحناطي 

الّسالم محّمد  مزار متبّرك و بر سر خاك او ُمصحفي بخّط ابن اميرالمؤمنين علي عليه

الملّقب بالحنيفّيه نهاده، هر آه آن مصحف دست بر نهد و سوگند بدروغ خورد سال 

 .اند و همه اهل واليت را حقيقت شده از دنيا نميگذرد و آزمودهنميگذرد تا بعالمات فضايح 

، بمحّله علياباد بر در دروازه زندانه آوي تربت اوست، هر آه در آن شيخ زاهد فيروي

محّله شراب خورد و بمشهد او برگذرد ال محاله از آن محّله آواره شود بسياري را تجربت 

 .آرديم

حب آرامات از جمله عّباد بود و بر در مسجد مشهود  صا)1(، بمحّله درلبششيخ ابوتراب

 .او ظاهر است

 .، عالم و زاهد و امام صاحب قولشيخ زاهد ابونعيم

، سلطان سنجر خرقه او پوشيد و بصومعه او آمدي، خانقاه او برقرار است قطب شالوسي

وزير سنجر از جمله آرامات او يكي آنست آه نصيرالّدين محّمِد بوتوبه . و او بعهد ما بود

پيوسته گفتي شيوه تسّلس و ريْاست شيوه ايشان، و سنجر را خواستي اعتقاد فاسد آند و 

 خربزه )2(نوبتها شيخ را آزرده بود، روزي ببسطام خربزه پيش او آوردند، انگشت برُقِب

نهاد و گفت آشتيم محّمد بوتوبه را، قضارا موافق قول او آمده در همان لحظه سنجر بمرو 

 .ا آشته بودوزير ر

، زاهد و عالم و تربت بر در مشهد شمس آل رسول اهللا بمحّله عوامه آوي، قاضي هجيمو 

 ]:)3(آه يكي از علما را گويد[و شاهد بر فضل او اين قصيده است 

       ليــس مـا را بجــز تـو همتــاؤ اي بفــرهـنـــگ و علــــم دريــــاؤ

 ايــم احيــــاؤ       هــــزل را آـــرده نــــامنــم و تـــو آـــه ال حيــــاء ل

       در جهــان همچــويــِد بيضــاؤ هــر يــك از مــا شــده مشـاراليه

                                                 
 و ساير نسخ، دربسيب . 1
 كل ديگر گپ است بمعني خارج دهان و گونه و رخقب ش. 2
 .نيستالف قسمت بين دو قّالب در . 3
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       تــــو بــآرايــــش و بـقـتــــواؤ من بشعر و نجوم و حمق و جنون

       گــرچـه هستيم هــر دو دانــاؤ لي و لك از دو چـيـز تقصيـرست

       هـــر دو را غالبسـت ســــوداؤ س لـي عقــل و ال حيـــاء تـــراليــ

 الچشـم قطــره ماؤ       نيســت فـي هســت فـي الپشــم جـاي خنــديدن

       خـواه امــروز و خــواه فــرداؤ آيــــد و نــايـــــد از مــن شــيـــــدا

 ايــد از مــن بهــّي و عقــالؤ      نــ آيــد از من آه اضـــرب المخــراق

 )1(      همچــو آتــش قــريــن منجــاؤ  جعبــه شــاعــــران قــرين منســت

       لست تــدري آــه ايــش معنــاؤ  قــُــل فبئـس القـريــن و باك مـدار

        همچــــو ُدر از ميــــان دريــــاؤ  مضحكــات آيـــد از خــواطــر مــا

 ايــم و رعنــاؤ       آــه چــه بلّهــره ــي نــدانـنــــد قـــدر مــا ُجّهــــال م

 ايــم يكتــــاؤ       هــــر دو دل آــرده هر دو را تن دواست و جـان واحد

       چــــو عطــارد ببــرج جــو زاؤ خانــه خويش دان تـو خانــه مــن

       چـون آه تنهـا شـوي بهـر جـاؤ نــيُمهـــره ُمهــر ِمهــِر مــن شكـ

       بــر فلـك نيســت ِمهـــر تنهاؤ بـر زميـن همچــو ِمهــر برفلكـي

       ُمهــر بــر ِمهــر سخــت زيبــاؤ ُمهــر بــر ِمهـــر تــو نهــاد ستــم

 ستــاني چو ُمهــــره مــــاؤ       مي ُمهــره بــازي همّي و ُسبغـه آني

       گــه عتـــابّي و خـــّز و ديبـــاؤ هــاي دراز گــه ستــــاني عمــامــه

 )2(      از سمــرقنــــد و از بخــاراؤ گــه شبيخــون بــري بـآمــل وري

 )4(      گــه بپــاليـــزو گــه بلـو راؤ )3(گه ســوي رود بست حمله بري

      ايــن بتــــاراج و آن بيــغـمـــاؤ  آمـــــل و ري آــالهمـــــا آـــردي

       ارمغــانــي فــرســـت غبــــراؤ چونكه با خــود مــرا همي نبري

       آــّلهــم ُحــّســــــٌد و اعــــــداؤ دوستــان زمــانــه چــو نـيــننـــد

                                                 
 .سيخاؤ: ج. ميخاؤ: ب. 1
 .هستالف اين دو مصراع فقط در . 2
 .هستالف اين دو مصراع فقط در . 3
 گه بالبرز آوه و لوراؤ: ج. 4
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 )1(خــّلاؤ      هـر گـه بر خــوانــم األ يـــادم آيـــــد ز دوستــــان چنيــن

       سمعـــوا قصــّتي چــه رســواؤ ِاّن آبـــائــي الــّذيـــــن مـضـــــوا

       حــلفــــوا أنــــت لســت مّنـــاؤ و ثبــوا عـن قبـور هـم از ننـگ 

 )2(آنــد بتــاتـــا اؤ       لحيتـي مــي زوجتـي هــر شبــي تخــاصمني

       بيننــــا هـــر شبــي ُمحــاآــاؤ )3(مـناوسـت سليطـه و ُمعـِرْبـد 

       تا آي اين شعـر و اين مجاباؤ مر مـرا گويـد او آه اي احمـق

       راست گويــد آـه سخت گنداؤ مانــد اين شعــر توبأ سفــل تـو

       تــــا مگــــر يفعـــل المــداراؤ ليت عاقــل ُبـدي ازيـن دو يكي

       أنــا مجنـون و تلــك حمقـــاؤ  بــالنـــا نســائـلكـمپــس فمــــا

       دونــــه اخ بنــــات و أبنــــاؤ چون شبانگه بسوي خانه شدم 

       همچو مشهد شكـاف غوغـاؤ حمله آرنــد و سوي من تـازنـد

       نحـن من دستهــم عجــز نــاؤ هـرچــه در خانــه منكرند مـرا

       الجــــرم تنــتفــون تــــا تــــاؤ ــا و هــم قــد اجتمعــواأنــا تنه

 )4(      جمع گرديــد پيــرو بر نــاؤ گــو نصيحت آنيد و پنــد دهيـد

 )5(      بــر حوالي نه بــر علينــاؤ تــا مگـــر رحمتــي فــرود آيــد 

 خره صّماؤ      هست دلشان چو ص  پنـد آـس نشنونـد و معـذورنـد

       قـد شقــوا في بطـون ما مـاؤ ما استجـابوالكم و لــو سمعوا

       هــل دمـاغـك فقــل آــه الالؤ يــا امـــام زمــانه لـــو سئلـــت

 ام ز مبــــداؤ        نــيـــك پــــروده خاطــر تيـز مـن بــدان سببسـت 

 مكــم داد هــــار آــالبــــاؤ       مـا مــر مــرا هـر زمـان بجاي لبن

        گـفــــت ليـــت الّلســــان الالؤ هـر آه بشنيد ايـن فصاحت من
                                                 

 .الآلخّالء يومئِذ بعضهم لبعض عدّو: اشاره بآيه قرآن. 1
 .هستالف مصراع فقط در اين دو . 2
 .هستالف اين دو مصراع فقط در . 3
 .الفايضًا فقط در . 4
اللّهم حواَلينا و ال : اشاره بحديث مشهور آه حضرت رسول در دعاي استسقا گفت. 5

 .علينا
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 )1(       آه دبـاغي و آون و سيالؤ او چنــون فتنـه فصــاحت مــن

 )2(       ان شلمتــم فقــد گــرزنــــاؤ شلمي ولكه آـون شمـا را باك

       داوسي آيــري تيــز بشعـر اؤ  شاعراون بو آه وي من آسابو

 )3(       همــه را چـون بــرا اتيــالؤ جعبـه شاعـران چه آـرده بوين

 )4(        يومــن اســا بشـر و جنبـاؤ اي من اين پرسي دوسته هرآه مي

         واري و اوازه آـــوه و انكـاؤ دشمنـه آمــل بهـلي هــر آــه مي

         ابـنـــه آــــي داد ره بـمــي الؤ به پـرهشكم اي فضول و جع مي

         بــــرده واشـيــــوال اشـيــــالؤ اونـك آورده مي بــرون اشعــار

         ايــن بنــارنج و آن بخــرمــاؤ من و تو هر دوي سخـن مـرني

         هــر دو هستيـمـه هــا برانــاؤ هــر دوي نومــه را اوي گيــرن

         ببــــريم رسـكــت و آلـينــــاؤ چـون بهيـچ بويمـون و آلمتـون

         گتــن اي دسـت مــن بفــريــاؤ همــه ايـن شيعـرون نـوهـودون

         وا مــرا آــس بنــوبتـي جــــاؤ تــو چـه هاســا جينــا دامــن وا

 ـا رومـــه بمــي الؤهـ         مــوچــه مـن چه ها واردم اي رم مـردم

         تـــو چــه وارومـــه بمـي تــاؤ مـن چه واوارومه تو دويي جا

         چــون وزي و شتر اي آلينـاؤ سحرانكوم هر دو اون بـوزيـم

         مـــن بـــراي چـــرا نخـنــــداؤ دابشــو يضحكــون مي ريشـي

 تـه يضحك مـن آسـاؤ        هــر بس خربخندي آه مي سهون شنوي

         وا بـســــــاري و استـــــراواؤ مي سهـون بشنون بعيشه َدَرن

 ]آذا[        بار بيـت چنـد آابـزيـراؤ  وي بحــاوســت نوالــه ينفقنـي

         هــار معجــون شــده بغــرطـاؤ بنقــل تـرشــه سيــو پيــراريــن

      يـــا اوي حــي و الم حـلــــواؤ    چنون آه مين دنبو آشمشي اون

                                                 
 سّالؤ: جُشّالؤ، : ب. 1
 هستالف اين بيت فقط در . 2
 بداء ثيالؤ: جمبتالؤ، : ت. 3
 و من آسالشرو جّناء: جستاؤ، تو من آسانتر و چ: ب. 4
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         يــا آـمـثـــري را راء ورا راؤ بــا سفــــر جـّل جـّل جـل جللــن

         اي بـــــره وه نـبــــود واوا اؤ اي ورا شيـرمسـت آجا باي تـو

         بوريــا دون آنــي چــرا را اؤ اون بــزوي بــزم بليـل و نهــار

         الجـــرم هــالكستــه اي جـــاؤ و پيـــرار مــا فعـلــَت دواپـــار 

         هرچـه تونسـت بكـرده وستاؤ )1(دونهــوي بنعـيـمــه آحســكا

         مــــرده را ســونبـــو اطّبــــاؤ انـا آالمــرده في ميــون جــدث

 ــم تــايجـي مسيحــاؤ        هــو هـلـ اي اطّبـــا خــوچـي بنــاي مــرا

         آـس نديـدست مـرغ و عنقـاؤ :اين مجابات شعر خواجه امام

         دونــي آـه وا بـپــــاي وا واؤ هـا مــردم هـر آـه واهـا نمـاي

 »ّلــي تلــي لــي تنـــاتنـــا اؤ        « :ايـن باون وزنه آه دقيقي گت

 

 حكماي طبرستان
 

بشاهنامه . ، آه آثار ذآا و دانش او چون ذآاِء آفتاب اقاليم عالم گرفتبزرجمهر حكيم عجم

بين نداشت  فردوسي حكايت او و شاه انوشروان و خواندن نبشته بعد از آنكه چشمهاي جهان

ِلَم َفَسَد ُمْلُك : ياد آرده است، بعد از ذهاب دولت اآاسره او با طبرستان آمد از او پرسيدند

ِهْم ِمْثُلَك َقاَل ِلَأنَُّهُم اْسَتَعاُنوا ِبَأَصاِغِر الرَِّجاِل َعَلي َأَآاِبِر اَألْعَماِل َفآَل َأْمُرُهْم آِل َساَساَن َو ِفي

َما َأْصَنُع ِباْلُمَناَظَرِة َرَأْيُت : ِاَلي َما آَل، روزي گفتند بيايد تا مناظره آنيم بقضا و قدر، گفت

ِن َرَأْيُت َأْحَمَق َمْرُزوقًا َو َعاِقًال َمْحُرومًا َفَعِلْمُت َأنَّ التَّْدِبيَر َلْيَس َظاِهرًا اْسَتْدَلْلُت ِبِه َعَلي الَباِط

َمْن َتَرَك اْلَأْمَر ُمْقِبًال َو َطَلَبُه ُمَولِّيًا : ِاَلي اْلِعَباِد ازو پرسيدند اوليتر آس بحرمان آيست، گفت

اُضُع ِنْعَمٌة َلا ُيْحَسُد َعَلْيَها َواْلُعْجُب َبَلاٌء َلا التَّو: او را گفتند تواضع اوليتر يا تكّبر، جواب داد

َيِجُب ِلْلَعاِقِل َأْن َلا َيْجَزَع ِمْن َجَفاِء الُوَلاِة َو َتْقِديِمِهِم اْلَجاِهَل َعَليِه ِاْذ : ُيْرَحُم َعَليِه، هم او گفت

نَّ ِمْن ِحَكِم الدُّْنَيا َأْن َلا ُتْعِطي َأَحدًا َما َيْسَتِحقُُّه َآاَنِت اَألْقَساُم َلْم ُتوَضْع َعَلي َقْدِر اْلَأْخَطاِر َو ِإ

                                                 
 سميته آجال: ج: سسته آجال: ب. 1
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َاْقَرُب اْلَأْشَياِء ِفي َدْرِك اْلُأُموِر اْنِتَظاُر اْلَفَرِج، ازو : َولِكْن ِامَّا َأْن َتزبَد َأْو َتْنُقَصُه، هم او گفت

مَّا ُدِفْعُت ِاَلي اْلِمْحَنِة ِباْلَأْقَداِر ِإنِّي َل: پرسيدند آار تو در نكبتي آه ترا افتاد چگونه بود، گفت

السَّاِبَقِة َفِزْعُت ِاَلي اْلَعْقِل الَِّذي ِبِه ُيْعَلُم َآلُّ َمَزاٍج َو ِاَلْيِه ُيْرَجُع ِفي ُآلِّ ِعَلاٍج َفَرآََّب ِلي َشْرَبًة 

ْشَياَء َأوَُّلَها َأنِّي ُقْلُت اْلَقَضاُء َواْلَقَدُر َلاُبدَّ ِمْن َأَتحسَّاَها، َفِقيَل َلـُه َعرِّْفَناَها َقاَل ِهَي ُمَرآََّبٌه ِمْن َا

ُقْلُت ِإْن َلْم َاْصِبْر َفَما َاْصَنُع َو الثَّاِلُث َأنِّي ُقْلُت َيُجوُز َأْن َيُكوَن َأَشدَّ ِمْن ] َأنِّي[َجَرَياِنِهَما َوالثَّاِني 

َج َقِريٌب َو َأْنَت َلا َتْدِري َفَأْوَرَثِني هَذا ُسُكونًا َو َعَلي اِهللا َاْعَتِمُد هَذا َوالرَّاِبُع َأنِّي ُقْلُت َلَعلَّ اْلَفَر

ِإْن ُقِسَم َفَلا َتْعَجْل َو ِإْن َلْم : ِفي ِإْتَماِم اْلَمْأُموِل، او را گفتند چه گويي در روزي خاليق، گفت

َلْيَت ِشْعِري َأيَّ َشْيٍء َاْدَرَك َمْن : ُيْقَسْم َفَلا َتْتَعْب، ازو پرسيدند بهترين هنرها چيست، گفت

ِإنَّ اَهللا َتَعاَلي َو آََّل اْلِحْرَماَن ِباْلَعْقِل َوالرِّْزَق ِباْلَجْهِل ِلَيْعَلَم اْلَعاِقُل َأنَُّه : َفاَتُه اْلَأَدُب، هم او گويد

ُر َما ُيْرَزُق اْلَعْبُد َفَقاَل َعْقٌل َما َخْي: َلْيَس ِاَلْيِه ِمَن اْلَأْمِر َشْييٌء، روزي آسري انوشروان پرسيد

َيِعيُش ِبِه َقاَل َفِإْن َعِدَمُه َقاَل َفَأَدٌب َيَتَحلَّي ِبِه َقاَل َفِإْن َعِدَمُه َقاَل َفَماٌل َيْسُتُر ُعُيوَبُه َقاَل َفِإْن 

 .ُق َو َيْنُقُص ُعْمُرُه َو َلا َيْقَلُقَيْنُقُص َماُل اْلِإْنَساِن َفَيْقَل: َعِدَمُه َقاَل َفَمْوٌت ُيِريُحُه، همو گويد

نامه از زبان و حوش و  ، آه آتاب مرزباناصفهبد مرزبان بن رستم بن شروين پريمو 

طيور و انس و جّن و شياطين فراهم آورده اوست، اگر دانا دلي عاقلي از روي انصاف نه 

ك بر سر دانش تقليد معاني و غوامض و حكم و مواعظ آن آتاب بخواند و فهم آند خا

بيدپاي فيلسوف هند پاشد آه آليله و دمنه جمع آرد و بداند آه بدين مجموع اعاجم را بر 

اهل هند و ديگر اقاليم چند درجه فخر و مرتبتست و بنظم طبري او را ديوانيست آه 

 :نامه ميگويند دستور نظم طبرستانست و ابراهيم معيني گويد، نظم نيكي

 )1(بنيكي نومـه آه شـر جاد باره  آتارهچنين ُگته دو ناي زرّين

 )2(پيا چه آما رزم برده اين يپاره ابن پيري بپا چه اندوهن آـاره

 اطباء
 

، در عهد قابوس شمس المعالي نظير خويش ابوالفرج رشيد بن عبداهللا الطبيب االسترابادي
                                                 

 پاره: جياره، : ب. 1
 ساقط استج و ب اين مصراع از . 2
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ية القصر نداشت با آثرت اطّباء عصر او، و در بالغت و نظم و نثر ذآر او در آتاب دم

 .امام باخرزي آرده است

، آه از تصانيف اوست آتاب سيد ابوالفضايل اسماعيل بن محمد الموسوي الجرجانيو 

 عالئي، آتاب ترجمه )1(ذخيره خوارزمشاهي، آتاب يادگار، آتاب اغراض، آتاب ُخّفْي

 .قانون ابوعلي سينا

 منجمان
 

 .، آه زيج آامل او ساختنشيآوشيار بن لبان الجيلي، و اوحد الدهر ابورشيد الدا

خواندند، زيج يحيي بن منصور ، آه مأمون نام او معّرب فرمود بزيست بن فيروزانو 

 .مأموني او پديد آرد

 شعراي طبرستان
 

، آه مّداح عضدالّدوله شهنشاه فّنا خسرو بود، و همدان گويند بيشتر استاد علي پيروزه

 : نظم)2(دت،اقطاع او بود، و شاعري طبري ميگويد باستزا

      اي وي بسهون آمترم يا بنيرو بيروجه آه خورد هميون شو دارو

اند آه روزي بحضرت عضدالّدوله متنّبي واو هر دو جمع آمدند او را بنشاندند و  آورده

َأَتْفَتِخُر ِبُشَوْيِعٍر َلا ِلَساَن َلـُه، عضدالّدوله فرمود تا : متنّبي را بر پاي داشتند تا متنّبي گفت

حرمت معاني سخن راست آه بمنزلت روح است : معاني شعر او با متّنبي بگويند و گفت

 .قّر آمدنه لغت را آه بمحّل قالبست، و متّنبي بر جودت معاني او ٌم

ميگويند اين هر دو لقب را سبب آن بود آه اّول از طبرستان َمْسته مرد  آه نيز وز ديواره

له رسد، و چنانكه رسم است َاْلَفقيُه َيْلَتِفُت ِاَلي الَفِقيِه، ببغداد شد تا بخدمت شهنشاه عضدالّدو

پيش علي فيروزه فرود آمد و حال و غرض خويش با او در ميان نهاد، علي پيروزه چون 

                                                 
 خفيه: در جميع نسخ. 1
 .نيستالف اين آلمه در . 2
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عذوبت و سالست سخن او بديد و دانست آه عضدالّدوله پادشاهي با آمال فضلست بسخن 

 يابد او را بعشوه ميداشت آه حضرت بس او فريفته شود و نقصاني بمرتبه قربت او راه

سابقه معرفت و شناخت بديري و فرصت و مّدت آار توان ساخت  بزرگست و امثال ترا بي

تا مگر شاعر طبري را از غربت مالل گيرد و ازو اجازت طلبد و باز گردد، چون ماهها 

ب بر اين گذشت و غيرت و حسد همشهري بدانست روزي آه عضدالّدوله بنشاط شرا

ببعضي از حدايق مجلس خلوت ساخته بود رفت و بر حصار باغ دويد و آهسته از آنجانب 

بزير افتاد و در ميان گلبنان و درختان متواري بنشست تا مجلس بنيمه رسيد و قّواد و 

ها ميرفتند، يكي را چشم برو افتاد و بگرفت و بلت و سيلي  سرهنگان پراگنده بباغ بگوشه

بگو تو آيستي و سبب اين دليري از چيست، شاعر از زخم فرياد ازو پرسيد آه راست 

برآورد و زنهار ميخواست، آوازه بسمع عضدالّدوله رسيد، پرسيد، جواب گفتند، فرمود اين 

شخص را پيش من آريد، چون تقبيل بساط يافت قّصه خويش و علي پيروزه عرض داشت 

 قّوت سخن و طراوت معاني آن شگفت و قصيده آه انشا آرده بود برخواند، عضدالّدوله از

ماند و گفت دروغ ميگويي از مثل تو اين سخن عجبست و بجوانب نظر افگند تا چنانكه 

عادت او بود بديهه تشبيه چيزي فرمايد، قضا را آنيزآي مطربه نشسته بود جامه ابريشمين 

منحول نيست آبود پوشيده و آستين جامه بروي باز گرفته، شاعر را گفت اگر اين قصيده 

 صفت اين آنيزك بكند، ميگويد، نظم،

       واديم آته ديم اي مردمون و شاين آـــوو ســـدره تيـلــه بـــداؤ اآيـن

       اي خيــري خوبـه داوستـي ورايـن خيري نيهون آرد و نرگس نماين

       اي دريــــا ونيمـي ونيـــومـه اآيـن شي باين و بـو مداين آويي خوره

دما نبشتند و نو  ضدالّدوله در حّق او بسيار پادشاهي فرمود و نام او بر جريده شعراع

لقبش نهادند، بعد وفات عضدالّدوله بآمل آمد و پادشاه طبرستان باز قابوس شمس وز  ديواره

المعالي شده بود مگر بآمل روز با حريفان شراب خورد، و راه گذر خانه او بر دِر مشهد 

 بدانستند، فقها و خادمان مشهد بيرون افتادند و او را گرفته بچهار سوي ناصر آبير بود،

شهر حّد زده بزندان محبوس آردند، او از حبس بگريخت و بگرگان رفت و حال خويش 

لقب افتاد و َمْسته مرد بنظم بر شمس المعالي عرض داشت، او را بنواحت و تشريف داد و 
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 :شعر اينست

        هسـت آؤ و هستـو آتـش بيــا نبـا نـداواآيهون اي خـور خورمي و 

        بـريـه و آـت اربرا آه خورها برا واشاه بكيهون شاسه سري دلشا

        شراي واك وارسته آيهون و جا اوي داد از ابــنـــــــي اآيــِنــــــــا

        زنش بمن چون آيه آنون شومي مردم خرم اي خور ايرونه بومي

 دنمه اسن اي آس        بداي شمسي دل مونس كي شومست هوبيي آين بيم

        هـا گتـن مـرا بـردن ازو بـزينـدون ناگا بمن او گتـن يكي دو نـا دون

 

ذآر آل بويه و خروج ايشان از ديلمان و طبرستان و شرح قبيله و 
 نسب ايشان آه شير ذيل وند بودند

 
تر  اتب در آتاب الّتاجي في آثار الّدولة الّديلمّيه ببليغابواسحق ابراهيم بن الهالل الّصابي الك

عبارتي حكايت آرده است، اگرچه آسي را نرسد برساخته صابي تاختن برد و بنقلي آه 

ازو وارد شده باشد شروعي آند بعد از آنكه َاْبَلُغ ِمَن الّصاَدْيِن َيْعِني الّصاِحَب َوالصاِبَي َو 

ِلّأنَّ الّصاِحَب َآاَن َيْكُتُب َآَما ُيِريُد َوالصابيُء َيْكُتُب َآَما ُيَراُد شنيده باشد يا َبْيَنُهَما َبْوٌن َبِعيٌد 

در آتاب خوانده آه ُهَما ُهَما َو َوَقَف َفلُك الَبَلاَغِة َبْعِدُهَما، اما از انموذجي چاره نيست چون 

خالي نباشد، و بوقت آتاب تاريخ طبرستانست و ايشان طبرستاني بودند و حاآم و ملوك تا 

آنكه مؤّيد الّدوله برادر و خليفه ملك عضدالّدوله فّنا خسرو بن رآن الّدوله الحسن بن بويه با 

اهللا بطبرستان آمدند و ملك از قابوس باز گرفته و  صاحب ابوالقاسم اسماعيِل عّباد رحمه

دّوم مجّله جمله قالع مستخلص آرده و هجده سال قابوس بنيشابور معزول بود نشسته ب

انشاءاهللا ذآر رود، اّما ببايد دانست آه در دولت اسالم هيچ پادشاهي بشرف ذات و بسطت 

ملك و نفاذ حكم و قهر و استيال و رأي و َدها و فّروبها چون عضدالّدوله نبود چه روِز 

بازار اهل فضل و بالغت عهد او بود، گويي جهان بجمله علوم آبستن ماند تا بعهد او رسيد 

لِق وضع گرفت و بزاد، از فقه و آالم و حكمت و بالغت و طّب و نجوم و شعر و ساير َط
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اهللا  علوم آه بازجويي مبّرزان را، همه در روزگار او بودند، و من از پدر خويش رحمه

شنيدم آه مرا هوس بود بدانم آه جمله علما بيك شكم زادن موجب چه بود، از خسروشاه 

تم بن علي پرسيدم گفت اّول دور عطارد دولت او بود، مجوسي منّجم شاه غازي رس

ميگويند استاد و اديب او ابوعلي فارسي بود آه امام األئّمه نحو و لغتست و آتاب ايضاح 

عضدي براي او ساخته و طبيب او آامل الّصناعة بنام او پرداخته، و از وزراي او استاد 

ق الّصاحب الجليل ابن عّباد و منشي او ابوالفضل بن العميد و پسر او ابوالفتح و در عرا

استاد ابوالقاسم عبدالعزيز بن يوسف والّصابي ابواسحق ابراهيم و شاعران او ابن نباتة 

 .الّسعدي و ابوالّطّيب المتنّبي و استاد ابوبكر الخوارزمي الّطبري

ت روايتست از استاد ابوبكر خوارزمي آه او را عادت بود هرچه پيش آوردندي در اوقا

خلوات ندما و شعرا را فرمودي آه وصف اين بگوييد، ما بگفتيمي و او نيز گفتي، تا 

روزي صحنهاي برنج بشير آوردند و بر خوان نهاده، فرمود صفت اين بكنيد، و همه درين 

 :انديشه افتاديم، پيشتر از همه او گفت

 اِف ِبالزُّوِر       َيا مدَِّعي اْلَأْوَص َبَهطٌَّة َتْعِجـُز َعْن َوْصِفَهـا

        َلآلـِـيٌء فـِـي مـَـاِء َآـافـُـوِر )1(َآَأنََّها َوْهَي َعَلي َجاِمهـَا

از قّوت طبع و سرعت اجابت او عجب مانديم، چهل و دو سال ببغداد نشست، جمله حجاز 

و يمن و شام و مصر و عراقين و طبرستان و ساير بالد فرشواذگر بحكم او بود، هيچ 

ضرت او نرسيد آه بوقت مباحثه علوم او پيشتر نيامد، و بدهاء و آفايت ملك عالمي بح

الّروم را بگرفت و واليت بگشود، و چون بختياِر معّزالّدوله بأبي تغلب پيوست او باز 

 :گويد نسپرد، تا عضدالّدوله آنجا رفت، امان طلبيد، مي

 اَن َو َآاَن َيْبِغي صاِرمًاَيْبِغي اْلَأَم َأَاَفاَق ِحيَن َوِطْئُت ِضيَق ِحَناِقِه

 َتاِجيـّـًة تـَـَدُع اْلُأنـُـوَف َرَواِغمـَـا فـَـَلَأ ْرَآَبـنَّ َعـِزيَمـًة َعُضـِديَّـًة

بن اسحق حكايت زر و ] بن علّي[الملك الحسن  و در آتاب سيرالملوك خواجه شهيد نظام

و صاحب بن . يتهاي اوقاضي و مرد غريب آه بوديعت نهاده بود آورده است و ديگر حكا

 :عّباد را قصيده ايست در حّق او، شعر
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    َمَقاَل النَّصاَري ِفي اْلَمِسيِح ْبِن َمْرَيِم َفَو اِهللا َلـْوَلا اُهللا قـَاَل َلـَك اْلَوَري

 ثـَّـِم   ِلَغْيــِرَك لـَـْم َاْحـــَرْج َو َلــْم َاتــَأ َوَلْو ُقْلُت ِانَّ اَهللا َلْم َيْخُلِق اْلَوَري

شد بر دست او هدايا و تحف  اند آه نوح بن منصور سلطان بخارا چون ُعتبي بحّج مي آورده

فرستاد بحضرت او، از آنجمله پانصد تا جامه بزرگ بود معلم، القاب نوح بر آنجا نوشته، 

 :عضدالّدوله از آن القاب در طيره شد و روي بعتبي آرد و گفت

ْن َوْجِهَك َسَواِحَل َجْيُحوَن َمَراِبَط ِلْلَجَحاِفِل َو َمَراِآَز ِلْلَقَنا َواْلَقَناِبِل، و َسَنْجَعُل َقْبَل َعْوِدَك ِم

َو َامَّا َقِصيَدُة َمْوَلاَنا َفَقْد َجاَأْت َو : نويسند اهللا بوصف قصيده او مي صاحب بن عّباد رحمه

يَها ِسيَماُء اْلِعْلِم َو ِعْنِدَها ِلَساُن اْلَمْجِد َو َلَها ِصَياُل َمَعَها ُغرَُّة اْلُمْلِك َو َعَلْيَها ُرَؤاُء الصِّْدِق َو ِف

َلاَغْر َو ِاَذا ] َو[اْلَحقِّ َلِو اْسَتَحقَّ ِشْعٌر َاْن ُيْعَبَد ِلُعُذوَبِة َمَناِهِلِه َو َجالَلِة َقاِئِلِه َلَكاَنْت َقصيَدُتُه ُهَو 

 .ِر َأْن ُيْنِتَج َماَلا َعْيٌن َرَأْت َوَلا ُاُذٌن َسِمَعْتَفاَض َبْحُر اْلِعْلِم َعَلي ِلَساِن الشِّْع

 آل و شمگير بن زيار ملوك گيالن
 

چنين معلوم شده است آه نام اصفهبندان بردو رهط و قبيله درستست يكي باوندان عهد ما [

شااهللا تعالي در قسم آخر برود و  آه حاآم و ملوك بودند و ذآر نسب و حال واليت ايشان ان

بعد از سادات طالبّيه قريب قريب هشتاد سال ] )1(قبيله دّوم آه قارنوندند و آل شمگير گويند

زيادت طبرستان را حاآم و ملوك فرزندان او بودند و مّذت ملك هر يك و وقايع بدّوم مجّلد 

قابوس و شمگير المكني بابي شااهللا شرح داده شود، اّما هر آه خواهد جاللت قدر  ان

سد خطب جمله آتب تصانيف ابو منصور ثعالبي و آتاب يميني عتبي مطالعه بشناالحسن 

بايد فرمود تا غزارت فضل و سخاوت و بذل و آمال عقل او بداند چه نثر او فرايد فوايد و 

نظم او قاليد واليد است، و امام ابوالحسن علّي بن محمد اليزدادي جمعي ساخته است از 

نام نهاده، و درو اند رسالتست فلسفي معالي و آمال البالغة قراين شمس الالفاظ او و آن را 

و نجومي و اخوانّيات و بشاير و فتوح و وقايع بآخر آن جمع، بمدح و مناقب او اوراق 
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 )1(بياض سواد گردانيد، سخن يزدادي

الفصاحة  و أنا اقول بلسان مطلق اّن احدًا يسمع آالمًا بالّلغة العربّية مثل رسائل قابوس في

الوجازة و الّروعة والعذوبة و اعتدال االقسام و استواء االوزان واّتساق الّنظم و ابداع و

المعاني و غرابة االسجاع مع سهولة االلفاظ و امتزاج الحروف المتجانسة و ليس وراء ذلك 

فليتّبرز الي ميدان االمتحان وليأت علي دعواه بالبرهان، و أقول اّن ] قولي[نهاية فمن أنكر 

غة العربّية عادت في نشأة اخري بهذه الطريقة البديعة، والّنظر والّتأمل يكشفان حقيقة ما الّل

و از . قلت والّسكوت عن مدحه مدح واال دراك الّطباعي بل هو من افاضة القّوة العلوّية

جمله رسائل او، ميان او و صاحب بن عّباد مراسالت بسيار است و او را وآيل دري بود 

نام، پيوسته بنيابت او در خدمت صاحب بن عّباد، مگر وقتي بدين وآيل در عبدالّسالم 

چيزي نبشته بود تا حال بر راي صاحب عرض دارد، نبشته او آماهي عرض داشت، 

صاحب از آن بالغت و براعت انگشت تعّجب بدندان گرفت، عبدالسالم اين واقعه و 

دالسالم مينويسد بذآر آن استغراب صاحب و استعجاب او پيش قابوس نبشت، هم بعب

 :)2(حالت

قرأت يا اخي آتابك و فهمت آالمك فاّما اعجاب ذلك الفاضل بالفصول اّلتي عرضتها عليه 

اذآارًا بالمهّم اّلذي آّنا الفيناه عليه فلم يكن فيما احسبه اّال لخّلٍة واحدة و هي اّنه وجد فّنًا في 

دعه و قديستعذب الّشريب من منبع الّزعاق غير اهله فاستغربه و فرعًا من غير اصله فاستب

و يستطاب الّصهيل من مخرج الّنهاق ولكّنك فيما اقدمت عليه من بسط الّلسان بحضرته و 

ارخاء العنان بمشهده آنت آمن صالب بوقاحته الحجر و حاسن بقباحته القمر وال آالم فيما 

 .مضي و ال عتب فيما سلف وانقضي

قعه بر صاحب عرض آرد، چون صاحب نبشته بخواند جواب ديگر باره عبدالسالم اين ر

 :نويسد مي

قرأت الفضل اّلذي تجّشمه جامع هّزة العرب الي غّرة العجم، و ناظم صليل الّسيف الي 
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صرير القلم، فحرت بين محاسن خّط الالبراد الوشيع يعتلق ذيلها، وال الّروض المريع يأمل 

ّتها، و ان وصفتها فما انصفتها، واهللا يمّتعه بالفضل اّلذي نيلها، و عقائل لفظ ان نعّتها فقد أعن

استعلي علي عاتقه و غاربه، و استولي علي مشارقه و مغاربه، ولم يكن استحساني لما 

ُاريُت و اعجابي بما روئيُت استغرابًا لمنبعه، و استبداعًا لمطلعه، بل ألّنه عجيٌب في نفسه، 

ث سواد الّناظر او أعّز، وسويداء قلبي او أحزر، و شريٌف في جنسه، و قد حفظت الفصل حي

عسي أن ُينجز الّدهر وعدا، و ٌيعيدالّتعارف وّدا، فقد سمعت بالبعيد القريب و فرحة األديب 

 .باألديب، و ما ذلك علي اهللا بعزيز

مگر وقتي اصفهبد رستم بن شروين باوند با آنكه خال او بود ازو آزرده شد و ميان ايشان 

 :)1(ي باديد آمد، بدو مينويسداستزادت

االنسان ُخلق ألوفا، و ُطبع عطوفا، فمالألصفهبد اليجني عُُوده، و ال يرجي َعوده و ال يخال 

لعتبه مخيلة، و ال يحال تنّكره بحيلة، أمن صخٍر قلبه فليس يلينه العتاب، أم من حديٍد جانبه 

 نباعنه غرب آّل حجاج، أم من فال يمكنه االعتاب، أم من صفاقة الّدهر مجّن نبّوه فقد

قساوته مزاج ابائه فقد أبي علي آّل عالج، و ما هذا االختيار اّلذي يعّدالوهم فما، والتمييز 

اّلذي يحسب الخير شّرا، و ما هذاالّرأي اّلذي يزّين لـه قبح العقوق، و يمقت اليه رعاية 

 اّلذي أنساه آّل واجب، أين الحقوق، و ما هذه اِالعراض اّلذي صار ضربة الزب، والّنسيان

الّطبع اّلذي هوللّصدوَد صدود، وللّتأّلف ألوٌف ودود، و أين الخلق اّلذي هو في وجه الّدنيا 

البشاشة والبشر، و في مبسمها الّثنايا الغّر، و أين الحياء اّلذي يجّلي به الكرم، و تحّلي 

ياده، و تبع مراده، ينتظر أمره بمحاسنه الّشيم، آيف يزهدفيمن ملك عنان الّدهر فهو طوع ق

فيمتثل، و يرقب نهيه فيعتزل، و آيف يهجر من تضاألت األرض تحت قدمه، و صارت 

االنقيادله آخدمه اذ رأت هشاشته أعشبت، و ان اّحست بجفوته أجدبت، و آيف ُيستغني  في

 بمكايدها، و عّمن خيله العزمات واالوهام، و أنصاره الّليالي و األّيام، فمن هرب منه أدرآه

من طلبه وجده في مراصدها، و آيف ُيعرض عّمن تعرض رفاهة العيش بِاعراضه، و 

تنقبض األرزاق بانقباضه، و اضاء نجم االقبال اذا أقبل، و أهّل هالل الجّد اذا تهّلل، و آيف 

ُيزهي علي من تحقر في عينه الّدنيا، و يري تحته الّسماء العليا، قدر آب عنق الفلك، و 
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توي علي ذات الحبك، فتبّرجت لـه البروج، و تكو آبت لـه الكواآب، و استجارت بغرّته اس

المجّرة، و آثرت بمآثره اوضاح الّثرّيا، بل آيف يهّون من لو شاء عقدالهواء، و جّسم الهباء، 

و فّصل تراآيب الّسماء، و أّلف بين الّنار و الماء و اآمد ضياء الّشمس والقمر، و آفاهما 

 الّسير والّسفر، و سّد مناخر الّرياح الّزعازع، و طّبق أجفان البروق الّلوامع، و قطع عناء

ألسنة الّرعود بسيف الوعيد، و نظم صوب الغمام نظم الفريد، و رفع عن األرض سطوة 

الّزالزل، و قضي بمايراه علي القضاء الّنازل و عرض الّشيطان بمعرض االنسان، و آحل 

ن، و أنبت العشب علي الِبحارو ألبس الّليل ضوء الّنهار، و لم ال يعلم أّن العيون بصور الغيال

 .ُمهاجري َمن هذه قدرته ضالل، و مبايني َمن هذه صفته خبال

 .و اين نبشته تا آخر پر از محاسن آالمست و بدين قدر اقتصار آرديم رفع شبهت را

مل حّراني و ديگري و شاهدي ديگر بر فضل او آنست آه باستدعاي اصطرالب ُآري ع

بسيط عمل خجندي و ذات الحلق صفت بوقي و آالت اين جمله نبشته مينويسد بخّط خويش 

 :پيش ابو اسحق الّصابي و در اثناء آن نبشته آلمه چند است

و آأّني باالستاذ اذا قرأ آتابي هذا يقول أّي نسب من األنساب بين قابوس واالسطرالب و أّي 

 علي تعاطي هذا الكتاب و مكاتبته أبلغ الكّتاب، و هّال اقتصر علي ِسبب من األسباب يحمله

 )1(.الّتراس و الّزانات و لم يتخّط االسطرالبات واآلالت

اّما جواب صابي تمام نبشته آمد آه . ازين نبشته بدين قناعت آرديم تا سخن دراز نشود

 :سخن شاهد تمام بايد شنود، شعر

 الخدم        اذعّدني مفخرا ألمالك في همـماليــوم نلـت مـدي اآلمـال و ال

        و مبدع المجد و االفضال والّنعم شمس المعالي و فخر الّدهر واالمم

        فصـار فيه امـام الخلـق و االمم و مــن حـوي آــّل فــّن فاستبّد بـه

 العلـم       حّتي غـدا لـهـم في العلـم آ وفــاق آـّل الـوري علمـًا و معرفـًة

        ما نال بالمرهفين الّسيف والقلم و لم ينل احٌد في األرض مذ ُخلقـت

        أخطو الّسماآين و العّيوق بالقدم فصـرُت فـي قّمـة الجـوزاء معتـليـًا 

عبد سّيدنا األمير الجليل شمس المعالي وصل اهللا بأبعدا األزمان سلطانه، و شّيد قواعده و 
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 اّهله لـه من عالي خطابه، و تعّزز بما وصل اليه من سامي توقيعه و ارآانه، تشّرف بما

الخلوف و األعقاب،  األّيام واألحقاب و مجدًا باقيًا في آتابه، واآتسب بهما عّزًا مّتصًال علي

فأصبح يجّر ذيله علي الّسماآين آبرا، و يعلو األفالك تيهًا و فخرًا، و قلت من مثلي و قد نلت 

والمعالي، ادصرت من خدم األمير شمس المعالي، و وجدت ذلك الّتوقيع جميع األماني 

مشتمًال علي بدائع لم تهتد القرائح بمثلها، و محتويًا علي محاسن آّلت األفهام و األوهام عن 

نيلها، فأيست عن بلوغ حّد أنتهي اليه في نعتها، اذلم أجد موجودًا يستحّق أن يوصف 

ت فيه ناظري اّال استمددت منِه فقرا، وال أعدت اليه خاطري بمقارنتها في حسنها، فما أجل

اّال استفدت منه ُغررا، فشغلتني االستفادة منه عن تكّلف االجابة عنه، و خدمتي هذه طالعٌة 

علي جنابه الّرفيع، ناطقٌة بوصول عالي الّتوقيع فال يتطلعّن األمير الجليل منها جوابًا، وال 

 الّتعّرض لجوابه خروجًا عن معرض الفصاحة، والّتكّلف لمباراتة يعّدها آتابًا، فأّني رأيت

ظهورًا في مسك الوقاحة، و أنا استعيذ باهللا من الّتعّرض لهما، فلو ُاوتيت أفصح بالغة و 

بيان، و ُاّيدت بأسمح خاطر و لسان، لما جسرت علي مباراة األمير في ميدان، وال صلحت 

أبعد مدي، وصرت منه بمنزلة الّثري من الّثرّيا لمجازاتة في رهان، ولوقعت منه في 

أوأقصي أمدا، و أقصريدا، هيهات أّية يٍد تروم مناط الجوزاء، و أّي عاقل يطمِع في نيل 

عنان الّسماء، من حاول لحوق آثاره لم يتعّده الّزّلة و العثار، و من زاول شّق غباره لم 

ي مملو آه و عبده أّنه يقول اذا وقف علي يتخّطه الخدعة واالغترار، فأّماظّنه و تقديره ف

سامي توقيع يده أّي نسب بين شمس المعالي واالسطرالبات و هّال اقتصر علي الّتراس و 

الّزانات و اقصر عن تعاطي الكتاب و مخاطبة الكّتاب فاّنه وسمه في ذلك بميسم الهجنة، و 

ب الّداني أّن األمير الجليل شمس رسمه بأفضح سّبة، اذ تحّقق البعيد القاصي آما تصّور القري

المعالي بلغ من العلم بأنواع الفلسفة ما لم يبلغ الحكيمان افالطن وارسطا طاليس، و نال 

خصوصًا من علم الهيئة واألحكام ما لم ينله الفاضالن ارشميدوس و بطليموس، فأّما البيان و 

ن، و عاّمة فصحاء قحطان و البالغة، والّلسان و البراعة فقد زاد فيها علي ُقّس و سحبا

عدنان، و بّذلسان االسالم و فصيح الّزمان الحسن و ابا عثمان، و اّما حديث الفروسة والباس 

و ذآر الّزانات و الّتراس فقد غبر في وجوه أصناف الّناس، فأين منه الفرس و مذآور 

ر الجليل حتّي فرسانها، والعرب و مشهور شجعانها، فلّله هذه الفضائل، آيف حازها األمي
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صارت في حّيز المعجز، وواهًا لهده المناقب آيف جمعًا شمس المعالي حّتي عّد في حّد 

المعموز، فأّما أمراألمير الجليل الوارد علي مملو آه وصنيعته في خدمة عالي خزانتة بحمل 

امع، و االسطر البين المطلوبين، المعّين عليهما الموصوفين، فقد امتثله امتثال المطيع الّس

بادر الي ارتسامه مبادرة الّتابع المسارع، ولوال المشهور من حاله في ضعف الّشيخوخّية، و 

مابين أجفانه  عجزه عن الحرآة والّنهضة لتوّلي بنفسه حمل االسطر البين و ذات الحلق، في

له، و الحدق، فهو يري الّتدّين بطاعته فرضًا ال يسوغ اهماله، و حتمًا واجبًا اليجوز اغفا

والمّطلع علي الّسرائر، العالم بخفّيات الّضمائر يعلم اّنني منذحين و برهة أتمّني االلمام بتلك 

الحضرة المقّدسة و تقبيل ذلك البساط اّال اّن انقطاعي الي خدمة الّسلطان يقطعني عن معظم 

المعذرة ايثاري و عوائق الّزمان تملك زمام أمري فتحول بيني و بين اختياري، و أرجو أّن 

واضحة، والحال جلّية الئحة، و ساآاتب و أخدم، و استرسل وال أحتشم، و لسّيد نافي 

تشريف عبده و صنيعته بمايؤ ّهله لـه من رفيع خدمته الّرأي األعلي و األمر الممتثل 

 )1(.األسني

 پيش او تقرير آرد ی، روزی گفتندی بود احمد سغدیاند آه او را خدمتكار و چنين آورده

 ميفروشند بقيمت هزار دينار، فرمود آه ترا ببايد شد و آن غالم ی ببخارا غالمي خوبروآه

براي خدمت ما بخريد، چون پيش او آورد بغايت جمال و مالحت و نهايت حسن بود، نيك 

در غالم نگريد و فرمود تا ابوالعّباس غانمي را آه وزير او بود بخواندند، گفت اين غالم 

د و اسباب معيشت مهّيا گرداند و هم امروز دختري از متمّوالن شهر را اقطاع پديد آور

گرگان بخواهد و نكاح فرمايد و بدو تسليم آند و البّته تا ريش نياورد نگذارد آه پيش ما آيد 

چه ما را غم صالح بالرد و عباد ميبايد خورد و دل را اسير هوي و مراد نتوانيم آرد، 

و اين ابوالعّباس غانمي در آفايت آيتي از آيات بود .  آوردوزير همچنانكه فرمان بود بجاي

و هرگز از هيچ مخلوق هدّيه و تحفه قبول نكردي از َظلف و تعّفف، و ميان او و ابو نصر 

عتبي مصادقه و مراسله بودي، وقتي اتفاق افتاد آه قابوس او را با سپاه و حشر جايي 

َخْيُر َما َتَقرََّب ِبِه اْلَأَصاِغُر ِاَلي :  نبشت آهميفرستاد، عتبي با شمشير هندي پيش او نبشته

                                                 
و ما در الف ب اين رساله در جميع نسخ تاريخ طبرستان مغشوش است مگر در ترتي. 1

 .ايم حواشي آخر آتاب باين نكته اشاره آرده
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اْلَأَآاِبِر َما َواَفَق َشْكَل اْلَحاِل َو َقاَم َمَقاَم اْلَفاِل َو َقْد َبَعْثُت ِبَنْصٍل ِهْنِديٍّ ِاْن َلْم َيُكْن َلـُه ِفي ِقَيِم 

ْصُل َو النَّْصُر َأَخَوان َو اْلِاْقَباُل َو اْلَقُبوُل َقِريَناَن اْلَأْشَياِء َخَطٌر َفَلُه ِفي ِقَمِم اْلَأْعَداِء َأَثٌر َو النَّ

َقْد : َوالشَّْيُخ َأَجلُّ ِمْن َأْن َيَري ِاْبَطاَل اْلَفاِل َوَردَّ اْلِاْقَباِل، ابوالعباس غانمي بجواب مينويسد

ي َعاَدِتي ِفي اْلاْنِقَباِض َواْلَقَناَعِة ِمَن َاْلَجَأِني ِمْن َطِريِق اْلَفْأِل ِاَلي َقُبوِل َما َأْتَحَفني ِبِه َعَل

 .اْلِاْخَواِن ِبَمَحّباِت اْلُقُلوِب ُدوَن َساِئِر اْلَأْغَراِض

 

 ذآر آل آيوس
 

اندان جشنسف مانده خپيش ازين ذآر رفت آه پادشاهي طبرستان تا بعهد َقبادبن پيروز در 

تبديل مّلت و تنقيل مملكت، بود، چنانكه عادت تصاريف زمان و تكاليف دورانست بر 

را آه آدِم آل آيوس روزگار اسباب انساب ايشان بانقراض رسانيد و شهنشاه را معلوم شد 

باوند است بطبرستان فرستاد و او مردي با صالبت و شجاعت و بسالت و سجاحت بود، 

تا اهل واليات با او آرام گرفتند، و بمظاهرت ايشان جمله خراسان از ترآان خالي آرد 

اسحق ] علّي بن[الملك الحسن بن  اتفاق افتاد آه مزدك بن بامدادان چنانكه خواجه شهيد نظام

 نبوت آرد و چون ابليس چندان یدر آتاب سيرالملوك باستقصا شرح آن نبشته است دعو

تلبيس ساخت آه قباد بدو بگرويد انوشروان عادل آه آهتر پسر بود پيش پدر شد و علم 

ر آرد و بجايي رسانيد آه مزدك و اصحاب و اّمت و ابناي دعوت او مالمت را عالمت ب

 فّر ايزدي ازو دور شد )1(را هالك آرد و قباد از بيدادبه َيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلي َيَدْيِه رسيد،

و از تمّتع عمر مهجور گشت و دور پياله و نصيب نواله جهانداري نوشروان نوش آرد و 

ستان افتاد آه قباد از تخت رخت بربست و با تخته تحت زمين شد، اين خبر بخاقان ترآ

 :شعر

 َلْم َتْخُل ِفي هِذِه الدُّْنَيا َمَناِزُلُهْم َخَلْت َمَناِزُلُهْم َعْنُهْم َو َهْل َمَلٌأ

چون . طبل شماتت فرو آوفت و بوق خصومت دميده شد و سپاه بلب جيحون آشيد
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وس نبشته و قاصد فرستاد آه من حشم عرب و عجم نوشروان بر آن وقوف يافت ببرادر آي

جمع ميكنم ميبايد آه تو آماده و ساخته باشي تا چون بخراسان رسم بمن پيوندي و خاقان را 

بدانچه آرده پشيمان آنيم، آيوس در حال آه نبشته خواند مردم طبرستان را برگرفت و 

سته روي بخاقان نهاد و با او بخراسان خراميد و آن جماعت را فراهم آورد و با سپاه آرا

مصاف داد و بكمتر مّدتي او را بشكست و از آب بگذشت و غنايم بسيار برداشت و 

بخوارزم از خويشان خويش هوشنگ نام را بنشاند و از آنجا ديگر باره لشكر بغزنين برد 

 و تا بنهر واله گماشتگان بنشاند و خراج ترآستان و هندوستان بستد و بسالمت و نصرت

بطبرستان رسيد و از اعيان معتمدان خويش يكي را پيش برادر نوشروان فرستاد با غنايم 

معونت و مدد تو  و هدايا و نبشته مضمون آنكه تو بچند سال از من آهتري و ميداني بي

خاقان را شكستم و خراج از ترك و هند ستده، داد نباشد آه تو تاجدار باشي و من طرفدار، 

زاين پدر بمن سپارد تا من بمراد تو طرفي هرچه بيشتر و مملكتي تخت و تاجوري و خ

تمامتر پديد آنم، قاصد بنوشروان رسيد، چون نبشته عرض داشت موبدان را حاضر 

فرمود و نبشته بنمود، جواب دادند آه آيوس آب و بال بغربال ميپيمايد و آتش فتنه را تاب 

َاْلِفْتَنُة َناِئَمٌة َفَمْن َأْيَقَظَها َفُهَو َطَعاٌم َلَها :  سّلمميدهد، قال رسول اهللا صّلي اهللا عليه و آله و

 معني آنست آه فتنه خفته است هر آه بيدارش آند او را بخورد،

  اندر است ب بخوا   نه چشم زمانه  خـود بـري)1(اگـر بـد آني آيفـِر

 است  بـزنـدان افــراسيــاب انـدر  بـايـوانهــا نقــش بـيـــژن هنـوز

نوشروان ببرادر جواب نبشت بداند آه زعامت و مهتري بشهامت و سروري تعّلق دارد نه 

ُتْؤِتي : بصغر سّن و آهتري، جهان خدايراست، آدخدايي بدان دهد آه خواهد، عّز من قائل

 اند هزار سالست تا بيخ درخت تمّني در دلهاي خاليق راسخ شد آه هنوز )2(اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء

ه نرسيد، مگر آن برادر نداند آه شهنشاهي همچنانكه محبوب و مرغوب دل آن برادر بميو

است مطلب جمله قلوبست اّما آدمي زاد هرچه بخاطر گذرد در نگذراند، يقين دان آه دير 

نماند و آفريدگار آيوس را از نوشروان بازداند، بايد آه ديوان وساوس را از ديوان دل 

                                                 
 آيفرش: و ساير نسخب . 1
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 آاسه خرمن سوخته را آه غرور و خداع و طبيعت سباع خويش دور آند و حرص سياه

 :انسان ازوست برئيس عقل سپارد تا بسياست رياضت فرمايد آه

     َو َناَلْت َآَفاَفًا ُثمَّ َماَلْت ِاَلي اْلِحْرِص َو َلا َخْيَر ِفي َنْفٍس َاَصاَبْت َسَلاَمًة

 پيوست موبدان را بخواند و چه بدان برادر رسيده باشد آه پدر ما چو بعالم فنا خواست

 :مشورت ملك بخداي بزرگ برداشتند، بعد از استخاره حواله بما آرد، نظم

 آجا يك شكم نان نيابد اسيـر هنرمنـد بينـي فــراوان دليـــر

 خــداوند فيــروزي و دستگـاه )1(هنـر بــاز بيني بهـاه يكي بي

 ر چــرخ بلنـدنباشــد ز آــردا بدان گفتـم ايـن تا برادر نژند

بايد آه آن برادر از ناآثين شود تا قّرت عين شامتين گردد و در حّق او درست آيد،  نمي

 :شعر

 )2()؟(آانمـا هي دو المنــن َمْســُدوَدْه )؟(طـرق السـداد علي افراط و نسختها

  اْلَخْيِر َمْصُفوَدْهَو ِرْجُلُه َعْن َمَساِعي َيْجـِري ِاَلي الَشـرَِّآـا ْلِهْمَلاِج فـِي َطـَلــٍق

چون آيوس جواب نبشته بخواند براي احتراب در اضطراب آمد و تخويف را بتسويف 

نيفگند، لشكر برآراست و از طبرستان برخاست، بمداين شد و با برادر مصاف داد، 

نوشروان او را بگرفت و محبوس فرمود، بعد روزي چند پيش او فرستاد آه ببارگاه آيد و 

 اقرار آورد بگناه تا موبدان بشنوند و فرمايم آه بند بردارند و و واليت بتو توبه آند و

سپارند، آيوس گفت آشتن از اين مذّلت و اعتراف بگناه اوليتر دانم، هم در آن شب او را 

 او ببايد آشت، یبفرمود آشت و نفرين آرد بر تاج و تخت آه چون آيوس برادري را برا

بمداين داشت تا دگربار خاقان ترآستان بخراسان و طبرستان را آه پسر او بود شاپور و 

تاختن آرد، نوشروان لشكر برگرفت و بنبرد او رفت، در آن روزها آه صفها آشيدند و 

بميدان ناورد مردان بود دو سه هزار سوار آراسته با علمهاي سبز و بر گستوانها و آالت 

ي ايشان و اسبان ديگر جمله سبز هاي چشمها ها چنانكه جز حدقه زين و سالح و جامه

پوشيده بر آران لشكرگاه انوشروان گذر آردند و مقابل ترآان بايستاده، هر دو لشكر چشم 
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اند و از آجا، و از هر دو جانب سوار فرستادند و پرسيده،  بديشان نهاده و ندانستند آدام

ار سوار بحمله جواب ندادند، و نوشروان در انديشه ايشان مانده، بيك بار آن سه هز

خويشتن را بقلب خاقان رسانيدند، نوشروان قلب خويش بمتابعت ايشان براند بر خاقان زده 

چون آار حرب بآخر رسانيدند هم از روي مصاف پشت بر لشكر نوشروان . او را شكستند

آردند و بهمان راه آه آمده بودند عنان داده، نوشروان سالح از خويش باز آرد و تنها 

ان راند و آواز ميداد آه منم نوشروان آخر بگوييد شما چه آسانيد و ازين رنج عقب ايش

 شما معلوم آنند تا اگر آدمي باشند من حّق ايشان بشناسم و مكافات فرمايم )1(ديدن و شفقت

اند تا در حمد و ثنا و دعا و  اند آرزو خواهند تا گرد انجاح آن برآيم و اگر مالئكه و اگر جّني

يش افزايم، هرچند فرياد بيشتر ميكرد ايشان التفات آمتر فرمودند و باز سپاس و نيا

ننگريدند تا خويشتن از اسب بزير انداخت و بيزدان و نيران سوگند برايشان داد آه باري 

روي باز گردانيد و در من نگرديد، چون آن جماعت التفات فرمودند شهنشاه نوشروان را 

مطلع اين حال آنست آه در عهد پدر قباد پيروز بن [ان يافتند بر خاك نشسته و تضّرع آن

 پادشاه هياطله آه بعد از آن صغانيان )2(يزدجرد بن بهرام گوربن يزدجرد األثيم ُاجستوار

خواندند ماوراي جيحون و آب بلخ باميان بمصالحه و قرار بدو گذاشتند، نقض عهد و 

 ايشان آمد، بغدر برو شبيخون خالف آردند و واليت تاراج فرموده تا پيروزشاه بحرب

آوردند و سپاه او شكسته و او را با فرزندان و جمله معارف ايران گرفته و هم برفور 

گفتند از فرزندان سوخر ابن قارن ِسواخر گردن فيروزشاه زده، و بمد اين او را نايبي بود 

حال آگاهي داده، آاوه، جماعتي آه در آن حرب بقّيه الّسيف بودند روي بدو نهادند و ازين 

از اطراف مدد جمع گردانيد و بمال و سالح و چهارپاي معونت فرمود و با لشكر جرّار از 

جيجون بگذشت، اجستوار دانست آه مقاومت او نتواند آرد، جمله فرزندان و اآابر ايران 

را با مال و خزانه پيش او فرستاد و بر آشته شدن شاه فيروز حسرتها نمود و عذرها 

 تا سوخرا بامراد بازگشت، موبدان و بزرگان او را بدين آار آه بسعي او برآمد خواست

بعد قتل پدر . جاماسب، بالش، قباد: و از پيروز سه پسر مانده نود. لقب اصفهبدي دادند

                                                 
 در جميع نسخ بهمين شكل است. 1
 در جميع نسخ همچنين است. 2
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بالش را بشاهي نشاندند و جاماسب با برادر موافقت و مطاوعت نمود، قباد بگريخت، با 

ان پيوست و مدد گرفت تا شاهي از برادر بازستاند، چون بشهر خراسان آمد و از آنجا بخاق

 از دنيا گذشته بود و سوخرا بجهت قباد از لشكر بيعت گرفته و جهانداري شري رسيد بال

برو راست آرده، پيش قباد فرستاد آه ترآان را هم از ري بازگرداند آه معونت ايشان 

فرمود مردِم خاقان را گسيل آرد و او با  نيرزد و تو بزودي بمن پيوند، چنانكه او ثبمؤن

آسان خويش پيش سوخرا شد، او را بر سرير نشاند و ملك برو مستقيم شد و بحسن تدبير 

او جهان مسّخر قباد گشت تا هر روز منزلت و درجت سوخرا بكمال عقل و وفا و ديانت 

ند و او را از آن حال بود، حّساد مجال وقيعت يافتند و شهنشاه را ازو نقلها ميكرد زيادت مي

خبر ميدادند، ُنه پسر داشت، جمله را برگرفت و باطبرستان آمد، قباد آسان براوبر گماشت 

تا او را بغدر بكشتند، فرزندان او طبرستان باز گذاشتند و با بدخشان شده و در آن واليت 

آن بود مواضع بدست آورده تا قباد نيز ازياد شد و نوشروان بنشست، پيوسته در حسرت 

آه پدر حّق سوخرا نشناخت وبرو مبارك نبود و باطراف جهان طلب فرزندان او ميفرمود 

پذيرفت، و اين خبر بفرزندان او ميرسيد تا چون اتفاق اين  ها ميداد و نذرها مي و وعده

حرب افتاد و نوشروان لشكر بدانجا آشيد، ايشان خويشتن را بر آن تعبيه آراستند و آن 

سان بخاك افتاده   هم از معرآه روي ببيابان نهادند، چون نوشروان را بدانمصاف شكسته و

زادگان توييم فرزندان  جمله از اسب بزير آمدند و پيش او سجود برده گفتند ما بنده] )1(يافتند

سوخرا، از آن شادي همه را بستود و بازگردانيد و انواع مراعات آرامت فرمود تا مدتي 

اي جيحون بساخت ايشانرا با خويشتن ميداشت، گفت اآنون مراد آه آار خراسان و ماور

خويش بخواهيد، اگر وزارت ميبايد بشما دهم و اگر اصفهبدي آرزوست تسليم آنم، گفتند ما 

بايد تا از حّساد بما آن نرسد آه بپدر رسيد، گفت البد بطرفي از اطراف  را هيچ مرتبه نمي

ا باشد اختيار بايد آرد تا منال و معيشت را سببي عالم حصني و واليتي آه فرزندان شما ر

آه آهتر بود وند اوميد آوه و قارن آه مهتر برادر بود زابلستان برگزيد، و زرمهر بود، 

آمل و لفور و فريم آه آوه قارن ميخوانند، و در خدمت نوشروان بطبرستان آمد و مدتي 

يسي داد و اين جمله مواضع شهنشاه بحّد تميشه بنشست و عمارت فرمود و هر طرف برئ
                                                 

 .افتاده استالف قسمت بين دو قالب از . 1
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بدو باز سپرد و با مداين شد، و اين قارن را اصفهبد طبرستان خواندند، و اين ساعت 

 و جماعتي آه معروفند بقارنوند از فرزندان اواند، و بمجّلد آخر )1(اميران لفور و ايرآباد

مرزبان، و آتاب جمله انساب اهل طبرستان از باوند و قارنوند، و لورجانوند، والرجان 

استندار، و دابوان، و آواليج، والسان، وسعيدوها، و اوالنمهان، و اميرآا، و آبودجامه آن، 

الجمله آسري انوشروان بعهد خويش ضبط ملك  في. ايم و سبب وضع القاب گفته شرح داده

طبرستان برين جمله فرمود و يكسر بهيچكس نداد اّال مقسوم، بنواحي پيشوا و مهتران 

تا او نيز از پيش برخاست و پسر او هرمزد بنشست، دوازده سال جهانداري آرد، و بنشاند 

نام پسري گذاشت، خدمت خسرو باو بعهد او فرمان يافت، ] آه پسر آيوس بود[شاپور 

پرويز آرد، با او بروم شد و باز بحرب بهرام شوبينه اثرها نمود، چون خسرو بملك و 

 عراق و طبرستان باْو را داد و او را گسيل آرد با شهنشاهي رسيد اصطخر و آذربايگان و

سپاهي گران، از طبرستان گذشت بخراسان و خوارزم رسيد، و جمله ترآستان تا بيابان 

تتار او را مسّلم شد، چون شيرويه شوم آه قباد گويند پدر خويش خسرو را بكشت خانه باو 

 او را ذليل گردانيد، باصطخر بمداين خراب آرد و جمله اموال و آالت او بتاراج داد و

فرستاد شهربند فرمود، هم در مدت نزديك شيرويه بمكافات خويش رسيد و با جهان وفايي 

اهللا عليه و آله  اهللا صّلي نديد، آزرميدخت را بر تخت نشاندند، و او آن دختر است آه رسول

لوة والسالم بمدينه رسيده بود، بزرگان َوْيٌل ِلُأمٍَّة َمَلَكْتَها النَِّساُء، پيغمبر عليه الّص: ميگويد

ايران آزرميدخت را فرمودند آه باْو را با درگاه خواَند و سپاه بدو سپارد، پيش باْو مثال 

ثبات راضي و راغب نباشند، بآتشكده بعبادت  نبشتند، گفت بخدمت عورات جز مردم بي

ملوك عجم بود، عمر مشغول شد تا جهانداري بر يزدجرد بن شهريار قرار گرفت و او از 

 ابي وّقاص را، آه َأْرَمي ِمْن َسْعٍد عرب مثل بدو زدند، بقادسّيه فرستاد با سپاه اسالم، دسع

دار عجم بود پيش باز آمد، و در تواريخ و شاهنامه ذآر وقايع و  مزد آه سپاههررستم 

 اقطاع او مقارعات ايشان نبشتند، يزدجرد باْو را از اصطخر بياورد و اسباب و امالك و

رّد فرمود و بسبب خصومت عرب از خويشتن دور نتوانست آرد، در جمله مواقف با او 

 .بايست بود بطبرستان، گاوباره فراخاست، جمله واليت بگرفت
                                                 

 استراباد: و ساير نسخب . 1
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 ذآر اوالد جاماسب و قصه گاوباره
 

آه آهتر جاماسب و اين حال چنان بود آه چون قباد پدر نوشروان را بشاهنشاهي نشاندند 

 بود چنانكه پيش ازين شرح داده آمد با مهتر برادر بالش موافق بود، ازو بگريخت، برادر

بارمنّيه مقام ساخت و از دربند بخزر و سقالب تاختنها برد و حدود آن واليت مستخلص 

گردانيد و آنجا متأّهل شد، فرزندان آمدند يكي از ايشان نرسي بود آه صاحب حروب دربند 

نام پسري گذاشت بخوبي يوسف عصر و بمردي رستم روز فياست، چون او درگذشت 

ها آوشش  زال، اطراف ممالك بقهر و غلبه زيادت گردانيد و تا بحّد گيالن برسيد و سال

آرد تا عاقبت مسّلم شد و مردم منقاد و مطيع شدند، از شاهزادگان گيالن زني بخواست، از 

مان حكم آردند آه از اين پسر ترا نام نهاد، منّججيالنشاه آن پوشيده او را پسري آمد، 

پسري آيد آه پادشاه بزرگ شود، تا نوبت ملك پدر بپسر رسيد، او را فرزندي خجسته 

نام فرمود، پادشاهي بزرگ جيل بن جيالنشاه ي گردانيد، زطلعت ماه پيكر حّق تعالي رو

ا خواهد شد، شد، جمله گيل و ديالم برو گرد آمدند، و از منّجمان ميشنود ملك طبرستان تر

نايبي آافي از امنا و ثقات خويش بگيالن نصب فرمود و دو سر گاو گيلي در پيش آرد، 

پياده بطبرستان آمد و نايب اآاسره آن وقت آذر والش بود بواليت، خويشتن را بدرگاه او 

افگند و مالزمت نمود و بسبب مشغولي اهل فارس بخصومت عرب ترآان بطبرستان 

بود و آوازه شجاعت   جيل بن جيالنشاه گاوباره مبارزي و مجاهدي ميآوردند و تاختن مي

روزي آذر والش را گفت با . در زبانها افتادگاوباره او بطبرستان فاش گشت و لقب او 

خانه خواهم رفت آه مدّتيست فرزندان را گذاشتم بروم مطالعه آنم و باز بخدمت شتابم، 

اخت و اند هزار گيل و ديلم برگرفت، بطبرستان اجازت داده با واليت آمد و ساز لشكر بس

آمد، اين حال آذر والش را معلوم شد مجّمزي پيش آسري يزد گرد فرستاد، جواب نبشتند 

آه ُنمايد آه اين خارجي آيست و از آدام قومست، آذر والش حال باز نمود آه مردي 

 آرده بود شرح داد، موبدان دخيلست، پدران او از ارمنّيه بيامدند و گيالن گرفته، و آنچه او

حضرت بدانستند و گفتند آه از فرزندان جاماسب است و صالح آن ديدند آه بآذر والش 
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بنويسند او از جمله خويشان ماست طبرستان باو ارزاني داشتيم، ترا فرمان او ميبايد برد، 

ستاد ها و خدمتي راست آرد و بحضرت فر چون نامه رسيد و گاوباره را معلوم شد تحفه

در لقب او افزودند، مدتي برآمد آذروالش بميدان گوي از اسب گيل گيالن فرشواذ جرشاه 

بيفتاد و هالك شد، جمله نعمت و مال جيل بن جيالنشاه برگرفت، و اين در سال سي و پنج 

گيالن تا بگرگان قصرهاي عالي ] آذا[بود از تاريخي آه عجم بنو نهاده بودند، از سپاه 

رالملك گيالن بود، پانزده سال برآمد مدت استيالء او بگيالن تا او فرمان ساخت اّما دا

نام، و دابويه عظيم با بادوسپان و دابويه يافت، همانجا دفن آردند و ازو دو پسر ماند 

سياست و هيبت بود، بر گناه عفو نفرمودي و بدخو و درشت طبيعت، بگيالن بر تخت پدر 

 .اه بودبنشست، و بادوسپان برويان پادش

 

 ذآر حكومت و شاهنشاهي باو در طبرستان
 
تا لشكر اسالم نصرهم اهللا بر يزدگرد ظفر يافتند و او منهزم بري افتاد باْو با او بود، 

اجازت طلبيد آه بطريق طبرستان بگذرد و بكوسان آتشكده را آه جّد او آيوس بنياد نهاد 

چون مّدت مقام و مكث او دراز شد . زيارت آند و بگرگان بدو پيوندد، يزدگرد اجازت داد

خبر واقعه يزدگرد و غدر ماهوي سوري بدو رسيد، فردوسي را معجز است در نظم سخن 

 :شاهنامه

    چه گويم آه جز خامشي نيست روي بپـرگـار تنـگ و ميـان دو گـوي

    نمانـد همـي بـر آـس ايـن بـر دراز نـه روز بـزرگـي نـه روز نيــاز

    بـديــن مـايــه بــا او مكــن داوري يسـت چـون بنگـريزمانه زمان

    چـو پرويــز با تخــت و افســر نــًه تــو از آفـريــدون فـزونتــر نـًه

    چـه آـرد اين برافراخته هفـت گـرد بژرفي نگـه آـن آه با يـزد گرد

آمد، او را سه پسر اند آه چون يزدگرد از سپاه اسالم منهزم شد بخراسان  چنين آورده[

، هر سه را بجانب طبرستان فرستاد و آن ]آذا[بود، آيخسرو و هرمزد و شاه غازی 

ميان ايشان تقسيم آرد و چون خبر آمدن يزدجرد بماهوي سوري رسيد لشكر مواضع را در
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عظيم جمع ساخته بر سر او آمد با آنكه او گماشته و نايب او بود در خراسان، القّصه 

 بود، از قضا ی انداخته متوار يافته و منهزم شده خود را در آسيا آهنًهيزدجرد شكست

 رسانيد، در ساعت آس فرستاده او را بقتل ی سوریشخصي ازين مطّلع شده خبر بماهو

 از سپاه عرب منهزم شد پناه بجانب خاقان داد، او را قتل ی سوریآورد و چون ماهو

 ].)1( را بسزا و جزا رسانيدفرمود آه او با ولي نعمت خود آيد آرده، او

اما باو سر بتراشيد و مجاور بكوسان بآتشگاه بنشست، ترآان جمله خراسان و طبرستان 

خراب آردند و از جانب عراق لشكر عمر با امام حسن بن علي عليهما السالم و عبداهللا بن 

ند و هنوز عمر الخّطاب و حذيفة اليماني و ُقثم بن عّباس با مالِك اشتر نخعي بآمل آمد

معسكر ايشان باقي است، مالكه دشت ميگويند، اهل طبرستان از زحمت و صدمه ستوه 

شدند و اتفاق آرده آه اول ما را پادشاهي بزرگ قدر بايد تا همه منقاد او شويم و از خدمت 

 او را گفته، یاو عيب و عار نداريم، گفتند جز باْو اين آارا نشايد، پيش او رفتند و ماجرا

الحاح بسيار بدان شرط قبول آرد آه مردان واليت و زنان ببندگي او را خّط دهند و بعد 

حكم بر اموال ايشان و دماء نافذ باشد، بدين عهد از آتشكده بيرون آمد و واليت از دشمنان 

 بر پشت او زد بكشت یخشتوالش  بشارمام یپاك آرد، پانزده سال پادشاهي او بود تا روز

 ی، متوارینام با پيرمادرسهراب  ماند یاز باو آودآ. پادشاهي آردو بعد او هشت سال 

 باغباني و جمله مردم طبرستان بر والش بيعت بخانًه.  فرو نشستندیبديه دزانگنار سار

 بخانه اين باغبان هشت ساله )2(جز مردم آوال، خورزاد خسرو نام اسفاهي ديد. آرده بودند

 از آن آيست، گفتند از آِن ماست، قبول نكرد،  ديد، درو نگريد، گفت اين پسركیآودآ

بدانجا رسيد آه راست بگفتند، او را و مادر را برگرفت و با آوال برد، قوم آن نواحي برو 

جمع شدند و مردم آوه قارن ياري داده ناگاه شبيخون بپنجاه هزار آوردند و والش را گرفته 

 را بپريم بردند و بشاهي )3(رخاب از آن جماعت، و سیبدو نيم زده و هر آرا دريافتند

 تاليور آه ديه است بپايان قلعه آوزا بجهت او قصر و گرماوه و ميدان ینشاندند، و باال

                                                 
 .زياد دارد و در ساير نسخ آن نيستب قسمت بين دو قالب را فقط . 1
 را ندارندصد، ساير نسخ اين آلمه : ب، الفآذا در . 2
 .آه شكل ديگر سهراب استالف آذا در . 3
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ساخته، و اصفهبد شروين آن عمارت زيادت گردانيد، و اثر آن در ميان بيشه همه 

ار آن برجايست، و بوقتي آه ملك سعيد اردشير مرا بمهّمي بدان قلعه فرستاد يك يك آث

عمارت بمن نمودند، از آن تاريخ تا امروز هيچ ملوك و سالطين استيصال ايشان از آن 

طرف روا نداشت اگرچه خصومات افتاد و سادات علوّيه و گاوباره و ديالم آل بويه و اوالد 

 ايشان لشكرها فرستاده و خرابيها یو شمگير بر ايشان چيرگي يافتند و عّباسيان بواليتها

، و اول آسي آه بر طبرستان ی و عدد قبيله بيشتر بودیاقبت ايشان غالب آمدندآرده هم ع

 اصفهبد شروين ی تا گرگان و دينار جاری و از ساریراه الآش پديد آرد از پريم تا سار

 .بود

 احوال اوالد دابويه بعد از باو
 

 یازو پسرالجمله بعد باو چون اهل طبرستان گروه گروه شدند دابويه را وفات رسيد،  في

آه لشكر بطبرستان آورد و تا حّد نيشابور بگرفت، دوالمناقب فرخان بزرگ ماند بلقب 

 یجمله سر بر خّط عبوديت او نهادند و شهرها بنياد نهاد چنانكه پيش ازين بذآر سار

رفت، و طبرستان چنان معمور آرد آه باّيام گذشته نشان ندادند و چند نوبت بعهد او ترآان 

برستان آيند نگذاشت آه از بيابان نظر بر واليت افگنند تا ترآان را طمع خواستند بط

 .منقطع شد

چون از . و اول پادشاهي آه عمارت شهر اصفهبدان فرمود و آنجا قصر ساخت او بود

حروب فارع شد ديلمان بسبب غنايم درو عصيان آردند و ازو برگرديده روي درو نهادند 

 آمد، و قصبه بود بدو فرسنگي آمل فيروز خسره گفتند، اين آه بكشند، ازيشان گريخته بآمل

 حصين داشت، یساعت فيروزآباد ميگويند، مختصر ديهي است، در آنجا شد و حصار

 آوچك از ناحيت یديلمان آن حصار را منجنيق نهادند، هيچ ُثلمه نتوانستند آرد اّال يك

 رسد، اصفهبد فّرخان بفرمود مغرب، چهار ماه روزگار بردند بامّيد آنكه ذخيره بپايان

 حصار یتانانها آنند برسم طبرستان هر يك ده من از گج و بآفتاب خشك گردانند و ببارو

 آنكه بزيان نيايد و نم نرسد نان را یدرآويزند، ديلمان چون آن بديدند صورت آردند برا

از آمل تا ديلمان خشك ميكنند، از آنجا برخاستند و پراگنده با ديلمان شده، او بيرون آمد و 
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 . آه جز پياده بر سِر َلت نتوانست رفتیچنان بكرد بخندقها و جو

 

 لشكر آوردن مصقلـة بن هبيرة الشيباني بطبرستان
 

 بودند آه ايشان را یالسالم رسيده بود، قوم و درين وقت خالفت باميرالمؤمنين علي عليه

لمؤمنين بر ايشان تاخت، جمله را بنوناجيه گفتند، بنصرانيان پيوستند و ترسا شده، اميرا

 بخرند، َمصقلةبن یبغارت بياورد و زنان و فرزندان بمن يزيد برداشت و تا مسلمانان ببندگ

سي هزار درهم برسانيد، مابقي ادا را . الّشيباني بصد هزار درهم بخريد و آزاد آرد ُهبيرة

لسالم در حّق او ميگويد ا وجه نداشت، بگريخت و بمعاويه پيوست، اميرالمؤمنين علي عليه

 او یَقبََّح اُهللا َمْصَقَلَة َفَعَل َفْعَل السَّاَدِة َو َفرَّ َفَراَر اْلَعِبيِد، ببصره فرستاد و خانه و سرا: آه

خراب آرد، و اّول سرايي آه در اسالم خراب آردند اين بود، و از خواهر او مال طلب 

اند، در  قيست، و فرزندان او بكوفه مقيم او بایفرمود، و امروز هنوز در بصره آثار سرا

 :السالم ميگويد حّق اميرالمؤمنين علي عليه

    ِاَمـا َرتـُُه ِفيَهـا َأَحاِديَث َراِآـِب َقَضي َو َطرًا ِفيَها َعِليُّ َفَأْصَبَحْت

وقتي ديگر بطبرستان ] آه[السالم بنعيم جّنت پيوست او  چون اميرالمؤمنين علي عليه

 آرد آه بچهار هزار مرد طبرستان را مستخلص آنم، لشكر یيش معاويه دعورسيده بود پ

گرفت و مدت دو سال با فّرخان آوشيد، عاقبت بطريق آجو براه آندسان او را بكشتند و 

الّناس بتقليد و جهل زيارت ميكنند آه صحابه  گور او هنوز بر سر راه نهاده است، عوام

 .السالم است رسول عليه

مرزبان بود، هر مصمغان والش گويند آن ساعت  رود مي دو نه رود آه مياناز جانب طيز

 چند روز آنجا آه تنير است، زير تردويني ماند آه یوقت اصفهبد بدان حدود بشكار شد

 و نشاط شراب و شكار را از آن ی اصفهبد فّرخان و خورشيد است، فرو آمدیاثر سرا

دختر را بمن دهد تا باجازت تو بدين خوشتر موضع نباشد، پيش مصمغان فرستاد آه 

 نمود و دختر با بسيار یموضع سرايي بسازم و او را اينجا بنشانم، از ضرورت سپاسدار

 پيش او فرستاد، فّرخان آب آن موضع را تا بدريا گذر فرمود بريد و آنجا یمال و چهار پا



    www.tabarestan.info            177 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

نايتي در راه  از مصمغان جی عالي، و دختر را آنجا داشت، تا روزیشهر ساخت و قصر

آمد آه گردن او بزد و جمله واليت او باتصّرف خويش گرفت و از طرفداران همه را قهر 

آرد خالِف اوالد باو را آه حرمت ايشان داشت و موافقت نمود و خانه ايشان را تعّرض 

 بن الفجاءة المازني آه رئيس ُشراة بود و از فصحا و گردنكشان عرب ینرسانيد تا قطر

ج بن يوسف پناه باصفهبد آرد، و عمر فّناق و صالح مخراق با جمله سروران بعهد حّجا

الّلعنة، اصفهبد همه زمستان ايشان را ُنزل و علف و هدايا و تحف فرستاد،  خوارج عليهم

چون اسبان فربه و ايشان تن آبادان شدند پيام دادند آه تا بدين ما بگرود واگرنه واليت از 

و قّصه خوارج چنانست آه چون ميان اصحاب . ب آنيمتو بازگيريم و با تو حر

السالم و ميان معاويه حكمين رفت بصّفين و ابوموسي  طالب عليه اميرالمؤمنين علّي بن ابي

 بدان شنيعي آه عار و ناْر خود را جمع آرد روا داشت جماعتي از سپاه یاشعري غدر

 را یداهللا بن الكّوا و معدان االيادالسالم با هم فراهم ساختند و عب اميرالمؤمنين علي عليه

رئيس آرده و انكار حكم حكمين ظاهر فرموده، و بيك بار اند هزار مرد شمشير برآشيده 

َلا ُحْكَم ِالَّا ِهللا، چون : السالم بيك جانب شده و ندا ميكردند از لشكر اميرالمؤمنين عليه

َحَك اُهللا َيا َأْثَرُم فَواهللا َلَقْد َظَهَر اْلَحقُّ َو ُاْسُكْت َقبَّ: السالم اين بشنيد گفت اميرالمؤمنين عليه

ُآْنَت ِفيِه َضِئيًال َشْخُصَك َخفّيًا َصْوُتَك ِاَذا َنَعَر اْلَباِطُل َنَجْمَت ُنُجوَم اْلَماِغِر و اين بيت لشكر 

 :السالم در آن روز گفتند  عليهیاميرالمؤمنين عل

  َسَلاٌم)1(َو َليَس َعَلي اْلِحْزِب الُقُعوِد يًاَسَلاٌم َعَلي َمْن َباَيَع اَهللا َشاِر

و اول آسي را آه بيعت آردند و اميرالمؤمنين خواندند عبداهللا بن وْهب الّراسبي بود و اول 

َما هِذِه :  بأشعث بن قيس نهاد، گفتیشمشير آه بدين بدعت برآشيد عروة بن أدّيه رو

ْرٌط َأْوَثُق ِمْن َشْرِط اِهللا، اشعث ازو برگرديد، شمشير بر آفل او الدَّنِّّيُة َو َما هَذا التَّْحِكيُم َأَش

السالم بگريخت تا   عليهیفرو گذاشت و اين حرامزاده بنهروان از شمشير اميرالمؤمنين عل

، بكفر هر ی و عثمان چه گويیبعهد زياد او را گرفته پيش او آوردند، پرسيد آه در حّق عل

 . او را گردن فرمود زددو گواهي داد، زياد بن ابيه

 اين یحرورّيه بحكم آنكه در حضرت او ُمقر: يكيو اصحاب اين بدعت را چهار لقبست، 
                                                 

 الحزب المقيم): از چاپ قاهره (3 ج 91در آامل مبّرد ص . 1
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اْلَحيوِة الدُّْنَيا َو ُهْم  ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباَألْخَسِريَن َأْعَماًال َاّلِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي: آيت برخواند

: دومَواهللا ُهْم َأْهُل َحُرورا، : السالم ن گفت اميرالمؤمنين عليه انّهم يحسنو)1(َيْحِسُبوَن ُصْنعًا

َيْمُرُقوْن ِمْن الدِّيِن َآَما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الّرْمَيِة :  ألجماع االّمة علي قول رسول اهللا)2(المارقة،

الّشراة، : سيومَو اْلَماِرِقيَن، ِإنََّك ُتَقاِتُل النَّاِآثيَن َو اْلَقاِسِطيَن : السالم و قوله ايضًا لعلي عليه

الخوارج، : چهارم ايشان آه گفتند ما نفسهاي خويش بخداي عّز اسمه فروختيم، یبدعو

 بيعت ی بر ديگری ايشان آه بكشتندیالسالم، و بعد هر يكي از رؤسا لخروجهم علي عليه

ن او بود و ترين ايشا  بن الفجاءة المازني رسيد و مشهورترين و شجاعیميكردند تا بقطر

اشعار او سّيد مرتضي در غرر الّدرر و ابو تّمام در حماسه آورد و مّبرد در آامل، و در 

 :نويسد وقت آنكه برو بيعت آردند پيش ابا خالد القّناني مي

    َو َما َجَعَل الرَّْحَمُن ُعْذرًا ِلَقاِعِد  َفَلْسَت ِبَخاِلـٍد )3(َأَبا َخـاِلــٍد ِايِقـْن

    َو َأْنــَت ُمِقيٌم َبْيَن ُلصٍّ َو َجاِحِد  َأنَّ اْلَخاِرِجي َعَلي اْلُهَديَأَتْزَعـُم

 :نويسد ابا خالد عليه الّلعنة جواب مي

 َبنـَـاتـِي ِانَُّهــنَّ ِمــَن الِضَعــاِف َلَقــــْد َزاَد اْلَحـيـَــاَة ِالـَيَّ ُحبـّـًا

 َو َأْن َيْشـِرْبَن َرْنقًا َبْعَد َصـاِف ی َأْن َيَرْيَن اْلَفْقَر َبْعدَِ)4(َمَخاَفَة

 )5(الرَّْحَمِن ِللضَُّعَفاِء َآـاِف َو ِفي یَو َلـْوَلا ذََاَك َماَسـوَّْمُت ُمْهـِر

 : خوارج عليهم الّلعنة بود در جواب ابي خالد ميگويدیو ِعمران بن حّطان از فقها و فصحا

 ِل   َو ُحـبـّـــًا ِلـْلـخـُــُروِج َابــُـو بـَــَلا ـــًاَلَقــْد َزاَد اْلَحيـَـاَة ِالـَـيَّ ُبْعض

   َو َأْرُجو اْلَمْوَت َتْحَت ُذَري اْلَعَواِلي َاَحاِذُر َأْن َاُمـوَت َعلـَي ِفَراِشـي

   َلـهــَـــا َو اهللا َربُّ اْلـَبْيـــِت قــَـــاِل َو َمـْن َيـُك َهمُّـُه الدُّْنيـَـا فـَِإّني

 :السالم حرب آرد و ميگفت مران بن حّطان آنست آه با اميرالمؤمنين علي عليهو اين ع

 عٌِنَدٌالَجوسقِ الَحرِب   َيـْوَم النَُّخْيَلـِة  ُشراُه ِبِهِإنِّي َأِديـُـن ِبمـَــا َداَن اّل

                                                 
 104 و 103آيه ) سورة الكهف (18قرآن سوره . 1
 المارقية: در اصل. 2
 ]آذا[، يا انفر 3 ج 92در آامل ص . 3
 احاذر: در آامل. 4
 .ارآت آّفه آّفيو ش:  و ساير منابع141 ص 3در آامل ج . 5
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 :  سّيد حميری رحمه اهللا جواب ميگويد 

  ِمـْن َقْتـِل اْلُمِحلِّينـاٌوم ٌا لّنَخيلة     َي إِنی  أِدين  ِبما َداَن أ ٌلوِصیًٌّ  بِه    

    َو َشـاَرَآْتـُه َمعـَـًا َآِفـّي ِبِصّفِيـَنـا  َو ِبـالَّـِذي َداَن َيـْوَم النَّْهـِرِدْنُت ِبِه 

    َو ِمْثَلهـَـا فـَاْسِقنـِي آِميــَن آِمينـَا ِتْلَك الدَِّماُء َمعًا َيا َربِّ ِفي ُعُنِقي

 :بن حّطان راستو هم عمران 

     َما النَّـاُس َبْعَدَك َيا ِمْرَداُس ِبالنَّاِس َأْنَكْرُت َبْعَدَك َمْن َقْد ُآْنُت َأْعِرُفُه

  اْلَكاِس)1(    َعَلي اْلُقـُروِن َفَذاُقوا ِنْهَلـَة ِامَّا َتُكـْن ُذْقـَت آـَـْأسـًا َداَر َاوَُّلهـَا

 ])2(    ِمْنَهـا ِبأْنَفـاِس ِوْرٍد َبْعـَد َأْنفـَـاِس ٌب َعِجًالَفُكلُّ َمْن َلْم َيُذْقَها شـَاِر[

 )3(   َنْفِسي َفَما َردَِّني ِمْن َعْبَرِتي َياِسي     َقْد ُآْنُت َأْبِكيَك ِحينًا ُثمَّ َقْد َيِئَسْت

 ُصفرة ازارقه را آشته بود و اثر ايشان نگذاشته، یحّجاِج يوسف بر دست ُمهّلب بن اب

 از شام و عراقين بدو سپرد و بطلب ی بن ابي األبرد الكلبي را بخواند و لشكرُسفيان

 را ِاّما سر او پيش من آورد، چون سفيان یخوارج بطبرستان فرستاد و فرمود آه َقطر

 پيش او فرستاد یبري رسيد اصفهبد فّرخان بدنباوند لشكر برده بود و منتظر نشسته، رسول

، سفيان نبشت هرچه مراد تو ید آنم مرا چه معونت فرمايآه اگر من ترا بحرب قطري مد

 آگاه ی، برين اتّفاق عهد رفت و قطریباشد، گفت مراد من آنست آه تعّرض واليت من نكن

نباوند باسمنان رفت، اصفهبد بدنبال بر دِر سمنان تاخت و او را آنجا دشد، از حدود 

 باصفهبد نهاد، او نيز یيخت رو از ميان انبوه اسب برانگیدريافت، مصاف دادند، قطر

 بر اسب چرمه نشسته بود، در وقت حمله بكبوه یبناورد پيش رفت، چون بهم رسيدند قطر

خطا آرد و بيفتاد و در زير اسب ران قطري بشكست اصفهبد اسب برو تاخت و سرش 

 را یبرداشت، و عمر فّناق و صالح مخراق و ديگر مبارزان جمله آشته آمدند و بعض

 بمازندران فرستاد و ضعفا و اسيران در اصفهبد گريخته امان خواستند، اجابت گرفته

 ی آالده ميگويند، و اصفهبد سرهایفرمود، و هنوز بآمل موضع ايشان پديدست، قطر

                                                 
 .جرعة: 94 ص 3در آامل ج . 1
اين بيت را آامل اضافه دارد و چون بدون آن رشته مطلب گسيخته ميشود آنرا بر متن . 2

 .افزوديم
 .اين بيت در آامل نيست. 3
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آشتگان با بعضي از غنيمت پيش سفيان فرستاد و او همچنان با فتح نامه نزديك حّجاج 

گسيل آرد نزديك ُسفيان با يك خروار زر و يك  یفرمود برد، بدين خبر شاد شد و رسول

خروار خاك، فرمود آه اگر اين فتح بر دست او ميّسر شده باشد زر نثار آند بدو واگرنه 

بسعي اصفهبد بود اين يك خروار خاك بچهار راه بازار بر سر او ريزد، چون رسول بيامد 

ن ريخت، ديري برنيامد آه و حقيقت معلوم گشت چنانكه حكم حّجاج بود خاك بر تارك سفيا

عبدالملِك مروان بروز جزا رسيد و حّجاج را نيز حّجتي نماند و وليدبن عبدالملك بخالفت 

نشست و قتيبه خراسان و ماوراي جيحون داشت و با اصفهبد يگانگي و دوستي نمود، و 

 از ترآستان ی، هر وقت آه قتيبه فتحیيزيد بن مهّلب خدمت سليمان بن عبدالملك آرد

 نبشت آه بشاير فتوح تو همه از آنجاست آه اميرالمؤمنين ی او بطعنه جواب فرمودینبشت

ايست در ميان بالد اسالم فتح  را صّحت آن معلوم نميشود، چرا طبرستان آه روضه

، و قتيبه دانست يزيد بن مهّلب دشمن اوست و اصفهبد دوست، البته اختيار آزردن ینميكن

رض واليت او نكرد تاوليد بمنزل گذشتگان رسيد و سليمان خالفت يافت، اصفهبد و تّع

امارت خراسان بيزيد سپرد و قتيبه را بفرمود ُآشت، و چون بماوراالّنهر رفت بجهاد و 

نامه ميفرستاد، سليمان بجواب گفت چرا آنچه بر  غزو ُآّفار مشغول شد و بحضرت فتح

خن او را باز نمودند، لشكر عرب و خراسان و قتيبه عيب ميكرد او پيش نميگيرد، اين س

ماوراالّنهر برداشت و بگرگان آمد پيش اصفهبد خبر رسيد، جمله اهل واليت و حرم و 

 با آوهستان فرستاد و بهامون و صحرا هيچ چيز نگذاشت تا يزيد بتميشه یاموال و چهارپا

ان و خزانه و حواشي و  بود از آِن او با اسيری و ضريس نام قائد)1(رسيد و بقهر بستد،

 آوه ايستاده، یها  و اصفهبد فّرخان با پشته)2( چند با گرگان فرستاد و او درون آمد،یمرد

 یها ميشد تا يزيِد مهّلب بشهر سار چندانكه او بهامون ميرفت اصفهبد مقابل او بسر پشته

 شدن را  اصفهبد فرو آمده، مردم واليت بترسيدند و هرآس بطلب فرزندانیرسيد و بسرا

خواستند، او نيز انديشه آرد آه بگريزد و بديلمان شود و مدد  از اصفهبد اجازت مي

خواهد، پسر اصفهبد پيش پدر آمد و گفت معاذاهللا از آنكه اين انديشه بفعل رساني، تو اين 

                                                 
 .هست و از ساير نسخ افتادهالف اين قسمت فقط در . 1
 .هست و از ساير نسخ افتادهالف اين قسمت فقط در . 2
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 منهزم و مطلوب و شكسته باشي و یساعت با پادشاهي و هيبت و حشمت اگر بگريز

 بطمع مال ترا یخرد ند و نيز شايد بود ديالم از دناأت هّمت و بيشكوه تو در دلها نما

 و سپاه و واليت آمتر از تو بودند یبگيرند و بخصم سپارند و با اين همه جماعتي آه بمرد

از يزيد نگريختند و مقاومت نمودند، آن اوليتر آه ثبات نمايي و معتمدان فرستي تا از 

ببسيار مواعيد قاصدان بگيل . تر آمد را اين راي صوابگيالن و ديلمان مدد آورند، اصفهبد 

و ديلم فرستاد و ده هزار مرد پيش او آمدند و يزيد بن مهّلب را معلوم شد، خداش بن 

المغيرة بن المهّلب را با ابي الجهم الكلبي و بيست هزار سوار بمصاف اصفهبد فرستاد، 

باز آمد و بمقّدمه لشكر اسالم محّمد بن چون بنزديك لشكرگاه او رسيدند سلمان الّديلمي پيش 

بدنبال [ابي سرة الجعفي بود، بر سلمان زدند و آن جمع را شكسته و او را آشته و همچنين 

ها شدند و بسنگ و  با قلل آوه] )1(هزيمتيان فرو داشته ميرفتند تا اصفهبد با اصحاب خويش

 هزار مرد هدزاز گرفته و پانتير لشكر اسالم را هزيمت آردند و براهي ديگر آمده و سرب

را شهيد گردانيده و چند نفر از خويشان يزيد هالك شده بودند، و همچنين بلشكرگاه يزيد 

ها سوخته و غارت آرده، و چون ازين فارغ شدند در حال اصفهبد ُمسرعي  رسيده و خيمه

لشكر او يزيد مهّلب را آشتيم و ] )2(اصحاب[بگرگان دوانيد پيش نهابده صولّيه آه ما 

 یاند هالك فرمايد، و مال و چهارپا شكسته بايد آه ضريس را با آن جماعت آه بگرگان

ايشان ترا بخشيديم، نهابده چنانكه فرمان اصفهبد بود بشبيخون بسر آن جماعت آمدند و تا 

آخر ايشان جمله را آشته و از آن جماعت پنجاه مرد بنو أعمام يزيد بودند، و اصفهبد 

 بتميشه دار انجن آنند چنانكه سوار نتوان گذشت، و شارع نيست یز ساربفرمود تا ا

گردانند، و بر يزيد چيرگي يافت و دلير شد، اين جمله حالها چون يزيد بدانست انديشه آرد 

 یو خائف گشت و تدبير خالص و طريق حيلت جز آن نديد آه حّيان الّنبطي گفتند مرد

يلم و بحكم آنكه أبكم بود نبطي گفتند، او را بخواند مولي مصقلة بن هبيرة، و اصل او از د

و گفت يا ابا يعمر من با تو بخراسان بد آردم و مال تو باز گرفتم و عزم آشتن فرمودم، 

                                                 
 افتادهالف  قسمت بين دو قالب از .1
اين آلمه در هيچيك از نسخ نيست و ما آنرا از فتوح البلدان بالدري برداشتيم و واضح . 2

اي مانند آن مطلب ناقص و نادرست است چه بديهي است آه  است آه بدون آن يا آلمه
 .اصفهبد خود يزيد بن مهّلب را چنانكه از سطور بعد معلوم ميشود نكشته است
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 و غدر و خداع آه اسالم آنرا قيد یاين ساعت بتو حاجتي دارم زنهار تا آن در خاطر نيار

ين لطف و تشريف روا داشتي مرا اثر ، گفت ايّها األمير چون تو چندیفرمود پيش نگير

حرمت اسالم و جانب مسلماني فرو گذارم و مجوس را ] آه[اهللا  آراهيت نماند و حاش

برگزينم، يزيد گفت خبر گرگاِن چنين رسيد و اينجا راه ما فرو گرفتند و دو سال گذشت تا 

ا ستوه آمدند، بدست زمين ما را مسّلم نميشود و مردم مِبدين غزو و جهاد مشغوليم، يك 

آسي مسلماني قبول نميكند، طريقي انديش و چاره ساز آه بسالمت ازين واليت بيرون 

شويم و مكافات اهل گرگان بديشان رسانيم و بنوبت ديگر تدارك اين آار خود فرماييم، 

حّيان الّنبطي گفت اين گبر حال را خيره شده است اگر سخن من نشنود و گويد دو سال 

يزيد گفت تا .  تاراج داده چه جواب گوييمی من خراب ميكنند و مال و چارپااست تا واليت

سيصد هزار درهم قبول آند بدهيم ما را راه دهد، حّيان پيش اصفهبد آمد و گفت مرا يزيد 

بن مهّلب فرستاده، اگر او را خدمتي قبول آني از واليت تو بيرون بروم و اگر نه بدان 

 خللي رسيد چه او بشام و عراق و خراسان و ترآستان منگر آه تو صورت بستي او را

فرستاد تا مدد آيند و ميداني هر آينه برسند آار بر تو مشكل شود و هرگز اين روز 

، نه تو ماني و نه واليت، اصفهبد از دمدمه او حسابها برگرفت و نيز سرگرداني یدرنياب

زيد را پذيرفت و پنجهزار درهم  گشته، سيصد هزار دينار يیجو  ديده بودند و چارهیبسيار

حّيان را و عهد رفت بر آنكه راه دهند، اصفهبد اداء مال بكرد و او را راه داد، بتميشه شد 

بلب خندق فرو نشست تا جمله اسيران واليت بازستد، و يزيد مهّلب بگرگان رفت، سوگند 

يشان را ميگرفت مرزبانان و رؤساء و اتباع ا. خورده بود آسيا بخون آن جماعت بگرداند

و جمع داشت تا جمله را همه گردن ميفرمود زد، هيچ خون سايل نميشد، نهبد صول گفت 

اگر من ترا آّفارت اين سوگند خالصي نمايم مرا و قوم مرا امان ميفرمايي، قبول آرد، 

 نهاده خون با آن بآسيا برد و آرد آردند و يزيد از آن نان بخورد و از ینهبد آب در جو

 . بشام نهاد، بخدمت سليمان رسيدی روگرگان

َصِعَد ُسِلْيَماُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَمْنَبَر َو َقْد َغلََّف ِلْحَيَتُه ِبَغاِلَيٍة : روايت است از ابن عايشه آه

ا َداَرِت اْلُجُمَعُة َحتَّي َماَت، َحتَّي َآاَدْت َتْقُطُر ِمْنَها َفَقاَل َأَنا اْلُمِلُك الشَّابُّ ُمِدال ِبُمْلِكِه َو َشَباِبِه َفَم

اهللا بخالفت بنشست و عدل و فضل و  و چون سليمان فرمان يافت عمِر عبدالعزيز رحمه
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حلم او معروفست، بنو امّيه روز جمعه و عقب نماز بامداد سّنت گردانيده بودند آه بر 

ند و بجمله جهان السالم لعنت آن مناره و در مساجد بر علي و فاطمه و حسن و حسين عليه

اين آفر و بدعت را عوام أنعام متقّلد گشتند، چون او بخالفت بنشست نهي آرد و زجر 

ِانَّ اَهللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْلِإْحَساِن َو ِايَتاِء ِذي اْلُقْرَبي َو َيْنَهي : فرمود و بعوض لعنت اين آيت آه

 خطبه جمعه او فرمود خواند تا )1(َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَنَعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغِي 

امروز سّنت او ماند، و َفدِك فاطمه عليهماالسالم با فرزندان او رد آرد و تا عهد متوآل 

 :اهللا عنه گويد، شعر  رضيی ايشان را مسّلم بود، و رضّي موسویعّباس

 َعيـْــــــــــــــُن َفتًي ِمْن ُاَميٍَّة َلَبَكْيُتْكَيا اْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َلْو َبَكْت اْل

 َغْيَر َانِّي َاُقوُل ِانََّك َقْد ِطبـْـــــــــَت َو ِإْن َلْم َيِطْب َو َلْم َيْزُك َبْيُتْك

اهللا و  و بخوارزم از نظام سمعاني بر سر منبر شنيدم آه يكي از ابداْل رسول را صلوات

 او و یديد در صدر رسالت نشسته و عمر عبدالعزيز بپهلوسالمه عليه و آله بخواب 

 تو یاهللا اين شخص بپهلو عمربن الخّطاب بچند درجه زير عمر عبدالعزيز، گفتم يا رسول

نشسته آيست، گفت عمر عبدالعزيز، يك يك را پرسيدم تا بعمر خّطاب رسيدم، گفتم يا 

ادل بود، گفتم عمِر خّطاب ازو اهللا ابن عبدالعزيز چندين قربت بچه يافت، گفت ع رسول

عادلتر نبود، گفت آن عدل بروزگار عدل آرد و اين بروزگار جور و ظلم، و هم نظام 

سمعاني گفت آه او را زني بود بغايت حسن، بعِد او حكايت آرد آه با او خالفت يافت، با 

ازو، گفتي ميل دل و محبّتي آه ميان ما بود نه او را از من غسل بايست فرمود و نه مرا 

 )2(.اي فالنه مرا بحل آن، روْز صالح خاليق را ميبايم بود و شب خدمت خالق را

الجمله يزيد بن المهّلب از طبرستان بسليمان نبشته بود آه چندان غنائم برداشتم آه قطار  في

شتر تا بشام برسد، آن نبشته بعمر عبدالعزيز داده بود، فرمود تا نبشته برو عرض آنند، 

ل چنين بود و چندين غنائم يافته بوديم اما بيرون نتوانستيم آورد، ازو قبول نكردند گفت او

و اصفهبد فرّخان ديگرباره واليت را عمارت فرمود، و هم در آن . و او را محبوس فرموده

يكي دو سال فرو رفت و اوست آنكه جّد منصور بن المهدي بود، مّدت ملك او هفده سال 

                                                 
 92آيه ) سورة الّنحل (16قرآن سوره . 1
 .هستالف اين حكايت دوم فقط در . 2
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 .درآشيد

آه مهتر پسر او بود بنشست و از سياستي آه پدر را بود خللي بملك او مهر داذو بعد او 

راه نيافت، ديگرباره عمارت قصر اصفهبدان فرمود و دوازده سال پادشاهي آرد، هيچ 

آفريده بطمع واليت او برنخاست و تا آخر بنوامّيه آسي بطبرستان نيامد و درين وقت 

روان حمار رسيده بود و او را براي آن مروان خروج ابومسلم بمرو ظاهر شد و خالفت بم

حمار لقب نهادند آه عرب صد سال را سنةالحمار خوانند آنايت از حمار ُعزير 

السالم، از اول عهد دولت بنوامّيه تا آن روز آه مروان را ابو مسلم بكشت صد سال  عليه

مروان بن محّمد را و جاحظ در آتاب بيان و تبيين آورده است آه چون لشكر ابومسلم . بود

السالم  اهللا عليه گرد فرود گرفتند خادمي را آه معتمد او بود فرمود تا قضيب و ُبرد رسول

را در ميان ريگ دفن آنند و دختري از آن مروان آه با او بود بخادم سپرد تا گردنش 

بزند، چون خادم را در ميان اسرا بگرفتند گفت اگر مرا هالك گردانيد ميراث پيغمبر 

اهللا عليه ضايع ماند، او را امان دادند تا ايشان را آنجا برد و بديشان سپرد ُبرد و  صلوات

و استاد ابوالفرج علّي بن الحسين بن هندو در آتاب امثال موّلده آورده است . قضيب

بروايت از ابن ُدريد صاحب آتاب جمهرة آه آعب بن زهير بمدح رسول اهللا صلي اهللا عليه 

رد برو خواند، اين مرد ُبرد درو پوشيد، معاويه بيست هزار درهم ازو خريده و آله قصيده ُب

تر از  و من هرگز قّصه بسيار عجايب. بود، اين ساعت در دست خلفاي بني عّباس است

قّصه ابومسلم نخواندم، حّق جّل جالله رستاقيي داني المّحل قريب المنزله را چندان تمكين 

خطر پيش گرفت و بآخر رسانيد آه تا قيامت ذآر او جاري داد آه مهّمي با چند عظم و 

اند آه چون او غالب آمد بر بنوامّيه و مروان از آار او حساب برگرفت  آورده. خواهد بود

عبدالحميد آاتب را آه دبير او بود و استاد اين صنعت و مقتداي اين اّمت آتابت، فرمود 

 چنانكه آمال بالغت او بود با بسيار بدو نوشته نويسد بوعد و وعيد و وعظ و تهديد،

غرايب ُعجر و ُبجر تضمين آرده نامه نبشت آه بدو مرد برداشتند از گراني، و ختم سخن 

، چون نبشته با آن طول و ثقل بر ابومسلم خواندند َفاْلَهَلاَك ِإْن َنَجَع َفَذاَك َو ِالَّا: برين آلمه آه

د و روز جنگ آار بدان آردي پاره پاره پيش خويش فرو نهاد و بتبري آه سالح او بو

 :ميكرد تا بآخر آن برسيد و اين دو بيت بجواب فرمود نبشت
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         َعَلْيـَك ُلُيـوُث اْلغـَاِب ِمـْن ُآلِّ َجاِنِب َمَحا السَّْيُف َاْسَطاَر اْلَبَلاَغِة َو اْنَتَحي

    َيُهـوُن َعَلْيَهـا اْلَعْتـُب ِمـْن ُآلِّ َعاِتِب      َفـِإْن ُتْقـِدُمـوا َنْعَمـْل ُسُيـوفـًا َشِحيـَذٍة

ديگر باره عبدالحميد را گفتند اآنون بموجزتر عبارتي بدو نبشته نويسد تا چنان نكند، 

ِد َتُكوُن َيا َأَبا ُمْجِرٍم َلْو َاَراَد اُهللا ِبالنَّْمَلِة َصَلاحًا َلَما َأْنَبَت َلَها َجَناَحا َو َعَلي َقْدِر اْلَمْصَع: نبشت

آمد بخالفت نشاند و جهانيان مطيع  ، در همه احوال تقدير موافق تدبير ابومسلم ميالسَّْقَطُة

شدند و او بخراسان آمد و باز ديگر باره بعزم حّج پيش سّفاح رسيد و حّج آرد و در راه 

. ندخبر مرگ خليفه بدو رسيد، بر برادر او ابوجعفر المنصور عبداهللا بن عّباس بيعت آرد

السالم  اهللا عنه با اميرالمؤمنين علي عليه اند آه در سفري عبداِهللا عّباس رضي و چنين آورده

ميرفت، چه هميشه اوالد عباس مالزم خدمت و مأمور طاعت او بودند، و اميرالمؤمنين را 

آه چون بخالفت بدو رسيد واليت بصره بعبداهللا سپرد ] بود[در حّق ايشان شفقت تا بغايتي 

ثم را آه همشيره حسين بن علي عليهماالسالم بود حرمين داد و عبيداهللا را يمن وطايف، و ُق

 :و امير ابوفراس ميگويد

   ِعْنَد اْلِوَلاَيِة ِإْن َلْم ُتْكَفِر النَِّعُم َامَّــا َعِلـيٌّ َفَقــْد َأْدِنـي َقَراَبَتُكـْم 

 ـُـوآـُـُم َأْم ُعَبْيــُداِهللا َأْم ُقثـَـُم  َاب َهْل َجاِحٌد َيا َبِني الَعّباِس ِنْعَمَتُه

عبداهللا را اين پسر آه ابوالملوك است از مادر در وجود آمده همچنان در قطيفه پيخته 

َيا َأِميَرالُمؤِمنيَن َرَزَقِني اُهللا اْلَباِرَحَة َو : و گفت درالسالم ب بحضرت اميرالمؤمنين علي عليه

 ُثمَّ َقاَل َهاَك ِإّنُه )1(ِمْنُه َاِميُرالُمؤِمِنيِن َو َحنََّكُه] ُه[َفَأَخَذ] آذا[َآنِِّه متوجًا َلدًا َفَسمَِّه ُمَشّرَفًا َو 

الجمله بعد بيعت منصور ابومسلم را  َاُبواْلُمُلوِك َاْلَأْرَبِعيَن َسمِِّه َعِلّيًا َو َآنِِّه َاَبااْلَحَسن، في

 از آنكه بعهد برادر استخفافها ديده بود اجازت داد آه باخراسان رود و چون بحلوان رسيد

از ابومسلم پشيمان گشت و انتقام آنرا مجّمزان روانه آرد آه بحضرت مهّمي حادث شد آه 

رأي و مشورت تو در آن مداخله نتوان روا داشت، بايد آه بازگردي، ابومسلم خود از  بي

مسلم دانست خديعت و حلوان گذشته بود، قاصد بري بدو رسيد و نبشته بدو رسانيد، ابو

بيني، گفت چنانكه  مكر است، با دوستي مشورت آرد آه حال من با بنوالعّباس چون مي

شيري را وقتي ني بپاي درشد و از آن رنج از حرآت فروماند مردي مصلح ساده دل را 
                                                 

 )350 ص 1رجوع آنيد بابن خّلكان ج (والك : تصحيح قياسي، در اصل. 1
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شنيد، بخشايش آورد و گفت خلِق آفريننده است  نظر بر ضعف شير افتاد وانين و ناله مي

آيد، تقصير جايز   تعالي در بال مانده و بسعي من خالص و نجات او آسان برميتبارك و

شمردن نه از رحمت باشد، نزديك شير شد و دست خويش بر پاي او ميماليد و ني از پاي 

او بيرون آشيد و ريم و ستيم پاك آرد، شير برخاست و خويشتن برافراشت و آهنگ 

ي رحمت و مرّوت من اينست بچه حّجت تمّسك دريدن مرد آرد، گفت مكافات شفقت و جزا

نمودي و بچه دعوي اين معني روا ميداري، گفت تو مردي فضولي ميباشي تواند بود آه 

شير ديگر را بباليي مبتلي بيني بدوا و تحّري رضاي او مشغول گردي، نبايد آه بيايد و 

افتم، هرچه مرد فرياد اين مرغزار بقهر و آارزار از من بستاند و من آواره شوم و بغربت 

بيشتر ميداشت شير آمتر شنود و بكار مشغول بود تا مرد را هالك آرد و تشّفي رنج جوع 

 .ديرينه و تسكين فورت حرارت گرسنگي ازو ساخت

ابومسلم گفت نهالي آه من نشانده باشم اگر بتربيت و طاعت و غمخوارگي آن ايستادگي 

سنباد نام نايبي بود . سعي چندين ساله من عبث آيدنكنم و باز گذارم رهگذريان بر آنند و 

او را با خزانه و اموال بري فرو داشت، و او پيش منصور شد تا آن ديد آه گفت و مثل 

َتَرْآَت الرَّأَي ِبالرَّيِّ، و چون منصور او را بكشت وزارت خويش بابي اّيوب : آمد

و بكشتن ابومسلم از منصور اهل عالم . يُّوِبِبُدْهِن َأِبي َأ  َلقيُه:المورياني داد آه بمثل زنند

اند آه روزي خواّص  آورده. حسابي عظيم گرفتند و خوفي و سياستي ازو بدلها قرار گرفت

ابواّيوب ازو پرسيدند آه با چندين اختالط و اختالف و محادثه و مشافهه آه ميان تو و 

رنگ و روي تو نه آيي  منصور هست اگر بروزي پنجاه نوبت از پيش او بيرون مي

برقرار است، جواب داد آه َمثل من و شما چنانست آه باز شكاري و خروس با يكديگر 

تر آسي نديدم،  مرّوت وفاتر و بي مناظره آردند، باز خروس را گفت در جهان از تو بي

آبادي آه بيضه برميگيرند و  گفت چرا، گفت بحكم آنكه خداوندان تو هنوز تو در عدم

دهند و روز بروز دانه  سازند و جفت مي آيي و ترا جايگاه مي ن تو بيرون ميبتربيت ايشا

دانند و بدست خويش چينه بمنقار تو ميرسانند، هر وقت آه بتو  ترا غمخوارگي واجب مي

جهي و از آوي بكوي و محّله بمحّله  ها بعّيوق ميرساني و برمي آهنگ خواهند گرد نعره

بكهستاني باشد آه ] م[و من با آنكه منشأ و مولد. ق ميشوي و عاّق و آبیدو تشنيع زنان مي
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ها پرورش يافته باشم چون بآدمي رسم و مرا بگيرند باندك  آدمي آنجا راه نبرد و سال

تعّهدي و تفّقدي رام گردم و دل بمواالت و متابعت ايشان فرو نهم و چون بصيد رها آنند 

ليم آنم و چون بپرواز گذارند هر وقت آه دريابم و بگيرم و نگه دارم تا ايشان برسند تس

باز خوانند پيش ايشان آيم، خروس چون سخن باز تمام بشنيد گفت حّجت من بر تو پوشيده 

 اّما من هر روز هزار است، در همه عمر خويش باز بر سيخ زده در تنور نهاده نديدًه

م شما ببينيد و بدانيد دان بينم و مي بينم، اگر آنچه از منصور من مي خروس بر سيخ زده مي

 لقب براي آن )2( و منصور را ابوالّدوانيق)1(.يك شربت آب از بيم او ايمن نتوانيد آشاميد

 را دانگي زر برفرمود نبشت و ینهادند آه حصار و خندق آوفه را عمارت فرمود هر سر

 یسر آیچون از آن فارغ شد بنياد شهر بغداد نهاد، مورياني او را بر آن داشت آه سرا

بمداين خراب آند و آن عمارت و آالت ببغداد نقل فرمايد آرد تا نفقه آمتر باشد، منصور 

خالد برمكي را بخواند و اين حال با او بگفت، خالد جواب داد آه اين سخن نشنود آه 

 و عمارت بيند داند آه ی آيت اسالمست تا قيامت هر آه اين سرای و ايوان آسریسرا

اّال پيغمبران خداي قهر نتوانند آرد و با آنكه چنين است مصّلي ] ار [یخداونِد اين سرا

 خراب آني مؤنت خرابي او بيشتر از یالسالم بود، اگر اين سرا اميرالمؤمنين علي عليه

َيا َخاِلُد َأَبْيَت ِإلَّا َمْيًال ِاَلي الَعَجِميَِّة، و بفرمود تا خراب آنند : منفعت برآيد، منصور گفت

آمد موازنه مؤنت و منفعت آردند خرج دوچندان بود آه توفير، خالد را چون مدتي بر

ِصْرنًا ِاَلي َرْأِيَك خالد گفت زنهار آه من بعد ازين همان گويم، مشورت من : بخواند و گفت

آنست آه خراب آنند تا داستان نشود آه اميرالمؤمنين از تخريب خانه عاجز بود، و 

يك سخن مرا خالد بر آن داشت آه عمارات عالي و ميگويند آه منصور گفتي آه بدين 

و استاد ابوبكر . محكم فرمايم، و اين جمله تضمين حال ابومسلم است و خروج او

َلَعَن اُهللا َاَبا ُمْجِرٍم َلا َاَبا ُمْسِلِم َنَظَر َلا َنَظَر اُهللا ِاَليِه ِاَلي ِليِن : خوارزمي را رسالتي است آه

] آذا[اَبِة اْلَعَلويَِّة َفَتَرَك ُنَهاُه َواتََّبَع َهَواُه َو َباَع آِخَرَتُه ِبُدْنَياُه َو َباَيَع المجانسة اْلَعبَّاِسّيِة َو َصَل

 .ِلَبِني اْلَعبَّاِس َو َسلََّطُهْم َعَلي ِرَقاِب النَّاِس

                                                 
 هستالف فقط در » ذآر اصفهبد خورشيد«: ازينجا تا ابتداي عنوان. 1
 ابو دوانيق: در اصل. 2
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پس از دوازده سال پادشاهي داذ مهربن فّرخان بأمن و رفاهيت فرمان يافت و آسي بديشان 

اخت از آنكه اهل اسالم بخروج و تبديل خالفت مشغول بودند، او را پسري ماند شش نپرد

نام و برادري فّرخان آوچك نام و بلغت آربالي گفتند يعني اصّم، بوقت خورشيد ساله 

وفات انديشه آرد آه اگر خليفه و وليعهد پسرك را آند ملك و دولت را خلل رسد و هواهاي 

ا بخواند و عهد آرد و شرط نهاد آه چون پسر بزرگ شود ملك مختلف باديد آيد، برادر ر

با او سپارد و مضايقه نكند و بدين قرار او را اتابك پسر آرد، چون از دفن او فارغ شدند 

آربالي برادرزاده را بتميشه فرستاد آه در آن عهد نشستگاه اولياي عهود آنجا بودي و 

خويشاوندان و دايگان او بودند و عّم خورشيد را فرشواذ مرزبان گفتندي و نهابده 

بپادشاهي بنشست و حكم ميراند تا خورشيد بمردي رسيد، عّم آنيزآي داشت صّناجه 

ورمجه نام هروّيه گفتندي، بلعب شعبده بازي دانستي هر وقت آه خورشيد پيش عّم آمدي 

 افتاد و او را بازي فرمودندي آرد، از آودآي باز او را با اين هروّيه ميل دل و عشق

بيكديگر سفير و نبشته ميفرستادند، عّم ازين حال آگاه شد، خورشيد را گفت اين آنيزك پيش 

 .من وديعت تو است هر وقت آه مردشوي بتو سپارم

 

 )1(ذآر اصفهبد خورشيد
 
چون او بزرگ شد فرزندان خويش را بخواند و گفت برادر زاده من بزرگ شد و بمن پيام 

ر منست، ترا بعهد و پيماْن پدر من بنشاند، وديعت با من سپارد، داده آه ملك از آن پد

بايد آرد بهيچ حال تن درندهيم آه تو  فرزندان گفتند پادشاه تويي و ملك از تو بما نقل مي

ملك با او سپاري، پدر گفت آودآي نكنيد و آهن سرد نكوبيد آه من بعهد وفا خواهم آرد و 

نه شما را، گفتند چون چنين است بفرست و او را خالف وصّيت نه مرا مبارك باشد و 

بخوان تا با او سپاري، و از آنچه در دل ايشان بود پدر خبر نداشت، معتمدان پيش خورشيد 

فرستاد تا بيايد آه بعهد پدر وفا نمايم چه بر عمر اعتماد نيست، او از آنكه بر عّم اعتماد 
                                                 

طالب را دنبال يكديگر نقل آرده، ما براي روشن در همه جا عنوانها را ندارد و مالف . 1
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 عّم آمد، بسراي خويش فرود آورد و داشت با تني از خويشان بر نشست و از تميشه پيش

شفقت پدرانه مينمود و روز اختيار افتاد و مهماني ساختند، پسران عّم با يكديگر بيعت 

آردند و قرار نهادند آه چون از خوان طعام فارغ شوند و بمجلس شراب بنشينند خورشيد 

 را معلوم را بزوبين هالك آنند، ورمجه هروّيه ازين حال آگاه شد و پنهان خورشيد

گردانيد، جلوانان نام برادري بود از رضاعت او را بخواند و با او بگفت، حالي بيرون شد 

و دو اسب بياورد و بر درگاه داشت، چون خورشيد از طعام فارغ شد برخاست آه 

بطهارت ميروم و از سراي بيرون آمد و بر اسب نشست و جلوانان با او سوار شد و 

 آرده آه اي مخّنثان اآنون بياييد اگر در شما مردي هست، و اسبان شمشيرها بكشيدند و ندا

آربالي فرزندان را مالمت آرد و گفت مرا رسوا آرديد و ] يعني[پدْر . راندند تا بتميشه مي

تا آخر دنيا ُسّبت و عاري اندوخته و پيش اصفهبد خورشيد عذرها نبشت و سوگندها آه 

اصفهبد خورشيد يك . كاران را پيش او فرستادرأي و مشورت من نبود و موآب و خدمت

سال عّم را نديد و استعداد حرب آرد و نهابده ساري با او يار شدند و با پسران عّم بنزديك 

قصر دادقان، آه پدر خورشيد بنياد نهاد و نيمه راه تميشه و ساري است، مالقات حرب 

 و بشهر بخانه عّم فرود آمد و افتاد، ايشان را بشكست و تا بساري بتاخت، جمله را بگرفت

او را گفت ترا گناهي نيست، جايگاهي آه دلت خواهد اختيار فرماي و هرآه ترا با آن 

خوش است با خويشتن آنجا برو بسالمت بنشين، وظيفه او معّين فرمود و او را آنجا آه 

مر آنجا خواست بنشاند و پسران او را با آوهي فرستاد آه فّرخان فيروز گويند تا آخر ع

بماندند و ورمجه هروّيه را نكاح آرد و جمله خزاين پدر و عّم برگرفت و مّدت پادشاهي 

و چون بجاي پدر نشست خويشاوندان برو جمع شدند، وندرند و فهران . عّم هشت سال بود

 زاده، )1(و فّرخان آه پسران جسنس بن سارويه بن فّرخان بزرگ بودند و او را خالي

اني آمل پديد آرد و فهران را بمرزباني آهستان و فّرخان را با خويشتن وندرند را بمرزب

داشت و شهر خواستان بن يزدانگرد را لشكرآشي داد و بموضع اصفهبداْن سّوم نوبت 

قصر را عمارت آرد و چهارصد گري زمين، آه اين ساعت آيسه ميگويند و بعهد ملك 

هار، خندق فرمود زد و حصاري محكم سعيد اردشير آنامگاه اسبان تازي او بود بوقت ب
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برنهاد و سه دله گفتند قصري ساخت سه بام برهم و بازارگاه پديد آورد و از جمله 

وران برگزيد، آنجا بنشاند و بيرون حصار رباطي بزرگ بنياد نهاد و  طبرستان پيشه

و ، و پنج در برين شهرستان آويخت يكي را دروازه آهستان ]وسيع عالي[آاروانسرايي 

دّوم دريا و سّيم گيالن و چهارم گرگان و پنجم صيد گفتند، و بدين دروازه اّال او و موآب 

او روز صيد ديگران نيامدندي، و از آوه تا بدريا جويي بفرمود ُبريد و آب بياورد و گيالنه 

جوي نام نهاد و هنوز برقرار مانده است، و همچنان مصايد ماهي، و اين جوي بميان 

 بسته بودند آه بتماشاي او بيامدي و آنجا ماهي گرفتي، و در )1(و آمدي، مجديسراي او فر

مقابل دروازه صيد ميداني بزرگ فرمود و خندقي عميق هنوز اثر باقي است، و نواحي آن 

مواضع را آه بأصفهبدان نزديك بود حرِم وحوش ساخته تا هر وقت آه او بأصفهبدان 

ندي از گوزن و خوك و خرگوش و گرگ و پلنگ، آمدي خاّصگان و حواشي او صيد آورد

درين ميدان بستندي، چندانكه مرادش بود بكشتي و مابقي را رها آردندي و چون او از 

و بهيچ موضعي زيادت از . آنجا حرآت فرمودي زهره نداشتندي آه تعّرض صيد او آنند

ودي ديگر باره چون يك ماه مقام نكردي چندانكه راتبه و وظيفه اخراجات و علوفات مهّيا ب

بطرفي ديگر شدي اينجا ذخاير جمع آردند تا باز آه بنوبت اين موضع بودي، و بكهستانها 

نود و سه زن داشتي هر يكي را قصري ساخته و خدمتكاران مرّتب و اواني زّرين و 

سيمين و صنوف اموال و خزاين مهّيا و چهارصد اشتر اشهب رخت او آشيدي روز آوچ، 

 ُمكاريي افسار گرفته آه نيارستندي نشست، و براي ورمجه هروّيه بكنار هر استري را

دريا بديه يزدان آباد قصري رفيع ساخته بود و عمارتي بسيار آرده و مالها در آن صرف 

فرموده و خزانه و نفايس او بدست آن زن بودي و از همه او را عزيزتر داشتي و بهر ماه 

 او آمدي و اگر اّتفاق فوت شدي هزار دينار بعذر پيش آه بديگر جايگاه بودي يك روز پيش

عهدي بدو نامزد آرد، و ميان  نام نهاد و وليهرمزد ورمجه فرستادي و ازو پسري آمد 

دخت آه گران گوشوار  پوشيدگان اصفهبد دو زن بودند يكي دختر اصفهبد فّرخان آزرمي

و اصفهبد با گران گوشوار بهتر گفتند و يكي دختر فّرخان آوچك عّم زاده او يا آند نام، 

بود و ميل بيشتر داشت و اگر بديگر جايگاه شراب خوردي بمستي برنشستي و پيش او 
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 ياآند را  جوي بودي، شبي  آمدي آه ببهانه آنكه بصيد ميشوم، و يا آند زني سليطه و بهانه

 جمله معلوم شد آه اصفهبد آجا شراب ميخورد و قصد اصفهبدان و گران گوشوار دارد،

بندگان و رعاياي رستاق خويش را فرمود تا با بيل و آرواز و ناروب بدان موضع شوند و 

راه اصفبدان بيفگنند و خراب و ناپديد گردانند و راه خانه و سراي او پاك و پيراسته آنند و 

دارند  بسر راهها بنشينند تا هر وقت آه اصفهبد برنشيند و آسان او راه طلبند برين راه مي

خبر برنشست و عزم  آورند تا بمقام او همچنان آردند، نيمشب اصفهبد مست بي  ميو

گفت امشب اين  بدين حيله آوردند و هر ساعت مي] او را[ ياآند  اصفهبدان داشت، آسان

ياآند ديد، بدانست آه  راه درازتر باشد و از جوي نميگذريم، ناگاه خويشتن را بدرگاه 

  اند چندين خلق را نان و علف تواني داد، با من چهارصد تنحيلت آرد، درون فرستاد آه 

ياآند بفرمود تا چهارصد سر گاو و با هر گاوي چهار گوسفند و چهار خروار بار پيش 

حشم او بردند و سه روز مهماني آرد و بعد از آن هر سواري را اسب آّره و جوانه گاوي 

صفهبد خورشيد را سپهداري بود قارن نام و ا. داد و هر پياده را سه تا جامه و گليمي معلم

 ميگويند گنج )1(آه بپنجاه هزار و ميانه رود قصبه قارن بدو منسوبست و قارن آبادي لوآي

نهاد و اين ساعت خراب افتاد چهار هزار مرد خيل او بودند و هميشه ديباج پوشيدي و بر 

ي، چون مّدت ملك آرسي زّرين نشستي و حكم او بر زنان و مردان اصفهبد روان بود

دراز در آشيد و امن و غرور و حكم در او اثر آرد معارف و بزرگان را حرمت نداشت و 

حسابي از آسي نگرفت، دست از آستين جفا بيرون آشيد و بمراتب مردم نقصان راه بداد 

 .و دل خاليق ازو سير و ستوه شد و مردم براي عصيان بهانه طلبيدند

 

  در منصور خليفهذآر عصيان اصفهبد خورشيد
 

 خبر یاّتفاق افتاد آه چنانكه پيش ازين ذآر رفت ابومسلم را منصور بكشت و سنباد را بر

 زيادت بود پيش اصفهبد بوديعت فرستاد و شش یآشتن او برسيد، هرچه خزانه و چهارپا
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هزار بار هزار درهم بهدّيه بخاّصه او و خلع طاعت و عصيان در منصور آشكارا آرد تا 

 مصاف )1( آمد و بحدود جرجينانيیبن مّرار را بحرب او فرستاد، برهوَرغداد خليفه َجاز ب

دادند، جهور ظفر يافت، چنداني را از اصحاب سنباد و بومسلم بكشتند آه تا سنه ثلثمايه 

آثار عظام آشتگان بدان مكان مانده بود، و سنباد منهزم روي بطبرستان نهاد و از اصفهبد 

د پسر عّم خويش طوس نام را با ُنزل و هدايا و اسبان و آالت ديگر پناه جست، خورشي

باستقبال فرستاد و قضاء حقوق او را ميهمانيها راست ميفرمود، چون طوس بسنباد رسيد 

از اسب فرو آمد و سالم آرد سنباد همچنان بر پشت اسب جواب داد و بزير نيامد تا طوس 

م و براي احترام تو مرا پيش تو فرستاد، بطيره شد و گفت من از بنو اعمام اصفهبد

بيحرمتي شرط نبود، سنباد بجواب اين آلمه درشت گفت، طوس با اسب نشست و فرصت 

يافت، شمشيري بر پس گردن سنباد زد، سر بينداخت، جمله مال و متعّلقاني آه با او بودند 

فرين آرد و پيش اصفهبد آورد، ازين حادثه اصفهبد متأسف و متلّهف گشت و طوس را ن

خزاين و ترآات ابومسلم و سنباد جمله اصفهبد با تصّرف خويش گرفت و اين خبر بجهوِر 

 ابومسلم و سنباد از یمّرار رسيد، پيش منصور نبشت، جواب آمد آه مال و چهارپا

اصفهبد باز خواهد آه از آِن ماست و درين سال عبدالجّبار بن عبدالّرحمن بخراسان 

 فيروزنام حاجبي را با سر سنباد پيش خليفه فرستاد، خليفه در اآرام اصفهبد. بود] عاصي[

 گردانيده گسيل فرمود، چون با پيش اصفهبد رسيد گفت یاو مثال داد و باستمالت دل قو

 پسنديد و بموقع افتاد تا دگرباره یخليفه بر سر عنايت و لطفست و خدمتي آه تو آرد

يف طبرستان بحضرت فرستاد، جمله قبول پيروز را با بسيار جواهر و لطايف و طرا

آردند و پيروز را باز گردانيده و بجواب نبشته آه مال ابومسلم و سنباد را با ديوان فرستد، 

اصفهبد اصرار نمود و گفت البته من مال ايشان ندارم و خلع طاعت و عصيان آشكارا 

 فرستاد ی را بریدآرد، خليفه را باز نمودند، مثال فرمود باستظهار، و پسر خويش مه

واليت عهد بدو داد و گفت پسر خورشيد هرمزد را بنوا بستاند، چون اصفهبد را اين تمّني 

آردند گفت پسر من آودآست تحّمل اعباِء سفر ندارد، مهدي پيش پدر نبشت آه برين مرد 

 او تاج شهنشاهي و یتكليف نكند آه آّلي از دست بشود و تدارك عسر گردد، منصور برا
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يف فرستاد، اصفهبد خوشدل گشت و برقرار عهد اآاسره خراج طبرستان بخليفه تشر

هم، بعدد هر درهم چهار دانگ سيم سپيد بودي، جامه سبز يمبلغ سيصد هزار در: فرستاد

 زّرين و یابريشمين از بساط و بالش سيصد تاء، آتان رنگين نيكو سيصد َلت، آوردينها

 همه دنيا مثل آن نبود ده خروار، اناردانك سرخ ده عفران آه درزج سيصد، َرروياني ولفو

خروار، ماهي شورده خروار، چهل استررا اين بار در آردندي و در سر هر استر غالمي 

خليفه منصور چون خراج طبرستان بديد طمع در واليت آرد و . ترك يا آنيزآي بنشاندندي

يد براي دفع عبدالجّبار بوقت آنكه رسول باز ميگشت مشافهه فرمود آه اصفهبد را بگو

 نشسته بود نبشت آه پيش اصفهبد فرستد یحشم ما را مدد آند و بپسر خويش مهدي آه بر

و بگويد آه امسال قحط و تنگي است و لشكر ما اگر بيك طريق گذرند علوفه وفا نكند 

 .بعضي را براه طبرستان خواهيم فرستاد تا اصفهبد غمخوارگي ُنزل ايشان فرمايد

 

 ر خليفه با اصفهبدذآر غد
 

 نام از اوالد اعاجم پيش اصفهبد فرستاد برسالت و )1(..........مهدي بفرمان پدر مردي را 

اين تمّني آه پدر نبشته بود فرمود، و درين تاريخ نشستگاه اصفهبد موضع اصفهبدان بود، 

مود و چون رسول برسيد و اداء رسالت آرد اصفهبد در اعزاز و تشريف و تعّهد مبالغت ن

از ضرورت جواب داد واليت از آِن اميرالمؤمنين است و من مطيع امر، رسول بيرون آمد 

و انديشه آرد و حمّيت عجمّيت او را بر آن داشت آه اصفهبد را معلوم آند آه خليفه با تو 

بخواند و گفت مرا مهّمي [حيلت ميكند و خانه تو بخواهند برد، حاجب بزرگ اصفهبد را 

بگفت، فرمود اين ] )2( آه بخلوت باصفهبد عرض دارم حاجب بيامد و باصفهبدبايد است مي

 چه مهّم حادث شده باشد، حاجب یساعت از پيش من بيرون شد وداع آرده، بدين زود

 ديگر خواهد خواست، اصفهبد فرمود بگويد درون یگفت مگر خام طمعي ميكند و چيز
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 آمد و چنانكه فرمان بود تقرير آرد چون  حرم شد پيام تو نتوانستيم رسانيد، بيرونیسرا

انديشيد آه ] )1(جواب اصفهبد بشنيد دانست آه اراده قضا نوع ديگر است، با خود[رسول 

دريغ اين حشمت و نعمت و پادشاهي و چندين عمارت آه همه پرداخته و انداخته خواهد 

ريق صالح  نهد هيچ انديشه مهتران بر جاّده صواب و طیشد و چون زوال بخانه رو

نرود، با چندين آمال آه درين مرداست عذري بدين ضعيفي پيش من ميفرستد، و 

 ی قدر و قضا برا)2(،....................السالم راست فرمود آه  اميرالمؤمنين علي عليه

 عقل او فرو آشيد تا چون ُخّفاش حالتي یبصيرتي پيش رو رضاي خليفه پرده جهل و بي

 بيند، ست نميرا آه چون روز هويدا

 َْنٌب َوَلا ُعْذُرُه ُعْذُر  ذ َْنُبُه َفَلا ذ َو ُآـلُّ اْمِرٍء َجفَّْت َيَناِبيُع َعْقِلِه

 بمهدي رسيد و اجابت اصفهبد عرض داشت، مهدي یآمد تا بر از آن منزل آوچ آرد، مي

فرمود، بوالخصيب مرزوق الّسندي مولي المثّني بن الحّجاج را براه زارم و شاه آوه گسيل 

 گرگان فرمود درآيد و بدو پيوندد، اصفهبد ساآنان صحرا یو ابوعون بن عبدالملك را سو

 فرموده بود تا از گذر لشكر آسيبي نبينند و ندانست آه )3(و هامون را نقل با آوهها و احكام

نّيت ايشان قمع و قهر اوست تا ابوالخصيب عمر بن العالء را، آه وقتي بگرگان يكي را 

بود و پناه با اصفهبد آرده و مّدتها بحمايت او در آن واليت وقوفي يافته و مسالك و آشته 

معابر دانسته و باز بلشكر خليفه پيوسته و قائد لشكر ابوالخصيب گشته بجالدت مقام يافته، 

دو هزار سوار داد و بآمل تاختن فرمود، مرزبان آمل آه از ِقبل اصفهبد بود پيش باز آمد، 

در حال بشكستند و او را آشته، و عمر بن العالء بآمل بنشست و منادي عدل مصاف داد، 

فرمود و دعوت اسالم، بحكم آنكه مردم از اصفهبد استهزا و استخفاف ديده بودند فوج فوج 

آمدند و قبول اسالم آرده و امالك و اسباب خويش مسّلم گردانيده تا خبر  و قبيله و قبيله مي

.  رسيد و از مهّم خراسان فارغ شدند و وطن و مقام طبرستان ساختهقتل عبدالجّبار بديشان

اصفهبد خورشيد جمله أعّزه و اوالد و حرم را با ديگر متعّلقان آه از خواّص و بطانه و 

                                                 
 .افتاده استالف قسمت بين دو قالب از . 1
سفيد است و در ساير نسخ استشهاد بكالم اميرالمؤمنين علي الف جاي اين حديث در . 2

 .نيست
 آآام: اْلأصل والّظاهر آذا في. 3
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معتمدان او بودند با خزانه باالي دربند آوال، براه آرم طاقي است آه اين ساعت آنرا عايشه 

ن طاق ده ساله آب در ُخنبها آرده و غّله و نان و ديگر گرگيلي دز ميگويند، برد و در آ

ذخيره ُمعّد بود و ساخته، و دري بر آن طاق نهاده آه بپانصد مرد برگرفتندي و بپانصد 

فرود نهادندي از سنگ خاره آه چون در برو گذاشتندي هيچ آفريده موضع در نتوانستي 

ن بخورد و او اند خروار زر دانست برد، و آنجا بنشاند و غم ملبوس و مشروب ايشا

برگرفت و با حشمي آه مانده بودند بطريق الرجان عزم ديلمان آرد آه بشود و مدد گيرد 

لشكر اسالم چون رفتن او بدانستند بدنبال تاختن بردند و بعضي مردم . و لشكر بيرون آند

بنشست و آنجا و چهار پاي را ازو بريده، او برويان شد و از رويان بديلمان بفالم رودبار 

خريد، بطبرستان ميفرستاد و دفاين نهاني ميفرمود آورد، و لشكر  مقام ساخت و ملكها مي

اسالم دو سال و هفت ماه بكّلي جمع شده زير طاق خانها ساختند و بمحاصره آن نشسته تا 

با درافتاد  َو خورشيد پنجاه هزار مرد از گيل و ديلم جمع آرد و خواست عزيمت آمدن آند،

نهادند تا از گند عورات و مابقي  يك روز چهارصد تن بمردند و همه را بر سر يكديگر ميب

مردم فرياد برآوردند و از ضرورت امان طلبيدند، مسلمانان عهد آردند بر آنكه خليفه 

رضا دهد و آن جماعت را بزير آوردند و هفت شبانروز مال نقل ميكردند، بعد از آن جمله 

دخت و ورمجه را تكليف  باستر و عّفت بحضرت خليفه بردند، آزرميحرم را عزيز مكّرم 

آرد آه بحكم من شوند تا نكاح آنم، هر دو ابا آردند دختران خورشيد را آه بحسن ماه 

بودند يكي را بعّباس بن محّمد الهاشمي داد و أمة الّرحمن نام نهاد و ازو ابراهيم بن العّباس 

و [سر بماندند، و يكي را خليفه بحكم خويش آرد، آمد و بعد از شوهر هم زن و هم پ

سه پسر بودند يكي را آه هرمزد نام بود ابوهرون عيسي خواندند و ونداد ] اصفهبد را

هرمزد را موسي، و داذمهر را ابراهيم، و دختران ديگر را بفرزندان و خويشان داد و 

ا بر آن داشتند آه ملك چون ادب و حسن معاشرت و وفا و هّمت ايشان بديد جمله خليفه ر

طبرستان با پدر ايشان دهد و خليفه راضي شد و مثال نبشتند و رسول تا بحلوان برسيد 

خبر دادند آه چون خورشيد حال طاق گرفتن و سبي حرم و فرزندان بشنيد گفت بعد ازين 

بعمر و عيش رغبتي نيست و بچنين ننگ و شين مرگ عين راحت و آسايش است زهر 

يل بن جپادشاهي . قاوت ابد رسيد، رسول از حلوان بازگشت و معلوم گردانيدبخورد و بش
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 .جيالنشاه تا خورشيد و هالك او صد و نوزده سال بود

 

آه از دارالخالفه بعد از استيصال اوالد جيالنشاه  ةذآر حكام و وال
 بطبرستان ميفرستادند

 
 اول عمارت آه اهل اسالم بود وابوالخصيب ول والي از قبل بنوالعباس بطبرستان پس ّا

فرمودند مسجد جامع ساري ابوالخصيب فرمود روز دوشنبه ماه آبان سال بر صد و چهل و 

را فرستادند در ابوخزيمه چهار، از فتح طبرستان او بآمل دو سال پادشاهي آرد بعد ازو 

ن سنه اربعين و مايه، بسياري را از وجوه و اعيان گبرآان قتل آرد و دو سال طبرستا

 :مرد نشاندو را فرستادند، َمسالح نهاد برين جمله ابوالعباس طوسي داشت تا 

  بن عبداهللا الخزاعي با هزار نفر عرب،)1(، شمرمسلحه تميشه

  ربيع بن غزوان با دويست نفر،)3( بر دو فرسنگي،)2(،مسلحه امرويان

  با هزار مرد،)5( ابوالعّمار عيسي)4(،مسلحه تمنگان

  با هزار مرد،)7( اسحق بن ابراهيم الباهلي)6(،مسلحه لمراسك

  با دويست مرد،)9( آرمان البجلي)8(،مسلحه نامنه

  با پانصد مرد خراساني،)10(، نوح بن گرشاسفمسلحه آوسان

  سعيد المروزي با پانصد مرد،)1( پنجاه هزار جيلي راي)11(،مسلحه دامادن

                                                 
 فخر: و نسخ ديگرب . 1
 رودبار: و نسخ ديگرب . 2
 تميشه: اضافه داردج بر دو فرسنگ، : ب. 3
 آوسان: جبمكسان، : باين آلمه بدون نقطه است، الف تصحيح قياسي در . 4
 ابوالفخار العتيفي: ج. 5
 ]آذا[اسرائيل : جو ب . 6
 الشامي: جالساهلي، : ب. 7
 سامته: جسامنه، : ب. 8
 البخاري: جو ب . 9

 اشتاسف: جو ب . 10
 دزوان: جدادان، : ب. 11



    www.tabarestan.info            197 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 ي، با دويست مرد خراسان)3( عمربن شعبه)2(،مسلحه نعدان

 ، خلف بن عبداهللا با هزار مرد،مسلحه مهروان

  با سيصد مرد،)5( واقدالفرغاني)4(،مسلحه اصرم

  با پانصد مرد،)7( الّسلمي)6(، زياد بن حّسانمسلحه اردره

  خليفة بن جبله با دويست نفر،)9( زيدبن)8(،مسلحه اوشيز

 با پانصد مرد )11( مظّفر بن الحكم بشري)10(،مسلحه اورازباد باالي پول تيجنه رود

 طوسي،

  با سيصد مرد،)13( وليد بن هبيرة)12(،مسلحه دزا

 ، قديدي با پانصد سوار اهل جزيره،مسلحه شهر ساري

 ، با پانصد طبرستاني،مسلحه ارتاه

  با پانصد دمشقي،)16( محمد بن باست)15(نويسند،  دمشقّيه مي)14(،مسلحه تمسكي

  هزار شامي، الحمصي با)17(، عبداهللا سقيفمسلحه خرم آباد

  الّشامي سيصد سوار،)1( غزال بن لّحاء)18(،مسلحه مشكينوان

                                                                                                                   
 جبلي بن: ججبلي بن ابي، : ب، )؟(الف آذا في . 1
 دواب،: جبووباب : ب، الفآذا بدون نقطه در . 2
 سعيد: جسعهء : ب. 3
 احرم: ب. 4
 اين اسم را ندارد: جو اور الفرعار، : ب. 5
 حازم: جحار، : ب. 6
 ندارد،: جالسالم، : ب. 7
 اوشير: جو ب . 8
 ).چسبيده باوشير(زرين : جو ب . 9

 )بدون پول(تريجه : جمنچه رود، : ب، الفآذا بدون نقطه در : الف. 10
 )ندارد(ج مطروب عبدالحكم، : ب. 11
 دوا: ب. 12
 ميسره: جو ب . 13
 چنكرود: جآسكر، : ب. 14
 آنرا با آلمه ماقبل آن نداردج  اين آلمه و ب. 15
 ثابت: جو ب ، الفآذا در . 16
 )بدون الحمصي(سيف : جو ب ظاهرًا شقيق، ، الفآذا در . 17
 مسكين بن: جو ب ، الفدر ) بدون نقطه(آذا . 18
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 )2(، خليفة بن بهرام با سيصد مرد، ونداد هرمزد بخروج جمله را بكشت،مسلحه جمنو

 )3(، قّدامه سيصد نفر شامي و خراساني،مسلحه باالبنان

 )5( ابوالخّناس،)4(،مسلحه جيالمان

 )6(،، عمر بن العالءمسلحه يزداناباد

  سّلام با دويست نفر،)7(،مسلحه متسكي

 )8(، قريش بن صعي،مسلحه او

  بحّد لفور هزار نفر،)9(،مسلحه باالمثال

  با سيصد مرد،)11( ابن سلمة القايد نيشابور)10(،مسلحه نيسابوريه

  عاصم با سه هزار نفر،)12(،مسلحه اسفيددا

 سغد سمرقند و خوارزم و نساو  از)13(، مسلم بن خالد با هزار و پانصد نفرمسلحه تريجه

 باورد،

  من نساو ابيورد پانصد مرد،)15( فضل بن سومي)14(،مسلحه خنج

  محمد بن عّقال الّسلمي پانصد مرد،)16(،مسلحه طابران

                                                                                                                   
 )ندارد(ج بحا، : ب. 1
اين مسلحه را بجاي مسلحه قبل ذآر آرده و بجاي اين مسلحه مسلحه فريم را آورده ج . 2

 آه در نسخ ديگر نيست و دو مسلحه بعد را نيز ندارد
 ]آذا[ خراسان سيصد مرد ساالنيان قّدامه مرو و: ب. 3
 حلينان: ب، الفآذا بدون نقطه در . 4
 ابوالحساس: ب. 5
 پانصد مرد: افزودهج . 6
 )ندارد(ج ، ]آذا[ههلي : ب، الفآذا در . 7
مسلحه آوالنسرين بن السنقر : ج، ]آذا[فرنسر بن السنقر : ب، الفآذا بدون نقطه در . 8

 ]آذا[سيصد نفر 
 ساليان: جان، باالمي: ، شايدالفآذا . 9

 نيشابوره: ب. 10
 النسخ آذا في جميع. 11
 اسفنديار: جاسفندارد، : ب. 12
 هستالف از اينجا تا آخر عنوان فقط در . 13
 فح: جويح، : ببدون نقطه، الف آذا در . 14
 ]آذا[وصلب : جو ب بجاي اين سه آلمه در . 15
 طايران: جو ب . 16
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  محمد بن عبداهللا سيصد نفر،)1(،مسلحه خابران

 ، المرآبي با هزار مرد، زرينگول)2(مسلحه فل

 ن ديوان خليفه و شحنگان،، اصحاب و اعواآمل] مدينه[مسلحه 

  نصر بن عمران با هزار مرد از خراسان،)3(، باالي راه بكوپايه،مسلحه جيالناباد

  بن آدم و پانصد نفر،)4(، عامدمسلحه پايدشت

 بن بهرام و )7( بن الحّجاج و بعد ازو محمد بن عّقال و حلي)6( المثّني)5(،مسلحه هالفان

 پانصد نفر،

 عيد بن ميمون با پانصد نفر،، سناتل] مدينه[مسلحه 

 ،]آذا [)9( با پانصد بار عدي)8(، عمر بن مهرانمسلحه بهرام ديه

  باالي راه، يوسف بن عبدالرحمن با پانصد نفر،)10(،ربمسلحه مراطاد

 ، علي بن جستان،مسلحه والشجرد

 ، وهي قصبة الّرويان، عمر بن العالء با شش هزار نفر،مسلحه آجو

، هم سعيد بن بنياد آن ديه عمر بن العالء نهاد و خانه و عيد آبادسو مسلحه جوريشجرد 

آنند عوام آه يار  آنك اين ساعت زيارت مي] )11(آذا؟[مسكن آنجا داشت گويد امراست 

 پيغمبرست و نميدانند،

  الّسعدي با پانصد نفر،)12(، اول ديلمانست از آوهستان حوربهمسلحه آالر

 .ياستين پانصد مرد نشانده بود، فضل بن سهل ذوالّرمسلحه شالوس

                                                 
 جابران: جو ب . 1
 ميله: جو ب . 2
  رانكوه:جو ب . 3
 عامر: جو ب . 4
 هالوان: جو ب . 5
 المنبي: بو الف . 6
 ، ساير نسخ اسم اين پسر و پدر را نداردالفدر ) بدون نقطه(آذا . 7
 بهرام: جو ب . 8
 هستالف اين عبارت نامفهوم فقط در . 9

 قراطغان: جو ب ، الفآذا در . 10
 ]آذا[ عمر بن عالء سعيد بن:  بجاي اين جمله نامفهوم چنين آمدهجو ب در . 11
 )بدون نقطه(خورم : جو ب ، الفآذا در . 12
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روح بن حاتم بن قيصر بن المهلب بعد يك سال چون مسالح نهاد او را معزول آردند و 

 و اربعين و مايه بعوض او فرستاده جور و ظلم و بيحرمتي آرد، بعد پنج سال )1(سنه تسع

الد بموضعي آه خ. را بفرستادندخالد بن برمك الكاتب حال او عرض داشتند بعوض او 

سراي ميگويند بآمل قصر ساخت و چهار سال پادشاهي آرد و بكهستانها بنياد افگند و 

بآخر رسانيد و هر مال آه بواليت حاصل ميشد بعمارات صرف ميفرمود و زندگاني با 

عمر ابن العالء اهل واليت برفق و مجامله پيش برد تا خليفه او را بازخواند و بعوض او 

رين تاريخ پادشاه شهريار آوه اصفهبد شروين باوند بود مصاف داد و  و د)2(را پديد آوردند

 تا منصور )3(او را بشكست و شهرهايي آه خالد برمك بكوه پديد آورده بود خراب گردانيد

خليفه را وفات رسيد و مهدي بخالفت بنشست، برو عرض داشتند آه عمر بن العالء دختر 

عزول گردانيد، و او از جمله آريمان مهرويه را بخواست، مهدي برو خشم گرفت م

 : و آن آه َبّشاِر ُبرد در حّق او ميگويد)4(روزگار بود

        َفَأْيِقْظ َلـَهـا ُعَمـرًا ُثمَّ َنْم ِإَذا َأْيَقَظْتَك ُحُروُب اْلِعَدي

        َوَلا َيْشَرُب اْلَماَء ألَّا ِبَدْم َفتـًي َلا َيِبيـُت َعلـَي ِدْمَنـٍة

 :لعتاهيه در حّق او ميگويدو ابوا

           َقَطَعْت ِإَلْيَك َسَباِسبًا َو ِرَماَلا ِإنَّ اْلَمَطـاَيـا َتْشَتِكيـَكِ َألنََّها

           َو ِإَذا َصَدْرَن ِبَنا َصَدْرَن ِثَقاَلا َو ِإَذا َوَرْدَن ِبَنا َوَرْدَن ُمَخفًَّة

 والي بود، و بمدينه و حجاز از طالبّيه را بعوض او فرستادند، سه سالسعيد بن دعلج 

الحسين بن علي آه معروفست بصاحب َفخ خروج آرده بود و سادات برو گرد آمده، خليفه 

موسي بن عيسي والسري بن عبداهللا العّباسي را با ديگر امرا و قّواد بحرب او فرستاد، 

آشته شدند اّال تني بموضعي آه معروفست بفّخ مصاف دادند و سّيد شهيد آمد و اصحاب او 

چند معدود، و از آنجا بمدينه آمدند و موسي بن عيسي بمجلس حكم و پادشاهي بنشست و 

اهل مدينه از بيم آنكه خيانت آرده بودند در ايشان و نصرت حّق فرموده رفع تهمت را 

                                                 
 اربع: ساير نسخ. 1
 .هستالف اين قسمت فقط در . 2
 .هستالف اين قسمت فقط در . 3
 .هستالف از اينجا تا آخر قطعه دوم عربي فقط در . 4
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 در السالم آه آمدند تا موسي بن عبداهللا بن الحسن بن الحسن بن اميرالمؤمنين عليه بسالم مي

ميان مصاف نجات يافته بود درآمد، ُمدرعه از صوف پوشيده غليظ و دريده و نعليني از 

پوست اشتر بپاي داشت، بدورتر موضعي بنشست و در عقب او امام موسي بن جعفر 

الكاظم عليهما السالم درآمد، موسي بن عيسي بترحيب برخاست و استقبال آرد و او را 

عباسي روي بموسي بن عبداهللا ابن الحسن آرد و گفت مصارع سرّي بن عبداهللا اليبنشاند، 

بيني چرا ازين دست باز نميداريد تا بنواعمام شما يعني آل عباس  بغي و غدر چون مي

 :نعمت آنند و حرمت دارند، موسي گفت حال ما با شما چنين است، شعر

 َلْيـُلُكـــْم َأْوَلا َيـُلـمـْــَن اللـَّـَوائـِـُم      َينـَـْم  َبنـِي َعمِّنـَـا ُردُّوا ُفُضــوَل ِدَماِئنـَـا

 )1(      َآذِي الدَّْيِن ُيْقَضي َدْيُنُه َوْهَو َراِغُم َفـِإنــّـا َو ِإيـّاآـُـْم َو َمـاآـَـاَن َبْيَننـَـا 

سرّي گفت احسب آه چنين است، جز مذّلت و مهانت حاصلي نيست، و اگر شما مثل ابن ي

نجا نشست، موسي بن جعفر، با فضل و زهد و ورع و زيادت شرف عّم خويش آه اي

 :خاموش باشيد نه اوليتر بود، موسي بن عبداهللا بر بديهه گفت، شعر

            ُأوَلاَك َبُنـو َعمِّي َو َعمُُّهـُم َأبـِي َفِإنَّ اْلُاَلي ُتْثِني َعَلْيِهْم َبِقيَِّتي

            ُتَصدَّْق َو ِإْن َنْمَدْح َاَباَك ُنَكذَِّب يَحـٍةَو ِإنـََّك ِإْن َتْمَدْحُهـُم ِبَمِد

بسبب آنكه مهدي مشغول بود بچنين آارها سعيد بن دعلج دو سال و سه ماه بطبرستان 

 ديه عمر کالده را را باز فرستاده،عمر بن العالء بماند تا او را باز خواندند و نوبتي ديگر 

 و درين سال زلزله عظيم افگند ، شهری بود عمر آباد گفتند،که بّحد ونه ُبن نهاده او بنياد 

بود و احمِد حنبل آه مجتهد قومي است فتوي آرد ببغداد از اهل طبرستان خراج ميبايد ستد 

و ده يك از حبوب، بحكم آنكه واليت بقهرستدند، و چون يك سال از واليت عمر بن العالء 

تادند با اهل طبرستان مسامحت آرد تا بعد او را فرس )2(نمربن سنانبرآمد معزول آردند، 

آمد و بدعت احداث فرمود و در خراج و جبايت آن ظلم روا داشت، عبدالحميد مضروب 

 .مردم ستوه آمدند

 

                                                 
 هست و از ساير نسخ ساقطالف اين بيت دوم فقط در . 1
 ناقيحيي بن مخ: در ساير نسخ. 2
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 )1(ذآر پادشاهي اوالد سوخرا و بنياد خروج ونداد هرمزد
 

ر رفت، و آه پيش ازين ذآونداد هرمزد بن الندابن قارن بن سوخرا و از فرزند سوخرا 

ايشان را جرشاه خواندند بحكم آنكه جر آهستاني را گفتند آه برو آشت توان آرد و 

آهستان ايشان جمله مزارع و معمور بودي گاو باريان ملك ايشان انداخته بودند و صد 

 و حكايت ظلم والة خليفه و )2(سال برآمده، مردم آوه اوميدوار ونداد هرمزد پيش او شدند

ن با او گفته و ازو درخواست آرده آه اگر تو بدين آار اقدام نمايي ما همه تحّكمهاي ايشا

در فرمان و مطاوعت جان فدا آنيم مگر آهستان را از جور و ناجوانمردي ايشان مسّلم 

مشورت بايد اصفهبد شروين گردانيم و تو نيز بملك پدران رسي، گفت اول بدين مهّم با 

 اگر جمله مّتفق شوند اين خروج من پيش گيرم، بيعت طلبيدمصمغان والش آرد و از 

پيش اصفهبد شروين فرستادند بشهر يار آوه پريم و پيش مصمغان بمياندو رود هر دو 

باجابت و تحريض رغبت آردند و عهد و ميثاق بوفا و معونت و مطابقه رفته، با جمله 

ا آه چشم بر اهل واليت وعده نهاده آه در فالن روز در فالن ساعت هر طبرستاني ر

آسان خليفه افتد بشهر ورستاق و بازار و گرمابه و راهگذر بگيرند و در حال بكشند و 

بميعادي آه رفت او از هرمزد آباد با جوقي از حشم برنشست و آنجا آه سواد اعظم و 

جمعّيت اهل خليفه بود دوانيد و همه را قهر آرد و بجايي رسيد آه زنان شوهران را از 

آوردند و بكسان او سپرده گردن ميزدند، بيك روز طبرستان از  يرون ميريش گرفته ب

اصحاب خليفه خالي شد و خليفه حّماد بن عمر الّذهلي و خالد بن برمك را بری فرستاده 

را آه از سالم فرغاني بود، ازين حال خبر يافتند و پيش خليفه صورت واقعه نبشته، و 

 خواندندی گسيل آرد، چون بحضرت او رسيد و ثقاة خليفه بود و او را شيطان فرغاني

حال عرض داشت از خجالت خليفه گفت آخر آسي نباشد بطبرستان رود و سرونداد 

                                                 
ذآر خروج ونداد هرمزد بن «: اين عنوان چنين استج نيست و در الف اين عنوان در . 1

 »النداي سوخرا و قتل اعراب در مازندراِن
 .مردم اميدواره آوه پيش ونداد هرمزد شدند: و ساير نسخب در . 2
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هرمزد پيش من آرد، سالم گفت اگر اميرالمؤمنين مدد دهد من بروم، فرمود تا مردان 

داد بگزينند و او را روانه آرد، چونكه بطبرستان رسيد بصحراي اصرم فرود آمد، ون

هرمزد پيش باز شد با حشمي بسيار سالم، اسبي ابلق داشت آه بعراق و عرب مشهور 

زنان حمله آورد و بونداد  بود بر آن اسب نشسته و سالح پوشيده مانند آوهي روان نعره

هرمزد رسيد و تبرزيني داشت بيست من، برآورد تا بونداد هرمزد زند سپر گيلي پيش 

 گردانيد و عمودي ديگر بر گردن ونداد هرمزد زد آارگر برد، بر آن آمد و بدو نيمه

نيامد و آن روز تا شب مقاومت نمودند چون تاريك شد باز گرديدند، ونداد هرمزد با حشم 

خويش بهرمزد آباد فرود آمد، چون روز شد خوان نهادند و مردم را نان دادند و بشراب 

آن اسب يكي ديگر نديدند، ] از[تر نشستند، اسبي داشت سياه بگردن آن خالي عجب بود به

زيني و ساختي زرّين برفرمود افگند مرّصع و پيش خويش آشيد، گفت ای قوم بدانيد آه 

ايد و شوآت و قّوت من مشاهده آرده و شما نيز همه شيرمردان  خصم اينست آه شما ديده

 نوبت همين طبرستانيد آيست از شما آه اين اسب آراسته بستاند و نبرد او قبول آند، سه

نام آودك أمرد ونداد اميد آلمه بازراند هيچ آفريده او را جواب نداد پسری بود او را 

گفتند، بر سر او ايستاده بود، پيش آمد و زمين بوسه داد، گفت منم بعّز خداوند آاللك بلقب 

، گفت ترا چه اقبال تو آن آه سر خصم پيش تو آورم، خالف اسب هيچ ديگر طمع ندارم

قارنه ابطال است و هنگام قتال، پسرالحاح و لجاج آرد آه اگر نيز اجازت نبود هم وقت م

بروم و باز نايستم و در حال سالح راست فرمود و اسبان را زين نهادند، پدر قوهيار نام 

معروفي را آه خال پسر بود بخواند و گفت برو او را نصيحت آن، چون بيامد تقرير آرد 

 از پدر نشنودم از تو شنيدن معني ندارد، خال گفت اين خصم را جواب يافت آه داني آنچه

در همه لشكر خليفه دّوم نيست، سخن پدر بشنود و جواني نكند، فايده نداشت با پيش ونداد 

هرمزد آمده نوميد، فرمود البّد ترا با او ببايد رفت، قوهيار گفت ملك ضعف قّوت و پيري 

 با او بروم و رسوم لشكرآشي و مصاف آرايي و روزگاري آه بر من گذشت ميداند اما

] فرمود[از پيش پدر بيامد و مردان اختيار آرد و هر يك را بترتيب فرو داشت . بياموزم

ها دارد و بهيچ موضع او را خانه نباشد   آه وطن ببيشه)1(اردشيرك با بلورج گاوان
                                                 

 نيست» اردشيرك بابلورج«و نسخ ديگر ب در . 1
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ايي برد، اول درشتي نمود ب ها پنهان بسر سالم مي بياوردند، او را گفت ما را در اين بيشه

ها دادند، با ايشان يار شد و گفت چندان مهلت دهيد تا گاوان خويش بكسي سپارم و  تا وعده

در خدمت شما بيايم، اجازت دادند، برفت و باز آمد، ايشان را ناگاه بسر سالم برد، هفت 

 برخاست و بان لشكر ديد و آواز برآورد سالم روز بود آه بشراب مشغول بود، چون ديده

سالح پوشيد، وندا اوميد با حشم دِر سراي او گرفته بود، سالم بر ابلق نشست و نعره 

برآورد، جمله مردم بترسيدند، وندا اوميد را از هيكل او شگفت آمد و چشمها سياه شد، خال 

بانگي بر او زد آه نترسد، چون او نيزه بتو آرد تو سپر پيش آر تا بتو نزديك شود، شمشير 

يان او زن، وندا اوميد همچنان آرد، شمشيري بر ميان سالم زد، آشته از اسب درافتاد، بم

در حال از خدمتكاران يكي بتگ استاد و بمژدگاني پيش پدر رفت، چون پدر قاصد را ديد 

صرع آرد و بيهوش شد تا آه بهوش آمد پرسيد آه خبر چيست، گفت پسر سالم را آشت، 

ز ميان صف گريخته آمد، نماز ديگر سواري برسيد و آمر باور نداشت، فرمود آه او ا

شمشير سالم بنشان فتح آورد، نثارها آردند و مژدگاني داده، باستقبال پسر برنشست، چون 

بهمديگر رسيدند در آنار گرفت و بعد از آن پسر را در مقابل خويش بر آرسي زرّين 

دي و جامگي هزار تن بدو دادي، نشاندي، و اين سالم را خليفه با هزار سوار برابر نها

بعضي گفتند مقتل او بهر سه مال بود بسه فرسنگي آمل و بعضي گويند بأصرم آنجا آه اين 

 .گويند ساعت هي هي آيان مي

 

 ذآر حرب فراشه
 

نام با ده هزار فراشه چون خبر سالم بخليفه رسيد تافته شد و اميري را از امراي درگاه 

 فرستاد و بري پيش خالد برمكي و ورد أصفر و حّماد مثال مرد ترتيب آرد و بطبرستان

داد آه اگر بمدد احتياج افتد چندانكه خواهد دريغ ندارند، ازيشان نيز حشم گرفت و با 

لشكري انبوه بآرم رسيد، ونداد هرمزد فرموده بود آه البته هيچ آفريده براه ايشان مأيستيد 

گيرند و او با آوال شد و بكواز ونو دو دربند آرد و بگذاريد تا دلير شوند و از ما حسابي ن

يكي زير و يكي باال، محكم و استوار، و پيش اصفهبد شروين فرستاد بپريم و آيسمانان تا 
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او نيز بيايد و ياري دهد، اصفهبد شروين تهاون و مماطله نمود تا فراشه برو گمان ضعف 

اد هرمزد چهارصد بوق و چهارصد و بيچارگي برد و چنان پنداشت آه پيش او نيايد، وند

طبل راست آرد و بكواز و نو اقربا و معتمدان خويش را دو رويه فرو داشت و چهار 

هزار نفر حشر جمع آرد از زن و مرد و هر يك را تبري و دهره بدست داد، گفت من با 

نم صد مرد بيرون خواهم شد و خويشتن را بفراشه نمود، چون ايشان مرا بينند پشت برگردا

تا بقفاي ما باميد نصرت بيايند، شما همچنين صف آشيده از هر دو جانب خاموش باشيد تا 

ايشان تمام درون آمين آيند، چون من طبل باز فرو آوبم چهارصد بوق دميدن و طبل زدن 

گيريد و چهار هزار درختها بريدن تا چنان سازيم آه يك تن بيرون نشوند، همچنان آه 

كر او در آمين آورد و چون آوازهاي بوق و طبق و تبر و دهره از دو گفت فراشه را با لش

جانب بيك بار بگوش ايشان رسيد متحّير و سراسيمه شدند و گمان افتاد صاعقه قيامتست، 

آن چهارصد مرد خويشان و معتمدان اصفهبد شمشيرها در نهادند، بيك لحظه دو هزار مرد 

بد بردند گردن بفرمود زد و قبا و آاله او در را فرو آورده، فراشه را گرفته پيش اصفه

پوشيد و آمر شمشير او در ميان بست، مابقي قوم بزنهار آمدند و گفتند خصم تو فراشه بود 

آشتي، ما را آزاد فرمايد، جمله را امان داد، چون فارغ شد اصفهبد شروين نيز رسيد 

مردان آار چنين آنند، از آن بيني آارچنان، گفت  يكديگر را در آنار گرفتند گفت چون مي

غنايم دو دانگ باصفهبد شروين داد و بازگشتند و هر يك بمملكت خويش شدند، ونداد 

را آه من بخواب ديدم آه گرگي بكشتم بعد از آن گرگي قارن هرمزد گفت پسر خويش 

ديگر بيامد هم بدست من هالك شد دگر باره پلنگي آمد سرش ببريدم و پوستش درپوشيده 

اره شيري بيامد با من برآويخت بعضي چنگال او در من اثر آرد تا بجهدي عظيم دگرب

 را آشتم گفتم گرگ اينست بعد از او خليفة بن مهران )1(خالص يافتم چون تميم بن سنان

را، گفتم ديگري اينست چون قباي فراشه پوشيدم در زير قبا سمور بود گفتم پلنگ اينست تا 

 .ر آمد از دست او زخم خورده بجان جستم گفتم شير اين بوديزيد بن مرثد با من بشمشي

را بفرستاد، او ظالم و بد سيرت بود روح بن حاتم الجمله خبر قتل فراشه بمهدي رسيد  في

 :بكهستانها فرستادي و َسبي َحرائر آردي، ابو حبش الهاللي گويد بوقت عزل او، شعر
                                                 

 تيم بن سنان: ج، بو الف آذا في . 1



    www.tabarestan.info            206 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

    َو َأتـَـاهـَـا َبْعــَد الَفسـَـاِد الصـَّـَلاُح  َراَح َرْوٌح ِمْن آُمـٍل َفاْسَتـَرا ُحـوا

     َشاَع ِفي النَّاِس َو اْسَتحلَّ السَِّفاُح لـَـْم َيــَزْل َسْبُيـُه الَحـَراِئــَر َحتـَّي 

را فرستادند، با ونداد هرمزد دوستي و مخالصت نمود و آهستان خالد بن برمك بعد ازاو 

آسان خليفه مسّلط بودند تا او را معزول آردند از آمل بدو باز گذاشت و مردم او بر 

شد، بازاريي بكنار رودبار ايستاده بود گفت الحمداهللا از ظلم تو  حرآت آوچ فرمود و مي

خالص يافتيم، اين حال با خالد بگفتند بفرمود تا بازاري را بياورند گفت اگر از واليت شما 

نكرد، گردن بازاري بفرمود زد، بساري شد معزول آردند از انتقام تو آسي مرا معزول 

مردم ساري استقبال آردند و تحفه و هدايا آورده، مدتي آنجا مقام فرمود و بسيار مال 

را عمر بن العالء بصدقات و صالت در حق ايشان آرامت آرد، بعوض او ديگرباره 

 از او باز بطبرستان فرستادند بيامد و باونداد هرمزد خصومت پيش گرفت و جمله آهستان

بود و او همچنين  ها مي  آه بآباداني قرار نتوانست گرفت، ببيشه)1(ستد و چنان خلق گردانيد

دنبال ميداشت تا روزي مردآي را بگرفتند پيش او آوردند آه از آسان ونداد هرمزد است، 

، فرمود گردن زنند، گفت مرا امان دهد تا بجاي بوم داني آنم و ترا بسر ونداد هرمزد برم

عمر جواب داد آه عهده تو بوفا آيست، گفت اين گليم بعهده بتو سپارم آه در پشت دارم، 

عمر بخنديد و گفت اگر وفا بجاي آورد همچنان باشد آه قوس حاجب بن زرارة الّتميمي و 

 :گويد، شعر آسري و آن حكايت معروفست اينجا ننبشتم، و يكي از شعرا مي

       َو َأْنَت َجَمْعَت اْلَغْدَر ِفي َقْوِس َحاِجٍب َقـْوِس َحاِجٍبَو ُآـلُّ َوَفـاٍء َآاَن ِفي 

من نيز با آن مردك همان آنم آه آسري با حاجب، زراره آرد، و او را در پيش داشتند و 

ميبردند تا ايشان را گفت شما جايي فرو ايستيد من بشوم و باز بينم آجااند و شما را خبر 

رفت، ونداد هرمزد را آمين فرمود آرد و همه با او بگفت و اين آنم، با مردك عهد آردند ب

جماعت را بدست شمشير داد و در ميانه او بگريخت، عمر بن العالء با تني چند از آنجا 

را بفرستاد، باونداد  بن سنان )2(تميممقهور بازگشت، مهدي خليفه برو متغّير گشت، 

                                                 
 .بتنگ آورد: ، ساير نسخالفآذا در . 1
 تيم: ج. 2
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را بفرستاد و  )1(حسن بن قحطبهو  مزيد يزيد بنهرمزد صلح آرد، خليفه را باز نمودند 

 حربها پيوسته و برو غالب گشته و جمله واليت با تصّرف خويش )2(بواليت آمدند و با او

گرفته و بسيار مردان او را آشته و يزيد او را در مصاف يافته و شمشير زده چنانكه پيش 

ود تا خليفه پسر خويش هادي ها متواري ميب از اين نبشتم او عاجز و تنها با تني چند ببيشه

لقب موسي بن مهدي را بگرگان فرستاد، ونداد هرمزد آسان خويش پيش او بطلب امان و 

شفاعت فرستاد و قبول آرد و سوگند خورد تا ونداد هرمزد پيش او رفت و موسي مقدم او 

بعراق غنيمت شمرد و بيزيد مثال نبشت تا آهستان او را مسّلم دارد و از گرگان آوچ آرد، 

رفت و از عراق عزم بغداد داشت، ونداد هرمزد را با خويشتن ميبرد در راه خبر وفات 

مهدي رسيد، بتعجيل ببغداد رفت و بخالفت بنشست، مدتي برين برآمد برادري بود آهتر 

 بهرام بن فيروز را آه بگرگان بر دست خليفه )3(نام، نوگردن،ونداسفان از ونداد هرمزد 

گردن بزد، اين حال بر خليفه عرض داشتند، فرمود تا ونداد هرمزد را مسلمان شده بود 

بياورند و پيش او بقصاص آن مرد بكشند، چون آوردند هادي با او گرمي آغاز نهاد، 

ام آار آشتن من  دانست بخواهد آشت، در روي افتاد و گفت من در دست اميرالمؤمنين

ميرالمؤمنين را براي آن آشت تا تو بعوض تعّذري ندارد و فوت نشود اما ونداسفان بنده ا

آن مرا بفرمايي آشت و آهستان ملك او گردد، اگر اميرالمؤمنين مرا داد خواهد داد 

پادشاهست فرمان اوراست و اگر مرا بفرستد تا سر او بردارم و بحضرت آرم ِاّما او را 

لمؤمنين را موجب گرفته، عيسي بن ماهان و مرادبن مسلم حاضر بودند هر دو گفتند اميرا

منع چه باشد اين اوليتر، خليفه بقول ايشان آرام يافت و فرمود آه او را بآتشكده برند و 

سوگند دهند، برين قول و وفا بدانچه قبول آرد، همچنان آردند و با تشريف و استظهار 

روانه فرمود چون سنب اسبش بخاك طبرستان رسيد بزير آمد و سر بسجده بر زمين نهاد 

يش ونداسفان فرستاد آه بگوشه شود چنانكه البته مرا نبيند و نزد من نيايد، تا موسي و پ

زنده بود چنين آردند تا در يك شب موسي فرمان يافت و هرون بنشست و مأمون در وجود 

                                                 
 اين اسم دوم در ساير نسخ نيست. 1
 يعني ونداد هرمزد. 2
 اين آلمه در ساير نسخ نيست. 3
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سليمان آار،  الّرشيد گفتند، مردي لجوج بود و خصومت دوست و ستيزه آمد و او را هرون

را و او هاني بن هاني فرستاد، هشت ماه والي بود، بعد ازو را بطبرستان بن منصور 

مردي مصلح بود و عادل، واليت ايمن داشت و با ونداد هرمزد صلح آرد، او را معزول 

را آه باني جامع آمل بود، عثمان بن نهيك را فرستادند و بعد او عبداهللا بن قحطبه آردند و 

از فرزندان قتيبة بن مسلم بود و از جمله اآابر و را آه قتيبه ] بن [)1(سعيد بن سلمبعد ازو 

 : چنانكه شاعر گويد، شعر)2(مشهوران عالم،

          َو َصِغيــٍر َنَعـْشَتـُه َبعـْـَد َيتـْـِم َآـْم َفِقيــٍر َجَبـْرَتُه َبْعـَد َآْسـٍر 

 ِد ْبِن َسلِم         َرِضَي اُهللا َعْن َسِعيـ ُآلُّ َما َعضَِّت اْلَحَواِدُث َناَدي

 ماه )3(را فرستاد آه دهعبداهللا و حماد چون شش ماه گذشت بعوض او پسران عبدالعزيز 

 رسيد يك سال و چهار ماه )6(و مايه] )5(و سبعين [)4(سنه سبعالمثني بن الحجاج برآمد، 

 فرستادند يك سال بماند عمارت حصار )7(راعبدالملك بن القعقاع والي بود، در سنه ثمان 

 خراب فرمود، بعد )8(ل و ساري را مرّمتها آرد و سور پديد آورد تا آن وقت آه مازيارآم

 .را فرستادندعبداهللا بن خازم او 

 

 )9(حكايت فتنه مردم رستمدار
 

بعد او مردم شالوس و رويان خروج آردند و نايب او سّلام نام داشت و بلقب سياه مرد، از 

هد پيوسته و زني خوب بكالر بود، آنرا بگرفتند تا فساد واليت براندند و با ديالم ساخته و ع

                                                 
سلمه، متن تصحيح قياسي است از روي قافيه شعر : جو ب سليمان و در : الفدر . 1

 .مذآور در متن و مدارك ديگر
 هستالف قط در از اينجا تا آخر قطعه شعر ف. 2
 چون دو: نسخ ديگر. 3
 تسع: نسخ ديگر. 4
 افتادهالف عبارت بين دو قالب از . 5
6 . 
 اين قسمت از نسخ ديگر ساقط است. 7
 باز: الف. 8
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آنند، زن خويشتن در جوي انداخت، آب زن را هالك آرد، نايب عبداهللا آه بكجو بود اين 

رفور بچالوس تاخت، صدام نام قاضي بود آه گفتند بحالها او را باز نمود، هم در لحظه 

 گشت و ازو بگريخت، بواليت یتوارها او انگيخته است، از رسيدن او آگاه شد، م فتنه

 فرمود آه هر آه قاضي را امان دهد از ذّمت مسلماني دور است و بيرون، مردم یمناد

قاضي را بدست بازدادند، سه شبانروز بدرخت باز آرده داشت و فرمود جمله مردم آن 

 یو حاجت برآورم، هر آسي بنشاط و اميد ری شما بدهم و قضایناحيت بيايند تا مرادها

بدو نهادند، همه را در سرايها بست و موّآالن برگماشت، رمضان بود نماز شام ناگزارده 

بر پشت اسب روزه بگشود، بباغي فرستاد تا خوشه انگور آوردند و ناني بدست گرفت و 

 آن سرايها بيرون آوردند گردن ميفرمود زد و شمعي پيش او زميخورد و يك يك را ا

آن قوم هيچ نمانده بودند، گفت َمثل من همچنانست، اين شمع ميسوخت، روز را از جمله 

خويشتن را ميسوزد و نور بشما ميرساند من نيز خود را بعذاب افگندم و در رنج ميدارم و 

واليت بجهت شما امن ميكنم، و از آنجا بسعيد آباد شد، مردم را از حصني آه در آنجا 

ها هيچ  ا بكشت و ديه خراب آرد چنانكه سالبودند بيرون آورد بقهر، تا آخر ايشان جمله ر

بمحمد آدمي را مقام نبود و وطن نساختند تا هرون او را معزول آرد و واليت طبرستان 

 ايشان بعهد هرون پوشيده نباشد یداد و استيالموسي و برادر او بن يحيي بن خالد برمكي 

مگِي خليفه، بطبرستان بر اهل معرفت تا آجا رسيده بود و فضل يحيي وزير شد و جعفر ه

 ارباب بقهر ميخريدند و تغّلبها آردند و هر آجا یمحّمد و موسي مستّقر ساختند و ملكها

دختري خوب نشان دادند از آن معارف و مهتران نه بر مراد پدران ميخواستند و از خوف 

فضل و جعفر آسي را زهره آن نبود آه ظلم ايشان بر هرون عرض دارد تا هرون بر 

 خشم گرفت و استيصال ايشان فرمود و سبب تغّير بدو روايت در آتب مسطور است جعفر

 .هر دو نبشتيم عبرت را

 حكايت سبب استيصال برامكه
 
چون هرون با جعفر برمكي انس گرفت و خواهر خويش عّباسه را بدو داد و نكاح آردند و 

 بر آتمان و صبر شرط نهاد آه ميان ايشان مقاربت نرود عباسه بر جعفر عشق آورد و
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 :مالك نبود پيش جعفر نبشت، شعر

       َفَضجَّ َو َنـاَدي َأنَِّني َغْيــُر َفـاِعِل َعَزْمُت َعَلي َقْلِبي ِبَأْن َيْكُتَم اْلَهَوي

       َو ِإْن َعنََّفْتِني ِفي َهَواَك َعَواِذِلي َفـُزْرِني َو ِإلَّا ُبْحــُت ِباْلُحـبِّ َعنـْـَوًة

       َو َأْقَرْرُت َقْبـَل اْلَمْوِت َأنََّك َقاِتِلي  َحاَن َمْوِتي َلْم َأَدْعَك ِبُغصَِّتيَو ِإْن

جعفر از عباسه بترسيد آه رنگي آميزد و حيلتي سازد و بخون او سعي پيوندد با او 

روايتست از نوفلي آه در . ازو فرزندي آمد آه حمل عايشه لقب داده بودند مقاربت آرد و

 و ثمانين و مايه رشيد بحّج شد و او را در راه ازين حال آگاه آردند هيچگونه سنه سّت

ظاهر نفرمود تا باز آمد و بحيره رسيد و از آنجا در زورق نشست و جعفر را با خويشتن 

درنشاند، بصيد شد بوقت آنكه از نشاط صيد بپرداخت با ديه أنبار نقل آرد و جعفر را گفت 

 بود ترا نيز اجازتست آه بتفّرج مشغول گردي و با حريفان و من امروز با حرم خواهم

آسان خويش شراب خوري، جعفر بحكم فرمان بمجلس انس بنشست و هرون ساعت بعد 

ساعت تحفه ميفرستاد تا قرب نماز شام و ابو رّآاز اعمي بجهت جعفر اين ابيات بسرود 

 :شعر, گفت مي

           َعَلْيـِه اْلَمْوُت ُيْطِرُق َاْو ُيَغاِدي أِتيفـَـَلا َتْبَعــْد َفكـُـلُّ َفَتًي َسَي

           َو ِإْن َبِقَيـْت َتِصيـُر ِاَلـي ِنفـَـاِد َو ُآــلُّ َذِخـيــَرٍة َلابـُــدُّ َيـْومـًا

           َفـَدْيتـَُك بـِالتَّـِليــِد َو ِبالـتـِّـالِد َفَلْو ُفوِديَت ِمْن َحـَدِث اْلَمَناَيا

جعفر ابو رّآاز را گفت اين چه سرودي باشد آه آسي پيش مردم گويد و بدين ابيات چگونه 

افتادي گفت يا موالنا هرچه آوشش آردم و خواستم بيتي ديگر فرا خاطر آرم البته اجابت 

دستوري، و هرون او را  نيافتم، ايشان در اين حديث بودند آه ناگاه مسرور خادم درآمد بي

ه سر جعفر پيش من آر و زنهار تا باستطالع مراجعت نرود، چون جعفر فرستاده بود آ

مند آه  مسرور را بديد برپاي خاست و گفت يا اباهاشم شادمان شدم آه پيش ما آمدي و اندوه

اجازت درون آمدي، گفت براي آاري عظيم آمدم اجابت آن فرمان اميرالمؤمنين را،  بي

 بگذار آه درون خانه شوم و وضو سازم، مسرور جعفر برخاست و در پاي او افتاد و گفت

گفت درون رفتن انديشه محال است و دستوري نيست اما وصّيت فرمايد بهر چه خواهد، 

جعفر غالمان را آزاد آرد و وصّيت مال بگفت و وضو ساخت، مسرور او را بر اسبي 
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 سوگندها داد آه نشاند، بيرون آورد و بقّبه آه زندان ايشان بود فرو نشاند، جعفر او را

برود و باز گويد آوردم، مگر پشيمان شود، مسرور پيش رشيد ميشد، حرآت نقل أقدام او 

بسمع رشيد رسيد بدانست آه اوست، گفت همانجا باش اگر بي سر جعفر پيش من آيي من 

اول سر تو برفرمايم گرفت بعد از آن سر او، بازگشت و سر جعفر برداشت و بر سپري 

 برد و تن را در نطعي بپيچيد رشيد هم در حال يحيي بن خالد و فضل را نهاد، پيش او

 انبار بياويختند تا هرون بر آشتن جعفر پشيمان رمحبوس فرمود و جثه جعفر بر سر جس

 :گشت و در سراي ميگرديد و اين ابيات ميخواند، شعر

  ِبَسْهِمِه َفَرَماَآا   َقَصَد الزََّماُن َيا َمـْن َتبـَاَشـَرِت اْلُقبـوُر ِبَمـْوِتِه

    َلـْو َيْسَتِطيـُع ِبُمْلِكـِه َلَفـَداَآـا َحلَّ اْلُبَكـاُء َو َطـاَل َبْعَدَك ُحْزُنُه

    ِاَلا التَّـَردَُّد َحْيـُث ُآْنـُت َاَراَآـا َأْبِغي اَألِنيَس َفَلا َأَرَي ِلي ُمُؤِنسًا

عبداهللا  نوادر آورده است از ابيروايتي ديگر سبب زوال برامكه را اصمعي در آتاب 

الحسن بن علّي بن هشام آه او گفت بعد رشيد چون خالفت بمأمون افتاد از فضِل ربيع آه 

 برامكه همين حالت عّباسه بود آه در افواه )1(حاجب خاّص رشيد بود پرسيدم آه سبب قتل

َلي الَخِبيِر ِبَها َع: عامست يا خود خيانت ديگر اضافت آن شد، فضل ربيع تبّسم آرد و گفت

اند آه اين فضل ربيع بكمال عقل بروزگار خويش همتا نداشت و اسرار  َسَقْطَت، و آورده

رشيد هيچ برو پوشيده نبود و بعد رشيد محمد بن زبيده را وزير و مشير و مدّبر ملك او 

 بود، چون مأمون بر بغداد مستولي شد او را گرفته بحضرت مأمون بردند دست بسته، بر

پاي ايستاده بود و مأمون چشم بر او گماشته تا مگر آلمه گويد و عذري خواهد و عفو 

َأِبَهَذا اللَِّساِن َدبَّْرَت َأْمَر : طلبد، سر از زمين برنداشت و خاموش ميبود، مأمون گفت

َيا : اْلَخِليَفَتْيِن يعني بدين زبان تدبير ملك دو خليفه پدر و برادر ميكردي جواب داد

َراْلُمُؤِمِنيَن ِلَساِني َجاٍر ِفي ُنْجِح اْلَحَواِئِج َلا ِفي َرفِع اْلَحَواِئج، بمعني آنست آه من هرگز َأِمي

در مقام مذّلت نبودم آه حاجت خواهم زبان بگزاردن حاجتها روان بود نه بحاجت 

خواستن، مأمون برو دل خوش آرد و فرمود تا با شمع و مشاعل او را بسراي او برند، 

اند آه  ن بوسه داد و گفت َيا َأِمَيراْلُمُؤِمِنيَن َدْعِني اْمِشي ِبُنوِر ِرَضاَك و همچنين آوردهزمي
                                                 

 آه درست قرائت و معني آن معلوم نشد» وسرج«در اينجا اضافه دارد الف . 1
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ِاّني َقْد َرِضيُت َعْنَك َفاْسَأْل َحاَجَتَك، : بوقت رنجوري او مأمون پيش او عّواد فرستاد و گفت

َضاَك َو ِاَلي قِليِل اْلَعاِفَيِة َأْحَوُج ِاَلي َآِثيِر َاَنا ِاَلي ِرَضااِهللا َتَعاَلي َأْحَوُج ِمنِّي ِاَلي ِر: جواب داد

بن  الجمله او گفت سبب قهر برامكه آن بود آه هرون پسري را از آن يحيي َما ِعْنَدَك، في

زيد بجعفر سپرده بود تا محافظت فرمايد روزي از روزها بمجلس شراب نشسته بود، 

زيد را بياورد، جعفر گفت در چنين وقت بن بن  روي بجعفر آرد، گفت برود و پسر يحيي

و حالت او را چرا ميخواني و چه جاي اوست، خليفه بانگي بهيبت بر او زد، برخاست و 

هم در ساعت سّيد را آورد، خليفه بنشاند و گفت يا ابن عّم هيچ ميداني ترا چرا خواندم گفت 

 ما داريم و اختصاص اميرالمؤمنين عالمتر، گفت شما دعوي ميكنيد آه اهلّيت اين آار

قربت و قرابت پيغامبر ماراست، اآنون اين دعوي را البد برهاني باشد، مرا نيز ميبايد 

معلوم شود، پسر يحيي گفت معاذاهللا هرگز ما اين نگفتيم و نگوييم اگر بودايي جاهلي 

غمري اين گفته باشد بر آن معّولي نبود، هرون گفت دروغ ميگويي شما را بر اين 

ست و امشب چاره نيست از آنكه دليلي بگويي، سيد گفت من از آِن خويش دانم نه دعويها

انجاميد،  دعوي دارم و نه هرگز گفتم، خليفه از مستي الحاح بر دست گرفت و بخشم مي

جعفر پسر يحيي را گفت اميرالمؤمنين با تو مناظره علمي ميكند و بچندين لطف و آرامت 

كني و جواب نميگويي، سّيد گفت اگر من جواب گويم امان سؤالي ميفرمايد چرا مناظره نم

نامه نبشت و بر آن سوگند خورد آه نفرمايد آشت و  بر آيست، خليفه بخّط خويش امان

آويخت و زهر داد و انواع آن، و نبشته در دست او نهاد و ببسيار ترحيب و تقريب و لطف 

سي، خليفه سؤال آرد آه برهان درخواست جواب آرد، سّيد گفت اآنون تو از من چه ميپر

آنكه شما از ما اوليتريد بمن نمايد، گفت ما از شما بقرابت اوليتريم، گفت نه ما و شما هر 

دو متساوييم، سّيد جواب داد آه نيستيم، خليفه گفت دليل چيست، گفت چه گويي اگر محّمد 

اهل بيتي خطبت آند اجابت اهللا عليه و آله زنده شود و از تو بدختري ِاّما  رسول اهللا صلوات

نعم الكفو چگونه نكنم، گفت من نكنم و مرا نشايد، هرون سر در : آني ِاّما نه، هرون گفت

پيش افگند و بعد ساعتي بچشم اشارت آرد بجعفر آه او را بردارد، سّيد را برگرفت و 

واهم باهمانجا برد آه آورد، تا مّدتي برين گذشت، جعفر را بخواند و گفت ترا آاري خ

فرمود نبايد تقصير آني، گفت فرمان اميرالمؤمنين راست، فرمود آه دست بر سر من نهد 
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ام از آهن و زهر و  و سوگند خورد، جعفر همچنان آرد، گفت من پسر يحيي را ايمن آرده

ام بايد آه چاهي عميق بكند پنجاه َاَرش  آويختن و انواع ُمثالت، اّما از دفن ايمن نكرده

ا در آن چاه اندازد زنده، با پيش من آيد، جعفر برفت و موّآالن را ازو دور ريادت، او ر

آرد و چاهي ژرف فرموده بود گوسفندي در آن چاه انداخت و پسر يحيي را گفت حال 

اينست، بايد بهيچ موضع آه پادشاهي ماست مقام نسازد، و او را خالص داد، پسر يحيي 

ّدد مينمود، مسعودي نام بريدي بود آه بسي روز از متفّكر بخراسان افتاد، ببازار بلخ تر

بلخ ببغداد رسيدي، چشم برو افتاد هم در لحظه سّيد بدانست، ازو پنهان شد چنانكه باز 

نتوانست آيد، اين خبر بخليفه نبشت خليفه پديد نكرد و پيش علّي بن عيسي ببلخ مالطفه 

او بترآستان فرو شد، و بسيار فرمود آه او را طلب آند، تفّحص رفت، خبر يافتند آه 

سادات از ظلم آل عباس التجا آنجا آرده بودند، هرون را باز نمودند رسولي را پيش ملك 

ترآستان فرستاد تا او را باز سپارد، خاقان گفت ما اين مرد را نميدانيم و سادات بسيار 

 آنيم بدو سپاريم، اينجا افتادند خليفه را بگويد تا آسي را بفرستد آه او را بشناسد، طلب

رسول چون بحضرت رسيد و حال معلوم آرد آسي ديگر را آه پسر يحيي را ميشناخت 

بفرستاد و بگفت آه چون آنجا رسي اين تدبير چنان سازند آه طالبّيه آگاه نشوند و پسر 

ساخت آه برامكه را خبر نبود، تا  يحيي نقل نكند بجايي ديگر و او خود اين آار چنان مي

 همه سادات را آه در آن حدود بودند جمع )1(يش ملك ترآستان رسيد و معاوضهرسول پ

آردند و يكيك را رسول نگريد، چون چشم بر پسر يحيي افتاد گفت اينست آه اميرالمؤمنين 

طلب ميكند، پادشاه ترآستان فرمود تا او را دست گرفتند و بياوردند چون بنزديك او رسيد 

جستم و  فرو نشاند و رسول را جواب داد آه من نيز ميبر پاي خاست و نزديك خويش 

غرض من آن بود آه تا از همه عالميان او را حمايت آنم، برخيز و بسالمت پيش خليفه 

شو، و رسول نوميد بحضرت رسيد و حال عرض داشت، هرون با جعفر آينه در دل 

ه خواهْر عّباسه رفتي، شنبه خليفه بخان گرفت و انتقام آغاز نهاد و قرار آن بود آه هر سه

هيچ آفريده او را نتوانستي ديد و رقعه نيز مسّلم نبودي آه نويسند و حالي نمايند، يك روز 

شنبه پنهان در حّراقه نشست تنها و مرا با خويشتن در آنجا نشاند و مرا گفت بنشين،  سه
                                                 

1 . 



    www.tabarestan.info            214 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

عاقبت زبان . نگريد چنانكه از آن گمانها خاست خدمت آردم و زانو زدم نيك نيك مرا مي

بگشاد آه با تو سّري بخواهم گفت، اگر باز شنوم و فاش شود هالك شوي، بايد آه در 

محافظت آوشد گفتم افشاي اسرار اميرالمؤمنين چگونه روا دارم ِاّال شيطان مرا هالك 

خواهد گردانيد و از راه ببرد، گفت من جعفر را هالك خواهم آرد آه باز نگريدم جعفر 

ر برخاستم پيش او باز شدم و او در حّراقه آمد خليفه او را نزديك خويش آمد، از دو مي

بنشاند و با همديگر سخنهاي گوناگون گفتند تا بخانه عّباسه او درون شد و من و جعفر 

همچنين در حّراقه نشسته باز گرديديم و آداب خدمت او مثل آنكه خليفه را آرديم نگاه 

اند و نبود مرا پرسيد تو و اميرالمؤمنين در چه سخن داشتيم، چون ميان من و او آسي نم

خوض ميكرديد، گفتم مرا فرمود بخراسان آار فالن خارجي بسازد، گفت يا فضل واهللا 

دروغ ميگويي، شما در آار و سخن من بوديد و بخير نرفت بحكم آنكه چون چشم تو بر 

ه موالنا را پيش اميرالمؤمنين من افتاد رنگ از روي تو رفته بود، گفتم معاذاهللا با مكاني آ

است مرا چه مّحل آن بود آه سخن موالنا با من گويند يا من خود زهره گفت آن دارم، گفت 

َدْعِني ِمْن َذا، واهللا آه سخن من بود و جز شّر نبود، ازين واقعه بترسيدم و گفتم هالك شدم 

 بر اثر بازگشتم بمنزل و خليفه پندارد من گفتم، با او صبر آردم تا او بخانه شد و هم

خويش و از آنجا پنهان در زورقي نشستم و بسراي عّباسه رفتم و خادمي را گفتم بر 

بايد شرف دريافت خدمت يابم و  اميرالمؤمنين عرض دارد آه مهّمي حادث شد و مرا مي

بسمع مبارك رسانم، خادم گفت مرا زهره آن نباشد آه اين ساعت بموقفي آه اميرالمؤمنين 

است رسم، صبر بكند، گفتم اگر نروي شمشير آشيده بگردن تو چنان زنم آه سر دور آنج

افتد، گفت تا بدين حّد حادثه افتاد، گفتم آري، درون رفت و عرض داشت و باز آمد آه 

آيد جز  ميگويد آه بر جايي نويسد قّصه واقعه را، گفتم بازگرد و بگو نبشته راست نمي

اي، چون بخدمت رسيدم در روي افتادم و گفته يا مشافهه، در رفت و آمد آه بي

اميرالمؤمنين األمان األمان مرا بهالآت انداختي، گفت ترا چه افتاد اي فضل زودتر بگوي، 

ماجراي خود با جعفر بگفتم گفت ترا ازين انديشه نيست، من آياست و حذق جعفر بيش 

نگريدم و در  در يك يك از گلها ميازين دانم، ديروز با او در بوستان بودم و سّيوم ما نبود 

ميان بستان از گلها يكي بنظر من خوبتر آمد، دست يازيد و آن گل باز آرد بمن داد و در 
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روي فتاد چون سر برآورد، من تبّسم آردم، گفت تبّسم اميرالمؤمنين بر چيست، گفتم بر 

 گفت باهللا تبّسم آنكه در ميان چندين گل تو چگونه دانستي آه دل من ميل بدين گل دارد،

بدين نيست، از آنكه تو آياست من پيشتر ازين آزمودي و ميداني اّال آنست آه چون سجده 

آردم قفاي من بديدي و راست گفت من قفاي او ديدم گفتم بشمشير چگونه فرمايم بريد، 

 .بدان تبّسم آردم بعد سه روز آار ايشان بآخر رسانيد والّسالم

احمد بن را فرستادند و چون او را معزول آردند م بن جناب جهضبعد برامكه بطبرستان 

را، چون بآمل رسيد مهرويه خليفة بن سعيد بن هرون الجوهري را بعد او الحجاج 

الّرازي را بنيابت خويش نصب فرمود و او بگرگان رفت و درين مدّتها آه ياد رفت ملك 

 با يكديگر چنانكه از تميشه تا الجبال اصفهبد شرويِن باوند و ونداد هرمزد موافق بودند

اجارت ايشان آسي از هامون پاي بباال نتوانستي نهاد، همه آهستانها بتّصرف  رويان بي

ايشان بود و مسلمانان را چون وفات رسيدي نگذاشتندي بخاك واليت ايشان دفن آنند تا 

ه خويش خليفة بن سعيد بساري رسيد و خواست پسر عّم خويش را آه نافع نام بود خليف

گرداند، مردم اصفهبد شروين بشب بزير آمدند و بسر او رفته او را آشته، خليفه بساري 

مقام ساخت و پيش مهرويه بآمل نبشت آه احتياط آند، مردم طبرستان در حرآت آمدند، او 

زهره  بر مأل خلق آن نبشته خواند و گفت مردم آمل در همه جهان آيستند سير خوارانرا

فاهيان آمل از آن شتم او طيره شدند و چون شب آمد بسراي او رفته و حرآت باشد، اس

سرش بريده و يك دسته سير در اسفل او زده و ميان بازار آورده و عبرت را بچهار راه 

المال برنداشتند  انداخته، اين خبر بخليفه رسيد آه اهل طبرستان خروج آردند اما مال بيت

ست اّال آنكه والي ظالم بود دفع ظلم واجبست و تصّرف نفرموده، گفت خلع طاعت ني

را بفرستاد، جمله مردم باستقبال او شدند و او را باعزاز در عبداهللا بن سعيد الحرشي 

واليت آورده سه سال و چهار ماه والي بود و چهار تن را آه سبب آشتن مهرويه و آن فتنه 

ودند، و در سنه سبع و ثمانين بود بودند بتعبيه بدست آورد، پيش خليفه فرستاد تا تأديب فرم

آه بنيابت خويش جعفر بن هرون نام را بجبايت خراج و مساح فرستاد بديهاي ونداسفان، 

چون آنجا شد و مال حاصل آرد ونداسفان بيامد و بزوبين او را بكشت، چهل مرد آه با او 

يفه نبشت و بر اثر بودند بگريختند پيش عبداهللا آمده و معلوم گردانيده، واقعه حال پيش خل
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آن آوازه افتاد آه خليفه بعراق رسيد، او نيز بعد سه روز باساري آمد و از ساري بري شد، 

خليفه آنجا بود قاضي ابوالبحتري و عباس بن ُزفرو محمد بن الفضل و صالح بن شيِخ 

عميره با سيصد سوار و خادمي خاص پيش اصفهبد شروين و ونداد هرمزد فرستاد تا از 

 ايشان معلوم آنند و بپانزده روز باز آيند، چون پيش اصفهبد شروين و ونداد هرمزد طاعت

آمدند در تعّهد و مراعات آن جماعت رسانيدند و انواع خدمت و تحصيل رضا تقديم داشته 

اشارت و مشورت ايشان بود  تا چون بحضرت شدند عرض داشتند آنچه ونداسفان آرد بي

است و درو عاصي، خليفه چون اين سخن بشنيد از شهر و او خود خالف ونداد هرمزد 

ري آوچ آرد و بيك منزلي ري بديه ارنبو معسكر ساخت و پيش اصفهبد شروين و ونداد 

هرمزد مثال فرمود نبشت آه بخدمت آيند، ايشان بجواب نبشتند ما در طاعت و وفاي 

 آن وقت بياييم، خليفه خشم خدمت اميرالمؤمنين ميباشيم اما ما را گرو بفرستد تا اماني باشد

گرفت و گفت مسلمانان را بگرو گبرگان چگونه دهم ابوالبحتري و هرثمة بن اعين و 

ابوالّوضاح را آه صاحب بريد بود پيش اصفهبد شروين و ونداد هرمزد فرستاد آه يا 

بخدمت آيند و اگر نه حرب را بسازند، بزرگان خليفه بويمه رسيدند و پيش اصفهبد شروين 

پايان قلعه آوزا و پيش ونداد هرمزد بلفور فرستادند آه اينجا آيند پيش ما، ونداد هرمزد ب

برفت و اصفهبد شروين گفت من رنجورم نتوانم آمد، چون قاصد بديشان رسيد ونداد 

هرمزد بزرگان خليفه را گفت هر حكم بر اصفهبد شروين فرمايند من منقادم و عهده آن، تا 

يم بن خازم قرار نهاد آه ما چون بهم جمع شويم از ميان ما بيرون هرثمة بن اعين با نع

شود و از پس قفا او را شمشيري بسر فرو گذارد آه خليفه جز بكشتن او راضي نباشد، 

چون ونداد هرمزد در ميان ايشان شد نعيم خواست فراتر آيد و ترتيب زخم زدن آند، 

 عنان باز آشيد و گفت ترا برقرار بايد اصفهبد ونداد هرمزد عظيم هوشيار و متيّقظ بود،

بود، اصحاب عذر خواستند و نعيم را با ميان آورده و بعهد و سوگند ونداد هرمزد را پيش 

خليفه برده، مدتي آنجا بماند چنانكه ذآر رفت تا هرون خواست ازو بعضي امالك بخرد 

بتو بخشد آه او عظيم جواب باز داد و نفروخت، گفتند اگر اميرالمؤمنين ازو بصلت خواهد 

آريم و سخي مرد است، گفت محال باشد آسي چندين امالك ببخشد، تا هرون مأمون را آه 

طفل بود پيش او فرستاد و در آنار او نهادند، آن جمله امالك آه نفروخت بدو بخشيد، 
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هرون بعوض آن هزار هزار درهم و جامي از جواهر آه قيمت آن در وهم نيايد و 

تاد ونداد هرمزد را هيچ چنان خوش نيامد آه انگشتري، و فرمود آه حاجت انگشتري فرس

خواهد، ونداد هرمزد گفت مرا از عبداهللا بن سعيد عفو فرمايد، هرون با تشريف او را 

نام را شهريار و پسر اصفهبد شروين قارن گسيل آرد و هرثمه را با او بفرستاد تا پسر او 

مه سپرد، اصفهبد شروين شهريار را نداد ديگري پيش بنوا بياورد، او قارن را با هرث

آورد، هرثمه گفت اميرالمؤمنين شهريار را حكم آرد، نستد و بحضرت باز نمود، خليفه 

آوچ آرده بود، مقام فرمود و جواب نبشت از شروين جز شهريار فرزندي ديگر نگيرد، 

را عبداهللا بن مالك د، و بضرورت شهريار را با پيش خليفه فرستاد، با خويشتن ببغداد بر

بطبرستان فرستاد و حكم آرد آه هرچه زيادت آهستان است از اصفهبد شروين و ونداد 

هرمزد باز گيرند، بعد يك سال خليفه از بغداد بعزم خراسان بري رسيد، رنجور شد، 

شهريار و قارن را پيش پدران فرستاد و او بطوس رفت فرمان يافت و مضجع او 

ميان فرزندان او محمد بن زبيده آه مخلوع گفتند و عبداهللا المأمون خالف همانجاست، تا 

افتاد، طاهر بن الحسين را بخصومت برادر ببغداد فرستاد، سر محمد بن زبيده آه خليفه 

َشَفْيُت النَّْفَس ِمْن : وقت بود ببريد و پيش برادر گسيل آرد، مأمون در سر نگريد و گفت

 .َحْمِل اْبِن َبْدِر

ر تاريخ ناصري خواندم آه چون محمد بن زبيده را طاهر بن الحسين بقتل آورد و و د

آاري بدان صعبي او را رام شد خويشتن را بمرتبه بيش از همه ديد، التفات بجهان و 

جهانيان نميكرد، ذوالّرياستين فضل بن سهل پدر او حسين را بخواند و پيش خويش خالي 

شناسد و  ر غرور چگونه بيهوش شد آه آسي را باز نميبيني طاهر در سك بنشاند، گفت مي

 :نميداند بر دولت اعتماد نيست، شعر

 َفاْحَذْر َآَأنََّك ِبالزََّماِن َو َقْدَصَحا  َسِكـَر الزََّمـاُن ِبَدْوَلـٍة ُخوِّْلَتهـَا

پدر طاهر گفت اجازت هست من جواب گويم و موالنا نرنجد، گفت بگوي تا چه جوابست 

ند او رستاقي بچه بود با دلي ضعيف و حالي اليق او، اميرالمؤمنين آن دل و زهره گفت بدا

از شكم او بيرون گرفت و دل و زهره بعوض آن او را داد، اميرالمؤمنين و خليفه 

مسلمانان و برادر او را سر برگرفت و اين ساعت بجمله عراقين و حجاز و شام حكم او از 
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 و دماغ و حكم و رياست با او باشد تو او را بهمه ابواب قضا و قدر روانترست تا اين دل

معذور بايي داشت، بعد از محمد امين آار خالفت بعبداهللا المأمون قرار گرفت و از آل 

عباس هيچ خليفه را آن تمكين و عظمت و تربيت و حشمت نبود آه او را و گذشتگان او 

شمارست،  عار بسيار و آثار بيبفضل و آياست و حكم و رياست او نرسيدند و او را اش

 :شعر

       َو َتْعُظــَم َأْبـَداُن الـرِّجـَـاِل ِمـْن اْلَأْآـِل َلَعْمُرَك َما الِفْتَياُن َأْن َتْكُثـَر اْللِّْحَي

 )1(............................      َصُبـْوٍر  َو لِكـنَّـمـَـا الِفـْتيـَـاُن آـُــلُّ َسَمْيــَدٍع

       َضُروٍب ِبَنْصِل السَّْيِف ُمْجَتَمَع اْلَعْقِل الُغمَّي َنُهوٍض ِاَلي اْلُعَلي  ِمَنَخُروٍج

       َو َلْيـَس ُيَصـاُن اْلَعْرُض ِالَّاَمَع اْلَبْذِل َرَأْيــَت ِرَجــاًال َيـْمَنعـُـوَن نـَــَواَلهـُـْم 

فاّن : و مصالحه بدو چيزي نبشت الّروم بطلب مهادنه )2(اند آه بوقت خالفي صاحب آورده

اجتماع المختلفين علي حّظهما أولي بهما مّما في الّرأي عاد بالّضرر عليهما و أنت أولي بأن 

تدع لحّظ يصّل الي غيرك حّظًا ُتحرزه لنفسك و في علمك آاٍف عن ِاخبارك و قد آتبت اليك 

الحرب عّنا و يكون آّل لّكل ولّيا داعيًا الي المسالمة راغبًا في فضيلة المهادنة لتضع اوزاَر 

مع اّتصال المرافق والفسح في المتجر أمن األطراف و البيضة و فّك المستأسر فان أبيت 

فّاني لخائٌض اليك غمارها سادٌّ عليك أقطارها شّاٌن خيلها و رجالها و ان أفعل فبعد ان قّدمت 

قرأت :  ملك روم توقيع فرمودالمعذرة و اقمت الحّجة و الّسالم، مأمون بجواب بسر نبشته

 )3(.آتابك و الجواب ماتراُه ال ما تقراه

روايت است از نضر بن شميل آه شبي از شبها با آهنه لباسي پوشيده بمرو پيش مأمون 

رفتم، مرا گفت مثل تو مردي با چنين جامه نزديك اميرالمؤمنين آيد، گفتم يا اميرالمؤمنين 

 هم طاقت نيست، مرا بنشاند، بمذاآره و اسانيد حديث )4(هبهواي مرو مرا با اين جامه سواد

                                                 
 .آه فقط همان مشتمل بر اين اشعار است ناقص استالف  مصراع در اين. 1
 هست و 217در وقايع سال ) 283 ص 9ج (، اين نامه در طبري )؟(در اصل ميان . 2

 ايم ما متن را آه در اصل نسخه مغلوط و ناقصست بر طبق آن تصحيح آرده
 .رجوع شود بحواشي آخر آتاب. 3
لمه معلوم نشد، در ابن خلكان و منابع ديگر در نقل ، معني و ضبط اين آالفآذا در . 4

» فرسوده«آمده و در اين صورت بايد » خلقان«اين حكايت در معني عربي اين آلمه 
 .صحيح باشد
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حّدثني هشيم بن بشير عن مجالد بن سعيد عن : گفتيم تا او گفت مشغول شديم هر آونه مي

اذا تزّوج الّرجل المرأة لدينها و جمالها آان : الّشعبي أّن رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله قال

مؤمنين صدق هشيم حّدثني عوف األعرابي عن الحسن فيها َسداد عن عوٍز، فقلت يا اميرال

مراسًال أّن رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله قال اذا تزّوج الّرجل المرأة لدينها و جمالها آان 

فيها ِسداد من عوز، مأمون تكيه زده بود باز نشست و مرا گفت، يا نضرالسِّداد لحُن، گفتم 

ت آه او لّحانه بود، گفت ميان َسداد و ِسداد فرق آري يا اميرالمؤمنين اّما لحن هشيم راس

السَّداد القصد في الّدين والّسبيل السِّداد البلغة و آّل شيء ُسّد به فهو ِسداد، : چيست، گفتم

 :گفت عرب را هيچ بيتي درين هست گفتم اين است

 ْغــِرِلَيــْوِم َآـِرْيَهـٍة َو ِسـَداِد َث َأَضا ُعوِني َو َايَّ َفتًي َأَضاُعوا

َقبََّح اُهللا َمْن َلا َأَدَب َلـُه، و دوات : مأمون مّدتي سر فرو افگنده ماند بعد از آن گفت

خواست، بر آاغذ توقيعي فرمود بخادم داد آه من ندانستم اين چيست، و از هر نوع أبيات 

عرب و اسمار و احاديث از من پرسيد چون برخاستم خادم در دنبال من ايستاد و مرا 

 فضل سهل برد و توقيع بدو داد، چون مطالعه آرد مرا گفت چه سبب اميرالمؤمنين پيش

هشيم با او گفتم آه لّجانه بود، مرا گفت تو از خويشتن  ترا پنجاه هزار درم فرمود، حديث

تر آسي را ديدي، گفتم آري من و خليل نزديك ربيعه اعرابي شديم و او  و خليل احمد فصيح

اْسَتوُوا، ما ندانستيم چه ميگويد، أعرابيي ديگر با : ود، ما را گفتبر سطح خويش نشسته ب

ِاْرَتَفُعوا، خليل گفت از آالم اهللا : او بود گفت ميدانيد چه ميفرمايد، گفتيم نه، گفت ميگويد

ٍر َو  بعد از آن گفت، َهْل َلُكْم ِفي ُخْبٍز َفِطي)1(ُثمَّ اْسَتَوي ِاَلي السََّماِء: است از آنجا آه ميگويد

َسالمًا، ندانستيم چه : ما بنا اليه من حاجة، ما را گفت:  گفتم)2(َماٍء َنِميٍر َو َلَبٍن َجِهْيٍر،

ميخواهد بدين، اعرابي گفت باز گرديد چون بازگشتيم، خليل گفت هم از آالم اهللا جواب داد 

 از آمال نظر مأمون يكي آن بود آه  و)3(.َفِإَذا َخاَطَبُهْم اْلَجاِهُلوَن َقالوا َسَلامًا: آنجا آه ميگويد

الّرضا را عليهما السالم از مدينه رسول صلوات اهللا عليه بخراسان  امام علّي بن موسي

                                                 
 27آيه ) سورة البقره (2قرآن سوره . 1
 .لبن نمير و ماء جهير: تصحيح قياسي و در اصل. 2
 64آيه ) سورة الفرقان (25قرآن سوره . 3
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آورد و واليت عهد بدو داد چنانكه مشهور است و مستغني از شرح، اگرچه آخر عهد 

 بن بشكست و غدر و خيانت بكرد، و عهدنامه مأمون بخّط او و بر پشت آن خّط علّي

السالم بمشهد طوس بر جاي نهاد و مضمون خّط علّي بن موسي الّرضا  موسي الّرضا عليه

ِانَّ َأِميَراْلُمْؤِمِنيَن َعَرَف ِمْن َحقَِّنا َما َجِهَلُه َغْيُرُه َفَقِبْلُت ِمْنُه َوَلاَيَة َعْهِدِه ِاْن َبِقيُت َبْعَدُه َو : اينست

 ]آذا[َك َيُدلَّاِن اْلَجاِمُع َواْلَجْفُر َأنَّي َيُكوُن َهَذا َو ِبِضدِّ ذِل

 چون سلطان غور غياث الّدين و شهاب الّدين بخراسان آمدند و )1(............در سنه 

نيسابور مستخلص آرده و بزيارت رضا شده و خيرات فرموده فخرالّدين رازي خطيب آه 

السالم  ضه رضا عليهمجتهد عهد و استاد العالم بود با ديگر علماي غور و غزنين برو

حاضر آمدند و عهدنامه خواستند و مطالعه ميكردند، علماي اهل سّنت و جماعت او را 

پرسيدند آه معني جفر و جامع چيست، گفت من واقف برين سّر نيستم، هم درين مشهد 

امامي است عديم الّنظير نصيرالّدين حمزة بن محمد از طايفه شيعه او را ببايد پرسيد آن 

را بخواندند و پرسيده و دانسته، و اين نصيرالّدين حمزه را فضل بدرجتي بود آه فخر امام 

رازي با جاللت قدر و فضل خويش معترف و مقّر بود پيشي و بيشي او را و مستفيد ازو، 

 را )2(الجمله مأمون و بخراسان جمله را معلوم باشد آه اين سخن از انصاف نبشتيم، في

گور او بساري نهاد آنجا آه با نصري مشهد گويند و بروزگار مگر سندي بن شاهك، آه 

خويش باّول آودآي من ديدم توده از خاك عمارات پست شده بود، و ديگر مشيران بر تشّيع 

السالم توبيخي ميكردند، مأمون گفت من تشّيع از پدر خويش  و واليت عهد رضا عليه

ت فقال المأمون بلي يقتلهم علي الملك ألن و هو آان يقتل اهل هذا البي: هرون آموختم، گفتند

 اما من با پدر )3(الملك عقيم، معني آنست آه او اهل اين خانه را ميكشت آه ملك عقيم است،

خويش سالي بحّج رفتم، چون بمدينه رسيديم ُحّجاب را فرمود آه هر آه پيش من آيد بايد آه 

و ابناء مهاجر و انصار و ساير بني نسب خويش بگويد، چنانكه فرمود از اهل مّكه و مدينه 
                                                 

الدين و   است آه غياث597اي عدد سال در نسخه خالي است و غرض از آن سال ج. 1
 .الدين با يكديگر بر خراسان استيال يافتند شهاب

 تا اينجا از نسخ ديگر ساقط است و 199از صفحه » او را« بعد از آلمه 7از سطر . 2
 .ديده ميشودالف فقط در 

 بمأمون آه بعد اشاره خواهد شد فقط از اينجا نيز تا آخر عبارت عربي هرون خطاب. 3
 .هستالف در 
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 هر آه نزديك او آمدند بگفتندي انا فالن بن فالن بن بني )1(هاشم و بطون و أفخاذ قريش

فالن، و او اليق هر آس از پنج هزار تا بدويست دينار خلعت و انعام و نفقه ميدادي بقدر 

خالي شده، فضِل ] و[شرف و مرتبه آن آس، يك روز بر همين قرار نشسته بود و فارغ 

ربيع درآمد گفت يا اميرالمؤمنين بدرگاه مردي رسيد ميگويد من موسي بن جعفر بن محمد 

بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالبم، چون پدرم بشنيد من و امين و مؤتمن هر سه 

بسر او ايستاده بوديم، بازنگريد و گفت خويشتن نگاهداريد از پريشاني، و بأدب و وقار 

 نگذارد ب و فضل ربيع را گفت او را درون آورد و البته تا ببساط من نرسد از مرآباشيد

 يافتم، قد انهتكه العبادة آأّنه َشّن بال قد )2(آه بزير آيد، چون از دور او را ديدم پيري مسّخد

آلم الّسجود وجهه و أنفُه، چون پدرم را بديد خويشتن را از دراز گوش درانداخت، پدر 

 اّال علي بساطي، حّجاب او را دگر باره برنشاندند، چون بكنار بساط رسيد الواهللا: گفت

بزير آمد و پدر تا آخر بساط استقبال آرد و در آنار گرفت و بوسه بر چشم نهاد و دستش 

گرفت و بصدر مجلس با خود فرو نشاند و وقت بأبوالحسن و وقت بأبو ابراهيم آنيت 

اند، پدر گفت همه فرزندان و  ، گفت پانصد تنميگفت و ازو پرسيد عيال چند داري

البل اآثرهم موٍال اّما الولد فلي نّيف و ثلثون ولدًا، پدر : بنواخوال و بنواعمام تواند، گفت

گفت چرا دختر ترا ببنواعمام نميدهي و بأآفا، گفت تنگدستي مانع اينست، گفت حال 

ر گفت وام چند داري، ضيعت و دخل ملك چونست، گفت وقتي هست و وقتي نيست، پد

گفت ده هزار دينار، گفت يا ابن عّم من ترا چندان مال بدهم آه فرزندان پسران و دختران 

: را بجفت رساني و وام بگزاري و عمارت ضياع فرمايي، موسي بن جعفر گفت يا ابن عّم

 يدك و اآرم يشكر اهللا هذه الّنّية الجميلة والّرحم الماّسة و ما أبعدك أن تفعل تلك و قد بسط

افعُل ذلك يا اباالحسن و آرامًة ثّم قال موسي بن : عنصرك و اعلي محتدك، پدر من گفت

جعفر يا اميرالمؤمنين اّن اهللا عّزوّجل قد فرض علي والة عهده أن ينعشوا فقراء االّمة و 

لي يقضوا عن الغارمين و يؤّد و اعن المثقل و يكسوا العاري و يحسنوا الي العاني و أنت أو

                                                 
 .در اصل؛ خويش. 1
در اصل مسجد، مسّخد بر وزن معّظم بمعني آسي است آه از ناخوشي زرد شده باشد . 2
 ).271 ص 11رجوع آنيد ببحاراألنوار ج (
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السالم برخاست و پدر نيز براي او  من يفعل ذلك، پدر من گفت چنين آنم، پس موسي عليه

برخاست و هر دو چشم او ببوسيد و روي بما آرد و گفت يا عبداهللا و يا محمد و يا ابراهيم 

السالم چنانكه برادران  با عّم خويش برويد و رآاب او بگيريد و او را برنشانيد، موسي عليه

اذا ملكت هذا األمر فأحسن الي ولدي، چون او : ند مرا بشارت داد بخالفت و گفتندانست

برفت ما پيش پدر رفتيم و من از همه برادران دليرتر بودم، بدو گفتم يا اميرالمؤمنين اين 

مرد آه او را چندين اآرام و اعظام روا داشتي آيست، جواب داد آه هذا امام الّناس، من 

أنا امام الجماعة بالقهر و الغلبة، و چون خواست از : الناس، مرا گفتمام َاگفتم، أولست 

مدينه برود فرمود تا دويست دينار زر در صّره سياه آنند و فضل را گفت پيش موسي بن 

جعفر برد و بگويد ما اين ساعت دست تنگيم، وقتي ديگر عذر تقصير خواسته شود، من 

رالمؤمنين چندان ترحيب و تعظيم او را فرمودي آن پيش سينه پدر ايستاده بودم، گفتم يا امي

روز و قبولها روا داشته و آمتر مهاجر و انصار را دو هزار و سه هزار و پنج هزار 

دادي او را دويست دينار ميفرستي، مرا گفت اسكت الاّم لك فاّني لو اعطيت هذا ماضّمنته 

 و مواليه و فقر هذا و اهل ما آنت آمنه ان يضرب وجهي غدًا بماية الف سيف من شيعته

 عاقبت با چندين غلّو در تشّيع صورت ملك )1(.بيته أسلم لي ولكم من بسط ايديهم واعينهم

قلب برو خوانده و چينه آينه  عناء فنا بدو نموده و ُسورت اقبال را بي دنيا با قباء بقا و بي

ك را ادراك نكرد و چون السالم در سويداء سينه او افشانده تا اشراك شر علي الرّضا عليه

أشعب طّماع باميد آنكه بو آه يقين گمان بود يا تيرآمان شود يا از آوه نبات زايد و ازبا 

آوره نبات آيد روي خود را بدود ظلم سياه آرد و دين و دولت بر خود تباه گردانيد و بر 

قفا درازگوش غرور نشاند و ذنب ذنب بدست داد تا چهارصد سالست تا دستهاي تره ب

 :آرند آه، شعر آوبان گرد جهان نعره زنان برمي

     َوَأْبَصرُوا َبْعَض َيْوٍم ُرْشَدُهْم َو َعمُوا َبُأوا ِبَقتـِْل الرَِّضـا ِمْن َبْعـِد َبْيَعِتِه 

     َبنـُـو َعلـٍّي َمـَواِلـيهـِـْم َو ِإْن َزَعمــُوا َلا ُيَطِغَينَّ َبنـِي اْلَعبـّـاِس ُمْلُكهـُـُم

 مـَـــُم     َوَلا َيـمـيـــٌن َوَلا قـُــْرَبـي َوَال ِذ َلاَبْيَعــٌة َردََّعْتهـُـْم عـَـْن ِدَماِئهـِـِم

                                                 
 .هستالف  تا اينجا فقط در 202نموده شده در صفحه ) 1( آنجا آه بشماره 3از سطر . 1
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 )1(    َو َآــْم َدٍم ِلــرُســُوِل اهللا ِعنـْـَدآـُــُم ِضَحـٍة َآْم َغْدَرٍة َلُكُم ِفي الدِّيِن وا

رت آه فرو گذاشت چيست رسيد آنچه و اين خود مالمت دنياست آه برداشت تا غرامت آخ

َالَِّذيَن َيْنُقُضون َعْهَداِهللا ِمْن َبْعِد ِميثاِقِه َو َيْقَطُعْوَن : رسيد و هنوز تا چه رساند قال عّز من قائل

 )3(]:شعر [)2(اْلَأْرِض اُولِئَك ُهُم اْلخاِسُروَن، ما َاَمَراُهللا ِبِه َاْن ُيوَصَل َو ُيْفِسُدوَن ِفي

         َماَذا َحَوْيِت ِمَن اْلَخيـْـراِت َيـا ُطــوُس َض ُطــوٍس َسَقـاِك اُهللا َرْحَمُتـُهَيـا َأْر

         َشـخـْــٌص َزآـِـيٌّ ِبَسنـْآَبـاِد َمـْرُمـوٌس َطابـَـْت ِبقـَـاعـُـِك ِفي الدُّْنَيـا َو َزيََّنَها

 ])4( ِفي َرْحَمِة اهللا َمغُموٌر َو َمْغُموُس        َشْخٌص َعِزيٌز َعَلي اِالْسَلاِم َمْصَرُعُه[

  َو َتْقــِديـُس)6(        ِعْلــٌم َو ِحْلــٌم َو َتْنـِزيٌه  َقبـْـٌر قـَــْد َتَضمَّنـَُه)5(يـَـا َقبـْــَرُه َأنـْـَت

 ]حـْـــَراِر َمْحـــُروُس        َو ِباْلَمـالِئَكـِة اَأل َفـخـْـــرًا َفـِإنـَّــَك َمْغبـُــوٌط ِبـُجـثَّتـِـِه[

السالم از پيش برگرفت بمدينه فرستاد و پسر او را آه شيعه محمدالتقي  چون رضا را عليه

الفضل را بدو داد و  ميگويند و ببغداد و عرب محمدالجواد ميخوانند بياورد و دختر خود اّم

صد طبق گوي با او سپرد و عرسي ساخت آه تاجهانست وليمه چنان نشان ندادند و چهار

 و بعد از )7(عنبر در ميان هر يك دّري بر محمد التقي نثار آردند و او را بامدينه فرستاده

آن علماي اسالم را حاضر فرمود و چهارصد تن را برگزيد و از آن جماعت چهار نفر را 

آه بر فضيلت ايشان متّفق بودند اختيار آرد و گفت مرا بخلوت باشما مهّمي است بايد آه 

يك با خانه و منزل شوند و چون از قضاي حاجات و گزارد مهّمات فارغ گردند با هر

حجاب و تكّلف پيش من آيند، چنانكه فرمان او  دستارهاي سبك و لباسهاي سراي خود بي

بود ايستادگي نمودند و بخدمتش رسيده، هر چهار را بنشاند و بمصحف و طالق سوگند داد 

را از جواب بحّق و قول صدق مانع نيايد و همان انگارند بدانكه اّبهت و جاللت من شما 
                                                 

سيد ظهير الدين (اين ابيات از قصيده معروفه ابوفراس حمداني است در ذّم بني عباس . 1
 . گذشت204 و 92آه چند بيت از آن در صفحات ) 62 و اولياء اهللا ص 288صفحه 

 25آيه ) سورة البقرة (2قرآن سوره . 2
حمد اين قطعه شعر آه بضبط مناقب ابن شهر آشوب و عيون أخبار الرضا از علي بن ا. 3

 هستالف الخوافي است فقط در 
 اين بيت و بيت آخر را مناقب و عيون اضافه دارند. 4
 يا قبر اّنك: مناقب. 5
 تطهير: مناقب و عيون. 6
 هستالف فقط در » في الجمله در عهد مأمون«: از اينجا تا ابتداي جمله. 7
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 )1(السََّماِء اَألْرِض َوَلا ِفي در مجمع عرصات پيش خدايي آه َلا َيْخفي َعَلْيِه َشْيٌئ ِفي] آه[

ميگويند، همه اين دعوت را قبول آردند، بعد از آن برايشان سؤالها آرد و جوابها شنيد، آن 

نام نهادند، آسي را آه مطالعه فرموده باشد دفع شبهت بود بر ه رسالة المأمونيمناظره را 

الجمله در عهد مأمون اصفهبد ملك الجبال شروين فرو رفت و ازو دو پسر  في. آنچه نوشتيم

بتهنيت و تعزيت ونداد هرمزد آه پدر ملوك باوند بود بپادشاهي نشست و شهريار : ماند

نزديك ونداد هرمزد بشروين ] در آن[ا هم بخدمت او رفت و با همديگر موافق بودند ت

بنشست و بحكم آنكه شهريار را با بزرگي اصل و شرف حسب آه قارن رسيد و پسر او 

ملكًا عن ملك رسيده بود خصال پادشاهي و آداب ملك آرايي جمع بود و در رزم و بزم 

ش آمد، و باعزم و حزم، قارن بخدمت او شد و تشريف يافت و بعهد و امان با واليت خوي

اين خبرها بمأمون خليفه رسيد، پيش ايشان رسول و تشريف فرستاد و نبشت آه من 

عزيمت غزوروم دارم، بايد آه شما هر دو اصفهبدان بياييد، ايشان رسول را هر روز 

ببهانه و افسانه باز گرفته داشتند تا خليفه لشكر بروم برد، رسول را با بسيار نعمت آه داده 

انيدند و گفته اصفهبد شهريار بهيچ حال نتواند آمد اما قارن بخدمت پيوندد، و بودند باز گرد

بر اثر رسول قارن بسيج راه آرد و اصفهبد شهريار مدد داد تا بروم رسيد و بلشكرگاه 

خليفه بگوشه مخّيم ساخت، و قضا را آن روز مصاف داده بودند و مبارزان بميدان نبرد 

ويش را بر گستوان برافگند و سپر گيلي جمله در زر ناورد ميكردند، در حال اسب خ

گرفته بدوش آشيد و با مردم خويش روي بحرب نهاد و بطرفي از اطراف روميان حمله 

بردند و گروهي را برشكسته و بطريقي از بطارقه روم گرفته و از آن طرف مظّفر روي 

وده آه بحكايت باز بجانبي ديگر آورده و حشم آن جانب را نيز برهم زده و نكايتي نم

ميگفتند و مأمون در قلب لشكر خويش چشم بريشان گماشته و در هر لحظه سؤال ميكرد 

اند و آن سوار زّرين سپر در ميان نبود از آجا آمد، نزديكان او همه  آه آن قوم از آدام خيل

 و چون گفتند ما را نيز معلوم نيست و درين انديشه مانديم تا پياپي سواران بمدد ميفرستاد

انبوه قارن باآثرت و شوآت شد عنان مرآب را تيز آرد و اشارت فرمود آه در پس من 

يك مشت بتازيد، و خويشتن را بر قلب ملك الّروم زد و علم از جاي برداشت و بزوبين علم 
                                                 

 4آيه ) سورة آل عمران (3قرآن سوره . 1
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بدريد، مأمون از قلب خويش بدو پيوست، سپاه روم بهزيمت شدند و خليفه فرمود تا سوار 

ش او آوردند، همچنان باقزآگند و خود پوشيده پياده بخدمت مأمون رسيد و زرين سپر را پي

رآاب ببوسيد و خود از سرافگند و معلوم خليفه گردانيد آه قارن بن ونداد هرمزد است، 

خليفه جنيبه داد و برفرمود نشاند و بسياري بستود و چون فرو آمدند تشريف فرستاد، مدتي 

بتعريض و تصريح تمّني آردند آه مسلمانان شود تا در خدمت خويش داشت و بنوبتها 

مولي اميرالمؤمنين بنويسيم و طبرستان بتو سپاريم، قبول نكرد، عاقبت بعهد و استظهار 

بواليت فرستادند و اصفهبد شهريار بن شروين برو متغّير شد و از مواضع او بسيار 

 زيادت بود جز انقياد باديوان خويش گرفت، و بحكم آنكه اصفهبد را قوت و قدرت ازو

چاره نديد، شبي بخواب او را نمودند آه بر سر آوهي بلند شد و بول آرد، از آن بول او 

آتش پديد آمد و پراگنده گشت، جمله آهستان بسوخت و از آوه بدشت رسيد و بهر درخت و 

دي سوختي، معّبران را بخواند و تعبير طلبيد، گفتند از صلب تو فرزن صحرا آه فتادي مي

پديد آيد آه آوه و صحراي طبرستان را پادشاه شود اما ظالم و ناپاك و قّتال و فّتاك باشد و 

نام نهادند، مازيار اين خواب بجمله طبرستان منتشر گردانيدند، هم در آن سال پسري آمد 

منش و دلير و اهل تر  ها برو گذشت بالغ شد، از جمله فرزندان قارن او بزرگ چون سال

 قارن هالك گشت و مازيار بمقام پدر بنشست اصفهبد شهريار بن شروين طمع بود، چون

در واليت ايشان آرد و او را ميرنجانيد تا بدان انجاميد آه با يكديگر مصاف دادند، 

شهريار او را بشكست و واليت بتّصرف خويش گرفت، او بزينهار و امان پيش وند اميدبن 

آه مازيار را بگيرد و بند برنهد، نزديك من فرستد، وند اسفان شد، شهريار نامه فرستاد 

ونداميد از حكم شهريار نتوانست گذشت، مازيار را بگرفت و بندهاي محكم برنهاد، پيش 

شهريار فرستاد آه معتمدان خود را بفرستد تا بديشان سپارم آه نبايد آسان من او را از 

ن حيلت آرد و بندها برداشت و دست دهند، ايشان درين بودند آه مازيار بازنان موّآال

گفتند عبداهللا بن سعيد الحرشي ها متواري شد تا خويشتن بعراق افگند، و  بگريخت و ببيشه

اميري بود از آن خليفه بدو پيوست و او پدر او قارن و جّدش ونداد هرمزد را ميشناخت و 

رود آورد، تا بطبرستان رسيده بود، در حّق او مبّرت و مكرمت فرمود و بمحّل خويش ف

شد او مالزمت نمود و ازو دور نشد، و ببغداد مأمون را منّجمي بود  وقت آنكه ببغداد مي
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بزيست بن فيروزان نام، آه خليفه نام او معّرب آرده بود يحيي بن منصور خواندند و ذآر 

 روزي طالع مولود خويش مازيار در آستين نهاد و پيش او شد، )1(او رفت در مقّدمه آتاب،

سالم آرد و خواست برو عرض آند، بزيست التفاتي نفرمود و اصغاء روا نداشت تا يكي 

از آل حرشي آه با مازيار بود گفت او شاهزاده طبرستانست مازيار بن قارن بن ونداد 

هرمزد، منّجم چون ذآر پدران شنيد برخاست و عذر خواست و نسخه طالع مولود 

ه آن مشغول گشت، نظر مسعود و داليل اقبال و برگرفت و ببوسيد و بعد از آن بمطالع

قّوت طالع بديد، اميد خير درو بست و جاي خالي آرد و او را گفت اگر من ترا تربيتي و 

خدمتي آنم حّق آن شناسي و ضايع نگرداني و مّنت پذيري، مازيار آنچه شرط قبول 

د و روزها برين گذشت مواعيد و وفاي عهد باشد تقديم داشت و بر آن أيمان مغّلظه ياد آر

تا وقت فرصتي منّجم بخلوت حال مازيار و حكايت طالع مولود و آنكه ازو خيري بدولت 

تو رسد بر مأمون عرض داشت، فرمود آه او را حاضر آورند، بطلبش شتافتند و او را 

بخدمت حضرت رسانيده، خليفه پدر او قارن را روز مصاف روم ديده بود و شناخته، 

محمد مولي ني برو عرض دارند، مازيار اسالم قبول آرد و مأمون او را فرمود مسلما

، و ماهي چند برين آمد، اصفهبد شهريار ابوالحسننام نهاد و آنيت اميرالمؤمنين 

بود آه ابوالملوك است قارن بطبرستان درگذشت، فرزندان بسيار ازو بماند، يكي از ايشان 

ساماني اتباع او  ست و از تهّور و تهّتك و بيآه مهتر بود و بپادشاهي نششاپور و يكي 

بيشتر ازو متنّفر شدند و برگرديده و او را باز گذاشتند و پيش مأمون شكايتها از وي نبشتند 

آه آهستان او جمله باز ستاند، محمِد خالد از ضعف حال بمحمد بن خالد تا مثال نوشت 

م شد، آسي طلبيد آه براي مالش و خويش با او مقاومت نتوانست نمود، حال خليفه را معلو

استيصال شاپور بواليت فرستد، منّجم بزيست حاضر بود، مازيار را ذآر آرد و گفت 

موسي براي بندگي مواقف مقّدسه طالع او موافقست، مأمون بكهستان او را نامزد آرد و 

ول را بهامون، و خليفه بر موسي حفص خشم گرفته بود و او را از واليتي معزبن حفص 

آرده، پيش مازيار آمد و با او عهد آرد بر موافقت و مخالصت تا او را درخواست آند، 

چون با همديگر بطبرستان رسيدند بر مازيار خاليق جمع آمدند و بمّدت نزديك سپاهي 
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آراسته عرض داد و بطلب شاپور بپريم شد و با او مصاف داد و او را بگرفت و بسالسل 

ي فرستاد آه ظفر يافتم و او را بند آرد، شاپور چون بدانست و اغالل ببست و پيش موس

آه مازيار او را بخواهد آشت پنهان بموسي قاصد فرستاد آه مرا با دست خويش گيرد تا 

ترا صد هزار درهم خدمت آنم، موسي جواب داد آه طريق خالص تو آنست آه گويي 

د انديشه آرد آه ازين حال مازيار ام، و چون اين پيام دا مسلمان شدم و مولي اميرالمؤمنين

وقوف يابد و پوشيده نماند و معاهده ايشان را نقض و انحالل شود و وحشتي و فتنه توّلد 

آند، چون مازيار را ديد ازو باستنطاق سؤال آرد آه اگر شاپور اسالم پذيرد و صد هزار 

سخن نداد، از بود و جواب اين  درهم خدمت آند خليفه را چه گويي، مازيار خاموش مي

همديگر جدا گشتند آن شب سر شاپور بر فرمود گرفت و بامداد پيش موسي فرستاد، موسي 

برو متغّير شد و او از آن انديشه آرد آه بعوض موسي خليفه آسي ديگر را فرستد بقهر 

او، بعذر و استغفار پيش موسي آمد و خدمتيها آورد و عهد تازه آردند و چهار سال 

بعوض پدر بنشست و محمد بن موسي قرار بماند تا موسي فرمان يافت و طبرستان برين 

قارن بن مازيار ازو حسابي نگرفت و بكوه و دشت حكم او يكسان شد و برادر شاپور 

با جمله باوندان و مرزبانان رز ميخواست و فرشواد و مرزبان تميشه اصفهبد شهريار 

مون نبشته تا مثال رسيد آه مازيار ور گشتند و شكايت ظلم و تغّلب او بمأ برو آينه

بحضرت آيد، جواب نوشت آه من اين ساعت بغزو ديالم مشغولم و لشكر برگرفت، 

بچالوس شد و از جمله معارف و ارباب آن نواحي نوا بستد و بضرورت همه مطيع او 

 بايستند بود، خليفه بايست بمدارا و لطف او را بدست آورد، بزيست منّجم را آه مرّبي او

بود با خادمي خّاص از آِن خويش پيش او فرستاد تا او را بحضرت برند، مازيار ازين آگاه 

شد، هر آه بطبرستان زوبيني برتوانست گرفت بدرگاه خويش جمع آرد و يحيي بن 

روزبهان و ابراهيم بن ابله را تا بري باستقبال ايشان فرستاد و فرمود آه براه سواته آوه و 

ب ببيراه و شكستها آنجا آه بر اسب نتوان نشست درآورند و بمحنتهاي آالبذرجه و آندي آ

بسيار بعد اند روز چون بهرمزد آباد بدو رسيدند و چندان عدد خاليق و انبوه اجناس و 

اصناف آدمي بدرگاه او بديدند از صعوبت طرق و مهالك و بسياري عدد حشم ممالك او 

مت و لطف و حرمت ميداشت، عاقبت علل و شگفت ماندند، و مدتها ايشان را بناز و نع
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بهانه پيش آورد آه من بغزو مشغولم، بر اثر شما ساز خدمت آرده بحضرت رسم و قاضي 

آمل و قاضي رويان را با ايشان گسيل آرد و چون ببغداد رسيدند و دريافت مالقات خليفه 

شتند تا هر مّيسر شد ازيشان حال طاعت و سيرت مازيار پرسيد، بخالف راستي عرض دا

دو بيرون آمدند و قاضي رويان با وثاق شد، قاضي آمل ببارگاه توّقف فرمود چندانكه يحيي 

بن اآثم از پيش خليفه ببارگاه خراميد، نزديك او شد و گفت اميرالمؤنين علي رؤس المأل و 

 عاّمة الّناس خبر مازيار پرسيد و بحكم آنكه مقّربان حضرت و مالزمان ُسّده ُمنهيان و

دوستان او اند آنچه راستي بود نتوانستم عرض داشت و نيز نخواستم و روا نداشتم آه از 

آنكه آنچه حقيقت طريقت مازيار است باز ننمايم، بخدمت تو ميرسانم آه او  درگاه بگذرم بي

خلع طاعت آرده است و همان زّنار زراتشتي بر ميان بسته و با مسلمانان جور و 

مانا آه هرگز ديگر بمراد بدين آستانه رسد، يحيي بن اآثم قاضي را استخفاف ميكند و نه ه

گفت پس ترا آه نايب شرع باشي و قاضي با اميرالمؤمنين دروغ گفتن چگونه شايد و چون 

معلوم او شود آه دروغ گويي نه عزل تو واجب بود؟ از همان مقام درون شد و سخن 

لوت پيش خليفه برد تا حال عرض قاضي بمأمون رسانيد و بيرون آمد و قاضي را بخ

داشت، مأمون بر عزيمت روم ساختگيها آرده بود و براه ايستاده، قاضي را گفت ميبايد 

تر است، قاضي گفت بعد ازين آه او  ساخت تا وقت مراجعت من آه اين مّهم بر من عظيم

 وجهي را هر آينه خلوت من در خدمت تو معلوم شود مدارا بر نتابد، خليفه گفت جز صبر

 خليفه گفت )1(ديگر نيست، قاضي اجازت خواست آه اگر ما دفع توانيم آرد اجازت باشد،

و مازيار خبر رفتن خليفه بروم يافت، چون گرگ ضاري اهل [شايد، قاضي با آمل آمد 

 و ساري را بخوردن گرفت و مردم رويان از ظلم او بجان آمدند، با همديگر تعبيت )2(]آمل

خليل موده، بهر موضع آه او را عاملي بود جمله را آشته، و بفوح آمل آردند و موافقت ن

گفتند مهتري بود فرستاده او را يار و معين ساختند و در آن ناحيت نيز همان بن ونداسفان 

ها  روا داشته، اين خبر بساري بمازيار بردند، حشم جمع آرد و بآمل آمد، اهل شهر دروازه

 آورده و پيش محمد بن موسي شدند آه قاضي مازيار پيش ببستند و مردم رستاق را بشهر
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خليفه آمد و خلع طاعت او معلوم آرد و اجازت يافت آه ما او را بكشيم، محمد بن موسي 

قاضي را بخواند، بپرسيد، آنچه خليفه گفته بود و جواب شنيده باز گفت، محمد نيز يار 

رد و نمود آه مردم آمل و رويان و ايشان شد، مازيار در حال پيش خليفه ُمسرعي روانه آ

ثغر چالوس خلع طاعت اميرالمؤمنين آردند و محمد بن موسي را فريفته و ياور گرفته و 

علويي را بخالفت نشانده و شعار سپيد گردانيده، من بنده حشمي را براي قهر ايشان 

ار بود و در آن تاريخ شهر آمل را دو حص. برگماشتم، بر اثر انشاءاهللا خبر فتح فرستم

خندق، هشت ماه بمحاصره شهر مشغول بود و جمله رستاقها خراب شد از غارت و تاراج 

آه برادر او بود روز و شب بحرب و استخالص قوهيار بن قارن و قتل آه ميفرمود و 

شهر جّد مينمود و هر روز مازيار نبشته نبشتي پيش خليفه بشرح خروج اهل طبرستان و 

آِن محمد موسي هيچ نبشته نخواندي، برو متغّير شد و صورت بست  رسيدي و از )1(بخليفه

نويسد حقيقتي دارد، و حال چنان بود آه پدر محمد بن موسي را بشهر  آه آنچه مازيار مي

آند، مازيار  ها پيش آن شخص ميفرستاد تا او روانه مي ري خدمتكاري بود و از آمل نبشته

ن مرد را بفريفت و نوشته آه محمد بن موسي مردي آافي و فيلسوف را بري فرستاد تا آ

آوردند، بعد هشت ماه شهر آمل بقهر بستد و خليل بن  با پيش مازيار مي] )2(ميفرستاد

ونداسفان را آه از مذآوران واليت بود و ابو احمد القاضي  را بكشت و پيش خليفه فتح 

حال خروج و خلع نامه فرستاد، مأمون محمد بن سعيد را فرمود آه بطبرستان شود و 

طاعت بداند و معلوم آند آه اين علوي آيست و چون بطبرستان آمده، واقف گشت، 

بازنمود آه مازيار آنچه باحوال علوي نبشت دروغ بود، جز آن نيست آه ميان او و محمد 

 و محمد بن موسي نيز خدمتي نبشت آه )3(بن موسي خالفي ظاهر شده و فتنه انگيخته بود

مازيار حرب باجازت من آردند و قاضي آمل مرا چنان گفته بود، خليفه اهل واليت با 

ها بخواند بر محمد بن موسي خشم گرفت و مثال داد آه دشت و آوه طبرستان  چون نبشته

چون مثال بمازيار . بمازيار سپارند، و واليت محمد بن موسي بعد پدرش شش سال بود
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 و اعيان و منظوران و مشهوران واليت آوردند بشهر آمل منادي فرمود تا جمله معارف

آمل بمقصوره جمع شوند، و محمد بن موسي را نيز حاضر آرد و همه را از آن موضع 

در پيش افگند و او بدنبال ايستاده، ميبرد تا برودبست و هر يك را جداگانه بخانه موقوف 

ت ميرسانيدند تا فرمود و بر يكان يكان موّآالن گماشت از ذّميان و روز بروز مايحتاج قو

 بطبرستان رسيد، مازيار در )1(هم درين سال خبر وفات مأمون بنواحي روم بزمين قيدم

حال و ساعت مجوس را آه اتباع او بودند بفرستاد و آن جماعت را از رودبست با هرمزد 

آباد فرمود برد و هر يك را دو پاره بند برنهاد هر بندي سه حلقه، و قوت بر ايشان تنگ 

نيد و نگذاشت آه نمك دهند و بگرمابه برند تا چنان شدند آه محمد بن موسي و برادر گردا

 نماند، بيشتر عزيزان هالك شدند و )2(او را خالف حصير پاره و خشتي آه زير سر گرفتي

ها  آنچه مانده برين نسق بود، و حصارهاي آمل و ساري پست فرمود و بكهستانها قلعه

را نگذاشت آه بمعيشت و عمارت ضياع خود مشغول شوند ساخت و در همه ممالك آسي 

ها و قصرها و خندقها زدن و آار گل آردن گرفتار بودند و بجمله  اّال همه براي او بقلعه

طبرستان هر جاي آه گذر راهي نمودند اما صورت بستند آه شايد بود دربندي ساخت و 

او بيرون نتواند برد و بهر مردم نشاند براي محافظت تا آسي خبر ظلم و ناجوانمردي 

فرمان و جواز او شخصي يافتندي بفرمودي آويخت تا تعّدي او بنهايتي رسيد  دربند آه بي

 .آه پيش او و بعد او تا امروز نشان ندادند

 المعتصم با او بود بخالفت برود )3(و چون مأمون بگذشتگان پيوست برادر او ابراهيم

راسان احوال مازيار و بد سيرتي و نامسلماني او باز را بخعبداهللا طاهر بيعت آردند، و 

نمودند، پيش او رسول فرستاد و بجهت محمد بن موسي و برادر او شفاعت آرد، سخن 

 نشنيد و رسول او را جواب خشن گفت آه ازيشان خراج دو ساله طلب خواهم )4(عبداهللا

                                                 
قيدوم، باجماع مورخين وفات مأمون در آنار نهر بدندون از نواحي : ساير نسخ. 1
رسوس در ساحل بحرالروم اتفاق افتاده، چنين محلي آه در تاريخ طبرستان آمده در ط

 .جايي بنظر نرسيد
 گرفتندي: آذا در تمام نسخ، ظاهرًا. 2
آذا در جميع نسخ و اين غلط است چه باتّفاق مورخين اسم معتصم محمد و آنيه او ابو . 3

 .اسحق است
 بداهللامحمد بن ع: در جميع نسخ در هر دو موضع. 4
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 بن مصعب آه بدرگاه  حال او باسحق بن ابراهيم)1(آرد، رسول نوميد بازگشت، عبداهللا

خليفه او بود نبشت و بر معتصم عرض افتاد، مازيار بابك مزدآي و ديگر ذّميان مجوس 

را عملها داد و حكم بر مسلمانان تا مسجدها خراب ميكردند و آثار اسالم را محو 

 )2(اهل آمل باّتفاق ابوالقاسم هرون بن محمد را قّصه فرمودند نبشت بمعتصم. ميفرمودند

 :نبمضمو

 المؤيد المعتصم )4( المسّدد والكالي ألمسّود والراعي)3(بسم اهللا الرحمن الرحيم الي الوالي

العالمين و مستقّل آمال الّراجين من  اهللا، اميرالمؤمنين و خليفة رب باهللا والمنتصب في

ّلّية و  و أنفاق رزايا مقّلة، اسراء الّنقمة و سلباء الّنعمة، شدهتهم الب)5(أغراض باليا مظّلة

، يا اما بعدخذلتهم الجماعة فأصبحوالرحي األسرار طحناء و بأيدي الكفر رهناء، 

اميرالمؤمنين فأّن من راحة الّشاآي الّشكوي و بّث البلوي و استماع الّنجوي و حسبك من 

 بطاعة االمام، أبناء )6(خبٍر عيانه و من مّدٍع برهانه، نحن المّدرعون باالسالم، المأمونون

وة المهدّية والّدولة المرضّية ترّفهنا بها عيشًا مغضرا، و تمّتعنا منها دهرًا منضرًا، حّتي الّدع

 و أآدي، تّنمر فأردي من تكّل ألسن الوصف عن طغيانه، و )7(اذا استرجع ما أجدي، وناآد

 رآاب الّنعت عن عدوانه، فرعانا رعاية الذئب للّنقد، و شّردنا من بلد الي بلد، )8(تحسر

 و يسوسنا بعين الحمّية، فانقدنا ذّلا لطاعة )9(حنو علي أهٍل والولد، يهشّنا بعصا العصبّيةالي

 :اميرالمؤمنين و حفظًا علي بيعته و تأآيدًا للمعذرة اليه و استدعاًء للّنفير عليه فكّنا آما قال

 عليه عسي تشفيك منه العواقب اذا ما تعالي قادر لك فاصطبر

 و تجلب به شـّرًا عليك الجوالب   تضّرهالتصطبر ال] ان[فاّنك 

                                                 
 .پيشين. 1
هست، ساير نسخ فقط از دو قطعه شعر ضميمه آن قطعه اول را الف اين نامه فقط در . 2

 .دارند
 اللوالي: در اصل. 3
 الداعي: در اصل. 4
 مضلة: در اصل. 5
 المامون: در اصل. 6
 ونكاد: در اصل. 7
 محسر: در اصل: تصحيح قياسي. 8
 المعصية: در اصل. 9
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 قرع باب آفره، و نشر مطوّي امره، )2( الكفرفسفه،)1(حّتي اذا أبطره البغي فشره، و آبته

 طغيانه، و مّدها بسلطانه، )4( حبائل)3()؟(نصب شرك الحيل في مزدرع أمانه، و جفرها

 : آما قال القائل بغدره، و أسرنا بمكره واهللا خيرالماآرين، فأصبحنا)5(فقنصنا

 )6(      ................................. ] آذا؟[آّنا آقرية قوم لم تزل حبثا 

       مــن األمـاآـن حّتـي قـُّدر الحـول يعتامهــا رزقهـا مـن رّبهـا رغــدا

       والبـاآيــات علـي أبنائهـا الّثكـل فـأصبحــواالتـــري اّال مسـاآنهــم

 احسن عزاًء علي البلّية و أسمح قيادًا الي المنّية من يافع تبكيه اّمه و يتيم يرثيه فلم ترعين

 الّثري أقدامهم و يسلب األسار )8( هّمه و شيخ بّيضه غّمه، ُحفاة يرزخ)7(عّمه و غريب نّجذه

 و مّيتهم )10( مطابق الموت و مضايق الفوت، حّيهم مخزون)9(افهامهم حّتي اذا استودعوا

 )12( ليومهم و اعصوصبوا)11(فاستوثقوا] آذا؟[ون وهللا المقادير آيف حّد بهم غير مدف

لحينهم، غارت عقولهم الغتياله و ضاعت روّيتهم ال حتياله و آان امراهللا قدرًا مقدورا، و 

وامتروا أخالف عدله و استمطروا ] )13(فهاهم تضّرعوا الي اميرالمؤمنين[امرًا مسطورا 

 )14(: بعهداهللا مقروناعارض فضله بوفائهم عهدًا

      اساري الي الّلّفور ُقلف األساور  غـداة يسـوقكم)15(و قائلـة جـرتـم

                                                 
 اآتبه:  اصلدر: تصحيح قياسي. 1
 فسقه،: در اصل. 2
 تصحيح اين آلمه ميّسر نشد، . 3
 حال: در اصل. 4
 فامصا: تصحيح قياسي، در اصل. 5
را نوشته بخيال آنكه » شعر«اين مصراع در اصل نسخه نيست و بجاي آن آاتب آلمه . 6

 .قطعه از بيت بعد شروع ميشود
 نجوه: تصحيح قياسي و در اصل. 7
 سي، در اصل، يرسخايضًا تصحيح قيا. 8
 استردعوا: در اصل. 9

 محزون: در اصل. 10
 فاستوسقوا: در اصل. 11
 اعضواصبوا: در اصل. 12
ايم ظاهرًا  اي آه ما از خود بر متن افزوده اي قريب بجمله از اين محل مختصر جمله. 13

 افتاده است
 نيستالف از ابتداي نامه تا اينجا در هيچيك از نسخ ديگر بغير از . 14
 حرتم يا صرتم: ذا در جميع نسخ، ظاهرًاآ. 15
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      بنـوقـارن فينــا طحيـن الـّدوائـر لعمرك لوشئنا امتنعنا و أصبحت

      لمعتـصـــم بـاهللا للــّدين نـاصــر ولكــن وجــدانــا اهللا آآــد بـيعــة

      نعم ولذي األمر الكرام العناصر كـم و رسـولـهفـقــال اطيـعــوا رّب

      فمن ينقض األيمان أخسر خاسر وال تنقضوا األيمـان من بعـد عهد

      أنــا اهللا جّبـار الملـوك الجبـابـر و َاْو فـوا بعهدي ُاِوف بالعهداّنني

 ساء حرائرن من] آذا[     و آمال امر )1(و انـّـا وطدنــا بـاالمــام رجـائنـا

      و ليــس اميـرالمؤمنيـن بجــائـر أيــرضـي أميرالمؤمنين بمـا نـري

 جرائر الهدي من      اليهم سوي دين أيجعلنا نهـب المجـوس و مـانـري

      آفـــوٍر لنعمــاء الخليـفـة آـافــر تـنّبــه أميـــَرالمــؤمنيــن لخــالــٍع

      ُسالفـة مـوت من آؤس البواتـر يذقفـان ينج مثـل المازيـار و لـم 

      و أخلــق بـرعـٍد أن يغــّب بماطر فـأخلــق بحبـلـي أن يـدّب جنينهــا

      بزقت بها في مفعم البحـر زاخـر و مـا هــو فـي آّفيـك اّال آبـصقة

      أري رأسه تاجًا لرمح ابن طاهـر  مازيــار آـأّننــي )2(و اّنــي االقــي

      أتته بمـا يهوي صروف المقـادر ذا دلـفـــت رايـــانـه نحــو بلـــدةا

 :شعر آخر

 تـغـّيــــرا] ؟[    لـّمـــا تـغّيــــر دايـمــوه   فتنّكــرا)3(بكــر الـزمـان بـذئبــه

 )؟()4(و ارسل مرسلوها حرا] ؟[    حنت ابلــغ اميــر المــؤمنيــن رســالـة

     مـن مـــازيـــار و أّملـــوك لتنصـــرا )5( بطاعتك األذيمـن عصبٍة نالـوا

     عـــــدل تـــــراه منجـــدًا او مغــــورا  الّرجاَء بحبل عدلك اّنه)6(ناطـوا

  المنكرا)1(فيه وتعصي  الهدي)7(    تثني أنــت األمـان مـن الّزمان و ذئبـه

                                                 
 و انا وطقنا باالمام رجاؤنا: در اصل. 1
 ، متن بر طبق متن ترجمه مرحوم براون تصحيح شد]آذا؟[شعر االمامي : در اصل. 2
 بزينه: تصحيح قياسي، در اصل. 3
 حّسرا يا حترا : شايد. 4
 روي: در اصل. 5
 تا هوا: در اصل. 6
 يثني:  اصلدر) ؟(تصحيح قياسي . 7
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 اقـــام سيـفــك فـاستقـــام األزورا    و  )2(أربيــت باالحسـان آـــّل محّســـن

     أضحــت خــالًء مـن سمائـك معفـرا فعــالَم طبــرستـان منـك َخصيـًة

 )3(    و أري ابــن قـارن قـداجّد و َشّمرا شّمـر فـأّن الّسيــل قـد بلـغ الّزبي 

 ـثــمــرا     أخـلــــق بــه متــّو ردًا أن ي انــّي أري شجـرًا تــو ّرد فـرعـه

     و بـــروقهـــا فجــديـــرة أن تمطــرا و اذا الّسماء تمّخضت بـرعودها

     ال نـسـتـطـيــع تـقـّدمـــًا و تــأّخــــرا  بيـن نـاري فتنة)4(و لقــد نـرانـا

     يــا ابــن الّرشيــد عديـده فاستكبـرا مازيار و غـّره] آذا؟[عاف الحيوة

     لـهــالآــه والبـغــي قـدمـــًا أبطـــرا )5( الّشـّقـي فقــادهالبغــي أبـطـــره

     مستقدمــًا مـن يـومـه مـا استـأخـرا آذبتـك نفسـك أنـت باحث حتفه 

 )7(    عينــاك سـوًأ عاثـريــن و عثيــرا  وال رأت)6(بأبـي و أّمي لـو رأيت

  بحـّي ابــٍن يمــوت فيـقبــرا    ثكلــي مــن يـافـــع تـبـكـي عليــه اّمــه

     َبلــه الـّسمحــة زيـنــًة و تــّوقــــرا و مشـايــخ زهــر رأيــت عليهــم

 ]؟[    مثــل الغضـا البـّرّي الم فعشــرا تتحـّرك األرواح فــي اجســادهـم

  موتًا أحمرا)8(    فسقـوا بكأس األمر غــادا هــم ساقـي المنـايـا غـدوة

     ُجهـد الحـزيـن اذا بكـي أن يعــذرا  البكــاء عليهــم لـذوي البكـاقـّل

  للمنّيـة معشــرا)9(    سيـقــوا بـاهــل ال َتعـم عينـك هـل رأيت آمـعشـٍر

     بــل آـان يـومــًا بـالبــالِء مقــّدرا )10(صـّب البـالء عليهـم فتجـّرعـوا

 َشــَرّك الّردي خيـطًا ألــّم فـدّمـرا     قّرت عيون الّشرك اذ نصبت لهم

                                                                                                                   
 يعصي: در اصل. 1
 و هو: تصحيح قياسي. 2
 اشمرا: در اصل. 3
 ارانا: در اصل. 4
 فعارة: در اصل. 5
 لواريت: در اصل. 6
 عشرا: در اصل. 7
 )؟(آذا في األصل . 8
 ]آذا[آذا في األصل . 9

 يتحرموا: و باألصل. 10
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     بـاألمــن مــن بالمـازيــار تمــّزرا )1(تـا هللا لـوال بيعــة لـك لـم يؤب

  مغضرا)3(عيشًا  فعاش)2(    ذل الّثراء آـم للحـــوادث مــن مقــّل معـــدم

 ]آذا[    من بعدما آان األعّز األنصرا آم قـد اّذل الـّدهــر مـن ذي عـّزة

 )4(    غــدرًا فيـابؤسـًا لــه مـا أعـدرا استـرجـع الـّدهـر الـّذي أعــطاهم

 :تا از دارالخالفه جواب نوشتند

 من المسلمين، سالم عليكم فأّن )5(من المعتصم باهللا اميرالمؤمنين الي من بطبرستان

الّداني في علوه، الّذي بملكه اميرالمؤمنين بحمداليكم اهللا الّذي ال اله اّال هو، العالي في دنّوه، 

اما توّحد، و في سلطانه تفّرد، و نسأله الّصلوة علي محمد و آله األتقياء و ساير األنبياء، 

، فقد بلغ اميرالمؤمنين ما نعّتم و فهم ما نطقتم و فقه ما نسقتم من امثالكم المّوشحه بعد

سالم و رغبة في دارالسالم و فردتم لال] آذا؟[بأشعارآم، و استيقن اّنكم تمّسكتم ببيعة نرسنا 

من حندس العمي الي ضياء الهدي و نشرتم طاعة الخليفة و طويتم عصيانه طّي الّصحيفة 

فبغي عليكم األشر الّطاغي البطر الباغي في ذويه الّذين رفضوا الّدين و منهاجه و احمدوا 

غيان فهم من حصون الّط] آذا؟[ مالبس األيمان ولبسوا مساوي )6(نوره و سراجه و خلعوا

 خرجوا و في شجون الفتنة ولجوا و الي الخروج والّضاللة عّرجوا فعموا في )7(المحنة

حنادسها و ارتقوا قلل الجهالة و علوا َغْرب الّضاللة و اوقدوا نارالفتنة و اخمدوا ضياء 

فعّز علي يرجع الوبال، ] آذا[فماذا بعد الحّق اّال الّضالل والي الموازين ] آذا؟[الحسنة 

اميرالمؤمنين ان صرتم اهداف المنايا و اغراض اباليا و ذلك اعظم الّرزايا و ما ينتظر 

األسالم شكرا، و ذآرتم  العسر يسرا، فأحدثوا علي الفرح اّال عند نزول الّترح و اّن مع

ألميرالمؤمنين اّنكم صرتم للمنايا اغراضًا و للباليا اعراضا فكم من غرض بقَي بعد نفاد 

                                                 
 لم يأب: در اصل. 1
 بالّثناء: در اصل. 2
 عيش: در اصل. 3
هست با جواب نامه از معتصم آه آن نيز باستثناي قطعه الف قطعه نيز فقط در اين . 4

 .شعر مندرج در آن از ساير نسخ افتاده
 .طبرستان: در اصل. 5
 خلفوا: در اصل. 6
 المحبة: در اصل. 7
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 و وتر أنقطع علي قوس رام، و عارض انقشع بعد ِرهام، و ذآرتم اّنكم صرتم )1(هام،س

ُاسراء الّنقمه و ُسلباء الّنعمة، فرّب اسيٍر آان علي اآلسر و باًال، و مسلوٍب ُرزق اضعاف ما 

سلب ماال، و آم بلّيٍة خيفت أن تدوم دهرا فما دامت شهرا، و ذآرتم اّن الّطاعة أبلتكم و اّن 

 العافية من ساعته، و ذآرتم اّنكم صرتم )2(جماعة خذلتكم فمن ابتلي بسبب طاعته دارتهال

ُرهناء بأيدي األسر و ُطحناء لرحي الكفر فلعّل اهللا أن يديرها علي الباغي بانقضاء اجله و 

 عيشه و فناءها تدمير جيشه و ماءها زوال ملكه و )3(عاقبة سوء عمله فيجعل بناءها منقرض

بال هلكه و قطبها انقالب دولته فالّرحي يدوم تنّقلها فيومًا يطحن حنطة غنّي رائس طحنها اق

 فالّد هر ينقلب )4(و يومًا يطحن ُذرة فقير بائس، و آم من ساٍق شرب و الحقه الّسكر بذمائه،

من حاٍل الي حال والّزمان يختلف بآجال و اعمال، ذآرتم الميرالمؤمنين مختصب مراتعه و 

 من محلة الّشكوي و مظّنة البلوي الي مواطن الّرضي و مساآن الهدي باذن اهللا )5(سير حلكم

و مشيئته، والّشكوي نوعان نوع ُيقدَر علي تغييره عاجًال و نوٌع ُيحتاج الي تدبيره آجًال و 

ذآرتم ألميرالمؤمنين اّنكم باالسالم مذآورون و بسبب الّطاعة مجتمعون، فقدا آتسبتم بذلك 

] آذا[ العذر و عند اميرالمؤمنين طول الّشكر، و ذآرتم اّنه بعد نعماتكم االدبار عنداهللا صدق

 و ذآرتم اّن )7( من لّذاتكم اآلثار فربّما آان اّول العيش غضارة و آخره ُخشارة،)6(و درس

الّراعي رعاآم رعاية الّذئب للّنقد و الّذئب اذا ُامكن خان و اذا ُمنع بان والّساعي معاتب و 

 :ي معاقب آما قال الّشاعرالباغ

 تـوّقـع لــه الحـرمــان فهــو معـاقـب مـتــي مــا بغـي بــاغ عـلـيــك بجهـلــه

 و لو بعـد حيـن اّن ذا الّصبـر غـالـب و ذوالّصبـــر منصـــور سينصــر مــّرة

 )8(و اّن الهمـام الحـّر للـّذحـل طـالـب والّذحل يّتقي] آذا[و قد يدرك المدخول

                                                 
 سهم: تصحيح قياسي، در اصل. 1
 زارته: األصل و لعّله آذا في. 2
 متعرض: در اصل. 3
 .شكر بدمائهالحته ال: در اصل. 4
 سيرحلك: در اصل. 5
 دوس: در اصل. 6
 .جنازة: در اصل. 7
 .غالب: تصحيح قياسي، در اصل. 8
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 ]آذا[فــاّن الـه الحــّق ال شـّك آيــب فـال يـكـسـبـّن الـّشــّر مــن آـان عـاقـًال

و ذآرتم اّنه شره حّتي ضري َو سفه حّتي قوَي فما ُيصطاد الّذئب اّال اذا شره وال ُيخلع 

 تمام الجهل )2( و حمله علي ذلك)1(الّراعي اّال اذا سفه، و ذآرتم اّنه نصب لكم َشَرك الحبل

 انفلت من القانص و مخفوض اجترأعلي )3(خدعكم مكرا و اقتنصكم غدرا، فّرب مقنوسف

 لكم )4(الخافض فعسي اهللا أن يقلع شرآه فاجعلواحصن املكم ملجا يسّبب اهللا منجا و يجعل

 :مخرجا فقد يرجي الّنصرة مّمن امكنته القدرة آما قال الّشاعر

 أعــدي عــدّو لكــم قـــد غـــّره األمــل تــوّقعــوا نصــرة ان آـــان يقصـــدآـــم

 قــــد و آـــّل اهللا اذ أغـــواهـــم رجـــل آـمـــا بـقـــوم ثـمـــود فــي مـديـنـتـهــم

 )5(لرّبهــــم ناقــًة والّديـــن مـا قبـلـــوا ُيــدعـي قــــــُدار فـلـّمـــا اّنهــم عقــروا

 )6(فأصبح القـوم صرعي ما لهـم َزَجـل  اهلكهم]آذا؟[و آّذبوا صالحًا ذوالقوس

 ]؟[صــاروا الـي حـرهـم مالهـا شغــل اذ صـــاح جبــريــل يــومــًا فـي محّلتهم

و شيوخ مكبولين و آهول مغلوبين و ايتام مقتولين فحزن ] آذا[و ذآرتم امر ُشّبان مخزونين 

ا جعلوا للّسهام اغراضا فقد وردوا من لذلك اميرالمؤمنين و سأل اهللا صبرًا جميال فان يكونو

 فمن مات منكم فقدار تحل من ورطة و من )8( و ُاسكنوا من الجنان رياضا)7(الّشهادة احواضا

عاش منكم صارالي غبطة و ذآرتم ألميرالمؤمنين اّنكم رجوتم ان تجتنوا ثمرة عدله فسوف 

 العقل و لونها الّنبل و طعمها يهّزلكم من عطفه اشجارا، فيسقط لكم من فروعها اثمارا مّسها

 : هولكم آما قال الّشاعر)10( ذلك يتحّقق قولكم و يسكن لدي األمن)9(العدل فعند

 عّدو شديد البغي اجور جائر       اجيبوا الي الموت الّذي ساقكم لـه

                                                 
 .الحيل: در اصل. 1
 .فلك: در اصل. 2
 .منقصوص: در اصل. 3
 .جعل: در اصل. 4
 .والدين قتلوا: تصحيح قياسي، در اصل. 5
 .رجل: در اصل. 6
 .اعواضا: تصحيح قياسي، در اصل. 7
 .حياضا: لدر اص. 8
 .فعقد: در اصل. 9

 .لذي االمرو: در اصل. 10
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 و ينصرنا ّرٌب لنا خير ناصر     فاّن اله الّناس عوٌن يعيننا

 رماآم بجند فوق خيل ضوامر    )1(و اّن اميرالمؤمنين فقائد

 )2(من الّطير سرٌب آلِّ طرف آطائر            آاّنهم ُاسد معار خيولهم

 ]آذا[علي الّدين قدير ديكم آّل آافر  فليتكم يا صفوتي من رعّيتٍي

 و اصحابه اهل الّذنوب الكبائر و ان ينُج مّني المازيار فسوءًة

 )3(مراء من دم فاجرصباغتها ح و ُالبسه من آسوة القتل جّبة

 )4(فقد استيقن اميرالمؤمنين اّنكم بالّصواب نطقتم و في جميع ذلك صدقتم و اخفيتم اآثر مّما

ابديتم و حّق الخليفة رعيتم و باالمام استعنتم و ايجاز الكالم استعملتم وااليجاز احسن شيء 

مؤمنين لـه عبد ال يملك ال حد  والمستعان اهللا العلّي القادر و اميرال)5(اهنأ فيء] آذا[والحالل 

نفعًا وال ضّرا وال خيرًا وال شّرا اّال باذٍن من خالقه فيسأل اهللا صبرًا جميال علي الّنصرة 

 )6(دليال والّصابر منصور والّطاغي مقهور و يعاقب الباغي ولو بعد حين و يصطاد الحّية

افضل األعمال ما عليه الجماعة و برفق ولين، واعلموا اّن حّق االمام علي الّرعّية الّطاعة و 

من بغي علي اآلخر اهانه اهللا و ما آان ألميرالمؤمنين علم بما اخبر تموه فقد انتبه لما ُنّبه و 

أنبه لذلَك مِن قبله من جنده و مواليه و ساير رعاياه و استعان باهللا و توّآل عليه و رغب 

رالمؤمنين من محّلة البلوي و جوار الّذّل و الّنصر اليه فاّن الّظفر من اهللا و سير حلكم امي في

 والخمول الي الّرجاء و الّرغد و )7(االّتضاع سجونه الي ديار العّز وحصونه و يرفعكم من

الفسحة، والّنصرة ليست بيد األمام اّنما هي بيد الخالق العّالم و الّتوفيق به والقّوة لـه و 

اّلذين ] آذا؟[ آما امكنه من الّطغاة من اهل غور اميرالمؤمنين يسأل اهللا أن يمّكنه من البغاة

 علي اهل الّروم اّلذين حبسوا المسلمين )8(حبسوا األتاوة و أظهروا العداوة و آما سّلطه

                                                 
 آذا في جميع الّنسخ. 1
 لطائر: در اصل. 2
 هستالف از جواب معتصم فقط اين قطعه شعر در ساير نسخ غير از . 3
 ما: در اصل. 4
 فره: در اصل. 5
 الجّنة: در اصل. 6
 االرضاع: تصحيح قياسي، در اصل. 7
 سلط: در اصل. 8
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فأنقذهم اهللا باميرالمؤمنين و أّيده فرحًا مسرورًا و مستبشرا منصورا و ما نال ذلك 

 و )1(ول اهللا الّذي هداه و امّدهاميرالمؤمنين بجنده و تبعه و ملكه و سلطانه بل يح

اميرالمؤمنين و آّل لمحاربة العّدو الّذي، بازائكم و بين ظهرانّيكم عبداهللا بن طاهر مولي 

اميرالمؤمنين فعقد لـه لواءه األحمر و قّلده سيفه األزهر و جعل لـه ِطرفه األشقر فقدم 

عند اميرالمؤمنين امّده و ان خراسان في جيش لهام و طبول و أعالم فان احتاج الي مدد من 

احتاج الي مال ارفده واهللا المؤّيد بنصره و امكنه اهللا من الّذين عصوا رّب العالمين واهللا 

ناصر اميرالمؤمنين و عليه فليتوّآل المتوّآلون فان آان فيما اجابكم اميرالمؤمنين بغي او 

غافر الّذنب و قابل الّتوب شديد آبر اوتيه او فخر فليستغفر اهللا اميرالمؤمنين من ذلك اّنه 

العقاب ذوالّطول ال اله اّال هو اليه المصير ليس آمثله شيء و هو الّسميع البصير، و آتبه 

 )2(.محمد بن عبداالملك

چون معتصم از حال مازيار واقف گشت جواب فرمود نبشته عبداهللا را آه بطبرستان شود 

يش الحسن بن الحسين را پيش خليفه فرستاد و و او را با دست آورد، عبداِهللا طاهر عّم خو

درخواست آرد تا از جانب عراق او را مدد دهد، محمد بن ابراهيم را با عّم عبداهللا گسيل 

آردند، چون لشكر خراسان بتميشه رسيدند جمله آهستانها را لشكر گرفته بودند و اهل 

وسته تا بهر موضع آه مازيار واليت مازيار را باز گذاشتند و بعبداِهللا طاهر و عّم او پي

بردند، عاقبة األمر گرفتار آمد و عبداهللا او را در صندوق بست  فرود آمدي ناگاه بسر او مي

 .آه بجز موضع چشم هيچ گشاده نبود و بر استري نهاده روي بعراق آورد

روزي در راه عراق مكاري استر را مازيار گفت مرا خربوزه آرزو ميكند هيچ تواني 

ن خربزه آوري، موّآالن او پيش عبداِهللا طاهر شدند و اين سخن گفته، برو بجهت م

بخشايش آورد و گفت شاه و شاهزاده است، بفرمود تا صندوق بگشادند و او را با بند 

داد و  بريد و بدست خويش بدو مي بمجلس او آورد و بخروارها خربزه پيش او نهاد و مي

لطاني رحيم است و من شفيع تو شوم تا جريمه تو گفت هيچ غم نخورد آه اميرالمؤمنين س

عبداِهللا . در گذراند و با واليت فرستد، بزبان او بيامد آه انشاءاهللا عذر تو خواسته شود

                                                 
 يدها: در اصل. 1
 .هستالف اين نامه چنانكه يادآور شديم بغير از قطعه شعر اخير فقط در . 2
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طاهر را اين سخن او عجب آمد و گفت هرگز خليفه جز آشتن او نخواهد، او بكدام وسيلت 

ا نان داد و شراب فرمود آورد و عذر من تواند خواست، اشارت داد تا خوان نهادند، او ر

مغّنيان ظريف آورد و نشاند و مجلسي آراسته بانواع تّكلف ساخت و مازيار را ساعت بعد 

اميدهاي قوي داد و شرابهاي گران برو پيمودند تا مست اليعقل شد و عبداهللا دفع دور 

فت آه عذر شراب از خود ميكرد، تا بوقتيكه عقل دزديد ازو پرسيد امروز بر لفظ شما ر

ترا خواهيم اگر مرا بكيفّيت آن مستظهر گرداني نشاط و قّوت دل زيادت شود، مازيار گفت 

روزي چند ديگر معلوم تو شود، گفت آخر چگونه، اگر سببي داني تا من ترا ازين صندوق 

فايده برهانم، و بعد مؤاآله و مشاربه برعايت حقوق قيام نمايم، گفت با من  و تعذيب بي

 بن )1(بايي خورد، عبداهللا سوگند خورد، مازيار گفت بداند آه من و افشين خيذرسوگند 

ايم و قرار داده بر آنكه دولت از عرب  آاوس و بابك هر سه از دير باز عهد و بيعت آرده

بازستانيم و ملك و جهانداري با خاندان آسرويان نقل آنيم، پريروز بفالن موضع قاصد 

ي در گوش گفت، من خوشدل شدم، عبداِهللا طاهر گفت چه بود افشين بمن رسيد و مرا چيز

آنكه ترا اعالم آرد، مازيار گفت نگويم، بتمّلق و تواضع الحاح آرد تا مازيار گفت 

سوگندي ديگر بخورد، عبداهللا سوگند خورد، مازيار با او در ميان نهاد آه بمن پيام آورد از 

ان او هرون الواثق و جعفر المتوّآل را افشين آه فالن روز و فالن ساعت معتصم و پسر

هالك خواهيم آرد، عبداهللا شرابي چند بدو فرمود داد تا مست طافح گشته، و او را 

برگرفتند با موضع او برده، در حال مالطفه نبشت بمعتصم بدين خبر و آنچه رفته بود، و 

ساخته بود و آبوتران روانه آرد، چون نبشته بخليفه رسيد در آن روز افشين مهماني 

هرون و جعفر را دعوت ميكرد آه بخانه او شوند، معتصم گفت ايشان رنجورند من بيايم با 

پنجاه سوار برنشست و رفت، افشين سراي خويش بياراسته بود بديباجهاي مّرصع و 

طارمها زده و صد تن را از سپاهيان تعبيه آرده تا چون معتصم فرو نشيند از جوانب 

 رسيد، افشين گفت تقّدم يا سّيدي، توّقف )2(روبندند، معتصم بدِر طرزدرآيند و شمشير د

آرد و گفت فالن و فالن آجايند، معتمدان خويش را بخواند و فرمود آه شما درون شويد و 

                                                 
 وحيدر: در اصل. 1
 )تاج العروس(الّطرز بيت الي الّطول فارسي معّرب و قيل هو البيت الّصيفي . 2
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او همچنان بيرون در ايستاده بود، از آن هندوان يكي را عطسه آمد، خليفه دريازيد و ريش 

 آه الّنهب الّنهب، چون هندوان شنيدند در هرب و افشين بدست گرفت و آواز برآورد

اضطراب آمدند، معتصم فرمود با فرزندان و متعّلقان او را حاضر آوردند و آتش در آن 

سراي فرمود زد، غالمان ريش افشين از دست خليفه باز گرفتند و او را بسالسل و اغالل 

 ازو پرسيدند آه خلع طاعت چرا بسته با دارالخالفه آوردند و ميداشتند تا مازيار برسيد،

روا داشتي، گفت شما مرا واليت طبرستان داديد مردم عصيان آردند، بحضرت باز نمودم 

جواب آمد آه با ايشان حرب آنيد، خليفه فرستاد آه آن جواب آدام آس نبشت، مازيار گفت 

د چندانكه جانش افشين، فرمود تا فقهاي بغداد را بياوردند و بفتوي ايشان اّول حّد فرمود ز

برآمد و بعد از آن جّثه او را بحظيره بابل بردار آردند و در مقابل او ناطس رومي 

و پادشاهي مازيار بدست و آوه طبرستان . صاحب عّموريه را و افشين را بآتش بسوزانيد

والحسن بن الحسين بن مصعب  افتاد )1(هفت سال بود و بعد ازو آهستان با بنداربن موزه

اِهللا طاهر را بپادشاهي طبرستان پديد آوردند، بسيرت پسنديده و خصال نيكو و عدل عّم عبد

شامل و انصاف آامل اطراف واليت مضبوط گردانيد سه سال و چهار ماه و ده روز حكم 

ايالت او نافذ بود و محمد بن ابراهيم را مسّبب و مستخرج اموال مازيار گردانيده بود و 

الحجه سنه سّت و عشرين و مأتين  هالك آرده بودند، در ذيبسيار آس را بدان حوالت 

بطبرستان آمد، يك طاهر بن عبداهللا بن طاهر الحسن بن الحسين فرمان يافت و بعوض او 

سال و سه ماه پادشاهي او را بود تا از خراسان خبر وفات پدر او عبداهللا رسيد برادر 

 هفت سال پادشاهي آرد، و عّتاب بن خويش محمد بن عبداهللا را بنشاند و او بخراسان شد

 : اين قصيده گفت، شعر)2(بود، الورقاء الّشيباني با طاهر بن عبداهللا بطبرستان مي

           َو َاْنـَواِرَها اْلَحَسَنــاِت اْلَعَجـْب ِاَذا َمـا الِجَبـاُل َأَتـْت ِبالنََّبـاِت

    ِبَمــا َلْيــَس ِفيِهــنَّ َاْو ُيْجَتـَلـْب        َأَتـْت َطَبـِرْسَتـاَن ِمـْن َبْيهـُـنَّ

 )1(َعـِديـٍد َلِجــْب َجْحَفــٍل ِذي  ِفي)3(تـَـَورََّدَهــا َطــاهـِــٌر بـِـاْلُجنـُـو     ِد

                                                 
 موني: ب. 1
 .هستالف از اينجا تا آخر قصيده فقط در . 2
 ظاهر بالجنوب: تصحيح قياسي و در اصل. 3
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           َو َذلَّــَل ِمـْن َاْمـِرِهـْم َما َصُعْب فـَـَأْحَمــَد ِنيـــراَن آفـَّـاِرهـَــا 

           َو ِفي َبَلــٍد ِذي َصـِبيـٍب َهــِدْب اْلِجَباِل اْلُوُعوِر  ِفيَو َداَر ِبِهْم

  ِفيِه َطْوُع اْلَغَما ـــــــــــ ِم َواْلَغيـْـُم َطــْوُع ِريـَـاٍح َتُهـّب)2(َتَري َنْمَيشُه

 ـّب َتُص)3(          َو َسْوَداَء َذاَت َعَزاٍل َفَبْيَضاَء َقْد َاْفـَرَغـْت َمـاَءهـا

           َدحـَـْت َفْوَقُهـْم َآاْلَعــُدوِّ اْلَكِلـْب َيـخـَــاُف الـرَّجـَـاُل َاَذهـَــا ِاَذا

           سـِــــَلاَح اللُُّبوِد ِاَذا َما اْنَسَكْب َفَتْلَبـُس فـَـْوَق ِسَلاِح اْلحـِديـِد

  ُسُيوُفُهُم ِفي اْلِقَرْب)4( َتْصَدا          َو َفـَتْجلـُـو َاِخـلـَّــَة أْسيـَـاِفـهـِـْم

           َبـِريـُق َصـَواِرِمِهـْم َتْضَطـِرْب َآــَانَّ ُبــُروَق َغمـَـا َمـا ِتَهـا

           َحـِسـْبــَت َسَحــاَبـَتــُه َتْنَتـِحـْب ِاَذا الـرَّْعــُد نـَـاَح ِبـَأْرَجاِئهـَا

           َفِطــْرٌف َيِخـرُّ َو ِطْرٌف َيِشـّب ْحِتَهاَت اْلَخْيَل َيْقِمُص ِمْن َتَري

 الَوْحِل ِمْنَهاالرَُّآـْب           َوَتْرُسُخ ِفي  ِبـَأْعَطاِفَها)5(َيُجـذُّ اْلُغُصـوَن

           َفَقـْد ِصْرُن ُيْسَبْقَن َبْعَد اْلَخَبْب َآـَأنَّ َعَلْيَهــا غـِـَلاَظ اْلُقيـُـوِد

           َو َلا َزْجــُرَهـا ِبَهــَلا َاو ِبَهــْب  ِبُمْطـَلَقـٍة ِبـالّسيـاْطَو َلْيَسـْت

           َفـَقـْلــٌب َوقـُـوٌر َو َقْلـٌب َيِجـْب َو ُفْرَساُنهـَـا ِفي ُنحـوِر اْلَعُدوِّ

 يـٍم ُتَسـّب          َآـَفــْزَعـِة َنـْفـٍس َآـِر َلـُه َفـْزَعـٌة ِعْنَد َوْقِع السَِّلاِح

محمد بن عبداهللا ببغداد شد، سليمان بن عبداهللا را ] و ماتين[و در صفرسنه سبع و ثالثين 

بطبرستان پديد آوردند، دو سه سال زندگاني باحتياط آرد تا در سنه اربعين و ماتين از 

دبيران مرو منصور بن يحيي گفتند بوزارت بنشاند، بواليت بدعتها احداث فرمود و مال 

اليت بدست مستأآله باز داد، طاهر بن عبداهللا را اين حال معلوم شد آن وزير را معزول و

 .فرمود و محمد بن عيسي بن عبدالرحمن را بوزارت خويش اختيار آرد

الجبال فرستاد  معتصم درين سال خادمي را از آبار درگاه پيش اصفهبد قاربن شهريار ملك
                                                                                                                   

 .تصحيح قياسي، در اصل، لحب، جيش لحب اي ذوجلبة و آثرة. 1
 عينه: در اصل. 2
تصحيح قياسي، در اصل غزال، و عزالي جمع عزالء است بمعني محل ريزش آب از . 3

 مشك و غيره
 يصدي: در اصل. 4
 .يحّد العضون: تصحيح قياسي و در اصل. 5
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ّنار او فرمود گسست و محمد بن عيسي بنيابت طاهر بتهنيت آنكه اسالم قبول آرده بود و ز

طبرستان بعدل و انصاف بياراست و بَدع و جور برداشت تا ديگرباره سليمان بن عبداهللا 

را باز فرستادند، عبداِهللا قريش را نيابت داد بآمل مدتي، و بعد او اسد بن جندان را و مردم 

 :حمد قصيده انشاء فرمود هرون بن م)2( و ابوالغمر)1(آمل استقبال آردند

  ُوٍد َصحيْح)3(َلِقـيـتـَُك ِباْبنـَِة  َو َلـَمــا َتـَلـقَّـيــَك َاْشَبـاُحهـُــْم

 ُســُروَر اْلَخِليــِل ِبـَردِّ الذَِّبيـْح ُاَسـرُّ َو َاْظَهــُر َقـْبــَل السُّــُروِر

 ارَي ِبُحبِّ اْلَمِسيْحُغُلـوَّ النََّص  َحتَّي َغَلـْوُت)4(َو ِدْنُت ِبُحـبـَِّك

 َو ِايَّـاَك ِجْسَماِن َقاَمـا ِبـُروْح َو َقـاَرْنـُت ِذْآـَراَك َحتـَّي َآـَأنِّي

 ِبَوْجٍه َصِبيـٍح َو ِفْعـٍل َصـِريْح َوَرْدَت َعَلـْينـَـا ُوُروَد الــرَِّبيــِع

  النَِّجيْح)5(ْلَفعـَـاِلِلَانََّك َاْهـَل ا َ َو َقـْد اْنَجـَح اُهللا ِفيـَك اْلَمقـَـال

 :چون اين شعر برو خواندند هيچ مراعات نكرد و التفات نفرمود تا اين شعر گفت، شعر

 )6(     َو ُآنـَّــا َزمـَـانــًا ِعنـْـَدُه َنـَتـقـَـدَُّم َنَكَصَنا َعَلي اْلَاْعَقاب ِعْنَد َاِميـِرَنا

    َو َمْن ُهَو َسيـَّاِن اْسِتُه ِمْنُه َو اْلَفُم   ُيَساِوي ِبَنا ِمْن َلا ُيَساِوي َرِجيَعنا

  َو ُنْكَرُم)7(     ِبَلْيٍل َو َنْأِتي َحْيُث ُنْحَبي َفِإْن َآـاَن َهـَذا َدْأُبنـَـا ِمنـُْه َنـْرَتِحْل

 ُمَطهَُّم     َفَقـْد َيْعُثـُر الَِّطـْرُف اْلَجَواُد اْل مَضي َغَفْرَنا الَِّذي اُالْخَري َوِإْن َيُكِن

بعد مدتي سليمان او را معزول آرد از واليت آمل و محمد بن اوس را نصب فرمود و 

رويان و چالوس با هم ضّم گردانيد، محمد پسر خويش احمد را بثغر چالوس بنشاند و آالر 

نيز بدو سپرد و ظلم و استهزاء و استخفاف بجايي رسانيدند آه مردم جمله امالك بفروختند 

ها باز گذاشتند و باواليات ديگر نقل آرده، هر سال سه   ثروتي داشتند خانهو آساني آه

خراج ستدندي يكي براي محمد بن اوس و يكي براي پسر او و ديگري براي مجوسي آه 

                                                 
 هستالف از اينجا تا آخر قطعه دوم عربي فقط در . 1
  و حواشي آخر آتاب94ابوعمر، رجوع آنيد بصفحه : در اصل. 2
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 .وزير ايشان بود

 

 ذآر تغلب سادات طالبيه بايالت طبرستان
 

اد و او وزيري داشت عبداهللا و در اين تاريخ خالفت بغداد با جعفر المتوّآل بن المعتصم افت

بن يحيي بن خاقان، ناصبي مذهب بود، هميشه بر سفك دماء آل رسول عليهم الّسالم او را 

تحريض آردي و بديهاي او را نهايت نيست تا بحّدي آه مقابر شهداء آربال را خراب آرد 

 مسلماني و آب فرمود بست و بكشت زار آرد و جهودان را آنجا فرستاد و برگماشت تا اگر

 :اهللا عليه ميگويد  و امير ابوفراس حمداني رحمة)1(بزيارت شود بگيرند و هالك آنند

   ِبَجاِنِب الَّّطِف ِتْلَك اَألْعُظُم الرَِّمُم )2(َلِبْئَسمَا لِقَيْت ِمْنُهْم َو ِإْن َبلَيْت

 حسين السالم و مشهد امام و تا بعهد داعي محمد بن زيد مشهد اميرالمؤمنين علي عليه

السالم و ساير مشاهد طالبّيه خراب بود، چون محمِد زيد بطبرستان بپادشاهي رسيد  عليه

 و )3(منتصر ببغداد خليفه بود و مذهب تشّيع دعوت آرد و حرمت آل ابوطالب بغايت داشتي

بر قتل و ذراري رسول صلي اهللا عليه و آله دليري ] آه[از آل عباس سّفاح بود و او 

مِد زيد مشاهد را عمارت مختصر فرمود و بهر موضع بتخمين دخمه و  مح)4(نكردند،

 مشاهد )6( تا بعهد عضدالدوله فنا خسرو بن رآن االّدوله الحسن بن بويه)5(مقبره پديد آورد

 و قصبه و )7(را چندان عمارت فرمود آه آه اين ساعت هنوز بسيار از آن خراب نبود

شور و غدير و آنكه رسم طايفه شيعه باشد حصار و خانه و بازار ساخت و بمراسم عا

بزيارت رفتي و يك روز و دو روز آنجا مقام ساخته و خاك عضدالّدوله بمشهد 

السالم هنوز باقيست زير صّفه بطاق ساخته، من ديدم و زيارت  اميرالمؤمنين علي عليه
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 .پيشين. 4
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ساير اند آه چون متوّآل بخالفت بنشست همچنانكه آسي را بهوس شكار و  آورده. آرده

مالهي ميل باشد او را ميل بدان بود آه سادات آل رسول را هالك آند و علّي بن محمد 

السالم آه امام شيعه باشد بعهد او بود روزي او را بخواند و پيش  الهادي العسكري عليه

شاعرترين اهل روزگار : خويش بر بالش نشاند و روي بعلّي بن محمد الّنديم آرد و گفت

باده گفت بعد او گفت عبيدك ولد مروان بن ابي حفصه، بعد از آن روي آيست گفت ابو ع

َمْن َاْشَعُر الّناِس َيا اْبَن َعمٍّ َفَقاَل َعليُّ ْبِن ُمَحّمِد : بامام علّي بن محمد عليهما السالم آرد، گفت

 :اْلكوِفي َقاَل اْلُمَتَوآُِّل َو ِلَم َقاَل ِلَقْوِلِه، شعر

 ِبَمـطِّ ُخــُدوٍد َو اْمـتـِـــَداِد َاَصـاِبـِع ْن ُقَرْيٍش ِعَصاَبٌةَلَقْد َفاَخَرْتَنـا ِم

  ِنَداُء الصََّواِمِع)1(َعَلْيِهْم ِبَما َنْهِوي َفَلمَّـا َتَنـاَزعَنا اْلِفَخـاِر َقَضي َلَنـا

اُهللا َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل َماِنَداُء الصَّواِمِع َيا اْبَن َعمٍّ َقاَل َاْشَهُد َأْن ال ِالَه ِاّال : متوّآل گفت

 :شعر,  و تمامت اين ابيات من نوشتم)2(اهللا

   َعَلْيِهْم َجِهيَر الصَّْوِت ِفي ُآلِّ َمْجَمِع َتـرَاَنـا َسُكوتـًا َو الشَِّهيُد ِبَفْضِلَنـا

 لنُّجـُـوِم الَّطـواِلـِع  َو َنْحــُن َبنـُـوِه َآا بـِـَأنَّ َرُســوَل اهللا َلا َشـكَّ َجـدُّنـَا

بهمين سبب و ساير اسباب امام علّي بن محمد الهادي را عليهماالسالم شهيد آرد، و شب و 

در آتاب نوادر اصمعي از احمد بن . روز بخمر و زمر و فجور و مجون مشغول بود

صالح دمشقي بروايت آورده است آه يوسف بن عبداهللا گفت از بحتري شنيدم آه براي 

َعْن َايِّ َثْغٍر َتْبَتِسْم، گفته بودم و اند ماه مجاور آستانه : ل جعفر قصيده آه مشهورستمتوّآ

بودم تا مگر فرصت عرض يابم و از آنكه او شاعران را بار ندادي و معرفت نداشت 

 مرا گفت يا )3(مّيسر نشد روزي بدهليزي از دهاليز نشسته بودم نحرير خادم بيرون آمد

ست، آارساز تا ترا درون برم، گفتم قرب سالي است تا من آار ساختم و بحتري امروز ترا

 مرا دست گرفت از دهليز بمقصوره و از مقصوره بدهليز ميبرد )4(قصيده در آستين دارم،

                                                 
 .يهوي: در اصل. 1
 هستالف و فقط در از اينجا تا آخر قطعه عربي از ساير نسخ افتاده . 2
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 آه چشم من بجهد بآخر آن رسيد، چون نيك بنگريدم )1(تا سيصد مقصوره برشمردم ببهوي

و بر مراتب آرسيهاي زّرين و سيمين نهاده و متوّآل را ديدم بر سريري زّرين نشسته 

 آرسيها نشسته مرا بر )4( زّرين نهاده بر آن)3( با دّراعهاي سياه و گوي)2(جماعتي از ندما

دندبدان مقام آه آواز متوّآل بمن رسيد فرو داشتند گفت يا بحتري أنشد، من پيش از آنكه 

حرمتي است اّما متابعت فرمان   بيسالم آنم شعر خواندن گرفتم و گفتم اگرچه سوء ادب و

 :اوليتر، دامن برگرفتم و اين قصيده آغاز آردم

           َو ِبأيِّ َطْرٍف َتْحَتِكْم َعْن أيِّ َثْغٍر َتْبَتِسْم

 :حالي از آن جمله ندما يكي بر سر آرسي بر پاي خاست و در من نگريد و گفت، شعر

 فٍّ َتْلَتـِطـْمَو ِبـأيِّ َآـ َعْن أّي َسْلِح َتْرتِطْم

زبان من آنگ شد و فرو ماندم، با خود گفتم يك سالست تا اين قصيده گفتم و بهيچ خلق 

ننمودم، بر بديهه اين مردك نقض چگونه آرد، بعد از آن با نفس خويش گفتم يك بيت سهل 

 :باشد توارد خاطر تواند بود، در متوّآل نگرديم و گفتم

 ا َجْعَفـَر ْبـِن اْلُمْعَتِصْمَي َاْعَمْلُت ِفيَك َمَداِيحِي

 :حالي ديگر باره همان مرد برخاست و در من نگريد و گفت، شعر

 َاْدَخْلُت َرأَسك ِفي اْلِحـ ـــــــــــ امِّ َفَسْوَف ِمّنِي َتْنَهِزْم

هقهه خنده بپشت افتاد چنانكه تاج از سر او دور شد و در حال نديم را ده هزار قمتوّآل از 

 و مرا قفاي چند برنهاده بيرون آردند، بدهليز رسيدم او با دراهم بر دوش درهم فرمود

خادمي نهاده بيرون آمد، پرسيدم از نحرير آه آخر اين مرد آيست، گفت ابوالعنبس 

 .الّصيمري اگر تو دو هزار بيت آوردي همه را در حال جواب گفتي

ا متواري بودند تا او نيز گذشت و الجمله سادات علوّيه بعهد او بكنجها و بوادي و خرابيه في

پادشاهي ميان سه پسر قسمت آرد، مهتر ايشان منتصر بخالفت نشست عّباسيان با او 

بمخالفت بيرون آمدند و ترآان مستولي شدند و خزانه سامره بتاراج داده و اهل بغداد او را 

                                                 
 البهو لبيت المقدم امام البيوت. 1
 .ديده ميشودالف اين قسمت فقط در . 2
 آوي و گويگ يعني تكمه. 3
 .ديده ميشودالف اين قسمت فقط در . 4
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ت گرفت، ه مستعين در ايشان گريخته بود محاصره دادند و آار خالفت خالفکبسبب آن

بكوفه يحيي بن عمر بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علّي بن الحسين بن اميرالمؤمنين علي 

السالم خروج آرد و سّيدي فاضل و زاهد و شجاع بود، مردم آوفه او را گفتند تو  عليه

بسبب تنگدستي خطري چنين پيش گرفتي ما مالها فداي تو آنيم بنشين تا فتنه برنخيزد، 

بطالق آه جز بتعّصب آنكه دين خداي ذليل شد و احكام شريعت منسوخ سوگند خورد 

 خروج نميكنم و اگر آشته شوم روا ميدارم،

 )1(   آان نيمه مرا بهتر ازين نيم آيد آن مـرد نيـم آـز مدمـم بيـم آيـد

تكين نام ] آلبا[محمد بن عبداهللا طاهر حسين بن اسمعيل را آه از قّواد او بود با ترآي 

 او فرستاد و سّيد را گرفته و سر برداشته پيش محمِد عبداِهللا طاهر آورده و مردم بحرب

بغداد بتهنيت ميشدند، ابوهاشم داود بن القسم الجعفري آه سّيدي معروف و پير بود پيش او 

 ِبِه معني آنست آه ترا َأيَُّها اَألِميُر ِجئُتَك ُمَهنِّئًا ِبَما َلْو َآاَن َرُسوُل اهللا َحّيًا َلُعِزَي: درآمد و گفت

 هيچ را از )2(اهللا عليه زنده بودي او را تعزيت دادند، آنم بدانكه اگر رسول صلوات تهنيه مي

اهللا را  سادات آه بنوعّباس آشتند چندان مراثي نگفتند آه او را و ابن رومي رحمه

 :ايست قصيده

 ـَاِن َشئَّي ُمْسَتِقيــٌم َو َأْعــَوُج    َطِريق َاَماَمَك َفاْنُظـْر َأيَّ َنْهَجْيَك َتْنَهـُج

     َقـِتـيــٌل َزِآـيٌّ بـِـالـدِّمـَـاِء ُمَضــرَُّج َأفـِـي آـُـّل يـَــْوٍم ِلـلـنَّـبـِـّي ُمحمـَّـِد

     َعَلْيَك َو َمْمُدوٌد ِمْن الظََّل َسْجَسُج َسَلاٌم َو َرْيَحـاٌن َو َرْوٌح َو َرْحَمـٌة

     َأَظـلَّــْت َعَلـْيكـُـْم ُغمـَّـٌة َلا ُتـفـَـرَُّج ا اْلُمْسـَتْبِشــُروَن ِبَيــْوِمـِهَأَلا َأيُّهـَـ

     ِبَبْغَضاِئُكـْم َمـاَداَمـِت الـرِّيُح َتْنـَأُج َطاِهٍر الُقُلوَب اْبُن َلَعْمِري َلَقْد َاْغَري

 :و علّي بن محمد العلوي گويد در حّق محمد بن عبداهللا بن طاهر

         َو ِجْئُتَك َاْسَتليُنَك ِفي اْلَكَلاِم َفَتْلَت َأَعزَّ َمْن َرِآَب الَمَطاَيا

         َو ِفيمـَـا َبْيَننـَـا حـَـدُّ اْلُحَســاِم َو َعـزَّ َعـَليَّ َأْن أْلـقـَـاَك ِاالَّ

                                                 
 :بقيه اين رباعي آه بخّيام منسوبست اين است. 1

     تسليم آنم چو وقت تسليم آيد  خداجانيست مرا بعاريت داده
 .هستالف از اينجا تا آخر قطعه سوم فقط در . 2
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 َعَلي اْلاِءَآـاِم        َقَواِد ُمَهـا ُتِرفُّ  َولِكـنَّ اْلَجَنـاَح ِاَذا ُاِهيَضـْت

 :و هم او گويد بمرثيه يحيي

      َو مـَـا آـَـاَن َلــْوَلا ِشْلــُوُه َيَتَضــوَُّع َتَضوََّع ِمْسكًا َجاِنُب النَّْهرَأْن َثَوي

      ُاِتيَح لَيْحَيي اْلَخْيِر ِفي اْلَقْوِم َمْصَرُع َمـصـَــاِرُع َأقـْــَواٍم آـِــَراٍم َأِعـــزٍَّة

 

 ب ايالت حسن بن زيدسب
 

درين مصاف ساداتي آه خالص يافته بودند روي بكهستانهاي عراق و فرشواذ ] الجمله في[

 از ظلم و ناجوانمردي )2( و لپرا)1(نشستند بهر طرف تا مردم دارفو گرنهادند و متنّكر مي

محمد بن اوس ستوه شدند و بهر وقت ساداتي را آه بنواحي ايشان نشسته بودند 

 و زهد و علم و ورع ايشان را اعتقاد آردند و گفتند آنچه سيرت مسلماني است )3(يدنددو مي

با سادات است، اهل ديگر رستاقها را آه بديشان مّتصل بود يار گرفتند پيش محّمد بن 

ابراهيم بن علّي بن عبدالرحمن بن القسم بن الحسن بن زيد بن الحسن اميرالمؤمنين علي 

و در قصبه رويان بود، ازو درخواست آردند آه ما بر تو بيعت آنيم السالم شده، و ا عليه

مگر ببرآات تو اين ظلم خداي از ما بردارد، گفت من اهلّيت خروج ندارم اما مرا دامادي 

است آه خواهرم را دارد، شجاع و آافي و عالم و حربها ديده و وقايع و حوادث را پس 

برند او قبول آند و بمدد و قّوت او شما را پشت آرده، بشهر ري، اگر نبشته من آنجا 

مقصودي برآيد، مهتر آن قوم و رئيس و مقّدم جماعت عبداهللا بن وندا اميد بود، در حال 

 .نامه فرمود نبشت و قاصد گسيل آردند

 اولهم حسن بن زيد: ذآر ايالت سادات آل محمد در طبرستان
 

آه تمامت عروف بحالب الحجارة حسن بن زيد بن اسمعيل المبري رسيد و ] قاصد[چون 

                                                 
 .دارفوا: ب. 1
 .لترا: جو ب . 2
 .ميديدند: ، ساير نسخالفآذا در . 3
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 بديد و نبشتهاي اعيان نواحي برسانيد بر خروج تحريض نمود )1(نسب او در مقدمه رفت،

و جواب نبشت و قاصد را تشريف و استمالت داد و بازگردانيد، چون برويان آمد اين 

ن حديث فاش شد و علّي بن اوس را معلوم آردند، چيزي نبشت بعبداِهللا سعيد و محمد ب

عبدالكريم آه پيش من آيند تا تفّحص حال آنم، عبداهللا سعيد بترسيد خانه رها آرد و برستاق 

 . رفت)2(اشتاد

در همان ساعت قاصد و نبشته حسن بن زيد علوي برسيد آه من بسعيد آباد فرو آمدم، بايد 

 شد با جمله آه عبداهللا سعيد با جمله مردم بيعت بمن پيوندد، عبداهللا پيش محمد بن عبدالكريم

شنبه بيست و پنجم ماه رمضان سنه خمسين و مأتين برو بيعت آردند  رؤساي آالر روز سه

السالم و امر معروف و نهي منكر، و باهل  و اقامت آتاب اهللا و سّنت رسول اهللا عليه

ها نبشتند و داعيان فرستاده، و آن شب پيش عبداِهللا سعيد بودند و با  چالوس و نيروس نبشته

 نقل آردند و مردم اطراف روي بديشان نهادند و اين خبر بعلّي بن اوس )3(ا با آورشيدفرد

 تا بمحمد بن اوس نرسيد و سادات آن نواحي با )4(رسيد، آن شب هيچ جاي فرو نگرفت

محمد بن ابراهيم بن علّي بن عبدالرحمن حسن زيد را استقبال آردند، روز پنجشنبه بيست 

 تا روز عيد آمد بمصّلي رفت نماز گزارد و بر منبر شد و و هفتم رمضان بكجو رسيد

خطبه بليغ با فصاحت علويانه بخواند و بترغيب و ترحيب و وعدو وعيد انذار آرد، و 

محمد بن العباس و علّي بن نصر و عقيل بن مسرور را بچالوس فرستاد پيش حسين بن 

مع شدند و بيعت حمله مردم محمد المهدي الحنفي، دعوت او را اجابت آردند و بمسجد جا

آن ديار ستده، و جماعتي آه بمحمد بن اوس تعّلق داشتند بگريختند بي اسب و سالح، 

بعضي پيش جعفر بن شهريار بن قارن شده و بعضي بديگران پيوسته، چون از آن طرف 

پرداختند حسن بن زيد از آجو آوچ آرد بناتل آمد و از آن مردم بيعت گرفت و بپايدشت 

 )5(علوي بود و محمد بن رستم بن وند اميد آه خيان] ی[يد و در مقّدمه حشم او محمد خرام

                                                 
 .94رجوع آنيد بصفحه . 1
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گفتند از آالر و بر مقدمه لشكر محمد بن اوس محمد بن اخشيد آه اسفهساالر او بود، 

بپايدشت مالقات افتاد ايشان را با هم، محّمدي علوي در حال خويشتن را بر ايشان زد و 

محّمد اخشيد برگرفت، پيش حسن زيد فرستاد، چون ظفر و بشكست و سر اسفهساالر 

نصرت بديد بتعجيل لشكر برايد و بليكاني آمل باز ايستاد، سليمان بن عبداهللا طاهر لشكر 

فرستاده بود بر محمدي زدند و او را شكسته و حسن بن الحسين را گرفته پيش سليمان بن 

و امان داد و جعفر بن هرون و علّي بن عبداهللا آوردند با بسيار اسيران، جمله را خالص 

عبداهللا با پيش حسن بن زيد شدند، بپاي دشت مقام ساخت و محمد بن حمزه را فرمود تا 

بنفس خويش بديلمان شود و مدد آورد، ديلمان اجابت آردند و اميدوار بن لشكرستان و 

 زيد آمدند و ويهان بن سهل و فاليزبان و فضل رفيقي با ششصد مرد بپايدشت بخدمت حسن

در همين روز از پيش اآابر و اصفهبدان طبرستان نبشته رسيد پيش سيد حسن زيد بتوبت 

و تحريض بر حرب، چون با دو سپان اين گردزاد اصفهبد لفور و مصمغان بن ونداوميد و 

ها را مطالعه آرد و  ويجن بن رستم و خرشيد بن جسنف بن ونداد و خيان بن رستم، نبشته

ل طبرستان دل قوي شد و از خويشان و ساداتي آه با ايشان بودند محمد بن بموافقت اه

حمزه و حسين بن احمد با بيست سوار و دويست نفر پياده جمله با سپر و تيغ در پيش 

چون خبر بمحمِد اوس رسيد بيرون آمد و تعبيه لشكر فرمود و ابراهيم خليل را . داشت

برد، مردم حسن زيد ثبات قدم نمودند و خصم را گفت تا با غالمان خويش بر ايشان حمله 

س رسيدند و تعبيه او باطل آرده و او وشكسته و همچنين در قفا استاده ميرفتند تا بمحمِد ا

بهزيمت از پيش ايشان گريخته، بسيار مال و چهارپاي برداشتند و روز دوشنبه بيست و 

شت چون ديلمي بن فّرخان و سوم شوال حسن زيد بآمل رسيد و چند تن را از مذآوران بك

شنبه  مقاتل ديلمي و علّي بن ابراهيم الجيلي، ابراهيم بن الخليل امان طلبيد، بامداد روز سه

برنشست و بمصّلي آمل شد و معارف و مجاهيل شهر را دعوت عرض آرد، باتفاق جمله 

 بن وال بآمل مقام ساخت تا فنهببيعت درآمدند مگر تني چند معدود، هفت روز از ّش

ونداوميد و ونداسفان بن ماهيار و سرخاب بن رستم امان طلبيدند قبول آرد و محمد بن 

عبدالعزيز را بعاملي رويان نصب فرمود و جعفر بن رستم را بكالر و محمد بن العّباس را 

بچالوس، و اهل آمل را گفت بجهت خويش شما عاملي پديد آريد و رضا دهيد تا من احكام 
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م، گفتند محمد بن ابراهيم بن علّي بن عبدالرحمن را بر ما امير گردان و بدو مفّوض گردان

او برويان از سيد حسن زيد تخلف نموده بود، بفرستاد و او را بخواند و بآمل امارت بدو 

سپرد و مصمغان بن ونداوميد پيش از اين از محمد بن اوس بخشم شده بود و او بسيار ظلم 

 داشته، چون آار حسن زيد قوت گرفت از پيشه بيرون آمد  با مردم رستاق روا)1(و خارج

و بمامطير رسيد روز پنجشنبه بيست و ششم شوال و مردم را با بيعت حسن زيد دعوت 

آرد، طوعًا و رغبًة همه اجابت آردند و حال بحسن زيد نبشت، پادشاهي رزميخواست 

گيرد تا من بتو رسم، بحكم برقرار با او سپرد و مثال داد آه باساري شود و همانجا قرار 

 لشكرگاه ساخت، و داعيان حسن زيد )2(فرمان با حدود ساري رفت و بديه پوطم نوروذ آباد

تا بدنباوند و پيروزآوه و حدود ري رفتند، جمله مردم طبرستان بيعت قبول آرده، حسن 

 او با زيد روز آدينه چهاردهم ذوالقعده محمد بن حمزه را بمسلح حج فرستاد و روز شنبه

تمامت لشكر بدو پيوست، چون بتريجي رسيد سه روز آنجا بود و بعد از آن آوچ آرد 

الجبال بدو آوردند باظهار مواالت و  ملك] باوند[باچمنو، نبشته اصفهبد قارن بن شهريار 

رغبت بمتابعت و خطاب زيادت از آن آه ديگر نوبت نبشتي و مضمون نبشته آه بر اثر 

اصفهبد آن بود تا علوي سليمان را ضعيف آند و از واليت بردارد، مدد ميفرستم و غرض 

او بر علوي تازد بغدر و دشت و آوه بجهت خويش مستخلص گرداند، چون حسن زيد 

اق جواب نبشتند ّفنبشته بخواند در ريبت افتاد و ديالم را بخواند و نبشته عرض داشت، بات

تر  وند، اصفهبد جواب داد آه آن اليقپيش اصفهبد آه اگر راست ميگويي تو نيز بما پي

سليمان بن عبداهللا اسد . بصالح آه تو بمن پيوندي، حسن زيد را خالف او حقيقت گشت

جندان را آه سپهدار او بود و پيش ازين ذآر رفت از ساري گسيل آرد با لشكر بموضعي 

طلبيد، آه دودان گويند، براه ترجي لشكرگاه ساخت، حسن زيد از اصحاب خويش مشورت 

پيري بود آه او را شهريار بن انديان گفتندي از رؤساي اصحاب شروين، حسن زيد را 

گفت رأي آنست آه تو چنان فرا نمايي آه من پيش اسد ميشوم و بشب ناگاه آوچ آني و 

                                                 
 ، ساير نسخ اين آلمه را ندارندبو الف آذا در . 1
 .بوروز آباد: ساير نسخ. 2
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 تاختن بساري بري و مفاجأًة بسر سليمان فرود آيي، آه )1(براه رزميخواست نوروذآباد

تي اسد و تمامي لشكر هر آينه شكسته باشند و اگر بخالف ازين چون تو سليمان را شكس

آني و اسد را شكني خويشتن بسليمان رساني و آار بر تو دشوار آيد و نيز خداي تواند 

دانست آه آخر مالقات تو با اسد چگونه باشد و همانا آه سليمان اين ساعت بساري ايمن 

 چنان بود آه تو اّول باسد مشغول گردي، بود و احتياط نكند آه لشكري پيش فرستاد و ظّن

حسن زيد را رأي آن پير عاقل نيك پسنديده آمد و برين موجب تاختن بسر سليمان برد و 

اول خبر باسد رسيده بود آه حسن زيد بشب بگريخت، او مسرع دوانيد پيش سليماِن عبداهللا 

ادآام و غافل نشسته  خوشدل و ش)3( و آارش آساني عظيم فرا نمود،)2(آه علوي بگريخت

 ديلم بود آه ناگاه آواز تكبير و صلوات شنيدند و علمهاي سپيد در ساري آوردند، ولولًه

درافتاد، سليمان عبداهللا خالف آن نتوانست آرد آه تهي پاي برنشست و روي بصاحب 

يافتند ميكشتند، و چون سليمان باسد  جيش خويش اسد نهاد، و لشكر علوي هر آه را مي

مصاف داده ميآمدند تا بساري، ديالم و سادات چون شير آه بچشته رود پيش باز رسيد 

شدند و بسياري را آشته و هزيمت آرده، و از معارف لشكر حسين بن علي سرخسي و 

 بن ثعلبه شامي و نصر بن )4(علّي بن الحرب و اسحق پوشنجي و علّي المغربي وسول

ا غارت آرده و پيشين روز نفايس اموال  شامي آشته آمدند و سراي سليمان ر)5(وتره

و حسن . بقصبه مهروان فرستاده بود، آتش در آن سراي افتاد و تا آخر رشته بسوخت

 و ابوالغمر هرون بن محمد شاعر گويد، )6( پارسي بساري رسيدزيداول روز مسترقًه

 :شعر

 ِبَطْبـَرْسَتاَن ُنـوٌر ُيـْزِهـُر   َو َبـَدا  َاُهللا َاْآبـَــُر قـَــْد تـَـَولـيَّ اْلُمْنكـَــُر

    َناَدي ُمَناِدي اْلَجْور ِاّني ُمـْدِبـُر َلمَّا انَتَضي اْلَحَسُن ْبِن َزْيٍد َسْيَفُه 

                                                 
 .پيشين. 1
 .ساير نسخ اين قسمت را ندارندالف آذا در . 2
 .پيشين. 3
 ابن ثعلبه: هول، ساير نسخ: ب. 4
 .وتره: ج. 5
هست و ساير نسخ اين الف لغمر فقط در از اينجا تا آخر قطعه چهارم از اشعار ابوا. 6

 .اند رشته اشعار و مطالب راجع بآنها را انداخته
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 :بعد از آنكه اين گفته بود مردم او را مالمت آردند، ميگويد، شعر

 ذًا َلَلِئيــُم اْلَأْصـــِل غـَــدَّاُر     ِانـِّـي ِا  ُسِلْيَمانًا َفُقْلُت َلُهْم )1(َقاُلوا َهَجـْوَت

      ِانـَّـا ِآَالنـَــا غـَـَداَة اْلَكــرِّ َفــرَّاُر َو َآْيَف َاْهُجواْمَرًأ َاْرَضَي َلُه ُخُلِقي

      َفَأْنَت َو اْلَحَسُن اْلَحْلَفاُء َو النَّـاُر لِكَنّنـي ُقْلــُت َقــْد َاْحَسْنـَت ُمهَِْزمـًا

      َو َمـا َعَلْيـَك ِبِه َعْيـٌب َوال َعـار ـْب َفَعْيُشـَك ِريـٌح َبْعـَدَها َاَبـدًاَفاْذَه

      ِسـَلاُح ُفـْرَساِنهــا َراٌح َو َاْوتـَـاُر َاوَلي ِبَناِمْن مَراِس اْلَحـْرِب َمْعِرَآٌة

ن پنهان ديگر باره بد گويان حسن زيد عرض داشتند آه ابوالغمر با مسّوده و خراسانيا

ساختست و صاحب اسرار ايشانست و او را بفرمود گرفت و بحبس فرستاد، قصيده مطّول 

 :از حبس پبش سيد مينويسد اما بر اين اقتصار آرديم، شعر

 )2(  ِاَلي الطُّغَاِة اْلُاَلي مْن ِديِنِهْم َمَرُقوا َأَاْتــْرُك اْبـَن َرُسـوِل اِهللا ُمْنَقِلبــًا 

   َهــَذا ِلَعْمـِرأِبيـَك الطَّْيـُش َو الَخـَرُق ــِر َفيَّـاضـًا ِلآِل َفـًال َآتـَـارِك الَبْح

 : سيد حسن بن زيد گفت)3(و هم او راست آه بياري

 َوَلا ُهَو ِممَّْن ِعْنَدُه اْلَحقُّ َضاِيُع َوِلي ُحُرَماٌت َال َتِضيُع ُحُقوُقَها

 ُهَو اْبُن َرُسوِل اِهللا ِبالسَّْعِد َطاِلُع َطَلْعُت َعَلْيِه َراِغبًا ِحيَن ِقْيَل ِلي

 ِبَأنِّـي َسِعيــٌد ِفيــِه يـَــْوَم ُابـَايـِـُع )4(َفـبــَا َيـْعـتـُـُه ِللِه َو اُهللا َعاِلـٌم

 الَحقِّ َاْعَمي َوْهَو َاْبَلُج َطاِلـُع َعِن َفُفـْزُت ِبِه ِدينًا َو ُدْنَيا َو َلْم َاُآْن

 ِاَلي اِهللا َيْغـُدو الُمْسَتِجيُب الُمَباِيُع  َزْيـِديـَّـٍة َحَسِنـيَّــًةَدعـَـا َدْعــَوًة

 ُيَسمَّي ِاَمامًا َوْهـَو ِفي اِهللا َراِدُع اهللا َلاآَمْن التَّْشِميِر ِفي ِاَماٌم َيرَي

و در اين روز آه او بساري بنشست قصدي رسيد آه برادر او الحسين بن زيد بشلمبه 

و در همان دو روز فادوسبان بن گردزاِد لفور بخدمت او آمد و فرمود آه دنباوند رسيد، 

ترا چهل روز بساري مقام بايد آرد، چنانكه فرمود بجاي آورد و حسين بن زيد بيست و سه 

روز بدنباوند بماند، رؤساي الرجان و قصران پيش او آمدند، محمد بن ميكال با او يكي 

                                                 
 .هجونا: تصحيح قياسي، در اصل. 1
 مرق: در اصل. 2
 ببيماري: تصحيح قياسي، در اصل. 3
 عالمًا: تصحيح قياسي، در اصل. 4
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راسان فرستاد مدد خواست و منهزمان لشكر او آه شد، تا سليمان باسترآباد شد و بخ

بجوانب پيوسته بودند بدو رسيدند، حسن زيد بعد چهل روز برگرديد آه بآمل شود، ديالم 

چون غنايم برداشته بودند متّفرق گشتند و روي بخانه نهاده، اصفهبد بادوسبان حسن زيد را 

م آه سليمان عبداهللا چه تدبير سازد، در فرمود آه تو البته از چمنو پيشتر نتواني شد تا بداني

همان نزديكي سليمان با لشكري آراسته بساري رسيد و حسن زيد بمحمد بن ابراهيم و 

محمد حمزه فرستاد آه حشم آمل و مامطير را بياورد، همه بچمنور رسيدند و سليمان بليجم 

منهزم آمد و مردم لشكرگاه ساخته بود، بتمشكي دشت هر دو لشكر بهم افتادند، حسن زيد 

ها  ها پراگنده گشته بودند، احمد بن محمد بن اوس بطلب هزيمتيان در بيشه او در بيشه

گرديد، اصحاب حسن زيد او را دريافتند و زوبيني بر پشت او زده چنانكه در حال جان  مي

بداد و حسن زيد آن روز بر سر پل ايستاده لشكر خويش را گذرانيد چندان شجاعت نمود 

عبرت گرفت و بسبب آشته شدن احمد بن محمد بن اوس آن فتح بر سليمان منّغص شد آه 

 و محمد بن اوس )1(و بآمل اراجيف افتاد، و سيد حسن با اوفر آمد و سليمان با تاالنبمان،

بدنبال آالريان بيامد و براه اوفر آمين آرد و بسياري از ايشان آشت و اصفهبد با دوسبان 

 آمين ساخته بودند تا محمد بن اوس بوقت بازگشت بديشان باز و مصمغان بديگر راه

خورد، اصحاب او را بكشتند و سنگي بر سر او آمده و حسن زيد چون دانست مقاومت 

نميتواند آرد با فنه بن وند اوميد و خورشيد بن جسنف براه باالمين باز ايستاد و هزيمت 

فتاد، تا بچالوس نرسيدند فرو نيامدند، بشب بآمل آورد وقت صبح هم برفور از آمل بيرون ا

 تا )2(و لشكر سليمان درين هزيمت بدنبال آمده بسياري را از قوم او گرفته و آشته بودند

 بن لشكرستان آه معروفتر اتباع او بود جامه در تن نداشت چون بشالوس فرو )3(جايي

 عبداهللا با بزرگان ها ساخته، و سليمان بن رهم حاصل آرده آمد و جامهدآمدند ده هزار 

خراسان و پيادگان اصفهبد ملك الجبال قارن بن شهريار بآمل آمد، حسن زيد بگيالن و 

ديلمان فرستاد و مدد خواست و درهم قبول آرد، اند هزار مرد از ابناء دعوت او بيامدند 

                                                 
 تاالنيان: ، ساير نسخالفدر . 1
 »وتاالن آردند«: اضافه داردج . 2
 حالي: ججائي، : بولي بدون نقطه يا اول در الف ذا در آ. 3
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 آورد و سليمان آگاه گشت از آمل بپايدشت )1(جنگ را ساخته، از چالوس لشكر بخواجك

 رود آمد و مشورت طلبيد از ياران خويش، ديالم )2( و معسكر آرد، حسن زيد بالويجآمد

گفتند اينجايگاه نيكوست ما را دستوري ده تا اول بر پبادگان اصفهبد قارن زنيم و ايشان را 

برداريم آه درين موضع چون پياده شكسته شود سوار هيچ بدست ندارد حسن زيد رخصت 

ا بيك بار آوازه آرده و چيرگي يافته و سواران در ميان بنه و بيشه و داد، بيامدند و پياده ر

ها گريخته، تا  افشاندند و در بيشه شكستگي اسير مانده، جز آن نتوانستند آرد آه سالح مي

هر نعمت آه با ايشان بود ديالم برگرفتند و اسد بن جندان لشكرآش سليمان و انوشيروان 

العّطاف الّشامي و اصفهبد جعفر بن شهريار  ّطاف بن ابيهزار مردي و علي بن الفرج و ع

 الخازن را در اين روز )3(و داذمهر صاحب جيش قارن و عزيز بن عبداهللا و عبيد بن بريد

اصحاب حسن زيد بكشتند، و آن روز همان جا مقام آردند و فرداد سيد حسن زيد بآمل آمد، 

شد و اصفهبد بادوسبان را بر لشكر امير پانزده روز بر آسود و از آنجا بر گرفت، بچمنو 

 نجمي را از آيسمانان با او )4(گردانيده بحرب اصفهبد قارن بن شهريار فرستاد و گوآيان

يار گردانيد، جمله آهستان اصفهبد قارن بسوختند و خراب گردانيده، و اصفهبد ازيشان 

رستاد و مال خراج  خويش بواليت او ف)5(بگريخت و واليت باز گذاشت، سيد حسن غالمان

حاصل فرمود و سليمان عبداهللا در آن هزيمت باسترآباد شد و مقام آرد چندانكه پيش محمد 

 را )6(بن عبداِهللا طاهر قاصد فرستاد و مدد طلبيد، عناتور بن بختانشاه و جسنف بن ماس

ي بمدد او فرستاد با لشكر انبوه، چون بدو پيوستند سليمان دل قوي شد و سيد حسن بسار

ضعيف حال نشسته بود، لشكر او بعضي بكهستان بودند و ديالم با ديلمان رفته، از قّوت 

سليمان خبر يافت ز ساري بر نشست آوچ بر آوچ ميرفت تا بچالوس، آه گفتند وهسودان 

ملك ديلمان ازو بر گرديد، بعد روزي چند خبر وفات وهسودان بسيد حسن رسيد و چهار 

يش داعي حسن زيد آمدند و سليمان بن عبداهللا بساري آمده بود و  پزهزار نفر ديلم بمرگ ا
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فنه از پريم و آهستانها لشكر جمع آرده بآمل رسيد پيش حسن زيد نبشت آه چه ميفرمايي، 

احمد بن الحسن االشتر را پيش او فرستاد آه ضبط واليت آند و ابراهيم خليل را از پيش 

 او را بشكست و حسن زيد را باز نمود، سيد آوچ برگيرد، فنه بفرمان او بسر ابراهيم شده

ها عرض داشتند  آرد با خواجك آمد و ز آنجا بآمل، مردم شهر از فنه تظّلم آردند و شكايت

ها مينويسد و با او ميسازد، محمد بن ابي منصور و  و نيز نمودند آه او بسليمان نبشته

يامد، ديگر باره بازپس فرستاد آه  را پيش او فرستاد آه پيش من آيد، ن)1(عيسي بن جمشيد

فرماني نكند آه بر تو وبال شود، جوابي درشت بازداد، سيد مردم آمل را گفت خون او  بي

شما را مباحست ده هزار مرد غوغا بديه او شدند و خانه او فرو گرفته، او بگريخت با 

راي برادر خانه برادرزاده خويش خورشيد بن جسنف شد، خيان بن رستم با جماعتي در س

زاده او شدند و او را با برادرزاده هر دو را آشته و سر هر دو پيش حسن زيد آورده، بعد 

از آن پسر اواللّيث بن فنه با حشم پدر و ساز و آلت پيش حسن زيد آمد و تمّسك و توّسل و 

شفيع اصفهبد بادوسبان را ساخت، حسن زيد او را تشريفي نيكو فرمود و مثال ارزاني 

بجمله ممالك پدر، بعد مدتي آه بآمل بودند آوچ آرد، باچمنو شد، و قرب ماهي آنجا داشت 

بماند َيَزك سليمان بن عبداهللا بر َيَزك حسن زيد زدند و هزيمتي فاحش افتاد و بسياري از 

لشكر سيد هالك شدند و محمد بن عيسي بن عبدالحميد را بكشتند و حسن منهزم باهستگي 

تم و مصمغان و گورنگيج بن روزبهان با او بودند و اصفهبد افتاد، و محمد بن رس

بادوسبان و ويجن بن رستم را بكوه فرستاد براي محافظت و مصمغان را بنوديه معلمان 

 و تفّحص و تجّسس اخبار فرمايد، و سيد بآمل شد، سليمان )2(پديد آرد تا آرآيلي آند

استراباد حرم و متعّلقانرا باساري بسراي خويش بساري فرو آمد و دل بر ملك نهاد و از 

آورد و مردم ديگر باره تردّد گرفتند، ابراهيم بن خليل او را با اهل آمل اميدها ميداد تا 

سليمان محمد بن اسمعيل را بآمل فرستاد، حسِن زيد خبر يافت بگرفت و محبوس فرمود، 

 آرد و بر گرفت آمد  داد تا پيش سليمان عبداهللا شود و از اطراف سيد حشم جمعصباز خال

تا بچمنو رسيد و پيش ازين مصمغان را فرموده بود تا ُهشياري آند، جعفر بن رستم وليث 
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بن فنه را با هفتصد مرد بمدد او فرستاد و ويجن بن رستم را نيز با ايشان گسيل فرمود، 

سليمان از ساري برنشست آمد آه با اينان مصاف دهد، مصمغان بده جايگاه آمين آرده 

بود، ايشان بر مصمغان زدند او حالي روي بهزيمت نهاد، در حال صاعقه و باراني آمد آه 

تير در آمان نتوانستند پيوست، با بيشه شد و اصحاب سليمان گرد او فرو آمدند، مردم 

مصمغان آمينها بگشودند و از جوانب روي بسليمان نهادند و چنداني را بكشتند آه حّد نبود 

 ونداميد و محمد بن الفضل الرجاني و محمد بن خالد معروف بأبي مّراح  بن)1(و حللوسان

از جمله آشتگان بودند، سرهاي جمله پيش حسن زيد فرستاد و اصفهبد قارن بن شهريار 

با لشكر خويش پيش اصفهبد بادوسبان رفته بود تا حرب آند، بادوسبان برادر خويش 

لبيد، محمد بن رستم را با آالريان و ويهان گردي زاد را نزديك حسِن زيد فرستاد و مدد ط

بن سهل را با ديلمان و خيان بن رستم را با حشم آمل بمدد او فرستاد، اصفهبد قارن 

بگريخت و سيد روز عيد با آمل رفت و بعد عيد اضحي بمامطير خراميد، سيزده روز آنجا 

 پادشاه ديلم نبشته نبشت بماند، سليمان بن عبداهللا دو نفر رسول اختيار آرد و پيش خورشيد

ها، تا بر ديالم  بموافقت و آنكه از حسن زيد برگردد و هفت هزار دينار زر و بسيار جامه

قسمت آند و از معونت سيد بازدارد و آشتي راست فرمود بمهروان جوي سر، و از هر 

سفيد بن جناح و سعيد بن جبرئيل را در آن آشتي نشاندند و روانه آرده، چون آشتي بحّد ا

جوي رسيد بادي برآمد بيك ساعت با چالوس رود آورد، عامل حسن زيد آگاه شد آشتي 

ها و نبشته پيش سيد فرستاد و آن  جمله مال بر ديالم  بگرفت و رسوالن و زر و جامه

قسمت آرد، و خورشيِد ديلمان را ذليل گردانيد و مردم را معلوم افتاد آه آار سليمان 

طير بچمنو رفت و ديالم را سوگند داد بر وفا و ثبات و استفراغ برگشت، حسن زيد از مام

مجهود در طاعت و هواداري، و لشكر آشيد، پيش سليمان شد، سليمان از ساري با 

 نقل آرده بود و لشكرگاه ساخته، مصمغان گفت ما بمكابره با او پاي نداريم در )2(دوراب

 درختان بست تا ايشان را صورت باشد مقابل لشكر او فرود بايد آمد، و علمهاي سپيد در
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 پس پشت بطريق بونياباد درآمد پشت لشكرگاه )1(لشكرگاه ما اينجاست و ما را از راه نبهره

ايشان فرو گرفت تا صورت آنند از پيش لشكراست و ما از پس، سراسيمه شوند، حسن 

دند و ديالم در زيد گفت صواب اينست و بر اين تدبير سليمان را بشكستند، روي بساري نها

يافتند ميكشتند و با اهل ساري از غارت و  قفاي ايشان ببازار رها ميدوانيدند و هر آرا مي

تاراج چيزهايي آردند آه هرگز نديده بودند، سليمان زن و فرزند و خويش و پيوند 

بگذاشت و بگريخت و از بزرگان لشكر او عناتوِر بختانشاه و ابواألعّز محمد بن آثير و 

 و محمد بن الوليد و موسي الكاتب و محمد بن )2(ف بن ماس و محمد بن العّياشجسن

اسمعيل والفضل بن العباس الكانب و علي بن منصور و محمد بن عبداهللا القاضي را بكشتند 

و آن دو رسول را آه بكشتي گرفته بودند سيد بفرمود آويخت و اين فتح روز پنجشنبه هشتم 

 یزند سليمان را بغارت ببردند چون سليمان باستراباد رسيد چيزالحجه بود، و زن و فر ذي

اآرمك اهللا بطاعته و : نبشت پيش محمد بن حمزه تا بر حسن زيد عرض آند، مضمون

ابقاك في سعادته و اتّم نعمته عليك برحمته من احتجت معه الي الّتعداد والّتطويل في ذآر ما 

غنّي عن تلك لمعرفتك بماقدم و حدث و علمك يجب لي عليه من بين هذا الخلق فانت منهم 

بنّيتي والّتحافي عليكم اهل البيت في وقت المخافة والّصعوبة و ِقبلك اآرمك اهللا جماعة من 

عيالي و ذوي رحمي و متحّرمين بي و منقطعين الّي و انت احّق بحياطتهم و حياطة الّدار 

ارجو أن يكون هذا ابلغ فيما يحّبون و  قدتقّدمت بما يسمج وال يحسن و)3(]آذا[فّان االبار 

 .انجع والّسالم

چون نبشته بر سيد حسن زيد عرض آردند جمله حرم و متعّلقان او را جمع آرد و بخوبتر 

وجهي و نيكوتر حالي بأعزاز و اآرام پيش او فرستاد و بر سر نبشته او نبشت بخّط خويش 

 :بديهًة، شعر

 ِبالَسيِّْف َنْعُلو َجَماِجَم اْلَكَفرْه  َاثـَـَرْهَلا َحيـْـَف فـِـي ِديِنَنـا َوَال

 َهاِتي َو َهاَتاَك َبْيَعُة الشَجرَّْه َيــا َقــْوَمَنـا َبْيـَعتـَـاِن َواحـِـــَدٌة
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 َخاَتَمـُه َواْلَقِضيـَب َو اْلَخَبـَرْه ُردُّوا َعـَلـْينـَــا تـِـَراِث َواِلـِدنـَــا

 َيليــِه ِمنـَّـا ِعَصـاَبـٌة َطهـَــَرْه ِلمُوُه َلَنـااْلَعـْرِش َس َو َبْيـَت ِذي

 َو َأْظَهَرْت ِفيِه ِفْسقَها اْلَفَجَرْه َفَطاَلمـَـا ُدنَِّســْت َمشــَــــاِعــُرُه
 و طالبّيه با اوالد طاهر بن الحسين هميشه بد بودند بسبب آشتن محمد بن عبداِهللا طاهر )1(

 بكوفه، و بسراي سليمان بساری حوضي آب بود دويست يحيي بن عمر رضي اهللا عنه را

درهم درو ريخته بود، حسن زيد را معلوم آردند برداشتند و بلشكر داده، و بقيه  هزار

 اصفهبد قارن بن )2( مقام آرد،یاالول بسار الحّجه و تمامت محّرم و صفر و ربيع ذي

 بيعت سيد قبول فرمود و او شهريار پناه بمصمغان داد و او را متوسط گردانيد بر صلح و

پسر سرخاب بن قارن و مازيار بن قارن را بخدمت فرستاد و اين جمله در سنه اثني و 

خمسين و مأتين بود تاميان مصمغان و فضل رفيقي خصومت افتاد و تعّصب باميان آمد، 

 یردمصمغان با بيشه شد، حسن زيد لطفها ميفرمود گفت البته نيايم، از بدسيرتي و ناجوانم

ديلمان ميترسم آه آدمي فعل نيستند، خلع طاعت بكرد، هم بدان نزديك محمد بن نوح بيرون 

تميشه رسيده بود، اصفهبد قارن خلع طاعت روا داشت و پيش او رسول و نبشته فرستاد، 

حسن زيد بلنكورخان شد و جمله غّله واليت بسوخت و بدنبال قارن دوانيد، ازو بگريخت، 

آمد از آمل خبر و نبشته آوردند آه جايي بن لشكرستان بر اهل رستاق  یحسن زيد باسار

آمل ظلم و خارج ميفرمود جماعتي عصيان آردند و او را بقتل آورده، در حال محمد بن 

 آن بتدارك روانه فرمود و بعد ده روز بدنبال او بشد چون بترجي رسيد یابراهيم را برا

و ذآر او در مقدمه رفت و [زيد از عراق آمده بود  بن الحسن بن یابن اعّم او قاسم بن عل

، سيد او را تشريف و عطاء جزيل داد و با آمل فرستاد و او ])3(فضل وجودت شعر او

بتريجه مقام ساخت و سرخاب بن اصفهبد قارن و برادر او مازيار را بگرفت، بند بر نهاد 

ن نواحي بدو سپرد و فرمود  فرستاد و آیجعفر العقيقي را بسار] محمد بن[و سيد حسن بن 

آه مصمغان را با دست آورد عقيقي بمصمغان استمالت نبشت، بدو پيوست و عذر خواست 

                                                 
 ديده ميشودالف اين قسمت فقط در . 1
 .پيشين. 2
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تا رستم بن زبرقان بمهروان رستاق عصيان و فساد آرد و راه ناايمن شد، هرمزد آامه بن 

 يزدانكرد و عباس بن العقيلي را بسر او فرستاد، رستم بن زبرقان نخست باصحاب محمد

بن نوح پيوست، ديگران را آشتند و مابقي گرفته آورده، چون رستم بدان جماعت رسيد 

محمد نوح را برگرفت بمهروان آورد، حسن بن محمد عقيقي مظّفر و منصور و مؤّيد و 

 بماند تا یمسرور بازگشته بود و بسيار خلق را آشته و چهارصد اسير آورده مدتها بسار

شهريار را ابراهيم بن معاذ زقومس مدد ميفرستد و بمصاف تو خبر دادند اصفهبد قارن بن 

 او را یها خواهد آمد، او پيشدستي آرد، بكوهستان او تاخت، هر آه را يافت آشت و خانه

 مقام آرد و سيد حسن ی چند بشهر ساریآتش برآشيد و جمله مردم را بازير آورد و روز

د تا مثلها نويسند بكّل ممالك طبرستان آه عقيقي را بدان نواحي بگذاشت و بآمل آمد و فرمو

ببانك نماز خيرالعمل گويند و بنمازها بسم اهللا الرحمن الرحيم نجهر و نماز بامداد را قنوت 

تأمرهم بأخذ الّرعايا بما فيه جمله قدر أينا أن تأخذ : واجب دانند و نسخت اينست مضمون

 عليه و آله وسّلم و ماصّح من اهل عملك بالعمل بكتاب اهللا و سّنة رسوله صّلي اهللا

السالم في اصول الّدين و فروعه و باظهار تفضيله  طالب عليه اميرالمؤمنين علّي بن ابي

علي جميع االّمة و تنهاهم اشّد الّنهي عن القول بالجبر والّتشبيه مكايدة المّوحدين القائلين 

ي تفضيل اعداء اهللا و اعداء بالعدل و الّتوحيد و عن الّتحّكك بالّشيعة و عن الّرواية ف

اميرالمؤمنين و تأمرهم بالجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم و بالقنوت في صلوة الفجر والّتكبير 

الخمس علي المّيت و ترك المسح علي الخّفين و بالحاق حّي علي خير العمل في األذان 

 لمن خالف امرنا و  امرنا فليسیواالقامة و ان تجعل االقامة مثني مثني و تحّذر من تعّد

 .رأينا اّالسفك دمه و انتهاك محارمه فقد اعذرنا من انذرنا والسالم

اُهللا َفْرٌد : و درين روز ابو مقابل الّضرير الّشاعر قصيده برو خواند مطلع قصيده اين بود آه

ـْ: َو اْبُن َزْيٍد َفْرُد، داعي حسن زيد بانك برو زد و گفت َاُهللا َفْرٌد َو اْبُن : ـَتِبِفيَك التَُّراُب َهالَّ ُق

 بخاك ماليد و تمجيد خداي یَزْيٍد َعْبُد، و در حال خويشتن از آرسي بيفگند و بسجده رو

اهللا فرد و ابن زيد عبد، و فرمود تا شاعر را بيرون : راند ميگفت و بتكرار بر زبان مي

 :بردند از پيش حضرت او، تا بعد چند روز اين شعر آورد و برخواند، شعر

   َو َلُر بََّما َضرَّ انلَِّبيَب ِلَساُنُه َاَنا َمْن َعَصاُه ِلَساُنُه ِفي ِشْعِرِه
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   َنجـَّـاُه ِمـْن ُطْغَيـاِنِه ِايمـَـاُنـُه َهْبِني اَسـْأُت َأَمـا َرَأْيُتــْم َآافـِـرًا 

، سيد حسن هم دل برو خوش نكرد، تا روز مهرجان رسيد قصيده ديگر گفت و برو خواند

 :اول اينست آه

 ُغّرُة الّداِعي َو َيْوَم اْلَمْهَرجـَاِن  َلا َتُقـْل ُبْشـَري َولِكْن ُبْشَرَياِن

 : بشاعر آرد و گفت َهال ُقْلَتیرو

  َولِكْن ُبْشَرَياِنی َلا َتُقـْل ُبْشـَر ُغرَُّة الدَّاِعي َو َيْوَم اْلَمْهَرَجاِن

َيا َأيَُّها السَِّيُد َاْفَضُل الذِّْآِر َلا ِالَه ِالَّا اُهللا : اعر گفت، شیتا ابتداي سخن بال آه نفي راست نبود

 .َاْحَسْنَت َاْحَسْنَت َاْنَت ِفي َهَذا َاْشَعُر: َو َاوَُّلُه َحْرُف النَّْفِي، سيد گفت

 تا )1( برنشست و بمحّالت و اسواق طوف ميكردیاند آه سيد درين وقت بآمل روز و آورده

الُقْرآُن َآَلاُم اِهللا َغْيُر َمْخُلوٍق َو َمْن :  بر حايطي نبشته بودند)2( بوقت مسّودهبمحّله رسيد آه

َقاَل َمْخُلوٌق َفُهَو َآاِفٌر، چشم او بر آن نقش افتاد، عنان باز گرفت و تمام برخواند و ساعتي 

 و یدير توقف آرد و برگذشت و او را عادت بود آه براه گذشته باز مراجعت نكرد

نگريد،  ، هم بر يك ساعت گذشته با آن موضع رسيد و بدان حايط ميیدت نفرمودمعاو

مردم محّله آن نقش را سترده بودند و باطل گردانيده، تبّسم فرمود گفت َنَجْوا َواِهللا ِمَن اْلَقْتِل، 

الجمله تمامت شعبان و رمضان و شّوال بآمل  يعني بخداي آه از آشتن رستگي يافتند، في

بود تا محمد بن نوح بأصفهبد ملك الجبال قارن بن   ميیسن بن محمد عقيقي بساربماند و ح

 آردند، عقيقي از پيش یشهريار پيوست و مصمغان نيز با ايشان يار شد و آهنگ سار

برخاست با ترجي آمد، حسِن زيد جعفر ابن محمد و ليث بن فنه را با هزار مرد بمدد او 

ول بمصمغان رسيده و او را هزيمت آرده و برادرش فرستاد، از ترجي تاختن آردند و ا

 نهاده، محمد نوح را تاخته، منهزم از ايشان ی بساریعباس را آشته و از همانجا رو

، جايگاهي بود آه آرده زمين گفتند، فرو آمده، و در آن روز ليث یبچهار فرسنگي سار

 بن محمد العقيقي شبيخون بن فنه شير مرديها نمود و بمدد او فتح برآمد، تا فردا شب حسن

 و مال بغنيمت بياورد و ی را از ايشان بكشت و چهار پایبرد، ناگاه بر ايشان زد و بسيار
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محمد بن نوح باستراباد بسليماِن عبداهللا طاهر پيوست، باّتفاق هر دو با گرگان شدند و از 

 بمحّله آه  با چهار نفر خيلتاش بگرگان ميگذشتمیسليمان بحكايت شنيدند آه گفت روز

 : شنيدمیسليماناباد ميگويند، آواز

     َهــَذا َفعـَـاُل َدِبيــٍر ِفي اْلَمـَداِبيـِر َآْم َتْهَزُموَن َو َآْم َتْحَفي ُخيُوُلُكُم

چون باز نگريدم آسي را نديدم و ندانستم گوينده آيست، و ديالم با حسن عقيقي بدنبال 

بودند، سليمان طمع از طبرستان بداشت و با مصمغان و شكستگان تا بحّد گرگان رفته 

 و ازو حساب پادشاهي بعد از )1(خراسان افتاد و جمله واليت سّيد حسن زيد را مسّلم شد

 ی مواضع و سرایاين گرفتند و اين ابيات سليمان بن عبداِهللا طاهر گويد بر حسرت آرزو

 :خويش بطبرستان

         َعْدُل اْلُمَهْيِمِن ِفي َهَذا اْلَوَري اْلَفاِني ثـَّاِني َو ُيْحِيي َيْوَمُه ال)2(َيْومـًا ُيِميُت

  َيـأِتي ِبـَأْلــَواِن)4(        َوالـدَّْهــُر ُذو ِغَيـٍر  ُتَقـلُِّبنـَا)3(َحــَواِدُث الـدَّْهــِر َجـمـَّـاٌت

 ]آذا؟[َشبـَاِب طايــر للحاني         ِلّلِه َدرُّ  بـَــاَن الشَّبـَـاُب َو مـَا َباَنـْت َحَلاَوُتـُه

         ِفـي اْلُاْذِن ِمنـَّي ِإْعــَواًال ِبُجــْرجـَـاِن ]آذ؟[ُبّدْلُت ِمْن َنَغماٍت ِباْلِميَاِن حرف

 : الميانیهمو راست بجهت موضع و سرا

 ـِمـيـَــاِن          ُمَعـلَّـقـَـٌة ِبـَأْسبـَـاِب اْل َاَلاحَّي اْلِميـَـاَن فـَــِإنَّ َنْفِسـي

           َو َعمَّــَر َرْبَعَهـا ُعْمـَر الزََّماِن َسَقي اُهللا الِميـَـاَن َو َما َيليَها

          َبَداِيـُع ُفتـْـَن ِفـي ُآـلِّ الَمعـَـاِني َلَهـا ِمـْن ُآـلِّ ُمَشَتَجـٍر َاِنيــٍق

 ا َاَخَذ اْلَمُشوُق ِمـَن اْلِقَيـاِن          َآَم یَلَقْد َاَخَذْت ِبَحـٍظ ِمـْن فـُـَؤاِد

 استيالی حسن زيد
 

آشت و مالمتها ميكرد تا  حسن زيد هر آفريده را آه هوادار مسّوده بودند بعقوبات مي
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 او فكرتي نماند و چون واليت یدلهاي مردم چنان هراسان شد آه جز طاعت و رضا

ث و خمسين و مأتين محمد بن الحّجه سنه ثل مضبوط قهر او گشت روز چهارشنبه سّيوم ذي

ابراهيم را و لشكرستان ديلمي را علم داد و بگرگان فرستاد، بهر مقام آه رسيدند مردم 

استقبال آردند و نثارها افشانده، تمامت ذوالحّجه و محرم و نيمي از صفر ديالم با ايشان 

تند و بيامده، بعد ميبودند، چون طمع از غنايم برداشتند بكلي محمد بن ابراهيم را باز گذاش

ده روز او نيز گرگان خالي مانده با ساري آمد، غّره ربيع االّول بحسن زيد رسيد، فرمود تا 

 و غّالت یگر لشكر برنشستند و بمحاربت اصفهبد ملك الجبال قارن بن شهريار شد بهزاره

 رسيد جستان بن ی او بسوزانيد و عمارات خراب فرمود و بازگشت، چون بسارینواح

 ی فرستاد آه آسي را آه اليق داند پيش من فرستد تا واليت ریسودان پيش سيد معتمدوه

بجهت تو مستخلص آنم، سيد احمد بن عيسي بن علّي بن الحسن را پيش او روانه آرد و 

 با آمل آمد، مازيار بن قارن و شهريار ی او را مسّلم شد و او از ساریبعضي از واليت ر

و، روز آدينه دوم جمادي االولي بفرمود تا موّآالن را سياست هر دو بگريختند از بند ا

 و محمد بن ابراهيم را )1(آردند و برادر مصمغان را و وندرد و ونداد هرمزد الّسفحي

بطلب اصفهبد قارن بكوهستان فرستاد، ازيشان بگريخت با قومش شد تا درين وقت بعدد 

اطراف شام و عراق بخدمت او رسيدند، اوراق اشجار سادات علّويه و بنوهاشم از حجاز و 

 یدر حّق همه مبّرت و مكرمت فرمود و چنان شد آه هر وقت آه پاي در رآاب آورد

 و سيد امام ناصر آبير حسن بن یسيصد نفر علوي شمشير آشيده گرداگرد او آّله بستند

 :علي ميگويد درين وقت، شعر

   ُبـُدوُر َسَمـاٍء َحـْوَلُه َاْنُجـٌم ُزْهُر َآَأنَّ ابََْن َزْيٍد ِحيَن َيْغُد َو ِبَقْوِمِه

   َو َيا ُنْعَم َقْوٍم َناَلُهْم ُجوُده اْلَغْمُر َفَياُبـْؤَس َقـْوٍم َصبََّحْتُهـْم ُخيـُوُلُه

 و ینبشته احمد بن عيسي و قاسم بن علي آه باجستان وهسودان بودند رسيد بفتح واليت ر

ا مسّلم شد و همه دعوت را اجابت آردند و بيعت قزوين و ابهر و زنگان آه ايشان ر

پذيرفته، ديگر باره محمد بن ابراهيم را علم و نوبت داد و بگرگان فرستاد و اهل آن نواحي 
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تا ] )1(و واليت سكونت و صّحت تمام يافت و امنيت بحاصل آمد[منقاد فرمان سادات شدند 

ز مردان طاهريه بود بگرفت و بفضل  عبداهللا بن عزيز را آه ایبعراق قاسم بن علي العلو

بن مرزبان سپرد آه او را پيش حسن بن زيد برد و وصايت آرد در احتياط محافظت او 

 .روز عيد اضحي بآمل پيش حسن زيد رسيدند، در حال گردن فرمود زد

فرستادن خليفه المعتزباهللا موسي بن بغاالكبير و مفلح را با لشكر 
 بطبرستان

 
 جّرار ی و مفلح را با لشكر)2(يد و خليفه المعتّزباهللا بود موسي بن بغااين خبر ببغداد رس

 از ديالم یبعراق فرستاد، بقزوين باجستان و سادات مصاف دادند و ايشانرا شكسته و بسيار

 آمده و از آنجا بقومش و گرگان رفته و معسكر یآشته و خزانه ايشان برداشته و بار

نايب محمد بن طاهر بود بديشان پيوسته و مفلح را بمقدمه ساخته، و احمد بن محمد الّسكني 

بتميشه فرستاده، درون آمد و حسن زيد ده هزار مرد را عرض داده بود بآمل و اصفهبد 

، مفلح تاختن آورد و عقيقي یبادوسبان با او بود و حسِن محمد عقيقي با حشم خويش بسار

 نداشت برگرديد، مفلح یقبت پابسيار شجاعت نمود عا. بر سر پل ساري ايستاده بود

 آمد و سه روز مقام آرد و بآمل شد حسن زيد با چالوس رفت و جمعيت او پراگنده یبسار

 یشد، از آنجا بكالر رفت و از ديالم مدد استدعا آرد هيچكس رغبت ننمودند، مفلح تا جماد

مرآباد نزديك اآلخره سنه خمس و خمسين و مأتين بآمل بود بعد از آن بچالوس خراميد و بع

چالوس فرو آمد و لشكرگاه آرد و ديالم جمله از او بترسيدند و حسن زيد را باز گذاشته هم 

در آن دو روز نبشته آوردند از موسِي ُبغا آه حالي و ساعت بتعجيل باز گردد و بهيچ نوع 

بهانه نسازد، مفلح آوچ آرد و شب و روز ميراند تا بگرگان خبر يافت از وفات خليفه 

بير بن المتوّآل المعتّزباهللا، َسكني را بگرگان گذاشتند و ايشان با عراق شدند، ديگر باره ُز

مردم بر حسن زيد جمع آمدند و او را برگرفته بآمل آورده ببيست و دوم رمضان، يزيد بن 
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 نبشت آه بايد آه سيد بگرگان آيد، در حال با حشم آنجا رفت و سكني بر یخشمردان چيز

ها داد، بتبعّيت آمد و طاهر بن عبداهللا بن   بود، او را دعوت آرد و وعدهحوالي گرگان

طاهر آه خراسان بحكم او بود از ضبط واليت خراسان عاجز بود و ببصره و سواد و 

واسط مردي خروج آرده بود آه او را سيد ُبرقعي خواندند و معروفست بصاحب الّزنج و 

 یيا احنف آأّني به و قد سار بالجيش اّلذ: اده بوددر مالحم ازو خبر د] علي[اميرالمؤمنين 

ال يكون لـه غباٌر وال َلجٌب و ال قعقعة ُلجٍم وال حمحمة خيٍل ُيثيرون األرض بأقدام الّنعام، 

ويل لسكككم العامرة والّدور المزخرفة اّلتي لها اجنحٌة آأجنحة الّنسور و خراطيم آخراطيم 

تيلهم وال ُيفقد غائبهم انا آّاب الّدنيا لوجهها و قادرها بقدرها الفيلة من اولئك اّلذين ال ُيندب ق

 )1(و ناظرها بعينها

صّحت نسب او ] عدم[ بتاريخ ی و محمد بن جرير طبر)2( سخت توانا و دلير بودیاما مرد

 )3(.السالم ثابت گردانيده و بشرح مدت خروج و ايام حروب او نبشته بعلي عليه

 

 برستانلشكر آشيدن يعقوب ليث بط
 

هاي بسيار  خلفا و طاهر بن عبداهللا بدان مشغول بودند بخراسان فتنه] درين وقت آه[

تر از همه  برخاست و رنود و عّياران فراآار ايستادند و بهر طرف يكي سر برآورد و مقبل

يعقوب بن الّليث الّصفار بود و در اصل فرو مايه عّيار پيشه بود، جماعتي برو گرد آمدند و 

 قاهر نبود او را غرور داده و عامل طاهر ابن عبداهللا را یو مهلت از آنكه آه پادشاهبمدت 

 نشانده و از آنجا بخراسان آمده و ملك محمد بن یاز سجستان بيرون آرده و او را بپادشاه

عبداهللا طاهر گرفته، و آارش بدانجا رسيد آه خليفه با او عهد آرد و خراسان بدو گذاشت، 

 پنهان آس فرستاد و بسيار منيه داد و عهد یگرفت بدهستان آمد و پيش سكنچون نيشابور ب

                                                 
البالغه  هاي تاريخ طبرستان مغلوط بود از روي شرح نهج متن اين خطبه آه در نسخه. 1

 .تصحيح شد)  از چاپ مصر310 ص 2ج (ابن ابي الحديد 
براي شرح اين جمله رجوع شود بحواشي آخر (ديده ميشود الف اين قسمت فقط در . 2

 )آتاب
 .پيشين. 3
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آرد آه گرگان و استراباد برو مقرّر دارد تا با سيد حسن زيد خالف آرد و بدو پيوست و 

هرمزد ماه ارديبهشت سنه سّتين و مأتين بساري آورد و با سيد ] روز[يعقوب بن الّليث را 

 ی، عاقبت سيد منهزم شد چنانكه تا بآمل هيچ جاحسن بن محمد عقيقي حرب آردند

نتوانست ايستاد و يعقوب بشمع و مشعله بدنبال ميشد و حسن زيد از آمل با رويان شد و 

مردم او متفرق شدند و همچنين يعقوب تا بكالر رفت، حسن زيد با شير شد از شيرجان او 

يايم، مردم شير قبول را بازخواست و گفت اگر علوي را بدست من ندهند درون شير ب

 بازگشت و ديالم )2( بود گوآيان گفتند، حمايت آرد و يعقوب بفجری مرد)1(نكردند، بفجر

شير جمله رخت و بنه او باز بريدند او با آجو آمد و بشكنجه و عقوبت خراج دو ساله از 

 فنه را مردم رويان بستد تا واليت چنان شد آه از طعام و لباس هيچ با خلق نماند و ليث بن

 بن مسلم خراساني را آه از )3(بر رويان امير آرد و بادوسبان را بطبرستان و ابراهيم

مردم او بود بچالوس بنشاند و او بآمل شد در حال مردم چالوس بسر خراساني شدند و 

را آشته، خبر بيعقوب رسيد بازگشت و آن نواحي او خانه در سر او سوخته و جمله مردم 

ختها ببريد و آتش در نهاد و براه آندستان بكالر شد و از آالر با رويان جمله بسوخت و در

آمد و جمله اشتران او بمكس هالك شدند و باران و صاعقه آمد بريشان، خويشتن را بآمل 

آيد يعقوب براه ساحل تاختن برد، حسن زيد  افگندند، هم بر اثر نمودند آه حسن زيد مي

 الّليث با آرد آباد آمد براه ناتل و دو ساله خراج دشت گريخت با آوهپايه رفت، يعقوب بن

 و مدت مقام او یبستد بهمان قرار آه بكوهستان و بعد از آن بآمل شد و از آمل بسار

 شد، بسجستان نامه نبشت بنايب ی براه قومش باخوار ریبطبرستان چهار ماه بود، از سار

ص دهد و نفقه تا بواليت خويش شوند، خويش تا علويان آه را گرفته بآنجا فرستاده بود خال

چنانكه او نبشت خالص دادند و يكي از آن سادات برادر حسن زيد ابو عبداهللا محمد بن زيد 

بود، چون يعقوب از واليت بيرون شد حسن زيد با بسيار ديلم باز آمد و مردم ديگر باره 

فرو آمد خبر آوردند  توقف نكرد تا بگرگان آمد، همان روز آه یبخدمت او شدند هيچ جا

                                                 
 بعجز: و ساير نسخب ، الفآذا در . 1
 .پيشين. 2
 قاسم: و ساير نسخب . 3
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آيد با جمله لشكرها باستقبال شد در صفر سنه ثلث و سّتين و  برادرش محمد بن زيد مي

االول، بعد از آن بطبرستان آمد تا مادر را  مأتين، و محمد پيش برادر بود بقيه صفر و ربيع

ند و بيند، اند هزار مرد ترك آّفار بدهستان آمدند بر عزيمت آنكه بطبرستان تاختن آن

واليت بتاراج دهند، حسن زيد بگرگان بود فرمود تا محمد بن احمد خراساني با دو هزار 

ديلم بمقدمه لشكر آشيد و او با تمامت حشم در قلب ايستاد، بشوره دهستان رسيدند و 

مصاف داده و محمد بن تميم المعروف بمردان آله آن روز آشته آمد و هزيمت بكّفار افتاد 

آن روز بسيار شجاعت نمود و اند فرسنگ هزيمتي را بدنبال شد تا هيچ و سيد حسن زيد 

 .خلق نماند از آّفار وصيت مردانگي او آن روز تاريخي شد

 

خالف نمودن ليث بن فنه با حسن زيد و لشكر آوردن شاری نايب 
 آل طاهر بطبرستان

 
د بن ابراهيم و چون با گرگان آمد نبشته رسيد از آمل آه ليث بن فنه عصيان آرد، محم

علوي را بگرگان بنشاند و او بآمل رفت، ديالم طاعت محمد بن ابراهيم نداشتند و حرآات 

ناواجب و فساد و تاراج با رعايا مينمودند، پيش حسن زيد نبشتند آه سوء خلق و لؤم 

 ايشان بر تو پوشيده نيست، مر اطاعت نميدارند و خاليق برنج )1(طبيعت ديالم و عتّو

 با گرگان آمد، حسن زيد بكار ليث بن فنه مشغول بود و لشكر با احمد بن عيسي افتادند،

 رفت و یبالرجان فرستاده آه صاحب الرجان پرويز مدد خواست و نبشت ليث بن فنه بر

 را بر آن داشت آه بالرجان آيد، حسن زيد برادر خويش ابو عبداهللا محمد بن زيد یوالي ر

يلمي بود، از محمد بگريخت با قوم خويش و بخراسان پيش را بگرگان فرستاد، دآيه نام د

 نايب آل طاهر شد و احوال گرگان بتفرقه آلمه و نافرماني حشم بگفت و بر آن یشار

 از اسفراين بگرگان آمد، ديالم بكّلي یتحريض آرد آه گرگان بجهت تو مسّلم آنم تا شار

 رفته و ايشان هر دو سيد بآمل یرمحمد زيد و محمد بن ابراهيم را باز گذاشتند و پيش شا

                                                 
 عتّو يعني طغيان و تجاوز و استكبار. 1
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 خواست آرد، در آن نواحي هر آجا ديلمي ی لشكر را روزیآمدند تا وقت آن آمد آه شار

 ی شد، يكي از بزرگان گرگان اسحق نام شاری پيش شاریبود سالح برداشت بطلب روز

تو با همه را گفت هرزه مال بديالم ندهد آه با تو همان آنند بغدر و حرام زادگي آه پيش از 

 آسي نديد و نبيند، جمعيت ديالم یامرا آردند و از ايشان جز فضول و ظلم و ناجوانمرد

بسليمان آباد بود و خواص و عوام گرگان از خام طمعي ديالم ستوه مانده بودند، شاري و 

 تا شمشير در ايشان نهادند و در يك روز سه هزار تن از ايشان آشته، )1(اسحق فرمودند

بسيد حسن زيد رسيد شماتت نمود و ليث بن فنه را معلوم شده بود آه گرگان اين خبر 

شاري گرفت ترك را آه والي ري بود بر آن داشت آه بطبرستان شويم و واليت بجهت تو 

ور رسيد احمد بن عيسي و مصمغان هر  بستانيم، بقول او عزيمت الرجان آرد، چون بديه

 سر آوهها بانك برايشان زدند ليث بن فنه اسب در دو آنجا بودند راهها فرو گرفتند و از

 راند، نتوانست گذشت، ترك بترسيد و گفت مگر بغدر آرد، بفرمود تا او را بگرفتند یجو

و سرش برداشته پيش حسن زيد فرستاد و عذرها خواست و هم بر اثر آن نبشته رسيد از 

 بگرگان شود، چون آنجا  مالها جمع آرد و بخواهد شد صالح در آنست آهیگرگان آه شار

 با پيش او آمدند و آن گريخته با خراسان افتاد و حسن زيد در گرگان شد یرفت حشم شار

 و بسيار عاّمه شهر را بكشتند و مال غارت آرده 

 

ذآر خروج اصفهبد ملك الجبال رستم بن قارن بن شهريار و احوال 
 او با حسن زيد

 
د جماعت ديالم بنواحي گرگان راهزني و فساد و و بوقت آنكه محمد بن زيد گسيل آرده بو

 و ناشايست روا داشتند و تا بحّد یهاي مسلمانان دزد قتل آردند و بشب نقبها زدند و بخانه

نيشابور مردم واليت از ايشان ستوه شده بودند، اند هزار شخص را بگرگان ازين قوم 

شتند پيش اصفهبد رستم بن قارن  فرمود بريد تا هزار مرد از بيم او را باز گذایدست و پا

                                                 
 .فرمود: الفدر . 1
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بن شهريار شده و اگرچه ميگفت بظاهر مطيع سّيدم اما در باطن خالف داشت و رستم بن 

 ايشان بايست نداشت، باطراف واليت راه ميفرمود یقارن را چون ديالم در پيوستند روز

 یهدزد و غارت ميكردند و بقومش قاسم بن علي نشسته بود پيش او نبشت آه محمد بن م

د فرستاد تا بجهت او مدد يآيد از نيشابور، قاسم نزديك حسن ز بن نيرك بمحاربه تو مي

بفرستد و از اصفهبد رستم ايمن بود و حسابي نگرفت تا ناگاه اصفهبد بغدر بسر او دوانيد 

، و قومش با تصرف خويش یو او را بگرفت مغافصه با قلعه شاه دز فرستاد بهزاره گر

را در آن قلعه وفات رسيد و چون قومش بدست گرفت پيش والي گرفت و سيد قاسم 

نيشابور احمد بن عبداهللا خجستاني رسول فرستاد آه آار حسن زيد خلل دارد و موافقت او 

طلبيد تا سيد حسن زيد عزيمت قومش و مالش اصفهبد رستم آرد، سيد محمد بن ابراهيم بن 

ن حّق يافت و سيد را بمصيبت او پشت  او بود فرما)1(علي بن عبدالرحمن آه زن برادر

 بود، لشكر سيد محمد جملگي با پيش ابوعبداهللا محمد )2(بشكست آه مشفق و پسنديده خويش

بن زيد برادر سيد شدند، فرمان داد تا بمحاربه اصفهبد رستم شود چون يك منزل آوچ 

باز خواند و آرده بود لشكر نيشابور باخجستاني بگرگان رسيدند، بفرستاد و برادر را 

گرگان باز گذاشت درون تميشه آمد و خجستاني تابرباط حفص ُدماُدم او برسيد و خزاين و 

بنه را دريافت و بسيار مردم اسير او شدند اما هيچ را نكشت و محمد زيد را بجوهينه 

 خبر افتاد آه حسن زيد را بگرفتند در مصاف، یمعلوم شد آه برادر درون رفت و بسار

د عقيقي مردم را جمع آرد و بجهت خويش بيعت ستد و هرآه ابا آرد گردن حسن بن محم

 رسيد، عقيقي را ديد، معلوم یبفرمود زد تا طاهر بن ابراهيِم خليل از پيش حسن زيد بسار

 بگريخت برستم بن قارن پيوست، حسن زيد باستمالت یآيد، از سار شد آه حسن زيد مي

، عقيقي از خجالت و بيم اجابت یاب نبود و معذورحس بيی ها فرستاد آه آنچه آرد نبشته

 گرگان بنشست و مال جمع آرد، )3(بود تا خجستاني مدتي بر آردآباد نكرد و با اصفهبد مي

اصفهبد باستراباد بنشست و خجستاني با نيشابور رفت، مردم گرگان در عقيقي آويختند، از 

                                                 
 يعني برادر زن. 1
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اشت، جمله برو بيعت آردند تا ظلمهاي خجستاني اهل گرگان را تيمار داشت و خراج برد

اسبه چهاراسبه چون بديه نامنه پنجاه هزار رسيد  حسن زيد حشم طبرستان جمع آرد، سه

پانصد سوار اختيار آرد و بشب تاختن باستراباد آورد وقت صبح اصفهبد رستم را فرو 

قف گرفت، جز آن نتوانست آرد آه پياده خويشتن را با آوهستان افگند، حسن زيد هيچ تو

نفرمود، روي بگرگان نهاد و عقيقي غافل بود از آنكه اصفهبد باستراباد پيش او بود، ناگاه 

 او رسيد سه اسب را او با دو ديگر برنشستند و روي ببيابان نهاده، یحسن زيد بدر سرا

محمد بن زيد بدنبال او ميشد تا دريافت و بگرفت پيش برادر آورد چون چشمش بر حسن 

 ازو بگردانيد و ترآي رومي را بفرمود تا گردن او بزند و او را ی طلبيد روزيد افتاد امان

 پيختند و بگورستان گبرگان دفن فرمود، و محمد بن زيد را با حشم بكهستان یدر چادر

فرستاد تا  اصفهبد فرستاد و او را آواره آردند و بيچاره شد هر روز براي امان قاصد مي

ان دهد و هرچه ملك اوست بخراج برو نويسد و مابقي ببرادر مثال نبشت آه او را ام

بتصرف گيرد و حجت آند، بعد ازين اسفاهي ندارد، محمد زيد بفرمان برادر اين جمله 

 .بجاي آورد و با پيش او آمد، برادر او را طبل و علم داد و با گرگان فرستاد

 وفات حسن زيد
 

انست نشست و مدت يكسال در اين درين سال حسن زيد را علتي پديد آمد آه بر اسب نتو

علت بماند، روز دوشنبه سّيوم رجب سنه سبعين و مأتين هجرّيه فرمان يافت و از اول 

خروج تا وفات بيست سال بود و درين يكسال آه رنجور بود بوالحسين احمد بن محمد بن 

 آورد تا  نام پديد)1(الحسن ابراهيم المعروف بقائم را آه داماد حسن زيد بود بدخترش ام

براي ابوعبداهللا محمد بن زيد آه برادرش بود بيعت ستاند از اهل طبرستان او را پسران 

 .بودند

                                                 
 الحسين، ساير نسخ ندارند ام: ب. 1
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 پادشاهي محمد زيد در طبرستان و خروج سيد ابوالحسن
 

چون سيد [اوست داعي آبير و ] )1(بعد از حسن زيد مردم طبرستان برو بيعت نمودند[

سيد ابوالحسن آه داماد او بود مال خزانه برداشت ] وفات يافت و محمد زيد در گرگان بود

و درهم بيعت خرج آرد و مردم را بدعوت خويش خواند تا جمله معارف از ديالم و غيره 

برو جمع شدند و اصفهبد رستم بن قارن و بادوسبان با او بودند، محمد زيد چون خبر 

يار آس را آه با او بودند گذشتن برادر بشنيد با لشكر خويش روي بآمل نهاد و بوالحسن بس

 را تا او را بكشند )2(پنهان فريفته بود چون ليشام بن وردان و ابومنصور مهد بن مخيس

برباط حفص، گفتند آشتن نشايد حّق نان و نمك را، او را تنها بگذاشتند و باز گرديده با 

ادند، محمد گرگان شده، او نيز برگرديد، چون بگرگان رسيد او را در درون گرگان راه ند

بود تا ابوالحسين بجهت آن جماعت تشريف و درهم و دينار  زيد بارستاق زوين شد، مي

فرستاد و فرمود آه در همانجا باشند، و محمد زهره آن نداشت آه از زوين سر بيرون 

آمد، مهدي مخيس خدمتكار  بود تا رافع بن هرثمه از خراسان شكسته مي دارد و همانجا مي

پيش او فرستاد آه مرا استقبال آند و بمن پيوندد او التفات نكرد و بيرون نيامد او بوده بود، 

و استقبال ننمود، رافع را حال محمد زيد معلوم بود معتمدان را بدو فرستاد و پيش خويش 

آورد و با مهدي مخيس مصاف داد و او را بشكست باخراسان افتاد و ليشام ديلم پيش 

خاب در دست مهدي اسير بود، روز هزيمت ازو بگريخت و بوالحسين رفت و علّي بن سر

رافع گرگان بمحمد زيد سپرد و باخراسان شد و بوالحسين براي زِر روزي حشم ظلم آغاز 

 قبيح پيش گرفت، مردم )4( و حدوثهاي)3(نهاد و مصادرات آرد و قسمتهاي زبون

                                                 
 .نيستالف وان اين قسمت در قسمتهاي بين دو قالب با عن. 1
و سوم بار بصورت » مخلش«نقطه بار ديگر بشكل  يك بار بيالف اين اسم در . 2
و نسخ ديگر و مخّيس بر ب آمده، ضبط متن بر طبق » محسن«األثير  و در ابن» مخلس«

 وزن محّدث از اعالم عربي است
 ستمها: جزء دوم را ندارد و در نسخ جديدترب ، الفآذا در . 3
 بدعتهاي: احدوثهاي، ساير نسخ: ب، الفآذا در . 4
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ها نبشتند و او را  د قصه در ِسّر پيش محمد زي)2( ازونفور شده و بستوه آمده،)1(طبرستان

خواندند، محمد زيد از اطراف لشكرها جمع آرد روز چهارشنبه بيست و پنجم جمادي 

االولي سنه احدي و سبعين و مأتين بشهر ساري رسيد، بوالحسين آنجا بود بگريخت بآمل 

رفت و هم در شب آوچ آرد آه بچالوس بليشام و نعمان پيوندد و بزمين ديلم شوند محمد 

شنبه تا بديه بنفش بشد و نماز  االولي يكشنبه بآمل رسيد و روز سه  غّره شهر جماديزيد

 را آه با او )3(شام برنشسته وقت صبح بچالوس رسيد، بوالحسين و ليشام و ديگر ديالم

بودند بگرفت و بسيار مال و غنيمت برداشت و آن شب با خواجك آمد و روز آدينه بشهر 

االولي بپادشاهي بنشست و مدت ملك ابوالحسين ده ماه بود، او  آمل رسيد و در ششم جمادي

را بند فرمود نهاد و منادي آرد تا جمله عّمال او را امان دهند، فرا پيش آمدند حساب مال 

بازخواست تا رشته، هرچه برده بودند باز آوردند و خواهر او سكينه نام را آه زن حسن 

زو بستد و بعد از آن بند از ابوالحسين برداشت و زيد بود بياورد، جمله جواهر زرّينه ا

فرمود تا هرآرا مصادره آرده بود حق ازو طلبند و صلحاء و فقهاء آمل بهزار درهم 

 هر دو را بساري فرستاد هرگز )4(گواهي دادند، ديگر باره بند فرمود نهاد و با ليشام ِديلم

 و شجاعت و عقل و علم او را )5(آسي ديگر ايشان را باز نديد، گفتند براه هالك آردند،

 )6(.پيش ازين ذآر رفت

چنين شنيدم آه بعد آنكه بملك بنشست روايت از سيد امام ناطق بالحق ابوطالب رضي اهللا 

آه ابوالقاسم عبداهللا بن احمد الكاتب البلخي آه ] )7(آي[العبد  عنه از ابو احمد محمد بن علي

عي محمد بن زيد بر ناصر آبير حسن بن علي  حكايت آرده آه دا)8(در مقدمه ذآرش رفت

گمان برد آه او در بند دعوت و رياست خلق است، درين روز من و ابومسلم بن بحر در 

                                                 
 .هستالف اين قسمت فقط در . 1
 .پيشين. 2
 هست،الف اين قسمت فقط در . 3
 .پيشين. 4
 .هستالف از اينجا تا آخر جواب عربي داعي بابومسلم فقط در . 5
  و بعد از آن،94رجوع آنيد بصفحه . 6
 العند: و باالصل. 7
 94رجوع آنيد بصفحه . 8
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مجلس داعي محمد زيد حاضر بوديم ناصر آبير حسن بن علي درآمد و سالم آرد و 

 :بنشست بعد ساعتي روي بابو مسلم آورد و گفت يا ابامسلم من القائل

  َغَياِهُبْه)2(  َعَلي ِمْثِلَها َواللَّْيُل َتْغَشي  َعرَُّسوا)1(اِن ِصْدٍق َآاْلَأِسنَِّةَوِفّتَي

 )3(   َو َلْيـَس َعَلْيِهـْم َأْن َتِتـمَّ َعـَواِقُبْه ِلَأْمــٍر َعـَلْيِهـْم َأْن َتـتـِـمَّ ُصــُدوُرُه

زيد را يقين گردانيد هر ناصر آبير در انشاء اين شعر خطا و سهو آرد و تهمت محمد بن 

دو سر در پيش افگنديم و بجواب او مباالت، نرفت او نيز دريافت آه خاموشي ما را 

موجب چيست حجل و خايب شد و بعد ساعتي برخاست و برفت، داعي محمد زيد ابومسلم 

ي هذا، را آواز داد و گفت يا ابامسلم ما الّذي انشد ابو محمد، فقال اطال اهللا بقاء السيد الّداع

 :شعر

 ِآـَراٍم َرَجْت َاْمرًا َفَخاَب َرَجاُؤَها ِاَذا َنْحـُن ُاْبَنـا َساِلِميـَن ِبـَأْنُفٍس

 )4(َتُؤُب َو ِفيَها َماُؤَها َو َحَياُؤَها َفـَأْنُفـُسَنـا َخْيــُر الَغـِنيَمـِة ِانََّهـا

 .او غير ذلك، اّنه ُيشّم رائحة الخالفة من جبينه: داعي گفت

ملك طبرستان برو قرار گرفت آهنگ آهستان اصفهبد رستم بن قارن فرمود و او را چون 

از واليت بيرون آرد، با نيشابور فرستاد پيش عمرو بن ليث و عمرو بجهت او شفاعت 

فرستاد و امان طلبيد، سوگند و عهد رفت برقرار آه سپاهي بخويشتن راه ندهد و آنچه دارد 

ها نداد ادا آند، و محمد را نشستگاه گرگان   آه در آن سالپيش محمد زيد فرستد و خراجها

بود و بسيار حشم برو جمع آمد از اصحاب رافع و عباس و نواحي گرگان علوفه او را وفا 

 .نكرد

 رفتن محمد زيد بري و واقعات رافع با او و لشكر آوردن بطبرستان
 

بود اساتكين گفتند محمد زيد االول سنه اثنين و سبعين و مأتين در ري ترآي  در شهر ربيع

                                                 
 و رآب آاطراف االسّنة): 103 ص 15ج (در اغاني . 1
 تسطو: دراغابي. 2
 اين دو بيت از ابو تّمام طائي است. 3
 و 417 ص 2از ابيات عبداهللا بن محمد بن عنه رجوع آنيد بشرح تاريخ يميني ج . 4

  و حاشيه آن57 ص 2جهانگشاي جويني ج 
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را هوس افتاد آه بري شود، از گرگان بدامغان رفت و از آنجا بسمنان روزي دو نزول 

آرد و بخوار شد و بافرداد بو هراوان نزديك ري لشكر عراق مصاف داده ايستاده بودند، 

و چون بر همديگر آوفتند لشكر محمد زيد شكسته آمدند و او بهزيمت باالرجان افتاد 

خراسانيان بر خراسان شدند، چون بآمل رسيد نمودند عزيمت گرگان دارد، ناچار محمد 

زيد آوچ آرد و بديلمان فرستاد تا مدد آورد، چون بتميشه رفت خبر افتاد آه رافع بگرگان 

آمده او نيز مقام آرد بحصار تميشه منتظر ديالم، در همان مدت بسبب فتنه آه در خراسان 

فع با نيشابور شد و محمد زيد بگرگان و ماهي چند آنجا بماند تا سنه ثلث ظاهر شده بود را

و سبعين و مأتين بآمل آمد و سنت فرزند خويش زيد بن محمد زيد فرمود و بواليت عهد 

پديد آورد و بر منابر و دراهم نام او با نام خويش ملحق گردانيد، چون رافع بخراسان رسيد 

ميان پسران نوح، نصر و اسمعيل، بود بموافقت انجاميد و ها نشسته بود خالفي آه  فتنه

رافع را در سالهاي گذشته با اهل خوارزم مصافها رفته بود، ديگر باره آنجا رفت و ده 

 .بانيشابور آورد] )1(بنوا[هزار مرد را از خوارزم 

 

واقعات محمد زيد و اصفهبد رستم و لشكر آوردن اصفهبد 
 بطبرستان

 
بد رستم متغّير شد و واليت بكلي ازو باز گرفت، اصفهبد رستم ازو محمد زيد بر اصفه

بگريخت پيش رافع پناه داد و هفت ماه محمد زيد بكهستان او بنشست، رافع با اصفهبد 

رستم بن قارن بطبرستان آمدند و چون بگرگان رسيدند محمد زيد پيش ايشان نتوانست 

د تا چنان شد آه در قلعه ذخيره نماند، با ايستاد با قلعه جوهينه رفت و شش ماه محصور بو

تني چند از قلعه بزير آمد و آوتوالي بنشاند و او درون تميشه رفت بعد روزي چند آوتواْل 

قلعه برافع داد از عجز، رافع بطلب محمد تا بآمل بيامد و او با آجو شد و حصار را 

الحّجه سنه  ا مستهّل ذيعمارت فرمود، رافع بكجو رفت، محمد از آنجا بديلمان پيوست ت

                                                 
 .نيستالف آلمه بين دو قالب در . 1
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سبع بكجو بماند و حال مردم از مصادرات و الزام مؤن مجحفه و ايقاع ضرر بجايي رسيد 

آه نفس بر نتوانستند آشيد و بر مسلمانان هيچ رحمت نفرمود، محمد زيد را ديالم مدد دادند 

 و جستان وهسودان از آهستان بزير آمد بمظاهرت محمد بن زيد و بچالوس محمد بن

هرون نايب رافع بود و حصن محكم آرده و ذخيره برده و منجنيق نهاده، چون از محمد 

زيد خبر يافت رافع را باز نمود، بجواب نبشت البته تو با او نكوشي و از حصن بيرون 

نيايي، توّقف آن، اصفهبد رستم بن قارن و محمد بن احمِد وندويه و علّي بن الحسن 

ن و پسر اصفهبد شهريار بن بادوسپان را بچالوس فرستاد براه المروزي و عبداهللا بن الحس

گون لشكرگاه  ساحل، و او آوچ آرد با اهلم شد شش روز مقام آرد و آن جماعت بنفش

ساخته بودند و محمد بن زيد بچالوس رفته بود و آار بر محمد هرون تنگ آورده، رافع از 

ستم پيادگان خويش را براه باال اهلم بديه خواج چهار فرسنگي چالوس شد و اصفهبد ر

بفرستاد، خبر بجستان وهسودان رسيد، از حصن دور شد و محمد بن هرون بيرون آمد و 

بدنبال دردشته لشكر ايشان را متفّرق گردانيد، محمد زيد بوارفو افتاد، بيست و ششم 

ست تا ذوالحّجه و رافع بلنكا فرو آمد و مقام آرد، از جمله واليت طبرستان علوفه خوا

چنان شد آه آراي يك دراز گوش و يك خروار آاه پنجاه درهم شد، و هزار هزار درهم 

بآمل قسمت فرمود و بشكنجه و عقوبت حاصل آردند، و از چالوس براه طالقان رفت آه 

جستان آنجا بود، در غّره صفر بدو رسيد و واليت او خراب آرد و غّله بسوزانيد و 

ا بشكست و مدتي بطالقان مقام آرد و گيل آيا گفتند از بزرگان درختها ببريد و سنگهاي آسي

اآلخر بطبرستان ظلم و خارج نّواب او بود،  ديلم قلعه داشت بقهر ازو بستد، و تا آخر ربيع

بدان انجاميد آه ميان او وجستان سفرا تردد گرفتند و قرار افتاد آه ودايع و رهاين محمد 

دد آند نه تسليم، بدين عهد رافع از آنجا بقزوين رفت، زيد باز سپرد و محمد زيد را نه م

محمد زيد با چالوس آمد و خواست حصن مستخلص آند، اصفهبد رستم قارن و محمد بن 

هرون آنجا بودند، هيچ بدست نداشت آه از آمل ايشان را مدد آمدند، او نوميد با سپاه گيالن 

م واليت ازيشان ستوه شده بودند و رفت، محمد بن هرون از چالوس باناتل نقل آرد و مرد

رافع از قزوين بري آمد، درين تاريخ المعتضد باهللا خليفه بود رسول فرستاد پيش او آه 

بخدمت ما آيد، رافع رسول را بگرفت و محبوس فرمود و بعد از آن خالص داد و گسيل 
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راق نصب داد، خليفه ابوالعّباس احمد بن عبدالعزيز بن ابي دلف العجلي را بواليت ع

فرمود و بحرب رافع فرستاد، او از طبرستان مدد خواست، اصفهبد رستم بن قارن و ديگر 

امرا بمدد او شدند و بكنار جوي آلهوار با لشكر خليفه مصاف دادند روز آدينه هجدهم 

القعده رافع را بشكستند و بسيار قتل آرده تا احمد بن عبدالعزيز منادي فرمود و از قتل  ذي

 .ت و جمله غنايم برداشتند، رافع براه ويمه باطبرستان افتادباز داش

 مصلحت نمودن رافع با محمد زيد
 

چون رافع بمهروان رسيد خبر يافت آه معتضد عمرو بن الّليث را پادشاهي نيشابور داد، 

پيش محمد بن زيد بگيالن رسول فرستاد و برو بيعت آرد و بخدمت او رغبت نمود 

اآلخر بآمل آمد و رافع  شنبه پنجم ربيع ا باشد، محمد بن زيد روز سهبشرطي آه گرگان او ر

با گرگان رفت هم در آن قرب خبر يافت آه احمد عجلي بري فرمان يافت و پسر او بجاي 

پدر بنشست، رافع لشكر را روزي داد و بري شد با پسر احمد مصاف داد و او را 

ستاد، بعد ماهي معتضد پسر خويش را االولي لشكر را بسر پلها فر بشكست، هفتم جمادي

باري فرستاد و رافع واليت را بازداشت و ابن اصبغ خليفه پسر معتضد بود، بساط عدل 

در واليت مبسوط گردانيد وجور و بدع برداشت و رسوم ظلم باطل گردانيد، و محمد زيد 

ش او آمد دلف العجلي درين سال پي بود و بكربن عبدالعزيز بن ابي بطبرستان آسوده مي

بآمل، بجهت او سيد محمد زيد بذات خويش استقبال آرد و از اسب بزير آمد، و هم در آن 

ها و اسباب و  روز هزار بار هزار درهم در صد ُصّره آرده پيش او فرستاد با بسيار جامه

هاي ديگر از طوايف، مدتي بآمل عزيز  آالت فّراشخانه و شرابخانه زرين و سيمين و هديه

بود تا چالوس و رويان بدو سپرد و گسيل آرد، چون بناتل   و متنّعم و محتشم ميو مكّرم

رسيد بكوزه فقاع او را زهر فرمود داد هالك شد، و هم آنجا بپول ليشام مدفونست، و چون 

رافع شكسته بگرگان آمد خواست با عمرو بن الّليث مصاف دهد، قائدي از آن عمرو 

 دليري داد، رافع از محمد زيد مدد خواست و او مماطله گريخته بود، بدو پيوست و او را

نگاه ] نيشابور[نمود، چون نوميد شد لشكر آشيد و رفت، عمرو بن الّليث درون شهر 

ميداشت و بيرون نيامد و حشم رافع محمد بن هرون و ابانصر طبري و مهدي مخّيس و 
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هزار مرد بگزيد و فضل جعفر بر در نيشابور هر روز جنگ ميكردند، عمرو ليث پنج 

ناگاه بيرون افتاد و بر ايشان زد و شكسته گردانيد، خبر برافع رسيد، لشكرگاه برآند و 

آمد تا بگرگان پيش محمد زيد فرستاد آه بمال و حشم مرا مدد آند، عمرو  آوچ فرمود و مي

ت عمرو بن الّليث نيز از سيد تمّني آرد آه او را وفا نكند و مدد ندهد، همچنان آه درخواس

بن الّليث بود التفات ننمود و حصار ساري را محكم آرد، رافع بساري آمد برودبار اتران 

ها  خيمه زد و رستم بن قارن رافع را مدد داد تا صاعقه و باراني بسر ايشان آمد آه خيمه

را سيل ببرد و چهار پاها هالك شدند و بسيار مردم را آب نيست گردانيد، رافع نوميد 

 .د رفت و ميان محمد زيد و او ديگر باره عهد رفت و ميثاقباسترابا

 

 گرفتن رافع اصفهبد ملك الجبال رستم بن قارن را
 
رافع درين وقت پيش اصفهبد رستم فرستاد آه من با محمد زيد اين عهد نه از اخالص 

آردم و بر سر همان خالفم، اصفهبد چون ايشان بمهادنه مشغول بودند عمرو بن الّليث را 

نموده بود آه رافع و محمد موافقت آردند و مرا صداع خواهند داد و خويشتن بر عمرو 

بسته، تا چون ديگر نبشته و معتمد رافع رسيد و آنچه نموده بود او را حقيقت شد پيش رافع 

آمد باستراباد، بجهت او خوان نهاد و تكّلف فرمود و چون فارغ شدند بمشورت بنشستند 

بند آوردند و برپاي اصفهبد نهاد و او را برگرفت بكهستان او برد، خالي تا چهار پاره 

جمله مال و چهار پاي و ودايع او و متعّلقان بشكنجه حاصل آرد و واليت او بابي نصر 

طبري سپرد و عذاب و عقوبت مضاعف فرمود، در ماه رمضان سنه اثنين و ثمانين و 

را در آن سال نفقه داد تا رافع شعار و علم ماتين فرمان يافت ببند، و محمد زيد لشكر رافع 

سپيد گردانيد و بجمله گرگان و دهستان و جاجرم بجهت او بيعت گرفت و از مال اصفهبد 

رستم محمد را نصيب آرد، محمد زيد از آمل بساري آمد و محمد بن وهسودان و علّي بن 

لي عچند را از آِن هسودان تني وسرخاب با او بودند، ميان ايشان خصومت افتاد، محمد 

سرخاب بكشت، او با آيلورجان شد و آواز افتاد آه خلع طاعت آرد، علّي بن سرخاب پيش 

محمِد زيد فرستاد آه من در بيعت و طاعتم اما محمِد وهسودان خصم منست، با او يك جاي 
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نخواهم بود و آب ساري مرا بتابستان سازگار نيست، و رافع نيز درين وقت نمود آه من 

ام آه بسيارند، مرا پياده مددي فرمايد محمد  رب عمرو بن الّليث ميشوم، از سواره ستوهبح

آيم و آهسته ميرفت تا رافع آوچ آرد و  زيد راه گرگان پيش گرفت و آوازه داد آه بمدد مي

بگذشت، بنشابور مصادف افتاد، عمرو او را بشكست و مردم ازو بر گرديدند و بعمرو 

ارزم نهاد و اهل خوارزم بظلمي آه او بعهد سامانيان آرده بود برو پيوسته، او روي بخو

ور بودند، بغوغا او را گرفتند و سر برداشته پيش عمرو بن الّليث فرستاده و او پيش  آينه

معتضد خليفه روانه آرد، و بعد ازين وقايع جمله طبرستان از گرگان تا آخر گيالن محمِد 

 .زيد را مسّلم شد

 و ثمانين خبر رسيد آه اسمعيل بن احمد ساماني عمرو ليث را بگرفت و )1(و در سنه سبع

بكشت، سيد بكلي از همه جوانب فارغ بود و آوازه هّمت و مرّوت و علم و سخاوت و 

امانت و وفاي او بعالم منتشر گشت و از عرب و عجم و روم و هند ملوك و اآابر بر 

ات و فضل و برآات او داستان شد تا موافقت و مواخات او رغبت نمودند و عقل و ثب

 .الكمال راه يافت، َآَذاَك ُآُسوُف اْلَبْدِر ِعْنَد َتَماِمِه عين

 

 سبب شهادت محمد زيد بحرب محمد بن هرون
 

اسمعيل بن احمد ساماني محمد بن هرون را با لشكري آراسته بطبرستان فرستاد و سيد در 

ّور و تيزي آرد و بپيش آن لشكر باز شد و مقام غرور بآخر پايه نردبان رسيده بود، ته

هرچه محمد هرون آهستگي فرمود او تعجيل آرد، اعتماد بر حول و قّوت خويش زيادت 

نمود آه بيست هزار مرد با او بود، سر او برگرفتند و بيست هزار مرد منهزم شده، و پسر 

وال سنه سبع و ثمانين و او ابوالحسين زيد بن محمد را گرفتند و با سر او روز آدينه پنجم ش

مأتين ببخارا فرستاده و تن او بگرگان بي سر مدفون است معروف بگور داعي، و مدت 

ملك او شانزده سال بود و پسر او زيد بن محمد بن زيد سّيدي فاضل و بزرگوار و عالم بود 

                                                 
 ].آذا[اثنين : خدر تمام نس. 1



    www.tabarestan.info            279 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 حالت،  اوراست در آن)1(و مدتي ببخارا در بند اسمعيل بن احمد ساماني بماند و اين ابيات

 :شعر

          َعُظَمــْت ِشــدًَّة َعَلْيـَك َو َجلَّْت ِاْن َتُكْن َناَلَك الزََّماُن ِبَبْلَوي

           َخَضَعْت ِعْنَدَها النُُّفوُس َو َذلَّْت َو َاَتـْت َبْعـَدهـا َنـَواِزُل ُاْخَري

 ْت ُدوَنَهـا الَحيـوُة َو ُملَّـْت          ُسِئَم َو َتَلْتهـَـا َقــَواِرٌع َنـا ِآـبـَــاٌت

           َفـالــرََّزاَيـا ِاَذا َتـَواَلـْت َتـَولَّــْت َفاْصَطِبْر َواْنَتِظر ُبُلوَغ َمَداها

 : از بند بخارا بطبرستان بدوستان مينويسد)2(و هم

 يــــٍب ِانَّ َذا َلـَثـِقـيـــُل      َو نـَـــْأُي َحـِبـ َاِسْجــٌن َو َقيـْـٌد َو اْشِتَيـاٌق َو ُغْرَبٌة

       َلـَشــْوقـِي ِالـَـي َاْفـَيـاِئكـُــنَّ َطـِويــُل  ِفي َشطِّ َهْرَهٍز)3(َاَيا َشَجراِت اْلَجْوِز

 )4(      ِبُخْشْكُروَد ِمْن َقْبِل اْلَمَماِت َسِبيُل َاَلاَهْل ِاَلي َشـِم اْلَبَنْفَسِج ِفي الضَُّحي

اسماعيل ساماني عرض آردند برو بخشايش آورد و بند برفرمود گرفت و اين بيتها بر 

پيش خويش خواند، بنشاند و گفت اختيار تراست اگر خواهي با طبرستان شو و اگر خواهي 

 آه آنجا توانم شد هم اينجا اوليتر، )5(اينجا باش، گفت احوال طبرستان از آن تغيير گرفت

 آخر عمر ببخارا بماند و خاآش آنجاست، و ازو سه دختر حّمويه بن علي را بخواست و تا

ابو علي اسمعيل بن زيد بن محمد : فرزند در شجره انساب طالبّيه مذآور و مسطور است

و ابو محمد ] )6(و ابو عبداهللا محمد الّرضا عقبه ببغداد و ارتقيه[بن زيد اوالده ببخارا 

ر حق محمد زيد و واقعه او بسيار الحسن بن زيد بن محمد بن زيد، و از سادات طالبّية د

 :شعر] گويد[مراثي گفتنداند آي نبشته آمد، ابوالحسن علي بن الحسن الّناصر الكبير 
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       َو ُآــلُّ ِذي ِذمَّــٍة ِبــالسَّْعــِد قـَــْد َرَجـَعــا َمَضـي اْبــُن َزْيــٍد َفَلـْم َيـْرِجـْع ِبِذمَّتِِّه 

      َ وَصـلِّ َو اْرَآـْع َفَكـْم َصلَّـي َو َآـْم َرَآَعـا اْلَأْجَداِث ُمْخَتِشعًا َياَصـاِح َعـرِّْج َعَلي

  اْلَجِزَعا)1(الطَّاِرَي       ِبَأْرِض ُجْرَجاَن َيْقِري َو ِاْقــَرا السَّـالَم َعلـَي َقبـْــٍر ِبَبْلَقـَعـٍة

       َلَضـاَق َعْنـُه ِبِمْليِء اَألْرِض َمــا اتََّسَعــا َلـقـَــْد َتَضـمَّــَن ِشْلــوًا َلــْو َتَضـمََّنـُه 

 :، شعر]ايضًا[

          َو َاْآَثْرِت َاْحَزاِني َو َاْقَرْحِت َمْدَمِعي ُمِصيَبَة َداِعي اْلَحقِّ َقْصَقْصِت َآاِهلِي

  َشتـَّـي َبعـْـَد ِاْلــٍف ِبَمْجَمِع         َعبـَـاِديــَد َفـيـَـاِنْكبـَـًة َاْضحـَـي َلـهـَـــا آُل َاْحَمــٍد

  اْلُمَتَمنـِِّع)2(         َو َآاَنـْت ِحْمًي ِللَّسـاِخـِط َغــَدْت آمـُـٌل َقـفـْـرًا َخـَرابًا ُقُصـوُرَهـا

 ي         َو َاْمسي ِبهـا َظِني َرِهْينًا َو َمْطَمِع َو َاْضَحــْت ُبخـَـاَرا َداَر ِعــزٍّ َو َمْنعـَـٍة

          ُمِقيمـًا ِبَهـا ِمـْن َغْيـِر ُاْنـس َو َمْقَنِع َو ظـَـّل َلـهـَــا َشْيخـِي ِبِجيـْـَلاَن ثـَاِويـًا

 :اهللا عنه گويد و ابو عبداهللا الحسن األبيض العلوي رضي

  الَوْخُد)4(َأي َو َماَسْيُرَها اْلَفَلاَظْم)3(        َتُجوُب َاَيـا َراِآبـــًا َنحـْــَو اْلِحجــَـاِز ِشِمـلـَّــًة

  اْلَقْصـُد)5(        َو َقْبـَر َرُسوِل اِهللا َحْيـُث اْنَتَهي ِاَذا ِجْئـَت َخْيفــًا َواْلُمَحصََّب ِمـْن ِمَني

 ــُد اْلفـَــْرُد        َاَلابـَــاَن َداِعــي اْلَحــقِّ َوالسَّـيِّ َفـعـَـاِل ِبصـَـْوٍت ِفـي اْلبـَـِريـَّـِة ُمْعِلنــًا

 )6(النَّـاِس َواْلَمْنَهـُل السَّْعــُد         َو َولَّـي َرِبيـُع َهَوي ُقُطـُب الدُّْنَيـا َو َاْوَدي َعِميُدَهـا

 

 احوال محمد بن هرون و پادشاهي اسمعيل بن احمد ساماني
 

 ماه مهر چون محمد هارون از گرگان فارغ شد روي بساري و آمل نهاد روز آدينه تير،

سنه سبع و ثمانين و مأتين بآمل رسيد و يك سال و شش ماه پادشاهي آرد تا جمله خراسان 
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اسمعيل بن احمد را مسّلم شد، بطبرستان آمد، محمد بن هرون درو عصيان آرد با ديلمان 

رفت و او بآمل بصحراي ليكاني بموضعي آه اشيالدشت گويند لشكرگاه ساخت و عدل و 

انيد آه هرگز اهل طبرستان آه از مدت پنجاه سال سادات و ديگران انصاف بجايي رس

 :باتصّرف گرفته بودند با خداونداِن حّق داد

اوالد ابراهيم خليل هزار هزار درهم، ابرهيم بن اسحق الفقيه : برين جمله :بنواحي آمل

  العربي دويست هزار درهم، هارون بن علي ابو)1(ششصد هزار درهم، محمد بن المعين

 صادق پانصد هزار درهم،

محمد بن السّري تا دويست هزار درهم، مقاتل ابن عّم او سيصد هزار : بنواحي رويان

 درهم، اصفهبد آالر پانصد هزار درهم،

قطقطي سيصد هزار درهم، قارن و ابرويز و خشك خيان هفتصد هزار : بنواحي ساريه

خاب بن جستان صد هزار  هزار هزار و دويست هزار درهم، سر)2(درهم، آل الّصفر

 درهم،

 الفقيهان و ابرهيم بن مهران و خليفه اخوه و )3(ابرهيم و محمد ابناء المّضاء: بنواحي تريجه

منصور و جلوانان هفتصد هزار درهم، و بخالف اين جماعت آه رؤسا مذآوران و امرا و 

يك سال بيك معروفان بودند از آن رعايا و مستضعفين امالك و غّالت رّد فرمود و هر 

خراج اقتصار آرد، َمنجم اين جمله آخر سنه ثمانين و مأتين بود، مردم طبرستان را دل و 

سيد ناصر آبير ابو محمد حسن بن جان بر محبت و مّودت و والء اسمعيل موقوف شد تا 

بگيالن و ديلمان خروج آرد و گفت ثار داعي الحّق محمد بن زيد خواهم خواست، علي 

برو گرد آمدند و روي بآمل نهاده، اسمعيل فرزند خويش احمد بن اسمعيل را خاليقي انبوه 

با ابن عّم عبداهللا بن محمد بن نوح ابوالعّباس بمصاف فرستاد و مردم آمل بكّلي بدو روي 

دادند تا بموضعي آه فالس گويند بهم رسيدند و ديالم را شكسته و دو هزار مرد را از 

ماآاْن آاآي بود و پدر حسْن فيروزان آه ملوك گيل و ديلم ايشان آشته و از آنجمله پدر 

                                                 
 محمد بن المغبرة: و ساير نسخب . 1
 الصيفير: الصفير و بعضي نسخ ديگر: ب. 2
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 : و سعيد بن محمد الكاتب ميگويد قصيده مطّول منها، شعر)1(بودند

 ِالَّا َثنـَـاهـَـا َوْهــَو َاْجــَذُم َاْعـسـَـُم َما َمدَّ ِمْن َطـاٍغ يـَـدًا ِفـي َآيـْـِدَها

 َواْلَحيـْـُن َيْلـِفُظكـُـْم ِاَليـْــِه الدَّْيلـَـُم ْدتـُُمَأَبنـِي اْلَخَبـاِئـِث ِللشَّقـَـا ِاْن ُع

 َو َزَجــْر ُتُمــوُه َفْهــَو َاْنَكُد َاْشـَأُم َو ِاَذا جـَـَري َلـكـُــُم ِبذلـَِك َطاِئـُر

 َاَسـٌد ُيَزْمِجُز ِفي اْلَوَغي َو ُيَهْمِهُم الرَدي  ِمَن)2(َفَمَشي ِاَلْيُكْم َلاَيَهاُب

  َتْحـَت السََّبابـِِك َحْنـَظـٌل َيَتَهـشَّـُم كـَـَأنَّ َهاَمكـُـُم لـَــَدي َاْقَداِمكـُـْمَف

  جـَـاٍر َعـَلْيهـَــا َبـقـَّـــٌم َاْو َعنـْــَدُم َو آـَـَأنَّـمـَــا َاْجيـَـاُدُآـْم ِبـِدَمـاِئهـَـا

 ُخـُدوُد َاْقـواٍم ُتَصـكُّ َو ُتـْلَطــُمَو  َفُجيـُـوُب َاْيـتـَـاٍم ُتشـَـقُّ ِلـِمْثِلكـُـْم

 ِالَّا َو َشـْيـَطــاٌن َعـَلْيهـَـا يـُـْرجـَــُم َوَغـَدْت ِبقاُعكـُُم َو َمـا ِمْن ُبْقَعـٍة

و چون اين فتح و نصرت پديد آمد و ديالم مالشي بليغ يافتند واليت طبرستان جمله با ابن 

 بن اسد سپرد، و او مردي بود با عقل و حد بن نوالّعباس عبداهللا بن محم عّم خويش ابي

مردم با او آرام گرفتند و آسايشي آه هرگز . آياست و فضل و دراست و سيرت حسنه

 :طالب ميگويد در حّق او، شعر نديدند يافتند، و علّي بن احمد المعروف بابي

  َعِصـْب)3(ُروِريٍَّقَطاَعـًة ِفيـِه قـَـ َو َشـاِمـٍخ َآالـرُّْمـِح َلمَّـاٍع تـَـرَي

 َاْعِني َاَبـا اْلَعبَّـاِس َفـرَّاَج اْلُكـَرْب النـَّـَدي  ِاَلـي اَألِميـِر اْلَأْرَيِحـّي ِذي

 َفْعُم اْلِعَناَجْيِن َو َسْجٌل ِمْن َعَطْب َشْهٌم َلـُه َسْجَلاِن َسْجٌل ِمْن َندًي

 ْنَهـا َرْأَسَهـا َو َلـْم َيِشـْبَشيََّب ِم َقْد ُمِنَيْت ِمْنُه اْلُحُروُب ِباْمـِريٍء

 َو َلـْم ُيْعـرِّْج َراِجعـًا َعلـَـي ُطُنْب لـَـْم ُيْلــَف ِفيهـَـا ِلِطـَلاِب َمْغـنـَـٍم

 َانَّي َو َهْل َيْرَغُب َلْيٌث ِفي َسَلْب َلا َراِغـٌب ِفي َسَلٍب َيـْوَم اْلَوغي

 يـَـْومًا َآَما َتبـَّـْت َيـَدا َاِبي َلـَهـْب ــَداَتـبـَّــْت يـَــَدا عـَــُدوِِّه ِاَذا اْبتـَ

 َفـَراُه َعْنـُه َماُلـُه َو َمـا اْآَتَســْب َو تـَـبَّ َما َاْغنـَـي ِاَذا ُزجُّ اْلَقـَنـا

 ِالـَي اْلعـَـُدوِّ َجْحَفـٌل ِمـَن الرُُّعـْب قـَـْرٌم ُيَعــدُّ فـِي اْلقـُـُروِم َوْحــَدُه
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 ُيْبِريـَك َآْلـُب َسْيِفـِه ِمَن اْلَكَلْب َك الدَّْهـُر َفُلـْذ ِبَسْيِفـِه ِاْن َعضَّــ

 َو َبْلــَدٌة َو َبـحـْـــَرٌة ِاَذا َرغـِـــْب ِاْنـعــَــامـُـُه َرْغـَبـتـُـُه َو ِلـيـنـُــُه 

 َو َذَهـْبِلكـُـلِّ َمــْن َسـاِر ِاَلْيَهـا  َاْحَواُضــُه ِمَن النـَّـدَي ُمْتـَرَعـٌة

 َيْأنُس ِباْلَخْيـِل َو َيْسُلـو ِباْلُكُتـْب َضِجيُع َسْيـٍف َلا َضِجيُع َآاِعٍب

  ُرَطْب)1(َيْجِنيَك ِمْنَها ُرَطبًا َبْعَد اْلِعْلــِم ُذو َبصـَـاِئـٍر َعـلَّامـَـٌة ِفي

  َسَبْبَو َربََّما َاْعَطاَك ِمْن َغْيِر َاْعَطي َعَلي اَألْسَباِب ُجلَّ َماِلِه

 ِاَذا اْجَتَدْوا ِمْن ُآلِّ َلـْهٍو َو َطَرْب َو َنْغمـَـُة اْلعـَـاِفيَن َاْحَلي ِعْنَدُه

 َفَقـْد َاَقـاَم اْلَيـْوَم ُسوقًا ِمْن َاَدْب َو َآاَنـْت اْلآَداُب بـاَرْت ِعْنـَدنـَا

 ِفِه ِاَذا َضـَرْبَاْرَدي اْلِعـَدي ِبَسْي َاْحَيا النـَّدَي ِبُجوِدِه َلمَّـا اْغَتذي

 َو َشــرِّ ُآــلِّ َغاِســٍق ِاَذا َوقـَـْب َعاَذ ِبَربِّ النَّاِس ِمْن َشرِّاْلِعَدي

 )2(ُنوٍح َذااْلَفَخاِر َواْلَحَسْب اْبَن   َاْعِني ُحَلاِحٍل] ِمْن[  ِللِه ِعنـْـَد النـَّـاِس 

 َيْوِم السََّغْب ِعَم اْلُمْقِوَي ِفيَواْلُمْط َاْلُموِلَم اْلذُّْؤَباَن ِفي َيْوِم اْلَوَغي

 ِمنـْـُه َو َيــْوُم ِنْعَمٍة ِلَمــْن َاَحــْب َيـْوَمـاُه َيـْوُم ِنْقَمٍة َعَلي اْلِعـَدي

 ِعْنَداْصِطَباِب اْلَغْيِث َغْيُرُمْحَتِجْب ٌ َآُجـــوِد الَغيـْـِث ِالَّا ِانـَّـُه ُجــود

 سـَـامـَـاُنُه َو ُنوُحــُه ِاَذا اْنَتَســْب ْعـمـَـاُمــُه َاجـْـــــَداُدُه آبـَـائـُــُه َا

 ُمْعَتصـِـٌم ِلْلَأْعَجِميــَن بـِـاْلَعــَرْب َو ِاْن َنَمتـْــُه اْلَأْعَجمـُـوَن ِانـَّـُه 

 َاْنـَت َجـَواُد اْلَعاَلميَن ِفي اْنَكَثـْب ٍ َاقـُوُل ِفيـَك اْلآَن َقـْوَل َصـاِدق

اليت بدو سپرد بطلب محمد بن هرون بعراق رفت، بسمنان خبر يافت آه اسمعيل چون و

معتضد خليفه درگذشت، تابري لشكر آشيد، محّمد هرون بجستاِن وهسودان پيوست بزمين 

ديلم و بر سيد ابو محمد حسن بن علي الّناصر الكبير بيعت آرد و شرح نسب او پيشتر 

د، در سنه تسعين و مأتين عزيمت  وجستان وهسودان از ابناء دعوت او بو)3(رفت

استخالص طبرستان مصّمم گردانيدند، عبداهللا بن نوح اصفهبد شهريار بن بادوسبان و 
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ملك الجبال اصفهبد شروين بن رستم او را و برادر زاده او، ابرويز صاحب الرجان را 

ون با باحشم ايشان بخواند و ببخارا پيش اسمعيل نامه نبشت تا مدد فرستد، محمد بن هر

 رسيد بصحرايي آه )1(هرمزد بهمن سنه تسعين بتمنجاده] روز[ناصر و جستان وهسودان 

معروفست بگازر فرود آمد، چهل روز حرب بود، مردم آمل بترسيدند و فرزندان و متاع 

با رستاقها فرستادند، روز چهارشنبه هزيمت بر مردم پسر نوح افتاد چنانكه هزيمتي تا 

نوح با اصفهبد شهريار و گوآيان ديلمي و جايي بجمله خويشتن پسر . بممطير رسيدند

بقلب محمد بن هرون رسانيدند، او پاي از رآاب گرفته بر گردن اسب نهاده بود يعني آه 

مصاف شكستم، پسر نوح دست بسر و موي فرود آورد يعني آه تا سر من بر تن باشد تو 

منهزم شدند و تا انوشدادان در طبرستان نتواني برد و بدان حمله لشكر محمد هرون 

بدنبال داشته ميكشتند و امير اسمعيل پسر خويش احمد را بمدد عبداِهللا نوح فرستاده بود، 

در راه تهاون نمود و مراد او آن بود تا پسر نوح شكسته شود، چون باسترآباد رسيد خبر 

ه بود، روزي نمود و نبشت] باسمعيل[نصرت بشنيد بتعجيل بيامد و پسر نوح شكايت او 

بآمل بشراب و نشاط شكار مشغول بود فرمان بدو رسيد آه باز گردد با بخارا آيد، چون 

بخدمت پدر رسيد او را جفا آرد و دشنام داد و گفت دعوي آرده باشي اگر طبرستان از 

داني آه اگر چنين باشد ما ببخارا بمبرز ايمن نتوانيم  دست بشود بخارا را چه خلل، نمي

بوالعباس بعد از مصاف بري رفت و بحاجب خويش پارس نام آه والي گرگان بود، و ا

بود نبشته و نصيحت فرستاد آه هشيار باشد و تا روز مرگ محمد بن هرون دنبال او 

دارد، پارس نبشته ببخارا فرستاد و باسمعيل نبشت تا نشان و علم و عالمت خاص و 

ره لشكر برگرفت بآمل آمده بود، بفرستد، و محمد بن هرون ديگر با انگشتري خويش

پارس آوازه درافگند آه اسمعيل آمده، و با علم و نشان او از گرگان بآمل رسيد و روز 

مصاف مردي را لباس اسمعيل پوشيده در قلب داشت با غالمان او و او تيغي در ميان 

يوانه زره و سالح، ديگر باره غالم پيش محمد بن هرون آمد و گفت اي مرد تو د بست بي

شده بيامدي در روي مخدوم خود تيغ آشيده، تا جهانست اين معني آسي نكرده، مرا با 

انگشتري خويش پيش تو فرستاد ميگويد در امان مني سوگندها خورد آه عفو آنم و واليت 
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بتو سپارم و بخراسان نان پديد آرم، محمد هرون انگشتري ديد و عالمت و نشان در طيره 

گفت شما هم بر جاي قرار گيريد و البته حرآت نكنيد، پارس را گفت شد، لشكر خويش را 

در پيش باش تا نزديك مخدوم رويم، پارس او را آورد تا بقلب لشكر خويش و در حال از 

اسب فرود انداخت و چهارپاره بند برنهاد و هم برفور گسيل آرد و بر اثر او آوچ فرمود، 

 و بعضي تا بغداد برسيدند و مابقي بطبرستان لشكر محمد بن هرون بعضي بپارس پيوستند

مقام ساختند و او را شبانروز ميدوانيدند تا ببخارا پيش اسمعيل بردند، فرمود تا همچنان 

گرد شهر بگردانند و بعد از آن در خانه آردند و ديوارها برآورده تا از گرسنگي و تشنگي 

ان رسيد و از گرگان تا گيالن هالك شد و ابوالعباس پسر نوح هم در آن مدت با طبرست

بحكم او بماند و سعيد بن محمد الكاتب را قصيده ايست، بعضي از آن قصيده نوشته آمد، 

 :شعر

      ِلَأْرِض اْلِعَدي ُعمَّْت بُرْعٍب َو ِزْلَزاِل ِاَذا َمـا َابـُواْلَعبـّـاِس قـَـاَد ِجـيـَــاَدُه

      َعـِن اْلِقـْرِن َخوَّاِض اْلَمَناَيا َو َجـوَّاِل َس َلاَيِنيَآِرْجـِل الدُّبـَـا ِمْن ُآـلِّ َاْلَيـ

      ِبَصــْوَلـِة َليـْـٍث فـَـْوَق َاْجــَرَد َذيـَّـاِل ِفلَّلـــِه َعـبـْـــُد اهللا يـَـــْوَم َيُشـلُّهـُـْم

 ِفي َآِريَهِة َقْسَطـاِل     َو َضـْرٍب ِطَلْخٍف  َو َطْعـٍن ِدَراٍك ِعْنـَد ُمْشَتَجـِر اْلَقنـَا

      َو ُآــلِّ َرِقيــِق اْلحـَـدِّ َاْبَيـَض َقصَّــاِل ِبكـُـــلِّ ُرَدْيـنـِـٌي تـَـــِرنُّ ُآعـُـــوبـُـُه

      َو َيْعلـَـُم َانَّ النَّقـْـَع َاْفَضــُل ِسـْربـَــاِل ُمِشيحـًا ِاَلي اْلَهْيَجـاِء َلاِبَس َنْقِعَهـا

      َفـغـــاَدَرُه ِشـْلـــوًا ُمَقطَّـــَع َاْوَصـــاِل َذاَك َواِدي َتْمنـَجـَـاَدَة ِمْلــُؤُهَفهـَـا 

      طـَـــَواِلَب َاْرَزاٍق لـَهـُــــنَّ َوآجــَــــاٍل ُتـَراِوُحـُه عـُـْرُج الضِّبـَـاِع َيُهْسنـَـُه

      َفَكاُنـوا َعَلي الطَّـاِغيـَن َاْشـَأَم ُقفـَّـاِل َاَطاُعـوااْلُمَني ِاْذ َغرَُّهـْم َساِمِريُُّهـْم

      ِبـعـِـــزَِّة ِاْحــــَراٍم َو َمْنعـَــِة ِاْحـــَلاِل َتَمنََّعْت] ؟[َفَكاَنـْت حمر يسالمراما

 ْغتـَـاِل     َاحـَـاِبيــُش َتْبِغيهـَــا َغـَواِئـَل ُم ]َلَها[َآَمـا َآْعَبُة اهللا اْلَحــَراِم َسَمْت 

 )1(....................     َو مـَــا سـَــاَق  َو َذاَق َو َباَل اْلَبْغِي َصاِحُب َقْلِبِهـْم

      ُثعـَـاَلـُة قفـْـٍر َبْيـَن َشـْوٍك َو َاْدغـَـاِل َعـِشـيـَّـَة َولـَّـي هـَـاِربــًا َو َآــَأنـَّـُه

      ِحــَذاَر الــرََّدَي َعـْدو الظَِّليـِم ِبِإْجَفاِل  َعاِديـًا َو َلْم ُيْنجـِِه ِمـْن َحـدِّ َبْأِسَك
                                                 

 در اصل جاي اين آلمات سفيد است. 1
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 ]؟[)3(مرتال َوَلاَهْضُب] ؟[)2(ايالم        َوَلاَمْتُن )؟()1(   َسَواِحُل ِجيَلاٍن َوَلا هردالمر

 ُعْصــِم َاْوعـَـاِل     ِلَيْبَلَغـَه ِفـي ُمـْرتـَُقـي  َيُكْن َو َاْنَزْلَتُه ِبالسَّْيِف ِمْن َحْيُث َلْم

      َو َذاَق ِحَماَم اْلمـَـْوِت ِفـي َشــرِّ آَجاِل ِاَلي َاْن َاَتي َجْيُحوَن َطْوَع َيِدالرََّدي

      خـَـَواِلَي ِاّلا مـِــْن َرِنيـــٍن َو ِإغـْــَواِل َوَاْضَحْت َغاِئي ُدوِرِهْم َبْعَد ُهْلِكِهْم

 بن نوح بطبرستان پادشاه بود )4(بخارا ابوالعباس عبداهللاو در مدت حيات اسمعيل بن احمد ب

تا اسمعيل را فرمان حق در رسيد و بمكان او پسر او احمد بن اسمعيل بنشست بسنه 

 و تسعين و مأتين، بعد دو سال و اند ماه بسبب اآراهي آه با ابوالعباس داشت او )5(خمس

ا بواليت طبرستان پديد آورد و جمله را معزول آرد، بسنه سبع و تسعين سّالم نام ترآي ر

امراي پدر ازو مستزيد شدند چون ابوصالح منصور و پارس، خواستند بر ابوالعباس بيعت 

آنند و پيش او نامه و پيغام فرستادند، خواست از طبرستان بگرگان شود نزديك پارس، 

 و بازداشتند هرمزد آامه صاحب تميشه و رستم بن قارن و اصفهبد شهريار راه او بگرفتند

 )6(بآمل آمد و براه آجور و رويان عزم آرد آه بري شود، اصفهبد شهريار بديه انجير

نزديك آمده بدو رسيد و نصيحت آرد آه عصيان، مبارك نباشد و جز آوارگي نبود، پادشاه 

بر سر شفقت آيد و پشيمان گردد، درين سخن بودند آه محمد بن حجر برسالت از پيش 

ل رسيد و تشريف و استمالت آورد و بدلي قوي و املي فسيح روي ببخارا احمد بن اسمعي

نهاد و بزرگان و اصحاب رأي دولت سامانيان گفتند و البته او را تعّرض نبايد رسانيد و 

مرتبه زيادت گردانيد و سي هزار سوار بدو داده بعراق فرستاد، در جمادي االولي سنه 

 سعيد بن محمد )7(ل رسيد روز اشتاد من ماه آذر قديم،سبع و تسعين و مأتين سّالم ترك بآم

 :الكاتب ميگويد بر حسرت روزگار ابوالعباس، شعر

       َلـمـّـــا َابـُــواْلَعـبــَّــاِس َودََّع آمـُــَلا َمــا بـَـاُل آمـُـَل َاْظَلَمــْت َجَنَبـاُتهـَـا

                                                 
 طودالِرز: ظاهرًا. 1
 ايالل: شايد. 2
 سرجال: ظاهرًا. 3
 احمد: در اصل. 4
 اربع: در اصل. 5
 الجبير: ب. 6
 هستالف از اينجا تا آخر قصيده عربي فقط در . 7
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  ِدَررًا َو َتْهتـَــانــًا َو َسحـّـًا َهــاِطـَلا      ُتـْذِري الدُُّموَع ُبُكوَرَها َو َرَواَحَها

       َفَتَخـاُلُهــنَّ َو َمــا َاَفـلـْــَن َاَوافـِـــَلا َو ُبــُدوُرَها َو ُشُمـوُسَها َمْحُجـوَبٌة

 َتضـَـاِئـال      َو َاَجـلَّـهـُــْم ُمَتَخــاِشعــًا ُم َو تــَــَري َاَعـــزَّهـُـُم ِبهـَــا ُمَتـَذلِّـًال 

       قـَـْد آَمنـَــْت َمـْأُهـوَلهـَــا َواْلآهـِــَلا َيتـَـَذاآـَــُروُن َفيـَـْذآـُــروَن يـَـدًا َلُه

 َلـُهـْم َندًي َو َفـَواِضَلا] د[      َعـْدًال َوَزا َفـَتـَظاهـَـَرْت َبـَرآـَـاتـُـُه ِاْذ َعـمَّهـُـْم

       َو ُضـُروَعُهـْم ُغـْزرًا َتـِدرُّ َحـَواِفـَلا ِهـْم َذا َنْضــَرٍةَفـَرَأْوا َهِشيـَم ُزُروِع

       َيَتعـَـاَيُشـوَن َتعـَـاِطيــًا َو َتَواُصــَلا َو َغَدْوا َو َاْمَسْوا َلا ُيَراُع َسَواُمُهْم

  اْلُمْعَضَلاِت َنَواِزَلا      ِتْلـَك اْلُخُطـوَب َو ِدفـَــاعـُـُه ِبِصيـَــالـِـِه َو نـَــَوالـِـِه

       َو ِلَنـْفِســِه ِفيمـَـا َحمـَـاهـُـْم بـَــاِذَلا ُمَتـجـَــرِّدًا فـِي اِهللا ُدوَن َحـِرْيـِمهـِـْم

 

ت و دو روز حاآم بود بواليت تا روزي ابي احمد زنراشن از محّله سسّالم نه ماه و بي

م او را قفائي چند برفرمود نهاد، او از سراي ناصرآباد بسبب خراج پيش او تظّلم آرد، سّال

ترك فرياد آنان بيرون افتاد، عوام آمل غوغا آردند و اصحاب سّالم در سالح شده سه 

شبانه روز آشش بود عاقبت بقهر ترك را از شهر بيرون آردند و او آتش در بازار نهاده 

ن نوح را با طبرستان فرستاد بود، چون اين خبر باحمد بن اسمعيل رسيد ابوالعباس عبداهللا ب

 .و پسر ذوالّرياستين با او بود

درين سال شانزده پاره آشتي بدريا پديد آمد از آن روسان و بآبسكون شد آه بعهد حسن 

زيد علوي روسان بآبسكون آمده بودند و حرب آرده، حسن زيد لشكر فرستاد و جمله را 

راب آرده و بتاراج داده بودند و آشته، درين وقت آبسكون و سواحل دريا بدان طرف خ

بسيار مسلمانان را آشته و بغارت برده، ابوالّضرغام احمد بن القسم والي ساري بود اين 

العباس نبشت، مدد فرستاد و روس بانجيله آه بعهد ما آاله ميگويند فرو آمده  حال بابي

ي طبرستان بودند، شبيخون بسر ايشان برد و بسياري را بكشت و اسير گرفت و بنواح

فرستاد تا سالي ديگر روسان با عدد انبوه بيامدند و ساري و نواحي پنجاه هزار سوخته و 

خاليق را اسير برده و بتعجيل با دريا رفته و تا بحّد جشم رود بديلمان رسيده و بعضي 

بيرون رفته و بعضي بدريا بوده، گيالن بشب بكنار دريا آمدند و آشتيها سوخته و آن 
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 آه بيرون بودند آشته و ديگران آه بدريا بودند گريخته، شروانشاه پادشاه چون جماعت را

ازين حال خبر يافته بود بدريا آمين فرمود و تا آخر ايشان يكي را زنده نگذاشت و ترّدد 

در ماه صفر آخر سنه ثمان و تسعين و مأتين ابوالعباس . روسان از اين طرف منقطع شد

و خبر وفات ببخارا رسيد، محمِد صعلوك بري والي بود بدو بن نوح از دنيا رحلت آرد 

مثال فرمود تا بطبرستان شود وزير خويش محمد بن عبيداهللا البلعمي را از بخارا گسيل 

صعلوك با لشكري بسيار بنيم فرسنگي ] ابراهيم[آرد تا ضبط طبرستان فرمايد، محمد بن 

دو رسيد و محمد بن اليسع با ايشان آمل بموضعي آه باشير ميگويند فرو آمد تا بلعمي ب

بود، ملك بر صعلوك قرار گرفت و جماعت بازگشتند، و سيد ابومحمد الحسن بن علي 

 و شعرها بسيار گفت بمرثيه )1(ها بگيالن باجتهاد مشغول بود الناصر الكبير درين سال

 :داعي الحّق محمد بن زيد، شعر

 

 ْيَن الِغَيـاِض َفَساِحـِل اْلَبْحِرَب  َوَساِوِس اْلِفْكِر)2(َلْهَفاُن َرْهُن

 َضـرَّبـوا اآلَذاَن ِباْلَوْقـِر] َقْد[ َيْدُعـو اْلِعبـاَد ِلُرْشـِدِهْم َو َآَأْن

 َاْعــَداُؤُه ِفي السِّـّر َواْلَجْهـِر َآيـْـَف اْلِإَجاَبُة ِللـرَّشـاِد َو ُهـْم 

 ْوَف اْلَوعيِد َو َباِلِغ الَزْجِرَخ َلــْو َاْيَقـنـُـوا ِبـاِهللا َالْرَتـَدعـُـوا

 شعر

    ِمـَن اْلمـَـْوِت َلـْم ُيْغـِن َاْشَفاُقهـَـا َلِئـْن َعـلـِــَق النَّفـْـَس َاْعـَالُقهــا

    ُشـُروُق اّلليـَـاِلـي َو ِإْغَسـاُقهـَـا َو َقـْد ناَهـَزْت ِبَك ِستِّيـَن َحْوًال

    َو َيْعتـــاُق َنْفـَســـَك ُمْعتـَـاُقهـَـا ـاِلمـُـونَفَحتـّـاَم يـَـْأَمنـْــَك الظـَّ

 َفِإْن َيْجِفَك اْلَيـْوَم َاْدَني اْلَعِشيـَر ـــــــــــــ ِة قـُــْرَبي َو َيخـْــُذلـَْك ُعقـّـاُقهــا

 ا   ِاَذا مـَـا َجفـَـا الــرِّْحــَم حـُـذَّاُقهـَ َفِفـي َعـْوِن َربَّـَك َعْنَهــا ِغنـًي

 َفَدْعهـَـا فـَـِإْن َنّبَهتـَهــا اْلخـُطـُـو ــــــــــــــ ُب ِللـرُّْشــِد َيْلَحـقـْــَك ُلّحــاُقهـَـا

                                                 
هست الف شته اشعار عربي يعني تا ابتداي عنوان بعد فقط در از اينجا تا آخر اين دو ر. 1

 و از ساير نسخ افتاده
 حمر: تصحيح قياسي و در اصل. 2
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    َتـعـَـــرَُّض ِلْلـَقـتـْـــــِل َاْرَزاُقـهـــا َفـَليـْـَس َيفـَـوُت النُّـفـُـوَس اّلِتي

   َو ُاْدخـِــَل فـِي اْلغـَــيِّ َاْعــَراُقهـَـا   َعـَلـي ُامـَّــٍة آَسـفــَـــْت َربَّـهــــا

     َو َعـقـْــَد اَألمـَــامـَــِة ُفسـّـاقـُهـَـا َتَولـّي اْلُحُكــوَمـَة َبيـْــَن اْلِعبـَـاد

    َذُو واْلَحْشــِو ِمْنهـَـا َو ُمــرَّاُقهـَـا َتَداعـَـي ِلَقـتـْـِل َبنـِـي اْلُمْصَطَفي

    ُشعـُــوبــًا قـَـَري السَّمَّ َاْشَداُقهـَـا  َفـقــَــْد َهـّيجـَـْت ِجنـَّــٌةُرَويـْــدًا

    ُحُروبــًا ُيِري الرُّْشـــَد ِاْبــَراُقهـَـا فـَـــِإْن ُيـْبـِقـِني اُهللا َاْبعـَـْث َلهـَـا

  تـَـأَلاقـُهـَـــا   ُيـِضـيــيٌء اْلَمَحجـّـَة تـَـكـُــوُن بـَـواِرُقهـَـا ُمْرَهفـَـاٍت

    طـَـَواِلــَع ُيْغشيــِــَك ِاْشــَراقـُهـَـا َو ُتْضِحي النُُّجوُم َلَها ِفي النََّهار

 ُيَسعِّــُرهـَا ِفْتيـَـٌة فـِي اْلِآلــِه اْحـــــــــــــــــــــــــِتمـَـاُل اْلفـَـــَواِدِح َاْخــَلاُقهـَـا

  َاْحَمــــــــــــــــــــــــــَد ُزْرُق اْلَمــَزاِريــِق َاْدَراُقهـَـاِآبـَـاٌش ُتَناطـِـُح َعـْن آِل

    َو طـَــاَل ُبكـَــاهــَــا َو تـَـْأَراُقهـَـا َفقـَـْد َمنـَـَع اْلَعيـْـَن ِطيَب اْلَمَنـاِم

  ُمْهَراُقهـَـا)1(]َواْلَهمَّ[   َلَك الُحـْزَن  ِدمـَــــــاٌء ِلآِل النَّـبـِــيِّ َيِهـيـــُج 

 َتَبكـَّـي َلهـَـا الطـَّـاِهــراُت اْلِحَصاــــــــــــــــــ ُن َحتـَّــي َتـقــَــرَُّح آمـَـاُقـهـَــا

    ُيَبــرُِّح بـِـالـــرُّوِح ِاْحـــَراقـُهـَـــا َفَكْيـَف اْصِطبـَـاِري َعَلي َلْوَعٍة

    ِرجـَـاًال ُتضـَـــــرَُّب َاْعنـَـاقـُـهـَـــا )2(َريَو َآيـْــَف اْلقـَـَراُر َو َلمـَّـا َا

  َواْلقـَـدِّ ُاْحكـِـَم ِايثـَـاقـُهـَــا)3(اْلُبنـُـوــــــــــــــــــــــ ِد َو ُاخـْـَري ُمَصفـَّـَدًة ِفي

 ـا   َو َفـخـْــذًا ُمفـَاِرقـَهـَــا سـَـاُقهـَ َو َرأسًا َطِريحًا َو َبْطنًا َجِريحـًا

    ِشفـَــاُء النُّفـُـوِس َو ِاْفــَراقـُهـَــا َفِفي اْلَقْتـِل َوالصَّْلـِب ِللظَّـاِلِمين

    فـَـبــِــاِهللا تـُْفـتـَــُح َاغـْـَلاقـُهــَـــا فـَـِإْن شـِـدٌَّة َاْعَضلـَـْت َفاْصَطِبـْر

 

                                                 
 تصحيح قياسي براي اقامه وزن. 1
 آذا در اصل، و عدم جزم فعل البد جهت ضرورت شعر است. 2
بمعني قيد تصحيح قياسي و در اصل في البنوة، ظاهرًا اين آلمه جمع بند فارسي است . 3

 .اگرچه اين آلمه باين معني در عربي بنظر نرسيد
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 خروج سيد ناصر آبير
 

 و جمله گيل و ديلم )1( اهل نجم و مزورچون بلعمي بازگشت و محمد صعلوك بآمل ماند

پيش ناصر آبير جمع آمدند، پسر خويش ابوالحسين احمد را برويان فرستاد و ميهم گفتند 

عاملي بود از آن سامانيان بيرون آردند و ناصر آبير بكالر رفت، اصفهبد آالر محمد بن 

رفت و ابن عّم خويش الحسن برو بيعت آرد و از آنجا با آورشيد شد و با فرداد بچالوس 

حسن بن القسم را بمقدمه لشكر فرستاد تا چالوس مستخلص آند، محمد صعلوك با پانزده 

 آباد گويند آمده بود، چون ناصر برسيد مصاف دادند و )2(هزار مرد بموضعي آه بور

حسن بن القسم آن روز مصاف آراي لشكر بود، صعلوك را منهزم گردانيد و خلقي بسيار 

 جمادي االخره سنه احدي و ثلثمايه و با فرداد )3(اب او بقتل آوردند روز يكشنبهرا از اصح

بچالوس رفت و ابو الوفا خليفة بن نوح را آه در آن حصار بود گرفته و جمله خراسانيان 

را آشته و حصار با زمين راست گردانيد چنانكه اثر پديد نبود و محمد صعلوك آن شب نيم 

دشت فرو آمد تا صبح دميد برنشست با ساري شد و از ساري با شب بآمل رسيد، بمالكه 

گرگان و از آنجا باري افتاد و سيد ناصر آبير حسن بن علي بعد دو روز بآمل خراميد و 

بسراي حسن زيد فرو آمد و چنانكه از فضل و علم دورع او سزيد با خاليق عدل و عاطفت 

 واخطلي شاعر درين )4( نواحي بستد،پيش گرفت و گناهها عفو فرمود و بيعت آهل آمل و

 :واقعه حسن قاسم را مدح گويد، شعر

 

    َاْجــَرْيَت ِفيهـَـا ِللدِّمـَـاِء ُسيـُـوَلا  الَِّتي )5(َوَاَتْيَت ُمْعجـِـَزٍة ِبُبوروَذ

 ـُـوَلا   َبــذُّوا الدَّيـَـاِلَم َنجـْـَدًة َو ُعق َقاَتْلــَت ُصْعلـُـوَك اللَِّعيــَن ِبِفْتَيٍة

    َيْلقـَي ِاَذا َلِقـي اْلعـَــُدوَّ َجهـُــوَلا َقدَّْمــَت ِمْنُهـْم آـُــلَّ َسـاٍم َطـْرُفُه

                                                 
 فجم و مرز: ساير نسخ. 1
 )تحريف بوروذ(نوروز : األثير هور، ابن: ب. 2
 شنبه: ب. 3
 ديده ميشودالف از اينجا تا آخر عنوان فقط در . 4
 بورد: آذا در تاريخ اولياء اهللا و در اصل. 5
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 )1(   ُلْقَماُن ُحْكمًا َلا َيُقـوُل ُفُضـوَلا َو ِاَذا خـَـَلا ِمــْن ِدْرعـِـِه َفـَكـَأنَُّه

 )2( ِلُيَطــاِلبـُـوا ِلْلُمْؤِمِنيـَن نـُـزوَلا   َفَعَبــْرَتهـُـْم َنهـْـرًا َيعـُـبُّ ُعبـَـاُبُه

    َو ُيَغاِفُصوا ِحْزَب الضََّلاِل ُغُفوَلا َو َاَمـْرَتُهْم َاْن َيْستـُُروا َمْسَراُهُم

    َآيـْـُد اْلعـُـَداِة َو َوْلـَوُلـوا َتْهـِويَلا َحتَّي ِاَذا قـَـرُّوا ِبَحيـْـُث َينـَـالـُُهـْم 

    َو ِشعـَـاُرُهــْم َاْن َهلَّلـُـوا َتْهِليــَلا ْم َواْلَحْرُب ُتْذَآي َناُرَهاَصَبُرواَلُه

    ُذواْلَعــْرِش ُمْبَتِعثــًا بـِـِه ِجْبـِريَلا َفَأعـَـاَنُهْم ِبالنَّْصـِر َلمـَّـا َاْخَلفـُـوا

 ـاَء َو َقتَُّلـوا َتْقِتيـَلا   َصَدقـُـوا اللِّقـَ َو َتَزْلَزَلْت َاقـْـَداُم َاهـْـل الُكْفـِراْد

    َو َخَواِدمـًا َو َشَواِحنـًا َو ُخيـُـوَلا َخلَّـْوا ُمَعْسَكـَرُهْم َو َماَذَخُروا ِبِه 

    ِتلـْـَك اْلِخيـَـاَم َفُعـِطَلـْت َتْعِطيــَلا َفاْجَتاَحَها َخْيـُل اْلِإلـِه َو َاْحـَرَقْت

    فـَـَأتـَـْوُه َلا َضجـَـرًا َوَلا َتْعــِليــَلا َضراِغمًاَو َندْبَت ِلْلِحْصِن الَمِنيِع 

    ِفيــِه َو َاْصبـَـَح َجْمعـُـُه َمْفلـُـوَلا َنَصُبوا َعَلْيِه اْلَمْنَجِنيَق َفَراَغ َمْن

 

ذآر خالفت اصفهبد شهريار با ناصر و آمدن لشكر از بخارا بدفع 
 ناصر

 
اهللا بن الحسن العقيقي بساري علمها سپيد آرد و و چون آار ناصر بآمل مستقيم شد عبد

مردم را بادعوت خواند و با حشمي بسيار بخدمت ناصر آمد و برسيدن او ناصر را 

استظهار افزود، فوجي از گيل و ديلم بدو داد و بحرب اصفهبد شهريار فرستاد، چون بارم 

در آمين افتاد اولين آشته رسيد شهريار با آوال شد و آمين آرد، عقيقي بدنبال او ميشد تا 

چون خبر غلبه . عقيقي بود، ديگران بگريختند اصفهبد شهريار سر او پيش صعلوك فرستاد

ناصر ببخارا رسيد احمد بن اسمعيل ساماني محمد بن عبداِهللا ُعزير را بطبرستان فرستاد، 
                                                 

التفسير ان انسانًا وقف علي  روي في« قياسي، در اصل ال يقال وصوال، متن تصحيح. 1
لقمان و هو في مجلسه فقال الست الذي آنت ترعي معي في مكان آذا و آذا قال بلي قال 

از لسان [» وانصمت عما عن يعنينيفما بلغ يك ما اري قال صدق الحديث و اداء االمانة 
 ]العرب

 بنوال: تصحيح قياسي و در اصل. 2
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 و چهل روز مقام آرد، ناصر او را بتاخت و جمله طبرستان دشت و آوه بتّصرف گرفت

خواست خراج بردارد و ده يك از همه بستاند، مردم تظّلم آردند، بهمان قرار قديم 

بگذاشت، و احمد بن اسمعيل بترآستان فرستاده ده هزار سوار مدد خواسته با سي هزار 

مرد آه او را بود بجمله چهل هزار حشم برگرفت و نّيت آرد آه خاك طبرستان با بخارا 

 و اين حال )1(ا بيامد غالمان نيمشب بخوابگاه سر او ببريدندبرد چون دو منزل از بخار

چنان بود آه او را وزيري بود ابوالحسن دهقان گفتند و مال معامالن را حوالت بدو بود 

رشوتها گرفتي و خيانتها روا داشتي، روزي او را بخواند و گفت رشوت ستدن بترك گويد 

عد از اين چنين آنم، احمد بن اسمعيل گفت و دست از خيانت باز دارد و او عهد آرد آه ب

اگر وفا در دل داري دست بر سر من نه سوگند بخور، وزير دست بر سر او نهاد و سوگند 

بخورد، تا پادشاه را معلوم شد آه آن عهد را وفا نكرد و رشوت بستد، او را بخواند و گفت 

داني، هيچ جواب نداد و روا چگونه شايد داشت آه چنان سوگندي بشكني و مرّوت باطل گر

با خجالت و مالمت بيرون آمد و انديشيد آه او هر آينه او را هالك خواهد آرد تدبير حيلت 

بايد ساخت و اگر تغافل آنم نيست شوم، چهار نفر غالم را بدست آورد و هشت هزار دينار 

آن شب زر بديشان داد هر يك را دو هزار و فرمود آه پادشاه را بفتك بكشند، قضا را 

فرصت يافتند خادمي خصي و غالمي ترك با پادشاه خفته بودند هر سه را بكشتند و بيرون 

آمده بر اسبان نشسته بگريختند، بامداد چون پادشاه را آشته يافتند در اين تفّحص افتادند 

معلوم ايشان شد آه چهار نفر غالم بگريختند، از جوانب بطلب فرستادند بچهار فرسنگي 

و حموّيه و ديگر اآابر از غالمان ] آذا[ گرفته آورده محمد بن عبداهللا باممر بيافتند و

پرسيدند آه شما را بدين دليري آدام آس داشت، گفتند ما را دهقان وزير فرمود آن چهار 

نفر غالم را بشيران انداختند تا بخوردند و وزير دهقان را هر روز صد درم سنگ گوشت 

و ميدادند تا خورد چندانكه در اين عقوبت جانش برآمد، و اين خبر از اندام او ميبريدند و بد

پيش المقتدر باهللا خليفه نبشتند واليت با پسر او نصر بن احمد بن اسمعيل فرمود داد، 

هرمزد آامه و شروين بن رستم آسان خويش ببخارا فرستادند و نصر بن احمد الياس بن 

                                                 
در ساير » و اين خبر پيش المقتدر باهللا«:  يعني تا272 صفحه 17 از اينجا تا سطر. 1

 ديده ميشودالف نسخ نيست و فقط در 
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ستان فرستاد، بتميشه آمدند و ابوالقاسم جعفر بن  را با ده هزار مرد بطبر)1(اليسع الّسغدي

الحسن بن علي الّناصر بساري بود و هزار مرد داشت، عمارت خندق ساري بفرمود و 

پيش پدر حال لشكر ساماني نبشت، ابوالحسين احمد بن الّناصر بگيالن و ديلمان رفت با 

بد ابو عبداهللا شهريار مالهاي بسيار و حشم را زر و نفقات ميداد و گسيل ميكرد و اصفه

 بود لشكرگاه آرد، هنوز علم و نشان سياه داشت اما مردم خويش )2(باالي ساري ببونياباد

را پيش سيد بلقسم فرستاد، چون الياس بن اليسع بساري رسيد سيد ابوالقاسِم ناصر مصاف 

يشان داد و در آن روز چندان شجاعت نمود آه بعهد او آسي نديده بود و آن حرب ميان ا

قايم ماند، او را از ساري برنتوانستند داشت، عاقبت بقرار صلح بازگشتند و طبرستان بر 

ناصر آبير قرار گرفت و مردم بصالح و حسن سيرت او آسوده ماندند و اصفهبد ملك 

الجبال شروين با ناصر صلح آرد و هرمزد آامه با استراباد شد و همگي مصالح ملك و 

و نهي بابن عّم خويش ابو محمد الحسن بن القاسم سپرد و بدو احكام پادشاهي در امر 

بازگذاشت و او را مرتبه بر فرزندان صلبي مرّجح گردانيد تا برو حسد بردند و ميل لشكر 

و عوام با او بود، و سيد ابوالحسين احمد الناصر المعروف بصاحب الجيش ميگويد در حّق 

 )3(:پدر، شعر

 

         َو َآـثـْــَرِة َاْعــَداِئي َو ِقـلَّــِة ُمْسِعــِدي ِب َاْسَباِب َمْبَعِديَفيـَا َعَجِبي َمـْن ُقـْر

         َو َيـا َواِلدًا َلْم َيـْرَع ِلي ِطيَب َمـْوِلـِدي َو يـَـا َدْوَلـًة قـَـاَمـْت َعلـَيَّ ِبجـَـْوِرَهـا

       َو َطـْأَطــْأَت ِمنـِّي جـَـاهـِـــدًا ِبَتـَعـمُّــِد   َفمـَـا بـَـاُل َاتـْــَراِبي َرَفـعـْـَت ُرُؤَسُهْم

         َو ِاْنَصـاُف َمْظُلـوٍم َوِإْعَطـاُء ُمْجَتِدي هـَـــِل اْلـعـَـــْدُل ِاالَّ ِقْسمـَـٌة ِبـَســِويَّـٍة

 ِمي َو َفْضِلي َو َمْحِتِدي        َفَما ُرِزُقوا ِعْل َفِإْن ُرِزُقـوا ِمنـَْك الَّـِذي قـَـْد ُحـِرْمُتُه

         فـَـــَرْأٌي َلَعـْمـــُر اِهللا َغـيـْـــُر ُمَســدَِّد  َو ِاْن َآاَن َرْأٌي ِمْنَك ِفيِهْم َرَأْيَتُه

         َصَبْرُت َلَها َيْوِمي َو َاْمِسي ِاَلي َغِدي َو ِاْن َاَآَلـْت ُدْنيـَـاَك ُدوِنـي ِعَصــاَبـٌة

                                                 
 ، السغدريالف، بآذا در . 1
 .بنونياباد: ب. 2
 هستالف ابياتي آه در جلو آنها عالمت ستاره گذاشته شده فقط در . 3
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         َو َمــا َانـَــا بـَـاْلــَواِنـي َوَال ِبـاْلُمَبــلَّـِد ُهللا عـَـْن ٌظـْلـِم اْلِعَبــاِد ِبغـَـاِفـٍلَفـمـَـا ا

         َو تـَـْرنـُـو ِبِإْحسـَـــاٍن ِلآَخــَر ُمْبعـَـــِد َأُتْقِصي َقِريَب الرِّْحِم ِمْن َاْجــِل ِرْحِمِه

         َعَلـيـَْك َو َاْشــُدو بـِاْلَقِصيـِد اْلُمَقصَّـِد ْلكـَـَلاَم َاِرُيـُحـه َو ِانـِّي َلَأْسَتحِيـي ا

         َتِحــلُّ ِبنـَــا ِفـي آـُــلِّ نـَــاٍد َو َمْشَهـِد َوُاْبِقـي َعَلـي اْلَأْرَحـاِم َخـْوَف َشَماَتـٍة

 َيـِضيــُق َلـهـَـا َذْرُع اْلَفـَتـي اْلُمَتَجلِّــِد          َولِكـْن ِلُظْلـِم اْلَأْقــَرِبيـَن َمَضاَضٌة

         َوِذي اْلَجَلـِد اْلـَمْقُهــوِر َدفـْـُع التََّمــرُِّد  َوَلاُبـدَّ ِلْلَمْصــُدوِرَاْن َيْنُفـَث اْلَأَذي

 َو َشلَّــْت ِبـِه َيــِدي        ِاَذا َخاَننـِي َسْيِفـي  َأَتـْرَضي بـِـَأْن َاْرَضـي ِبُخطـَّـِة َعاِجـٍز

         ِبَمـاآـَـاَن ِمــْن ِفعـْـــِل النَّبِّـِي ُمَحـمَّـــِد َاْقَرٍع َفْضَل ِمْرَداٍس َاَبي اْبُن)1(َو َقْبُل

 ــرِِّد        َوَلا َســـوَّ غـُـــوُه ِمنـْحـَــَة اْلُمَتـفـَـ  َفــَواِهللا َمــا َحاُمـوا النَِّبـيَّ ِبِفْعـِلـِه

         َو َليـْــــَس ِبَمْعصـُـــوٍم َو َلا ِبُمـــَؤيـَّــِد  َفَكْيَف ِبَمْن َلا َيْنِزُل اْلَوْحُي ِعْنـَدُه

         َو قـَــاَل لـَــُه قـَـْوَل اْلَكــِريـِم اْلُمَســوَِّد ِباللَُّهي ِمْرَداٍس َوَاْرَضاُه اْبَن َوَاْعَطي

         َفَهــالَّ ِبهـــَذا ِمنـْـُه ُتْهــَدي َو َتْقـتـَـِدي  ِاالَّ ِشْحَنـٌة ِمـْن ُمَحمَّـٍد َو َمـا َاْنـَت

 )2(»        َو َيْأِتيَك ِباْلَأْخَبـاِر َمـْن َلــْم ُتــَزوِِّد َسُتْبِدي َلَك اْلَأيَّاُم َما ُآْنَت َجاِهًال «

 

 :لمذهب بود ميگويد، شعرامامّي ا] از آنجا آه[و او بتعّصب با پدر 

 

  ِاَمــاُمكـُـْم َذا آيـَــٌة ُمْنــِزَلــْه يـَــا َايُّـهـَــا الـزََّيـِديَّـُة اْلُمْهَمَلْه

  َو ِفي اْلَعَطاَيا َجْعـَدٌة ُمْقـَفـَلـْه َآــفٌّ َلــُه بـِـاْلَأْخــِذ َمْبُسـوَطـٌة

  َو َاْظَهـَر الـِرْشـَوَة َواْلَقْنَد َلـْه َاْشـَلــي َعـلـَـي اَلُأمـَّــِة َاْوَلـاَدُه

                                                 
يم غنايم بعد از غزوه و قتل، اشاره است بقّصه مشهور تقس: تصحيح قياسي و در اصل. 1

حنين آه حضرت رسول بأقرع بن حابس صد شتر عطا فرمود و بعّباس بن مرداس چهار 
شتر، عباس بن مرداس از اين عدم تساوي حقوق بسيار خشمناك شد و اشعاري در آن 
باب گفت آه بغايت مشهور و در عموم آتب تواريخ و سير و تفاسير مسطور است و 

پيش از اينها ابن مرداس ترجيح اقرع بن حابس را بر «: نست آهحاصل معني اين بيت اي
 »خود ابا نمود در نتيجه آنچه حضرت رسول در آن باب بعمل آورده بود

اين بيت بسيار مشهور را آه از معّلقه طرفة بن العبد البكري است گوينده در اين قطعه . 2
 بعنوان تضمين گنجانده است
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 ُغْصُتْم َفَأْخَرْجُتْم َلَنـا َجْنـَد َلـُه          اْلَجـوَِّتّبـًا َلُكـْم)1(َيــا َرَخمـَـاِت

  ِمــْن َقْبـِل َاْن َتْأِتيُكـُم َزْلـَزَلـْه ُتوُبوا ِاَلي الرَّْحمِن َواْسَتْغِفرُوا

 

  ناصرمخالفت ُحسن بن قاسم با
 
تا اتفاق افتاد آه ناصر آبير حسن بن قاسم را بگيالن فرستاد و فرمود ملوك گيالن را آه 

آوه و دشت دارند براي اظهار اطاعت بآمل آورد، چنانكه اشارت بود هروسندان بن تيداو 

خسرو فيروز بن جستان و ليشام بن وردراد را با جمله قبايل ايشان بياورد و پيش ناصر 

آيند و آن جماعت از ناصر آبير آزرده بودند بسبب آنكه  مه بمدد و خدمت تو مينبشت آه ه

باّول نوبت بدانچه ايشان را از مال پذيرفته بود تمام ادا نكرد، جملگي بر حسِن قاسم بيعت 

آردند بدانكه او را بگيرند و درهم بيعت از حسن قاسم بستاندند، چون بآمل رسيدند حسِن 

مد، پيش ناصر نرفت، يك روز با خواّص خويش و حشم بر نشست و قاسم بمصّلي فرود آ

خانه بيرون ] از[بدرگاه آمد بطلب رزق لشكر، ناصر بترسيد و بر استري نشست ببي راه 

افتاد و خواست بپايدشت شود، حسن قاسم بدنبال او بشد و او را بگرفتند بآمل آورده و از 

سم در سراي ناصر افتادند جمله اموال و شهر با قلعه الرجان فرستاده، اصحاب حسن قا

حرم را بغارت برده، بدان انجاميد آه حسن برنشست و چند آس را آن روز بنيزه بزد و 

زن و فرزند ناصر باز نتوانست ستد و حسن را بشمشير از اسب درآوردند و حرب 

 روا خاست، با فرداد مردم آمل لشكر ناصر را مالمت آردند آه شما با امام خويش اين

داريد، مسلمان نباشيد و بدتر از شما در جهان قومي نتوانند بود، و عاّمه شهر آسان ناصر 

را تيمار داشتند و مراعات واجب دانستند تا غوغا خاست و ليلي بن نعمان از ساري آمده 

بود، با اين جماعت يار شد بسراي حسن قاسم شدند و او را دشنامها داده و بقهر انگشتري 

ند و بقلعه فرستاده ناصر را بياورده و بعفو طلبيدن و استغفار و توبه پيش او ازو ستد

شدند، همه را عفو آرد، حسن قاسم تنها برنشست آه جمله مردم او را باز گذاشته بناصر 

                                                 
 رحمات: ساير نسخ. 1
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پيوسته بودند، و تا بميله برفت، مردم خبر يافتند بدنبال بشدند و او را گرفتند، نزديك ناصر 

و نگردانيد و آلمه درشت نيز هم روا نداشت و گفت عفو آردم و در برده البته روي از

گذشته، بعد چند روز دستوري داد آه بگيالن رود آنجا بنشيند، چون مدتي برآمد ابوالحسين 

احمد بن الناصر شفاعت آرد، او را بازخواند و دختر ابوالحسين آه مادر ابوالفضل الّداعي 

 .پردبود بدو داد و واليت گرگان بدو س

 

 عزيمت حسن قاسم بگرگان و محاربه با ترآان و محصور شدن
 )1(و خاتمه آار ناصر آبير

 
چون حسن قاسم عازم گرگان شد سيد ناصر پسر خويش ابوالقاسم جعفر را فرمود آه بمدد 

او برود با گرگان و تميشه، بوالقاسم با او بد بود و او را دشمن داشتي اما چون فرمان پدر 

ثال چاره نداشت، او را در پيش داشت و هر موضع آه حسن برداشتي او فرو بود جز امت

آمدي و از هر منزل پيش پدر نبشتي اين مرد با تو دشمني در دل دارد، چون بحّد گرگان 

رسيد ترآان براي مصاف پيش باز آمدند، بوالقاسم او را باز گذاشت بيامد و حسن قاسم 

 استراباد با قلعه گجين شد و اين قلعه در عهد شاپور پيش ترآان فرو نتوانست ايستاد بحّد

اهللا معمور بود، بعهد خداوند عالم سلطان  ذواأل آتاف تا بعهد ملك اردشير بن الحسن رحمه

شهيد تكش بن ايل ارسالن ملك اردشير بفرمود شكافت تا بدست آسان او نيفتد، و حسن 

 سرما دست و پاي نقصان شد و ترآان قاسم همه زمستان آنجا بماند، بسيار مردم او را از

بمحاصره در زير قلعه نشسته بودند تا او را آار سخت شد و طاقت برسيد، از قلعه بيرون 

آمد با تني چند و بر لشكرگاه ترآان زد و تني چند را بشمشير بدو پاره آرد، چون زخم 

ن رفت، و ناصر آبير شمشير او بديدند راه باز دادند بسالمت با آمل افتاد و از آنجا بگيال

بترك ملك گفت و با خاليق بشريعت زندگاني پيش گرفت و از اطراف جهان براي استفاده 
                                                 

آه ما آنرا اساس طبع قرار الف ايم هيچيك از اين عنوانها در   مكّرر يادآور شدهچنانكه. 1
 .اختيار آنها در اين طبع براي روشن شدن مطالب است. ايم نيست داده
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پيش او آمدندي و اقتباس فنون علوم آردندي از فقه و احاديث و نظر و شعر و ادب، و 

سيدي بسيار افادت بود، بيست و پنجم شعبان سنه اربع و ثلث مايه با جوار رحمت حق 

 .نقل آردتعالي 

 

 )1(وفات حسن بن قاسم و خالفت فرزندان ناصر با او
 

و بايالت [فرزند او ابوالحسين احمد بگيالن فرستاد و حسن قاسم را آه داماد او بود بياورد 

و هو ابو محمد الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبدالرحمن المعروف ] نشاند

 الحسن الّسبط ابن اميرالمؤمنين علّي بن ابي بشجري بن القاسم بن الحسن بن امير زيد بن

طالب عليهم الّسالم و لقب او الّداعي الي الحّق بود و بكتاب انساب الّداعي الّصغير نبشته، 

دوازدهم رمضان سنه اربع و ثلثمائه بآمل رسيد و سيد ابوالحسين احمد بن الناصر پادشاهي 

ر پيش او فرستاد آه ملك پدر ماراست چرا با او سپرد، برادر او ابوالقاسم جعفر بن الناص

بدو ميدهي مكن آه نيك نميكني و نديدي او با پدر چه آرد، سخن برادر نشنود و قبول نكرد 

تا برادر بترك او گفت و از او برگرديد پيش محمد صعلوك رفت آه بشهر ري والي بود و 

راسان فرمايد و او را تقرير آرد آه شعار و علم سياه آند و سّكه و خطبه بنام صاحب خ

مدد دهد تا طبرستان از ايشان باز ستاند، وداعي حسن قاسم سيدي نيكو سيرت و عادل و 

عالم بود، مردم طبرستان بهيچ عهدي چندان اتمن و رفاهيت و عدل نديدند آه باّيام او و 

 آفايت و سياست او بيشتر از جمله سادات بود چون ابوالقاسم جعفر بآمل رسيد حسن بن

 ابوالقاسم جعفر بن الناصر الكبير ميگويد )2(قاسم الّداعي با گيالن شد در سنه سّت ثلثمائه،

 :در اين وقت، شعر

 

      َيهـُـوُن َعـَلْيَهــا ِعْبـُؤَهـا َو اْحِتَمـاُلَهـا َلا َيْكِشـُف اْلَغمـَّـاَء ِاالَّ اْبــُن ُحـرٍَّة

                                                 
 .پيشين. 1
 هستالف از اينجا تا آخر قطعه شعر عربي فقط در . 2
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 )1(.............................     َتَطـْأَطـَأ  َغـَدْواِمَن النَّاِصـِرييَن اْلِكـَراِم ِاَذا 

      َو َآـاَنـْت َلـُه ُيْمَني اْلُهـَدي َو ِشَماُلَهـا َاِبي َناِصـُر اْلَحقِّ الَِّذي َايَّـَد اْلُهَدي

 ]آذا؟[الحورا يهود تعالها      و ما غارت َعـَلْيــِه َسـَلاُم اِهللا َمــا َذرَّ َشــاِرٌق

 )2(     ...................................... ُنفـِيـُت ِاَذا ِمْنــُه َو َبـدِّْلـُت َقـْسـَوٍة

      َتِضيــُق ِبَهـــا َصْحـَراُؤَهـا َو ِجَبـاُلَهـا َلـِئـْن َلــْم ُاَصبِّــْح آُمــًال ِبَكَتـاِئـًب

      َآَمـــا َصْنَعـْت َيـْومــًا ِبعـَــاٍد َشَمـاُلَهـا َفَأْتـُرَك َاْهـَل الثَّْلِب َواْلَغـْدِر ُهمَّدًا

بود، خراجها باستقصاء و ظلم  مدت هفت ماه تا جمادي اآلخره سنه سبع و ثلثمائه بآمل مي

بستد و قسمتها طلبيد، مردم بعهد او برنج آمدند تا ديگر باره داعي حسن بن القاسم آمد و 

د فرمود و خاليق دستها برداشته بتضّرع از خداي عدل و انصاف چنانكه عادت شده او بو

ثبات ملك و استقامت دولت او خواستند و بمصّلي آمل آوشكهاي رفيع فرمود و خواّص و 

ها و منزلها سازند و البته بشهر  حشم او را مثال داد تا همه بجهت خويش بجوار او خانه

ملك الجبال و شهريار ونداميد نزول نكنند تا سراي مسلمانان مصون ماند و اصفهبد شروين 

آوه موافقت آردند و گفتند مال بهمان قرار دهيم آه بعهد حسن زيد، سيد بوالحسين با سه 

هزار مرد بحرب ايشان شد بكويج تاشان شهريار را بزد و منهزم گردانيد و اصفهبد 

شهريار  و ابوالعباس بن ذي الّرياستين ميان )3(شروين صلح آرد و با پيش بوالحسين رفت

 ،]بود[و داعي بوالحسين سفير 

 :و عمر بن احمد بتهنيت فتح جرجان ميگويد قصيده مطّول، شعر

 

         َاخـُـوَك ِفـي ِفْتيـَـٍة ُزْهـــٍر َمَنـاِجيــِد َو َذبَّ َعـْن َحـْوَزِة اْلِإْسـَلاِم ُمْجَتِهـدًا

  َو لـَّــْوا ِشــَلاًال ِالـَـي فـَــلِّ َعَبـاِديــِد        َلمَّا َدَعا ِباْسِمَك اْلَمْنُصوِر َوْسَطُهُم

         ِبَباِب ُجـْرَجاَن ِمـْن َقـْتـٍل َو َتْشـِريـِد َلْم ُيْلَق ِمْثُل الَّـذي َلا َقي َشـِريُكُهـُم

                                                 
 .ها همچنين بياض است در اصل نسخه جاي اين قسمت. 1
 .پيشين. 2
هست و تقريبًا قطعي است آه باز مطلب الف  از اينجا تا آخر قطعه شعر عربي فقط در .3

ديگري از دنبال اين سطر افتاده زيرا آه قّصه فتح جرجان آه ذيًال مؤلف بآن اشاره ميكند 
 در متن نيست
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 ـاِنَي اْلِجـيــِد        َلا َيـْرَعـِوي ِلـَوِعـيــٍد ثـَ َفـَلْيـَس ُيْكَنـي ِبَنْصــٍر َبْعــَدَهـا َاَبـدًا 

         ُبـَزاَتُه اْلِبيَض ِفي ِغـْربـَـاِنـِه السُّـوِد َفـَأْرَسـَل الَسيِّــُد اْلَمْيُمــوُن َطائـِـُرُه

 )1(        َطْعنـًا ِدَراآًا َو َضـْربـًا ِفي اْلَعباِبيِد فـَـَأْو َسَعْتُهـْم قـِــرًي ُمــرا َمـَذاَقُتـُه

         ُمــَؤيَّــِد اْلـَعـــْزِم ِصنـِديــٍد ِلِصْنــِديــِد ْشَتِمـٍل ِبـاْلَحــْزِم ُمْحَتـَنٍكَتـْدِبيــَر ُم

 النَّاِس َيْومًا َغْيَرَه َمْحسُوِد َعاَش ِفي         َمْن  ُمَحسَّـٍد َو َاَقـلُّ النَّـاِس َقــْد َعـِلمـُـوا

         ُسْبــُل اْلــرََّشــاِد ِبـِإْحكـَـاٍم َو تـَـْوِآيــِد َضَحـْتِبَدْوَلـِة اْلَحَسِن بِن اْلَقـاِسِم اتَّ

         َيـْبـنـِـي اْلَمعـَـاِلي ِبتـَْاِسيٍس َو َتـْشيـيـِد فـَــاُهللا ُيـْبـِقـيــِه ِفـينـَا َسيـِّـدًا َمِلكــًا

 

يشابور فرستاد و و چون سامانيان از ضبط نيشابور عاجز شدند داعي ليلي بن نعمان را بن

 : و ابوعبداهللا احمد بن محمد الوليدي گويد، شعر)2(مستخلص آرد

 

        ِبُيـْمِنـِه ُافـُــُق الـدُّْنيـَـا ِمــَن اْلَخـَلـِل َيا ايَُّها اْلسَِّيُد الـدَّاِعي الَّـِذي َسِلَمْت

 اْلَأْعُصِر اْلُاَوِل اْلُمُلوِك اْلُاَلي ِفي ي       َعَل ِاْبهـَـْج ِبَفـتـْـِح ِنَشـابوَر الَِّتي اْنَغَلَقْت

        ُمـَؤيِّـُد الـدِّيـِن ليـلي ِبـالَقـنـَـا الـذُُّبـِل َآاَنْت ِحمًي َلْم ُيَبْح َفاْفَتضَّ ُعـْذَرَتَها

 ِص اْلَجـِذِلَوِليٌّ َدْولِتَك النََّهـاُض ِبـاْسِمَك َوالـ ــــــــــــ ـدَّاِعِي ِاَلْيَك ُدَعـاَء الُمْخِل

  َلا َمحـَـاِيـيــٍد َوَلا ُنكـُـــِل)3(       ِبـِلـَمـــٍه َوَسْوَف َيْبُلُغ َاْقَصي الشَّْرِق ُمْفَتِتحًا 

        ِاَلْيَك َيـا اْبَن اْلِكـراِم السَّـاَدِة اْلُبـُزِل َفهــِذِه اَألْرُض َقــْد َاْلَقــْت َمقـَاِلَدَها

        َتـْبكي ُخـَراَسـاَنَهـا ِبـاْلَأْدُمـِع اْلَهـَمـِل  َساَمـاَن الَِّتي ُخِزَيْتَو َتـْلَك ُاْسـَرُة

 

و چون ليلي نيشابور بستد بطوس رفت با لشكر سامانيان مصاف داد، او را در مصاف 

بكشتند و لشكر بهزيمت با گرگان آمد، جماعتي از آبار ديالم بيعت آردند و معاهدت رفته 

چون معلوم .  را بغدر بكشند يكي از آن قوم پنهان داعي را اين حال باز نمودبر آنكه داعي

                                                 
العماديد و محتمل است نيز آه القماديد باشد جمع القمدود : تصحيح قياسي و در اصل. 1

  مردمان ستبر گردنبمعني
 هستالف از اينجا تا آخر قطعه شعر عربي فقط در . 2
 بداند: تصحيح قياسي و در اصل. 3
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شد با هيچ خلق اين سّر آشكارا نكرد و هم در تعجيل بگرگان شد و آن گروه همه را 

بگرفت و گردن بفرمود زد و يكي از آن جماعت پدر سياه گيل بود هروسندان نام آه رئيس 

عي بترسيدند و هيبتي از او در دلها افتاد آه آسي را گيالن بود، بعد از آن مردم از دا

 : و ابوطالب شاعر قصيده گفته، شعر)1(زهره نبود آه محالي انديشه آند

 

    ِمْن ُجْنـدِه َعْن َآْيِد ُهْر َسنَداِنِه َحتـَّي ِاَذا اْلَغـْدُر اْسَنَقـّل ِبُعْصَبٍة

  ِبَأُآفِّ ُاْسـِد اْلَغـاِب ِمْن ُفْرَساِنِه   َقاَد اْلجَيـاَد َعَلِي َمَناِسِجَها اْلَقَنا

    َوالنَّْصــُر َيْقُدُمـُه ِاَلي ُجـّرَجـاِنِه َتْخُفـو َعَلي َفْوَدْيِه َاْلِوَيُة الُهَدي

    ُجْرَجاَن َو الَمْخُذوُل ِفي ِخْذَلاِنِه َحتَّي ِاَذا َوَرَدْت َهَواِديَها ُضحًي

 اْلَغِليـــــــــــــــــِل َعـَلْيِهـِم ِبُحَسـاِمـِه َو ِسَنـاِنـِه َنَغاَدا ُهُم َفَشَفي الصُّدوَر ِم

 : مردم استقبال آردند و شعرا شعرها خواندند)2(و از گرگان بعد از اين واقعه با آمل آمد

 

 ُمـْه     َفَلـْم ُيـَر ِاالَّ طـاِئـُر اْلَقـْلـِب َو اِج ِاَماَم اْلُهَدي َقـْد َآاَن َنْأُيَك َراَعَنا

      ِاَلْيَك َمُشـوٌق َعـاِزُب اللُّـبِّ َهاِئُمـْه َو َمـا آـَـان ِاّال َواِلـٌه ُذو َصَبـاَبـٍة

      َو َيْغَشاَك ِمْن َلْعِج اْلَهِجيِر َسَماِئُمْه َعِزيٌز َعَلْيَنا َاْن ُيَزْعِزَعَك النََّوي

  َو َلـْو ُحُلمًا َيْلقـَاَك ِفي النَّـْوِم َحاِلُمْه     َفكـَـاَن ُمَنـاَنـا َاْن َنـَراَك ِبِغْبـَطـٍة

      َو غـَـّرَد ِفي فـَـْرِع اْلَأَراِك َحَمـاِئُمْه َفَلا َزاَل َعنـَّا ِظلُّ ُمْلِكَك َما َدَعـا

 :شعر

 

 ِإْخَفاُق       َيْحَيا السََّمــاُح َو َيْهِلـُك اْل َيـا َايَُّهـا الــدَّاِعي الـَّـِذي ِبَسمـَــاِحـِه

        َحــْوَراُء اْلَبَسَهــا اْلِحــَداَد َطـَلاُق َآـــاَنـْت ِلنـَـْأِيـَك آمـُـــٌل َو آـَــأنََّهـا

        ِمـْن ُنـوِر َوْجِهَك َزاَنَهـا اْلِإْبَراُق َبَداِيع ُحّلٍة........................... 

                                                 
 هستالف از اينجا تا آخر شعر نيز فقط در . 1
ديده الف  از همين صفحه فقط در 17در سطر » ...و ابوالحسين ناصر«: از اينجا تا. 2

 .ميشود
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        ِفينـَا َو آـَـاَنـْت ًقـْبـُل َوْهَي ُزَعـاُق َيـاُههـَاَعـاَدْت عـِــَذابــًا ُمْنـُذ ُاْبــَت ِم

        ُمـْذِغبـَت َعنـّـا َيْعتـَـِرَيـِه ُمحـَــاُق َبـَدَر اْلِهـَلاُل ِبَك اْلُمِنيـَر َو َلـْم َيـَزْل

 ـا ِاشـْــَراُق       َو َلَقـْد َتَكوََّر مـَـا َلـهـَ ُردَّْت َعَلي َشْمِس الضَُّحي َاْضَواُؤَها

        َسَقـِت اْلُخـُدوَد َو َماُؤَها ُمْهــَراُق َرقـَـَأْت ِبَمْقـَدِمـَك الـدُُّموُع َو َطاَلَمـا

        َعفـْــوًا فـَـَأْنـَت اْلــرَّاِتــُق اْلَفتـّـاُق َو َلَقــْد َفَتْقـَت ِمــَن اْلَحـَواِدِث َرْتَقَهـا

 

داشتند آه داعي بآمل بود و ابوالحسين ناصر بگرگان و يكديگر و طبرستان را مدتي چنين ب

بن الناصر الكبير بگيالن دعوت آرد و مردم بسيار بر ] جعفر[را مدد آردندي تا ابوالقاسم 

او جمع شدند، و بگرگان سيد ابوالحسين ناصر بر داعي متغّير شد و لشكرآش او ابوموسي 

آمد و با داعي بمصّلي مصاف داد، داعي با حشم خويش بآمل . هرون اسفاهدوست بود

ابوالحسين را بشكست و اسفاهدوست را در اين روز بكشتند در حرب جاي، و عبداهللا بن 

 :محّمد الكاتب ميگويد در اين واقعه

 )1(    َو ُهـَمــاٍم ِبُكــلِّ َاْمــٍر ُعَجـــاِب َآــْم ُلـَهـــاٍم ِبكـُـــلِّ َنْجــــٍد َآـَمــيٍّ 

     َيـَتـَلـظَّــي َعـَلْيـِهـــُم َآــالشَّهـَــاِب )2(ــُدوُه ُمـَزفَّـفــًا بفــري فــريـاَقَص

     َو ِبُبـوُرو َغــَداَة َيـــْوَم الضِّــَراِب َســْل ِبِجيـَلاَن َاْو ِبُجـْرَجـاَن َعـْنَهـا

 ًا ِباْلعـَــَراِء َحْشــَو الثِّيـَـاِب    ُجــُزر ُمــِزَج اْلَبـْحـــُر ِبــالدَِّمـــاِء َواْلقـَـي

 ِنْصُفـُه اْلُمـْرَجِحنُّ ِفي َحَنـِك اْلُحـوـــــــــــــــ ِت َو ِنصـٌف َلـُه ِبَوْآـِر اْلُعَقــاِب

 )3(    .................................. َو بـِهـــُروَن َفــاْعـَتـِبـــْر ِإْذ َاقـَــــاَم 

 ــَر ِذي قـَــَواِئــَم َلا َيـثـْـــــــــــــــــــــِنـيـِه ِاّال َتــنـَـــوُُّق اْلَخشَّـــاِبَراِآبــًا َغـيـْ

                                                 
ت ولي نه در جاي خود يعني پس از اين بيت بلكه در هسالف دنباله اين اشعار فقط در . 1

يك ورق و نيم بعد در محلي غير مناسب، ما بمناسبت پيوستگي آنها با بيت اول و 
موضوع آنها آه راجع بقتل هارون اسفاهدوست لشكرآش ابوالحسين بن الناصر است آنها 

 .را باينجا منتقل آرديم
غرض از آن همان فري فري فارسي باشد بمعني معني اين دو آلمه معلوم نشد ظاهرًا . 2

اند و بهر حال بصورت متن وزن قدري از  آرده آفرين آه در فرياد تحسين آن را ادا مي
 .استقامت دور است

 در اصل نسخه محل اين مصراع سفيد است. 3
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     َفَتَخلَّـي ِمــَن اْلُهـــَدي َوالثـَّـــَواِب َغْيِر َقصٍد  َعْن)1(َطاَف ِباْلِمْصِرَسْبعًا

 

جعفر الّرازي را بكهستان بده هزار درم قرار افتاد و رسوم فسق آه بردارند و علّي بن 

 بن دينار را بكهستان اصفهبد شروين تا امر معروف و )2(اصفهبد شهريار فرستاد و حسن

نهي از منكر و احتساب آنند و شهريار نيز با خدمت آمد و داعي حسن قاسم و بوالحسين 

هبد ناصر با يكديگر باستراباد رفتند، چون مهّمات درون تميشه راست داشته بودند و اصف

شروين و شهريار هر دو در خدمت ايشان بودند باستراباد روزي داعي حسن قاسم و 

ابوالحسين با همديگر بخلوت نشسته هرگونه حديثها آردند، در اين ميانه داعي گفت 

بينم آه شروين و شهريار هر دو را بگيريم آه فتنه طبرستان هميشه از  مصلحت آن مي

رنج يافتيم فرصت فرو نبايد گذاشت،   دو را بيايشان بود و هست و اين ساعت هر

 و غرض او )3(بوالحسين ناصر گفت اين سخن با ابي موسي اسفاهدوست در ميان بايد نهاد

آن بود تا سه تن باشند، اگر اين سّر آشكارا شود داعي بر بوالحسين قطع نتواند آرد، چون 

د آه بگريزيد و بر حذر باشيد بيرون آمدند بوالحسين پيش اصفهبد شروين و شهريار فرستا

از آنكه داعي شما را بخواهد گرفت، هر دو اصفهبد بگريختند و داعي از استرآباد بناآام 

بازگشت و بواليت ايشان رفت و بسيار خرابيها آرد، ايشان نيز حربها پيوستند عاقبت 

 .األمر فرزندان را بنوا گرفت و بازگشت

 

 شهريارسبب محبوس شدن داعي بدست محمد بن 
 

چون داعي بازگشت آه بگرگان آيد الياس بن اليسع فرستاد آه گرگان بازگذارد و بشود، 

البته نشنود و مصاف دادند هزيمت بر لشكر الياس افتاد و او آشته آمد و جز اندآي از آن 

                                                 
 .آيد االصل و در اين صورت وزن بنظر غير مستقيم مي آذا في. 1
 حسين: ساير نسخ. 2
مطلب بكلي با آنچه قبًال گفت آه ابوموسي هرون سپاه دوست در جنگ آشته شد اين . 3

متناقض است و ظاهرًا اين ابوموسي آسي ديگر و همان هارون بن بهران است آه بعد 
 .ذآر او خواهد آمد
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حشم آه بزينهار آمدند ديگر جمله را آشتند و سادات در گرگان شدند و مصادرات آرده و 

فقات داده تا اين خبر ببخارا رسيد قراتكين نام ترآي با سي هزار سوار بگرگان لشكر را ن

فرستادند، داعي و بوالحسين دانستند آه مقاومت آن سپاه ندارند بازگشتند درون تميشه 

آمده، ابوالحسين ازو برگرديد و با گيالن شد ببرادر ابوالقاسم جعفر پيوست و داعي پناه 

 آرد، اصفهبد محمد او را بگرفت و بندها برنهاد پيش علّي بن باصفهبد محمد بن شهريار

هسودان فرستاد بري آه نايب المتقدر باهللا بود طاهر بن محمد الكاتب پيش علّي بن و

وهسودان بود نگذاشت او را ببغداد فرستد، گفت مصلحت آنست با قلعه پدران خويش 

ه محمد بن مسافر علي وهسودان را الموت فرستي، آنجا بردند و محبوس داشتند تا بوقتي آ

 .فتك آرد بقزوين، خسرو فيروز داعي را خالص آرد و با گيالن فرستاد

 

 احوال فرزندان ناصر
 

سيد ابوالحسين چون ببرادر خويش ابوالقاسم جعفر پيوست از گيل و ديلم مدد گرفتند و 

ها خاسته و او را  بطبرستان آمده و لشكر قراتكين پراگنده گشته بودند و بخراسان فتنه

بازخوانده، ايشان هر دو برادر با گرگان شدند و متمّكن نشسته تا ديگر باره از بخارا احمد 

طويل نام را فرستادند، بگرگان آمد و ناصران با او مصاف دادند و او را شكسته، تنها او 

 . بجاجرم و اسفراين پراگنده گشتندمبابسطام افتاد و بيشتر حش

 

  از خالص و واقعات او با فرزندان ناصراحوال داعي پس
 

بگيالن رسيد، ] از حبس خالص و خير يافت[داعي صغير حسن قاسم چون 

ها آه بدست مردم بامانت  معتمدان بطبرستان فرستاد و مالهاي مدفون و وديعه

سپرده بود با گيالن نقل فرمود و ناصران هر دو برادر بگرگان بودند و داعي مال 

هاي بسيار اميدمند گردانيد تا قومي انبوه برو جمع شدند،  اد و بوعدهبگيل و ديلم د
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ناگاه چنانكه بطبرستان خبر نبود لشكر برگرفت بآمل آمد و از آمل بساري، و 

 را بآمل ميفرستادند تا خبر داعي گيالن )1(ناصران از گرگان ابوبكر الّزفري

آيي،  ، گفت از آجا ميتفّحص آند، چون باستراباد رسيد مردي را ديد راه گذري

جوابداد آه از لمراسك، پرسيد چه خبر داري، گفت داعي بلمراسك رسيده بود چون 

من بيرون آمدم، ابوبكر الّزفري هم در لحظه بازپس شد، چون بگرگان رسيد 

ابوالقاسم ناصر باهروسندان بمشورت نشسته بود، گفت تو بدين زودي چرا 

م بدانست آه خير نيست، جاي خالي آرد و حال بازگشتي، گفت آاري بود، ابوالقاس

پرسيد، ابوبكر او را از آمدن داعي آگاه آرد و گفت هر آينه فرداد اينجا باشد، 

ابوالقاسم ناصر پيش برادر بوالحسين رفت و بمشورت مشغول شدند و قرار افتاد 

سم و آه بوالحسين باستراباد رود مصاف دهد، جمله لشكر با او برنشستند و ابوالقا

هروسندان بگرگان مقام آرده تا با فرداد چون صبح صادق بيامد هروسندان و سيد 

ابوالقاسم از شهر بيرون آمدند و آنجا آه گور داعي محمِد زيد است ايستاده تا خبر 

 از گرگان بيرون افتاد )2(یآه از استراباد افتد بدانند، غالمي از آن علي قمي درز

ابوالقاسم سخني بگفت پرسيد آه چه ميگويد خير بتعجيل و با يكي از اصحاب 

هاي ما در افتادند و غارت   بخانه)3(است، گفت اين غالم ميگويد اصحاب ليلي

ميكنند و خزانه و بارگاه تاراج آرده، ابوالقاسم هروسندان را گفت يا ابا حرب اين 

 شهر حال چگونه است، گفت من ازين خبر ندارم در شهر رويم تا بدانيم، چون با

 شد، حصير یها غارت آرده، هيچ نگفت و در سرا شدند ديلمان پيش افتادند خانه

نيز برداشته بودند، در حجره رفت و آاله از سر بيفگند و سر بزمين زد و در گريه 

 بياورد و گفت اين بر سر بنه تا تهي ی قمي آاله برگرفت و دستاریافتاد، علي درز

 اينجا آيست گفتند ده تن بيش نيستند گفت برويد و سر نباشي، آواز داد آه از آن ما

ليلي را بگوييد آه چرا اين حرآت آردي و مراد تو چه بود، رفتند و گفتند جواب 

                                                 
 الظفري: ب. 1
 )بدون نقطه(الف و ساير نسخ، در ب آذا در . 2
 ]؟[آدام ليلي . 3
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داد آه سيد را بگوييد آه اين معني بفرمان من نبود اما تو در اين شهر نتواني بود، 

گذشت، بيرون شو، ازين ده تن جز عناتور باز نيامدند، سيد را گفت آار از تدبير 

گفت تنها بيرون نيارم رفت، ليلي را بگوي تا سي مرد بدهد تا مرا ازين شهر 

بيرون برند، برفت و گفت، لشكرستان را با سي مرد بفرستاد و بوالقاسم با علي 

درزي و پنج نفر غالم از شهر برفتند و ديالم دروازه ببستند، او براه نو آالته باز 

 جز سه دينار زر نداشت، غالم يك دينار ببرد تا نان بخريد، بر ايستاد تا نان بخرد و

 داد چون بدان موضع رسيد سيد ابوالقاسم رفته بود، ناني او برگرفت یدوش مرد

بجهت خويش و ديگر مرد را داد و غالم نيز بگرگان رفت، سيد ابوالقاسم چون 

واب دادند آه از آييد ج پيشتر شد سه پياده را ديد آه ميآمدند، گفت از آجا مي

استراباد، خبر داعي و برادر پرسيد گفتند داعي او را بشكست و از آنجانب استراباد 

او را ديديم آه منهزم ميرفت، سيد ابوالقاسم و درزي قمي تنها مانده بودند، متحّير 

 از اسب بزير آمد و با قمي داد و در ديهي شد دراز گوشي بخريد و براه بسطام با

 بگيالن و چون داعي بوالحسين را ی افتاد و از ریو از آنجا باردامغان رفت 

بشكست پيش او فرستاد آه تو آجا ميروي من مطيع و خدمتكار توام، مهتر و 

متصّدي و پادشاه تويي، واليت از آن پدر شماست، برادر ابوالقاسم ناصر با من 

 بابوالحسين آند من نيز بجواب او مشغولم، چون نبشته و قاصد داعي خصومت مي

ناصر رسيد باز گرديد و بعهد و صلح بكديگر پيوستند و با گرگان شده مدتي آنجا 

 .بماندند
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  با سيد ابوالحسين)1(سبب محاربه سيمجور
 

هاي آل سيمجور ظاهر شد سيمجور بگرگان باز افتاد و پيش سيدان  چون بخراسان فتنه

صلي اهللا عليه و آله و سلم ميباشيد، رسول فرستاد آه شما بزرگان و عالمان خاندان رسول 

مرا بحرب شما فرستادند، از علم و زهد شما اليق آنست آه خاليق را بخون ريختن نياريد 

و گرگان باز گذاريد و برويد، داعي و ابوالحسين سخن او نشنيدند بديه جاليين مصاف 

 ابوالحسين دادند، سرخاب بن وهسودان بسيمجور حمله برد و او را از جاي برگرفت و

ناصر ميمنه را روي برگردانيد بشب پياده ببيابان افتادند، ناصر و داعي در قفاي او 

ايستاده ميدوانيدند چون بميان بيابان رسيدند ترآان بجمع بازگشتند و جمله از اسب بزير 

آمده و تيرها فرو افشانده و زانو زده بوالحسين و داعي را چنان بشكستند آه با يكنفر غالم 

 و اسپهسالر بيرون افتادند از معرآه و ترآان )2(و علّي بن بويه و ماآان بن آاآي و حكا

برنشستند و تابآبسكون پس ايشان آمده و چون بتميشه رسيدند ابوالحسين ناصر مقام آرد تا 

ر آوردند و عمارت حصار فرمود و بماآان سپرد و داعي بآمل رفت و مدد از جانب شح

سين فرستاد تا ديگر باره تاختن برد بگرگان و ترآان را بيرون جمع آرد پيش ابوالح

و ] )3(سنه عشر و ثلثمايه[الحّجه بود  فرمود و دارالملك آنجا ساخت و اين فتح سلخ ذي

نشست و داعي بآمل بعدل و علم و  مدتي طبرستان چنين داشتند آه بوالحسين بگرگان مي

 و روزهاي ايام سبع قسمت )4(نقاه فرمودترفيه خاليق مشغول بود واندپاره مدرسه و خا

آرده بر مصالح دين و دنيا يك روز بمناظره علم و فقه و نظر بنشستي و يك روز باحكام و 

                                                 
آمده و آن غلط است چه عالوه بر آنكه از » ن سيمجورعلي ب«: در جميع نسخ. 1

ابوعمران سيمجور دواتي غالم معروف اسمعيل بن احمد ساماني و سردار مشهور پسرش 
اش امير نصر فرزندي بنام علي در تواريخ مذآور نيست اين واقعه يعني  احمد و نواده

 او سرخاب بن  لشكري و جنگ با سيد ابوالحسين و لشكرآش4000آمدن بجرجان با 
و ) 310األثير در وقايع سال  رجوع آنيد بتاريخ ابن(وهسودان راجع بخود سيمجور است 

 پس از استيالي امير نصر بن احمد بر ري و مراجعت 314همين سيمجور است آه در 
 .امير ساماني از آنجا بر آن شهر حكومت يافت

 حسكا: آذا في جميع النسخ ظاهرًا. 2
 نيستب و الف ب در قسمت بين دو قال. 3
 هستالف اين قسمت فقط در . 4
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مظالم و يك روز تدبير ملك و اقطاعات و روز آدينه عرض محبوسان و قضاء اهل جرايم 

ه بنظر و رأي  و همیو البته حوالت هيچ مهّم از مهّمات شرعي و ديواني بكسي نكرد

 و اهل علم و بيوتات را در احترام و توقير مبالغت الزم دانستي و از )1(یخويش فرمود

هيچ هنرمند آه ارباب امالك بودند خراج نفرمودي گرفت و از عرب و عجم بلغا و شعرا 

و متّكلم و مذّآر و فقيه بحضرت او جمع بودندي و در حّق همه احسان و مرّوت فرمودي 

ا نگذاشتي آه بر ضعيف باندك و بسيار تسلط آند و در عهد او اهل آمل و هيچكس ر

 )3(: بودند و احمد بن محمد المعروف بابي عبداهللا گويد شعر)2(آسوده

 )4(        ِعْنَد اْلَمَصاِئِب ِفْعَل السَّاَدِة اْلُبُذِل َيُعوُد َمْرَضـاُهـُم َطـْوًال َو َيْشَهـُدُهـْم

         َعَلي اْلِعـَدي ِبُنُفوٍس َقْبـُل َلْم ُتَصِل ـُه َو الصَّــاِئلـــُوَن ِبـِهَفُهــْم ِبَطــاَنتـُ

         ِاَلْيـِه ِمـْن َبيـْـِن ِذي ِسـنٍّ َو ُمْقَتَبـِل اِإلْثَنْيِن َيْجَمُعُهْم اْلَخِميِس َو ِفي َو ِفي

 ــــــــــَمْعُموُر ِباْلَأْهِل َو اْلَأْنَصـاِر َواْلَخـَوِلَفـَلْيـَس َيْخُلـو َوَال َيْنَفـكُّ َمْجِلُسـُه اْلـــــــ

         َاْو نـاِطــٍق َلسـِـٍن َاْو َنـاِظــٍر َجــِدِل ِمـْن َعـاِلــٍم َفـِطـًن َاْو َشـاِعـٍر َلـِقـٍن

 ُه َلـْم َيَنـِل        َو َمـْن َرَجـا َنْيَل َحْيٍف ِمْن ُيْرَجي َو ُيْخَشي َو َماُتْخَشي َغَواِئُلُه

  اْلَخاِشِع اْلَوِجِل)5(        َتَواُضـُع الثََّنـِويِّ َتَواَضـَع الصِّيــُد ِاْجـَلاًال لـَـُه َو َلــُه 

         َال َيْحُجُب الرَّاِغَب اْلَمْلُهـوَف ِباْلِعَلِل َابـْــَوابـُـُه ِلُبـغـَــاِة اْلَخـيـْــِر ُمْنَتَجـٌع

         َوَال ُيـَرخِّـُص ِفــي َحيـْـٍف َوَال َميـَـِل  َوَال ُيْصِغي ِاَلـي َجَنٍفَما ِإْن َيِحيُف

         آثـَــاَر آبـَـاِئـِه عـَـْن َذاَك لـَــْم َيــُزِل اْلَجِميــِع اْلَعــْدُل ُمْقَتِفيـًا َسِبيلـُـُه ِفي

 ِمــْن َطــاِلبـِـيٍّ َو ِشيِعــيٍّ َو ُمْنَتـقـِـِل         ُاْنُظـْر َفَهـْل َطاِمٌع ِفي ُظْلِم ُمْضَطَهٍد

         َو َعـْدُلـُه َاْو ُيــَري ِفـي ِزيِّ ُمْعَتــِدِل َاْو َدْيَلِمــيٍّ َفَهــْل َيْقَمْعــُه ِسيــَرُتــُه
                                                 

 هستالف اين قسمت فقط در . 1
 .هستالف از اينجا تا آخر قطعه شعر عربي فقط در . 2
 از يك قصيده بوده 278پنج سطر اول اين رشته اشعار آه با هفت بيت از المّيه ص . 3

 بعد از 277ص (يار مناسبتي يعني در ذآر جنگ ابوالحسين با شهر در محل بيالف در 
 .بود ما آنها را آه در مدح داعي صغير است باينجا انتقال داديم) سطره

 العذل: تصحيح قياسي و در اصل. 4
البنوي، ظاهرًا اشاره است بتواضع ثنوّيه مجوس در مقابل : تصحيح قياسي و در اصل. 5

 :ابن المعتّز ميگويد: آتش آه سجده ايشان در اين حالت مثل بوده
 )384المضاف والمنسوب ص ( تر نيرانها تسجد متي ت هداهدة آالمجوسوصل
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 ]آذا؟[ِجيِل َواْلجمل        َوَخصَُّهْم ِمْنُه ِبالتَّب َاْحَيـا اْلُحُلـوَم َو َاْحَيـا اْلَحاِلِميَن ْلَهـا

 

 موافقت بوالحسين و بوالقاسم بمخاصمت داعي
 

ابوالقاسم بن الناصر الكبير باز بگيالن خروج آرد و مردم بسيار بر او جمع شدند، سيد [

بوالحسين نيز از گرگان بر داعي متغّير شد و حشم جمع آرده بآمل آمد و با داعي مصاف 

 شكسته شد ببرادر ابوالقاسم پيوست، چون ايشان چون] داد و داعي بوالحسين را بشكست

بهم پيوستند با ماآان بن آاآي و علّي بن خورشيد و اسفاربن شيرويه و رشاموج عهد 

آردند آه داعي را بگيرند، چون داعي ازين حال واقف شد از آمل آوچ آرد بساري آمد و 

مدند بمشكوار رسيدند تا رستم بن شروين با او بود، بوالحسين و بوالقاسم براه ساحل بيا

 حرب آنند، آن شب داعي بگريخت چنانكه آسي ندانست آه بكدام طرف یبامداد بسار

االولي  قصد آرد، بوالحسين بجمله واليت نّواب فرستاد روز پنجشنبه بيست و هشتم جمادي

بآمل آمد و بوالقاسم روز آدينه، با مردم بسيار ظلم و قسمت پيش گرفتند و روزگار داعي 

شنبه بيست و نهم رجب سنه احدي عشر و ثلثمايه  را مردم بجان ميجستند تا روز سه

 .بوالحسين ناصر بارحمت حّق جّل جالله شد

 

 ايالت ابوالقاسم جعفر بن ناصر
 

ابوالقاسم ناصر را واليت مسّلم شد و داعي چون از ساري ] چون بوالحسين بگذشت[

و پيوستند و اهل طبرستان او را مريد بودند، بگريخت با آهستان شد و اتباع او بسيار بد

چون معلوم او شد آه بوالحسين درگذشت با نفر خويش بحّد آمل آنجا آه دزگاه ميگويند آمد 

و خواست آه بابوالقاسم حرب آند در ماه رمضان سنه احدي عشر و ثلثمايه، مردم او 

آهستان شد و درين تاريخ جمله با پيش بوالقاسم شدند، او بگريخت از آنجا ديگرباره با 
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 را فرموده بود تا عبداهللا مبارك ابوالقاسم آاتب را آشته و سر او بچوبي )1(خليل بن آاآي

آرده جامه پوشيده ببازارهاي آمل گرداندند و دوات پيش او فرو مينهند براي استهزاء، و 

پادشاه بود درين قعده سنه اثني عشر و ثلثمايه بطبرستان  شنبه دوم ذي بوالقاسم تا روز سه

 .روز بجوار حق تعالي پيوست

 

 ايالت ابوعلي الناصر محمد بن احمد بن الحسن
 

برادرزاده او ابوعلي الناصر محمد بن احمد بن الحسن بنشست جمله ] پس از ابوالقاسم[

گيل و ديلم برو بيعت آردند و براي نيكوسيرتي و عقل و فضل و علم و شهامت و شجاعت 

دمت و طاعت او بودند و اتفاق آردند آه از سادات طالبّيه او را در عهد او خاليق عاشق خ

خويش بجالدت و قّوت دّوم نبود، و عّم او ابوالقاسم ما آان بن آاآي را والي گرگان 

.  اصفهان پسري بود آودك اسمعيل نامتگردانيده بود و بوالقاسم را از دختر ديكوي بن

ان جمله بگرگان بيعت آردند آه آن پسرك را ماآان و حسن فيروزان و ابوعلي اصفه

پادشاه گردانند و هيچ آفريده از اين خبر نداشت و پيش ابوعلي ناصر نبشتند سمعًا و طاعًة 

در بيعت تو ميباشيم، ابوعلي بديشان نبشت آه بساري آيند تا مرا بينند و همچنانكه براي 

ز بكنند و مهّمات بحضور شما پدر و عّم تدبير مصالح ملك و مشورت آردند براي من ني

استقامت پذيرد، جواب نبشتند آه فرمان برداريم و از گرگان آوچ آردند بساري رسيدند، 

سيد بوعلي بامامطير شده بود با تني چند معدود، ماآان لشكر خويش را بفرستاد و گفت او 

 من رسم گويم آه را بگيرند و از اسب بزير آورند و آاله از سر او بردارند و بند برنهند تا

بايد آرد، آن جماعت آه پيش آمده بودند همچنان آردند، چون ماآان برسيد او را  چه مي

بديد و در حال با گرگان فرستاد پيش امير آابن ورداسف و او بآمل آمد آاله باسر اسمعيل 

بن  )2(ها نبشت بگيالن و از آمل برادر خويش ابوالحسين آهتر پسر نهاد و پيش داعي نبشته

آاآي را بجاجرم و خراسان فرستاد با علم و نوبت و لشكر و در آن نواحي علّي بن بويه 
                                                 

 آاجي: در ساير نسخ. 1
 ابوالحسن): 315وقايع سال (در ابن االثير . 2
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آه عّم عضدالّدوله پنا خسرو بود والي بود از قبل ناصران و چهارصد مرد داشت، 

بابوالحسين مصاف داد لشكر او با پيش بوالحسين آمدند و او را گرفته بياوردند تا نواحي 

يافت ميكشت، بعد ماهي  اآان را مسّلم شد و هرآه را از خراسان مي برادر م)1(حمران در

چند ماآان پيش او فرستاد آه بازگردد با گرگان آيد و باميرآا نبشت آه تو بازگرد و با آمل 

رو و گرگان با برادر سپار، و با علي نام معتمدي را پيش برادر فرستاد آه ابوعلي ناصر 

ستد و ابوعلي ناصر ميان بازار در سراي رضي بود، را بقتل آورد و سر او پيش ميفر

روزي هر دو با همديگر شراب ميخوردند بوالحسين ابن آاآي با سيد عربده آغاز آرد، 

 ريز بيرون آمد و آاردي آوچك از خدمتكاران بابوعلي دانست آه غرض چيست، ببهانه آ

جلس خالي شد خود بستد و در ازار پاي خويش انداخت بازجاي شده بنشست، چون م

تر بود  تر آرد و برجست حلق ناصر ابوعلي بگرفت، سيد ازو مردانه بوالحسين عربده قوي

و قوي استخوانتر، او را برگرفت از جاي و ساآن بر زمين نهاد و آارد برآشيد، از ناف 

تا بسينه شكم او بدريد و برخاست راه طلب آرد، از زحمت مردم آه بر در بودند بيرون 

 شد سي ارش خويش را بر زمين یفت و اهل سراي خبر يافته بودند بر بام سراتوانست ر

انداخت و بدر خندق رسيد و جمله اهل گرگان بولوله و شيون افتادند، در حال انگشتري 

خويش پيش علِي خورشيد و اسفار ابن شيرويه فرستاد بنواحي گرگان، ايشان در ماآان 

خدمت او پيوستند و آن شب برو بيعت آرده و جمله زدند، در حال ب عاصي بودند و راه مي

حشم و لشكر نزديك سيد آمدند و بامداد بطاعت و متابعت او برنشسته، و ملك گرگان بر او 

قرار گرفت تا خبر آشته شدن برادر بآمل بماآان رسيد لشكر طبرستان و رويان و قوم گيل 

 .و ديلم برگرفت و بگرگان آمد

ازو پرسيدم آه اي ] آه[ بن احمد الكاتب آه دبير سيد بود حكايت آردابي طّيب طاهر

مخدوم و سيد، لشكر انبوه رسيد و من برين حشم تو اعتماد ندارم اگر حالتي حادث شود ترا 

و پيش . اهللا آجا يابم، گفت از من هزيمت طمع مدار ازينجا بمحشر يابي مرا والّتوّآل علي

 و سي هزار دينار بنان او را اميد داد آه بدهد رشاموج بن شير مردان پنهان نشان فرستاد

اگر ماآان را باز گذارد و بدو پيوندد، روز مصاف چون بهمديگر رسيدند رشاموج پيش 
                                                 

 .آذا في جميع النسخ. 1
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سيد ابوعلي آمد، ماآان بترسيد و صورت آرد آه او را بخواهند گرفت و پيش سيد برد، 

رداسف را با فوجي از بهزيمت پشت نمود و تا بلمراسك نرسيد فرو نيامد و امير آابن و

حشم آنجا بگذاشت و او باساري شد و سيد ابوعلي بگرگان علّي بن خورشيد را خليفه آرد 

و بتاختن بلمراسك آمد، چون او برسيد مقّدمه او اميرآا را بشكسته بودند، باز نايستاد و 

 بساري راند، ماآان از شهر بيرون آمد و حرب پيوستند، عاقبت ماآان را بشكستند و

ابوجعفر گورنگيج پيش ماآان شد تا او را بگيرد، شمشيري زد و بوجعفر را بكشت و 

بگريخت و در شهر رفت، پيادگان او را از محّله بمحّله در پس استاده ميرفتند و هر 

رسيدند زخمي ميزدند، پياده دست در لگام آورد، رآاب بدهان پياده زد و  جايگاه آه بدو مي

ازو باز داشت بكنار جويي از اسب بزير افتاد و زره بينداخت و دندان بشكست، مرد دست 

در آب جست و از آن جانب در باغي رفت و از باغ بگذشت بخانه مردي درويش دويد و 

هاي توت پنهان آرد و پيادگان بطلب او آنجا  زنهار طلبيد، آن درويش او را زير شاخه

مود، چون بيرون شدند او را بيرون رسيدند و درويش را گرفته تهديد آردند، اعتراف نن

آشيد و جايي فرو نشاند و زحمها ببست و مرهم و مداوات آن بساخت تا قّوت گرفت، با 

بود و اين مرد درويش را آيان بوج نام بود، چون دولت  آهستان ساري رفت و آنجا مي

 ناصر با ابوعلي. بماآان رسيد در حّق او بسيار نعمت آرد و قبيله او را بزرگ گردانيد

آمل شد و ملك طبرستان بدو قرار گرفت و پادشاهي سايس و مطاع و باشكوه و وقار بود و 

 اسبش خطا آرد، او یدر دل خاّص و عاّم مهيب و محتشم، بسياري برنيامد آه بميدان گو

 .را مرده از زير اسب بيرون آشيدند

 

 ايالت سيد ابوجعفر
 

عفر بيعت آردند و ابوالحسن بن ابي يوسف را چون مصيبت او بداشتند بر برادر او ابوج

بوزارت بنشاندند و او با مردم آمل نيكو اعتقاد نبود، اسفاهي را تيمار نداشت و بر رعايا 

حيف و ظلم ميكرد تا روزي عاّمه شهر غوغا آردند و بسياري از هر دو جانب آشته آمدند 

الحسن بن ابي يوسف مدتي صبر تا مهتران در ميان آمدند و قائد آن فتنه آشته شد و ابو
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فرمود و هيچ پديد نياورد تا بعد مرور ايام روز آدينه آه خاليق بجامع شدند بجمله 

آشتند و  آمد از جامع مي هاي تمام تا هرآه بيرون مي ها لشكر فرو داشت با سالح دروازه

محّله هل صالح و ورع بمقصوره جامع بكشتند و مردم هر ابحّدي رسيد آه اندتن را از 

ها نگذاشتند و بجايي  ها را ِاحكام پديد آوردند و درها بسته و گيل و ديلم را در محّله دروازه

رسيد آه هيچ آفريده تنها بشهر نتوانست گذشت و اگر يكي از ايشان تنها يافتندي بكشتندي 

بيرون لشكرگاه ساخته بودند و همه شب بيدار . و بعِد نماز ديگر در شهر نيارستند آمد

 .بودند

 عود نمودن داعي و احوال موافقت ماآان با او
 

ها ميفرستاد آه خروج آند و  و ماآان بن آاآي بكهستان بود و پيش داعي بر تواتر نبشته

هاي او  بيايد تا من آمر اطاعت تو در ميان بندم و بمتابعت و هواي تو وفا نمايم داعي نبشته

 پانصد مرد با ماآان جمع شدند، باالي ناتل را جوابي نفرمود و التفات و اجابت نكرد تا

بموضعي، آه اين ساعت نيز معروفست بلشكرگاه ماآان، فرو آمد چون بسّيد ابوجعفر خبر 

رسيد از آمل با ناتل آمد و در مقابل ماآان لشكرگاه ساخت و اهل آمل چون سيد ابوجعفر 

مد بن علي برادرزاده حسين مانكديم و ابو عبداهللا محمد بن الحسن و رئيس آمل ابوجعفر مح

آييم، ماآان جواب  ها نبشتند آه ما بمدد تو مي بن علي فقيه و عباس بن قابوسان بماآان قصه

نبشت آه البته شما از شهر بيرون نياييد و خالي نگذاريد و بياري عوام فريفته مشويد آه از 

او مباالت روا عامي آار لشكري نيايد و چشم زخم رسد، البته بسخن ماآان و نبشته 

سامان و تعبيه هر قومي و فوجي  نداشتند و از آمل با بسياري از عوام بپايدشت آمده و بي

بطرفي نزول آرده، سيد ابوجعفر چون بر حال واقف شد يك هزار و دويست مرد بگزيد و 

دانش و بينش روي بخصم  بسر جمعيت شهر آمل فرستاد، چون عاّمه لشكر بديدند بي

ان ابوجعفر ايشانرا آهسته آهسته بصحراي پايدشت فراز آشيدند و بيك دفعه نهادند، سوار

برايشان جمله حمله برده تا آنچه سوار بودند از پشت اسب بزير آوردند و پيادگان گريخته 

آمدند و ميكشتند تا فرداد ابوجعفر ناصر با آمل آمد و  شدند و تا بآمل بدنبال ايشان مي

از اهل آمل حاصل آرد آه اندازه نبود، و ماآان ديگر باره ابوالحسن وزير چندان مال 
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پيش داعي قاصد و نبشته فرستاد بر تحريض خروج و داعي هم اجابت نكرد و اتفاق افتاد 

آه اسفاربن شيرويه و مطّرف آه وزير او بود بسياري ظلم و ناواجب با اهل واليت بكرد 

چيزي نگذاشت با گرگان شد و خلع و مصادرات ماال ُيطاق روا داشت و چون با هيچكس 

طاعت ابوجعفر ظاهر گردانيد بعوض او علّي بن خورشيد را بساري فرستاد، بعد ماهي 

اسفار از گرگان بيامد و با او مصاف آرد و علّي بن خورشيد معلول بود، اسفار بر او 

بنشاند چيرگي يافت شهر بستد و او را بگرفت و بند برنهاد بكاروان سراي حسن بن بهرام 

 .و او بساري بپادشاهي بنشست و پيش سيد ابوجعفر رسول فرستاد

 

 یايالت داع
 
تا ماآان را جمعيت زياد شد آهنگ حرب سيد ابوجعفر آرد، چون بنزديك آمل رسيد سيد 

ازو بگريخت باونداد هرمز آوه شد، او در آمل آمد و حالي معتمدي را پيش داعي فرستاد 

رد و مردم آّلي پيش داعي آمدند و بوصول او خوشدليها آردند و و او را از گيالن بآمل آو

از آمل او و ماآان هر دو بساري شدند، اسفار از ايشان بگريخت، اصفهبد شروين از 

 .آهستان خويش آرانه گرفت

 نصر بن احمد الّساماني از بخارا بعزيمت استخالص طبرستان و )1(و درين تاريخ

مد و بكهستان طبرستان رسيد، ابونصر نايب داعي عراق با سي هزار نفر حشم بيا

بشهرياره آوه بود، راهها بيفگند و نصر بن احمد را بكوهستان فرو گرفت چنانكه 

از هيچ وجه بيرون نتوانست شد و علف برو تنگ گشت، پيش داعي رسول فرستاد 

 و آه مرا از اينجا بهر مراد آه شماراست خالص دهيد، داعي عبداهللا بن الّسّالم

ابوالعّباس ذوالّرياستين را پيش نصر بن احمد فرستاد و مهادنه و مصالحه رفت بآن 

 بداعي فرستد تا او را راه گشايند آه با خراسان شود، )2(شرط آه بيست هزار دينار

چون نصر احمد با بخارا رفت ماآان با داعي در بوالعجبي آمد و تخليط او داعي را 
                                                 

 314يعني . 1
 سي هزار دينار): 314وقايع سال (در ابن االثير . 2
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ا گيالن شد و اصفهبد شروين بن رستم با داعي برفت، معلوم شد او را باز گذاشت ب

ماآان مردم بعذر و استغفار پيش داعي ميفرستاد و ندامت و توبه مينمود، البته 

نشنيد و ِاعراض نمود تا اسفار را ديگر باره مردم جمع شدند، هفت هزار مرد از 

بدروازه آمل ترك و گيل و ديلم عرض داد و بآمل آمد و ماآان از شهر بيرون شد و 

بميدان آه بدرجور معروف بود سه شبانروز حرب آردند، رشاموج ماآان را وعده 

نصرت و معونت داده بود، روز چهارم برسيد و وفا نمود و اهل شهر جمله بنّظاره 

بر باالي عمارت ايستاده بودند، ماآان بازنگريست، گفت چرا اين سگان را فرا 

 عوام روي بدان لشكر نهادند و اسفار را هزيمت نميگيريد، بيكبار جمله از حشم و

دوانيدند، اسفار  گردانيده چنانكه با منزل نتوانست پيوست و تا بساري بدنبال مي

بگرگان افتاد و علّي بن خورشيد را بند برنهاده داشت، بحرب جاي بگذاشت، او را 

لشكر آشيد، برگرفته پيش ماآان آوردند، خالص داد و نعمت فرمود و تا باسترآباد 

 اليسع صاحب جيش نصر بن احمد رفت، او بازگشت بساري )1(اسفار پيش بكر بن

آمد در سنه خمس عشر و ثلثمائه، حسن فيروزان را بطلب ابوجعفر ناصر بكهستان 

فرستاد و او را گرفته سر و پاي برهنه بساري آوردند، بسراي ابوالعباس بن 

داعي قاصد و نبشته فرستاد آه هر ساعت الرياستين محبوس فرمود تا از گيالن  ذي

پيش من مينويسي آه خروج آند تا من در خدمت تو وفا نمايم و عذرها بر مافات 

الولد منست گرفته ميدارند و تو بدان   مرا آه خال)2(ميخواهي اصحاب تو زن برادر

راضي ميباشي چگونه بر وفاي تو وثوق حاصل شود، ماآان چون نبشته بخواند در 

ابوجعفر ناصر را خالص فرمود و با پيش داعي فرستاد، جمله گيل و ديلم حال 

ابناء دعوت داعي بودند و اصفهبد ملك الجبال شروين با او بود باّتفاق همه بآمل 

آمدند و ماآان استقبال آرد بعد چند روز آوچ آردند بساري رفته، پيش ابو نصر 

 روزي بامداد برنشستند آه فرستاد آه بكهستان بود تا بساري آيد چون برسيد

                                                 
خص همان بكر بن محمد بن اي نيست آه غرض از اين ش ابوبكر، و شبهه: در اصل. 1

اليسع صاحب جيش نصر بن احمد است آه در نيشابور مقيم بود و اسفار بعد از آنكه 
 )315ابن االثير وقايع سال (ماآان او را از پيش خود راند بپناه او باين شهر رفت 

 يعني برادر زن. 2
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بصحرا روند، بسخن گفتن ابو نصر بعد از مشاورت پشت بر ماآان آرد آه 

بازگردد زوبيني بر پشت زد آه بسينه بيرون آمد از اسب بزير افتاد مرده، بر 

فرمود گرفت و دفن آرد، پادشاهي شهرياره آوه آه ملك اصفهبد شروين بود باو 

، و اسفار چون ببكر بن اليسع پيوست هم در آن مدت دادند و با تشريف گسيل آرده

بكر را وفات رسيد لشكر برو بيعت آردند و ايل ُتغدي نام غالمي بود از آن بكر از 

نصر بن احمد خائف بود بدو پيوست و ملك خراسان او را مسلم شد، خبر بنصر بن 

 او فرستاد و احمد رسيد صالح بن سّيار را با نوبت و علم و تشريف و استمالت پيش

اسفار بطاعت و متابعت او دل قوي شد، و بدسيرت و ظالم بود و مردم خراسان 

ازو آزرده، چون ماآان و داعي موافقت نمودند بسيار حشم بر ايشان گرد آمدند، 

 بود تاخته و ملك ري بدست یلشكر بري بردند و محمد بن صعلوك را آه والي ر

ان باسفار رسيد با لشكر خراسان عزيمت گرفته و ممّكن شده تا خبر غيبت ايش

طبرستان آرد، و ابوالحّجاج مردآويج بن زيار آه مهتر برادر وشمگير بود با 

قراتكين ساماني بود ازو دستوري خواست آه بطبرستان شود، با خيل خويش 

 خبر شد، ماآان یباسفار پيوست، از گرگان بساري آمدند، ماآان و داعي را بر

ن تا من بروم مالش ايشان بدهم، داعي نشنيد با پانصد مرد بآمل  بنشيیگفت تو بر

 ابوالعباس الفقيه العلقي داعي را مدد نكردند، اسفار را بساري یآمد و مردم آمل برأ

 فرو ايستاد و داعي بآمل ضعيف حال است و مردم مدد او یمعلوم شد آه ماآان بر

د مصاف داد، مردم او را باز نميكنند، تاختن بآمل آورد، داعي از شهر بيرون آم

گذاشتند با تني چند از خاّصگان برگرديد آه با شهر آيد مقّدمه لشكر اسفار مردآويج 

باد بسر پل بداعي رسيد، او را دريافت زوبيني بر پشت زد، يابن زيار بود بمحّله عل

و باد فريا او را برگرفتند بخانه دختر هم بدان محّله عل)1(مرده از اسب درافتاد،

طالب  و در آن روز ابوجعفر مانكديم و يكي ديگر از فرزندان عقيل بن ابي. نهادند

را بكشتند و اسفار را طبرستان مسّلم شد و عّمال نصب آرد واآوشي نام ترآي بود 

                                                 
ني ص تاريخ حمزه اصفها(شنبه شش روز مانده از رمضان   روز سه316در سال . 1

153.( 
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 رفت و با ماآان مصاف یبا خيل خويش باسفار پيوست، چون عدد بسيار گشت بر

 بنشست و تحصيل مال یافتاد و او برداده ماآان را بشكست منهزم با طبرستان 

 بنشاند و او با طبرستان آمد، یفرمود و لشكر را خشنود گردانيد واآوشي را بر

ماآان ازو بگريخت با ديلمان شد و اسفار ابوجعفر ناصر را بياورد و برو بيعت 

 مشورت آرد آه او را و برادرش را بگيرد، )1(آرد و بعد از آن با ابوموسي

ل آرد و او در خانه زيد بن صالح بود، اسفار بمامطير شد و ابوموسي ابوموسي قبو

هر دو برادران را بمهمان بخانه خويش برد، اسفار از مامطير بيامد برين عزم آه 

هر دو را بگيرد، بوالحسن بگريخت ابوجعفر و بوالحسين شجري و زيد صالح هر 

ا محبوس بودند، تا بوقت سه را بگرفت و بند برنهاد و ببخارا فرستاد مدتها آنج

 و باطبرستان افتاده و بوالحسين خود بگيالن افتاد و )2(فورت ابوزآريا خالص شدند

اسفار باساري آمد و محمد بن طاهر المعروف بابي عبداهللا الكاتب محبوس بود پيش 

مّطرف، بخواستند آشت بگريخت، اسفار موّآل را سياست آرد و از ساري براه 

 ماآان بديلم شد و لشكر جمع آرد، اسفار پيش او رسول فرستاد قومش با ري رفت،

و قرار نهاد بر آنكه آمل ماآان را باشد تعّرض ديگر واليت نكند، واآوشي ترك 

 بگريخت با قم شد، ی ظلمها آرده بود و اسفار او را بخواست آشت از ریبر

 بود و گريخته، اسفار مرد آويج بن زيار را بتاختن بقم فرستاد واآوشي خبر يافته

مرد آويج باز آمد و درين وقت ببغداد خليفه المقتدر باهللا بود، هارون بن غريب را 

 پسر خال پيش باز )3( فرستاد، اسفار بشهریآه خال زاده او بود با لشكر جّرار بر

شد و مصاف داد و ابن خال را بشكست و ماآان چون بآمل رسيد بعهد التفات نكرد 
                                                 

نام اين شخص يعني آسي را آه اسفار در دستگيري پسران ناصر وسيله قرار داده ابن . 1
و ظاهرًا غرض مؤلف از ) 316در وقايع سال (نويسد  األثير هارون بن بهرام مي

ها با لقب اسفاهدوست ذآر   گفت و او را در نسخه280ابوموسي هارون آه در صفحه 
  ابوموسي هرون اسفاهدوست آه بدست داعي بقتل رسيد،اند اين شخص است نه آرده

 بر نصر بن احمد 318مقصود از اين شورش قيام جمعي از مردم بخاراست در سال . 2
در موقع اقامت او در نيشابور و خالص آردن زندانيان بخارا و برداشتن برادر او ابو 

ه از حبس بخارا رهائي رؤساي ديلم و علويان نيز در اين واقع. زآريا يحيي را بسلطنت
 .يافتند

 ]؟[آذا في جميع النسخ . 3
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صّرف خويش گرفت و حسن فيروزان را بنيابت بنشاند و جمله طبرستان با ت

الجبال اصفهبد شروين با او بود و شهريار  بگرگان شد و از گرگان بنيشابور و ملك

ونداد هرمزآوه، و بخراسان او را حربها افتاد و چند مصاف بشكست و ارجاف 

آاله با افتاد بطبرستان آه او را هالك آردند، حسن فيروزان بپادشاهي بنشست و 

سر اسمعيل علوي نهاد آه از مادر برادر او بود و فاطمه بنت احمد را آه از داعي 

بود بدو داد، روزي چند برآمد خديجه مادر ابوجعفر دو نفر آنيزك را از آن ديكو 

بدست آورد و چهارصد دينار زر بر دست ابوالعباس الّشعبي بايشان فرستاد تا 

هر ماليدند و بكشتند، بعد مدتي آنيزآان با زاسمعيل را پيش سر نشتر فّصاد 

همديگر خصومت آردند و اين سّر بيرون افتاد ديكو هر دو را بشالوس بياويخت و 

حسن فيروزان بآمل آمد با ابوعلي بن اصفهان و ابوموسي آه هر دو صاحب ماآان 

بودند، دست آشيدند و مردم برايشان جمع شدند و حسن فيروزان را از واليت 

 با قزوين شد بسبب آنكه اهل قزوين ین آردند، با ديلمان افتاد و اسفار از ربيرو

 اهل قزوين را بدين خيانت بكشت چنانكه یبغوغا عامل او را آشته بودند، بسيار

هاي قزوين  ها باز گذاشتند و باطراف جهان پراگنده شدند، بازارها و خانه مردم خانه

در آن واليت يك رشته نگذاشت و درين مدت  در فرمود زد و با هيچ آفريده آتشرا 

 را بيعت گرفت و )1(مقام قزوين مردآويج ابن زيار با او ناخوش شد، جمله فروداديه

همه برو گرد آمدند، برنشست بازنگان شد آه ِاقطاع او بود و از آنجا ساز حشم 

 باساخت و ناگاه تاختن آورد بقزوين تا اسفار را هالك آند، اسفار ازو بگريخت 

 مقام نتوانست آرد، با قومش آمد و ابوالعباس ی آمد با خاّصگان خويش، و بریر

بن ابي آاليجار آنجا بود بدو پيوست و براه قهستان بطبس افتاد، و ماآان در 

خراسان بود آگاه شد بدو تاخت، او از دست ماآان از آن حدود بگريخت تا خويشتن 

ايي، مردآويج خبر بداشت لشكر خويش را بالموت اندازد آه جايگاه دوست او بود ج

بچهار جانب بيابانها آمين فرمود، اسفار را بطالقان يافتند بگرفتند و همانجا گردن 

                                                 
رنوددادنه و باحتمال بسيار قوي صحيح قزاونه : جورودادنه، : بدر ]: ؟[الف آذا در . 1

 است يعني مردم قزوين
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 عشر و ثلثمايه بود، و چون مردآويج از آار اسفار )1(زده و اين جمله در سنه تسع

د از آن  را بكشت چنانكه در لشكر او يكي نماندند و بع)2(فارغ شد جمله وروداديه

 بنشست و ماآان از یاحمد بن رسول و ابوالعباس عّصاري را هم بكشت و فارغ بر

خراسان بطبرستان آمد و با مردآويج صلح آرد و قرار نهاد و با گرگان شد، 

مردآويج بگيالن فرستاد براه قزوين و ابوجعفر ناصر را بري آورد و خدمت او 

ند مطّرف بود بگرفت و بشكنجه و ميكرد، ماآان بوالفضل شاگرد را آه خويشاو

عقوبت مال طلب آرد، مطّرف مردآويج را بر آن داشت آه بطبرستان شود، ماآان 

 ناصر را براه الرجان گسيل آرد و او  ازين حال واقف ببود بآمل آمد و مردآويج

 پيش آمد و ناصر را بزد و بسيار خلق را )3(براه دنباوند بشد ماآان براه دالوه رود

 مرد آويج از دنباوند بازگرديد، با ري شد و پسران بويه در اين تاريخ ملك بكشت،

پارس و آرمان گرفته بودند و بر آن حدود مستولي شده، او باصفهان شد تا تدارك 

 . بگرمابه درشد، او را پاره پاره آردندیآن مصالح آند روز

 

 

 ذآر وشمگير و احوال او با ماآان
 

 بدو بيعت ی بود لشكر ریدر او شمگير بن زيار برچون مردآويج مقتول شد برا

 و بوالقاسِم یآردند و چون آار ملك عراق برو مستقيم شد شيرج بن ليلي و لشكر

 را بطبرستان فرستاد، ماآان را از طبرستان بيرون آردند با گرگان افتاد )4(ناجين

م بن روز شنبه ششم رمضان سنه ثلث و عشرين، و ابوبكر بن المظّفر و ابرهي
                                                 

 ثبت آرده و آن بشرحي 316آذا در جميع نسخ ابن األثير قتل اسفار را در وقايع سال . 1
 .ًا اشتباه استآه در حواشي بيايد ظاهر

رنوددادنه و باحتمال بسيار قوي صحيح قزاونه : جورودادنه، : بدر ]: ؟[الف آذا در . 2
 است يعني مردم قزوين

 واالرود: ، ساير نسخالفآذا در . 3
 بانجين: اين آلمه در ساير نسخ نيست، در ابن األثير. 4
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فارس هر دو آنجا بودند بابوالقاسم نانجين بگرگان آمدند و ايشانرا بكلي از گرگان 

 شدند، بوالقاسم یر بيرون آردند و با نيشابور افتادند و شيرج و لشكري هر دو با

نانجين بگرگان بنشست و يكسال آنجا بماند تا روزي بميدان در رمضان سنه اربع و 

ب خطا آرد بيفتاد و بمرد، از گرگان بتابوت در نهاده  زد اسیعشرين و ثلثمايه گو

 آوردند و دفن آردند، و جمله لشكر او آه بگرگان بودند بر ابرهيم بن یبا سار

 لشكر آشيد و بآمل آمد و از یآوشيار بيعت آردند و اميرابوطاهر وشمگير از ر

سيد، او  و چون او بساري رسيد ابرهيم بن آوشيار از گرگان بخدمت ریآمل بسار

را از آن لشكر معزول آرد و بر همان مرتبه آه بود فرو داشت و ابرهيم پشيمان 

 بماند تا بآمل ابوعلي خليفه و یشد بر آنكه از گرگان بيامد و وشمگير بمدتها بسار

 را آه عامالن او بودند بكشتند در محّرم خمس و عشرين و ثلثمايه، او )1(لنگ دبير

ان عهد آرد، او را بياورد و گرگان بدو داد و لشكر بنشابور فرستاد و با ماآ

طبرستان بابي داود اسپاهي بن آُخريار داد و فرمود آه با ابوموسي بن بهرام آه 

بديلمان خالف آرده بود حرب آند و از آن جانب اليش ازو باز گيرد، و بآمل 

ر ناصر ابوجعفر محمد بن احمدالّناصر نشسته بود ابوداود بآمل شد و با ابوجعف

بحرب ابوموسي رفتند و چند شبانروز جنگ بود تا عاقبت ابوموسي شكسته آمد، او 

را از آن واليت بيرون آردند و ديلمان و چالوس و از آن جانب آمل امير ابوطاهر 

وشمگير احمد بن سّالر را داد و محمد بن احمد الّناصر بآمل حكم ميكرد و دوشنبه 

جات مسلمانان آردي و يكشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه بار دادي و قضاء حا

بمناظره علماي اسالم نشستي و ابي داود بساري بود و آن حدود بحكم او، و درين 

سال آب در ساري افتاد و جمله ساري خراب آرد و بنيادي آه پيش از آن بود هيچ 

برقرار نگذاشت و مردم ساري جمله با پايان آهستان شدند تا خداي تعالي آب 

ار آورد و ابوداود وزرا و عّمال را بخواند و فرمود تا ظلم و جور نكنند و اگر باقر

و در . معلوم شود آه بجمله واليت حيفي و ظلمي رفت محابا نرود و سياست فرمايد

محّرم سنه ثمان و عشرين و ثلثمايه نصر بن احمد ابوعلي احمد بن محمد الظفري 
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گير اين حالت نبشت و مدد خواست، را بگرگان فرستاد و ماآان پيش امير وشم

وشمگير اسفاهي را بفرمود تا بمدد او شود و پياپي از گيل و ديلم مدد ميفرستاد، 

مدت هفت ماه بر در گرگان جنگ بود عاقبت ماآان و اصحاب او ستوه شدند شيرج 

بن ليلي را ديگر باره بمدد فرستاد لشكر خراسان برايشان چيره شدند و هيچ بدست 

 صاحب جيش گرگان گرفت و )1(د، ماآان را باز گذاشتند با طبرستان آمدند،نداشتن

 : نبشت پيش نصر بن احمد و بعضي از شعرا ميگويد، شعر)2(نامه فتح

 

      َفـَلبـَّـي ُمِجيبـًا َاْحَمــُد ْبــُن ُمَحمَِّد َدَعا ِلَجِليِل اْلَخْطِب َنْصُر ْبُن َاْحَمٍد

      ُرَواًء َو ُحْسنًا ِفي َبَهاًء َو ُسوَدِد َأ َعـيـْــٍن َجَمــاَلـُهَفـَلـمـَّــا َرآُه ِمــْل

      َو َقدََّر ِفيِه النَّْصَر َنْصُر ْبُن َاْحَمِد َتـَرضَّــاُه َواْسَتْكَفـاُه َمـا َقـْد َاَهمَُّه

 

 و حال بر وشمگير عرض داشتند تا از جانب )3(ماآان و اسپاهي با آمل آمدند

 ميآيد و ملك عراق ميجويد، یخبر آمد آه حسن بن بويه از آرمان براصفهان 

 بموضعي آه مشكو ميگويند برد و مصاف داد، حسن یوشمگير لشكر بدو منزلي ر

بويه هر دو طرف لشكر وشمگير بشكست چنانكه هزيمتي تا بگرگان برسيد و 

بويه تا وشمگير قلب خويش بر قلب حسن بويه زد و بشكست چنانكه هزيمتي لشكر 

 آشته آمد و گيالگو را حسن )4(باصفهان برسيد و درين مصاف صاحب بن شادشي

بويه گرفته داشت، مردم وشمگير بازگرفتند و با بند او را پيش وشمگير بردند، 

 بدنباوند آمد و ماآان بن آاآي را پيش خويش یخالص داد و بعد چند روز از ر

مايه، ماآان بدو پيوست، حرمتي تمام خواند روز عاشورا سنه تسع و عشرين و ثلث

 .داشت و بتشريف و نواخت بازگردانيد آه بساري رود

 

                                                 
 هستالف در اين قسمت فقط . 1
 ناصر، ساير نسخ اين آلمه را ندارند: تصحيح قياسي و در اصل. 2
 هستالف اين قسمت فقط در . 3
 حاجب بن شادشتي: ، ساير نسخالفآذا در . 4
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 قتل ماآان
 

الجيش ابوعلي از گرگان بدامغان آمد  ، صاحبیر ماآان از دنباوند مراجعت آرد با

 بازگشت بويمه دنباوند آمد و بماآان فرستاد تا یبر عزيمت عراق، وشمگير از ر

 بنشاند و او پيش ی ابن عّم خويش حسن فيروزان را بساربدو پيوندد، ماآان

االول  وشمگير شد و باسحق آباد هر دو بهم رسيدند روز پنجشنبه بيست و يكم ربيع

چون لشكر . الجيش سنه تسع و عشرين و ثلثمايه صفها برآشيدند مقابل صاحب

اد، خراسان حمله بصف وشمگير بودند از هم بدريدند، وشمگير بهزيمت پشت بد

الجيش قلب خويش بصف ماآان راند ثبات قدم نمود و بايستاد و هزار و  صاحب

چهارصد نفر گيل و ديلم آه خيل او بودند آشته آمدند و بيست ترك مبارز نيزه و 

 از معاريف ديلم یشمشير بماآان رسانيدند، او را آشته از اسب جدا آردند و بسار

 چنين خواندم آه پدر استاد )1(ب يتيمةالّدهرو در آتا. سر او ببخارا فرستادند را با

ابن العميد محمد قّمي الحسين بن محمد المعروف بكله آه از افاضل جهان بود درين 

تاريخ وزير ماآان بود و دبير او، او را نيز گرفته ببخارا برده و براي فضل و 

جا شهرت او صاحب بخارا در حق او اجالل و اعزاز فرمود و تا آخر عمر هم آن

 .ماند

 

 تسلط وشمگير در طبرستان و احوال حسن فيروزان با او
 
 

وشمگير ازين مصاف بهزيمت بقلعه الرجان افتاد بعد ده روز بامصّلي آمل آمد 

اآلخر، و چون خبر آشتن ماآان بساري بحسن  روز چهارشنبه بيست و هشتم ربيع

ماآان را وشمگير فيروزان رسيد قبيله را جمع گردانيد و اتفاق آردند بر آنكه 

                                                 
 4 ـ 3 ص 3يتيمةالدهر ج . 1
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بدست بازداد و بسر او باز نگرديد و خذالن روا داشت، اين سبب را درو عصيان 

او را از ساري . آردند تا وشمگير شيرج بن ليلي را بحرب حسن فيروزان فرستاد

بيرون آردند با استراباد شد و شيرج با آمل آمد، وشمگير لشكر را نفقات داد و 

الجيش  باد شد، ازو بگريخت، باعراق افتاد و بصاحببدنبال حسن فيروزان باسترا

پيوست آه عراق گرفته بود، وشمگير بگرگان رفت و مقام ساخت تا حسن فيروزان 

الجيش را برگرفت و بطبرستان آورد، وشمگير از گرگان باساري آمد  صاحب

بموضعي آه ِوَله جوي گويند بحّد ساري مصاف دادند، وشمگير ثبات نمود و از 

برنخاست و مزدور گيل در آن جنگ آشته آمد، خبر افتاد هم بميانه اين پيش 

خصومت آه نصربن احمد را وفات رسيد و نوح بن نصر بجاي او بنشست، 

الجيش با وشمگير صلح آرد و برفت و حسن فيروزان با او ميشد، در ميانه  صاحب

بنه راه بخارا فرصت يافت و صاحب او مشوق نام را بغدر بكشت و رخت و 

الجيش بنوح بن نصر رسيد و اين جمله در سنه  غارت آرد با گرگان آمد و صاحب

احدي و ثلثين و ثلثمايه بود، امير وشمگير واليت طبرستان با اسپاهي نام سپرده بود 

 . شدهیو او با ر

 

 ذآر حسن بويه با وشمگير و استيالي آل بويه در طبرستان
 

ثمايه حسن بن بويه از اصفهان بيامد، براه تا آخر رمضان سنه احدي و ثلثين و ثل

 و ی بيرون شده با او مصاف داد، شيرمردیقزوين بدر افتاد و وشمگير از ر

پيش حسن بويه شدند، وشمگير [ گيربن سررزم از وشمگير بگريختند یگور

بترسيد و منهزم شد و تا بمصّلي طبرستان هيچ جاي مقام نكرد و حسن بويه ابوعلي 

د بن محمد العمري و ابوعمر و زريزادي را بگرفت، مال وشمگير الكاتب و احم

 بود از آن وشمگير آه گنجور اسرار طلب آرد و بوالحسن، مامطيري گفتند خواجًه

ها آردند، جمله مال خويش بداد و از آن مخذوم يك جو ننمود و  بود آنرا شكنجه

يروزان فرستاد چون وشمگير بآمل رسيد بنمان بن الحسن را برسولي پيش حسن ف
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 نام زن ماآان را بدوده، حسن فيروزان بنمان بن الحسن را )1(بر قرار آنكه ميجام

 آمد، وشمگير آنجا شد و مدتي یبگرفت با قلعه جهينه فرستاد و ديگر باره بسار

] )2(بمحاربه مشغول بودند محمد بن وهري و اسمعيل بن مردوچين هر دو بگريختند

، وشمگير از مردم خود بترسيد بگريخت بكهستان شد با پيش حسن فيروزان شدند

پيش اصفهبد شهريار بن شروين و از آنجا بفرستاد جمله حرم و متعلقان را برگرفت 

با بخارا رفت، نوح بن نصر او را استقبال آرد و در حق او مراعات بسيار واجب 

آه شناخت، واسفاهي آه از اصحاب وشمگير بود و نايب او بآمل چون بدانست 

وشمگير بگريخت از آمل باقلعه ُآهرود نقل آرد، عوام آمل بغوغاي بسيار عوان 

وشرطي را بكشتند و جعفر بن البنان را بياويختند و با قّميان تعّصبها آردند و 

بعضي را آشته تا حسن فيروزان بآمل رسيد و بشعبودشت فرود آمد، از آنجا 

ار را بكشت و جمله مال او برگرفت بالرجان رفت و قلعه بستد و اسپاهي بن آُخري

بود تا نوح بن نصر قراتكين را سي  و بديلمان باقعله خويش فرستاد و باطبرستان مي

هزار سوار مدد داد و با وشمگير بطبرستان فرستاد، چون بگرگان رسيد حسن 

فيروزان چنان فرا نمود آه مصاف خواهم داد و ناگاه از استراباد بگريخت، بآمل 

 پولها و گذرها خراب فرمود هم از راه مامطير و هم از راه ترجي آمد جمله

وشمگير بدنبال او بساري رسيد، او بشب از آمل بگريخت باديلمان شد، وشمگير تا 

بچالوس بيامد، قراتكين ازو مال خواست ناچار باز گرديد بآمل آمد، قسمت فرمود، 

 ميفرمودند و مال حاصل جمله دانشمندان را بمسجدهاي محالت بنشاندند و تفرقه

آرده بقراتكين دادند و حسن فيروزان بقلعه خويش بنشست و باسب چين دارانجن 

گير لشكر آنجا برد و مبكرد و مردم فرو نشاند بموضعي آه دوالدار گويند، وش

حسن فيروزان بكنار دريا از آن جانب در بند فرو ايستاد، وشمگير از اينجانب اسب 

د و بر ايشان حمله بردند، ابوالقاسم بن الحسن الّشعرايي را خويشتن در دريا افگن

                                                 
 هيجام: ج. 1
 افتادهالف قسمت دو قالب از . 2



    www.tabarestan.info            324 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

 جستان داد، )1(بگرفت، گردن فرمود زد، حسن فيروزان بهزيمت پناه با مانادبن

وشمگير با آمل آمد و مقام آرد، حسن فيروزان از آنجا آه بود برويان آمد پناه 

برد و آواره گردانيد باستندار آرد چون وشمگير خبر يافت ناگاه تاختن بسر ايشان 

ن يو حسن فيروزان باالرجان افتاد و از آنجا براه دنباوند باستراباد رفت و بقلعه گچ

بنشست با قبيله و متعلقان خويش، وشمگير از آمل روي بگرگان نهاد، چون آنجا 

 بآمل آمد و از آمل باستراباد، حسن فيروزان از قلعه گچين یرسيد حسن بويه از ر

وشمگير مصاف داد و او را شكسته   پيوست، بگرگان رفتند بابزير آمد بدو

الجبال شهريار پيش حسن بويه آمد و ملك  گردانيد، با نيشابور افتاد و اصفهبد ملك

طبرستان بر آل بويه قرار گرفت، علّي بن آامه را آنجا بگذاشت و او باعراق رفت 

 و بچالوس بنشاند، مردم  بنشست، استندار ابوالفضل الّثائر العلوي را بياوردیبر

 استاد رئيس ابوالفضل محمد بن یبرو جمع شدند، خبر بحسن بن بويه رسيد بر

الحسين المعروف بابن العميد را آه بزرگواري فضل و نسب او از بيان مستغني 

است با لشكر بآمل فرستاد بمدد علّي بن آامه و ابوالفضل الّثائر بتمنجاديه مصاف 

 هزيمت آردند و علّي بن آامه گريخته، ابوالفضل الثائر بآمل داد لشكر آل بويه را

 سادات شد و استندار بخّرمه رز باالي آمل نزول آرد تا یسرا آمد و بمصّلي با

وقتي چند برآمد، ميان ايشان مخالفت افتاد ثائر علوي با گيالن شد حسن بويه حسن 

 رنجور گذاشته بود یبرفيروزان را لشكر داد بطبرستان فرستاد، بأثر مادراو آه 

وفات يافت حسن بويه در تابوت نهاد چنانكه رسم ملوك باشد بخوبتر وجهي بآمل 

فرستاد، مادر را با چالوس فرستاد دفن آردند و جمله طبرستان بحكم حسن 

فيروزان شد، ابوجعفر برادر ماآان را بساري پديد آرد تا وشمگير از نيشابور پيش 

است، اندهزار مرد بجهت او فرستاد تاختن آورد بگرگان پسر نوح فرستاد و مدد خو

ناگاه حسن فيروزان را بگرگان فرو گرفتند، لشكر او با آّلي پيش وشمگير رفتند و 

او بشب گريخته ديگر باره با قلعه گچين افتاد وشمگير واليت با تصّرف گرفت و 

 .نّواب خويش فرستاد
                                                 

 بامان الدين: ، ساير نسخالفآذا در . 1



    www.tabarestan.info            325 /1 ابن اسفنديار،ج-اريخ طبرستانت      
 

يم بن هالل الّصابي در آتاب الّتاجي في و درين تاريخ آل بويه چنانكه ابواسحق ابره

آثار الّدولة الّديلمّية شرح داده است بر عراقين و حجاز و نواحي شام مستولي شده 

بودند و ببغداد دارالملك ساخته و حسن بويه آه پدر عضدالّدوله فنا خسرو بود 

 مينشست و ملك عراق بحكم او بود، چون حال یبنيابت برادر معّزالّدوله بر

راجعت وشمگير او را معلوم شد با لشكر عرب و عجم و چندان تجّمل و آالت م

شهنشاهي روي بطبرستان نهاد آه اهل واليت هرگز نديده بودند، وشمگير ازو 

الّدوله  بگريخت بديلمان رفت، ديالم از بيم آل بويه او را حمايت و قبول نكردند، رآن

 پناه بابوطالب الّثائر آرد او را پناه حسن بويه تا بچالوس برفت، وشمگير از ديلمان

داد واگرنه سيد را بودي ديالم بدست باز ميدادند، سيد او را در حمايت خويش 

بهوسم ميداشت تا حسن بويه از چالوس بازگشت بآمل رسيد يك ماه مقام آرد خبر 

وفات برادر علّي بن بويه بدو رسيد، طبرستان بازگذاشت بعراق رفت وشمگير ثائر 

ي را برگرفت و بسيار گيل و ديلم برو جمع آمدند بآمل خراميد و ديگرباره علو

نّواب فرستاد، اهل واليت روي بدو نهادند سيد ثائر را بآمل بنشاند و با لشكر با 

ناصر يار شدند و آسان ] برادر[گرگان شد، شيرج بن ليلي و وردانشاه با ابوالحسن 

ة ثائر بود با ايشان يار شد، علوي تنها ثائر را آشته و محمد بن وهري آه از ثقا

بماند، بشب از آمل بيرون افتاد با ديلمان آمد و اين جماعت بشهر غارت و تاراج 

 وبا مصون داراد و خاليق را  وحق تعالي شهرهاي مسلمانان را از فتن. ميكردند

 )1(.امن و رفاهيت روزي گرداند بمّنه وجوده

قت تا در اين تاريخ بعد از آن آه سمرو خبر آجا اند اصحاب طريقت و ارباب حقي

بباصره مطالعه فرمايند بصيرت برگمارند چه طبرستان با آنكه ] آذا؟[را بباصررا 

 از زمين چندين ملوك و امرا و علما و حكما را باچندان آوشش و )2(آوآياهست

ه آشش مآل جالل حال بكجا رسيد و از آن امارات نه آشتي ماند و از آن عمارات ن

                                                 
هست و ساير نسخ آه آنها را ندارند رشته مطلب الف  آخر اين مجلد فقط در از اينجا تا. 1

را قطع نكرده و تميزي در آنها بين مجلدات آتاب نيست، احتمال آلي ميرود آه اين 
 .ها مخصوصًا اين اشعار سست را آاتبي بر اصل نسخه الحاق آرده باشد قسمت

 .آذ في االصل و ظاهرًا، گوگاه. 2
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 :خشتي، شعر

         َاِنيـٌس َو َلـْم َيْسُمـْر ِبَمّكـِة َسـاِمُر َآَأْن َلْم َيُكْن َبْيَن اْلَحُجوَن ِاَلي الصََّفا

 نظم

  نه راعي و نه رعّيت نه داعي و   واليت وصـل)1(رها نكرد فـراق تـو در

 نه مجيب

 

Π  Π  Π 

 

 

 درنـگ و باشتـابسـت ـت بي      آـه دول بنــزد بخـــردان چـون آفتــابسـت

       سـرايي دان آـه گويي مـوج آبسـت جهـان و هرچه زو در خاطـر آمد

       خوشــا وقتــا آه هنگــام شبــابـست یمگو در گوش دل گر هوش دار

 خوان آه خوابست       جوانيرا مصّحف مشـو غــّره بـــدو در تيـــز بنگــر

       نــه تيــغ آفـتــاب انـــدر قــِرابسـت اشد تو بیشــب ديجــور گــر مـو

       چــه جـاي قّصـه دعــد و ربـابسـت تــويي مجنــون و گيتــي ليلــي تـو

       نــه آخــر آخـــرت روز عتـابســت گـرفتـم گشـت معشـــوق تــو دنيــا

  آبابسـت      شريعت را دل از تو چون جگـر تـا آـي خـورد اسـالم از تـو

       نـه شـرمـت از خـدا و از آتـابسـت نـه ننگت از جفـا آـاري و شـوخي

 القـــدر و مأمــون الجنـابسـت       رفيــع خوش آيد گـر بگويندت آه صدرت

       خبـر از طاق آسري آـان خرابسـت ســـــرا مـعـمـــور دارّي و نــداري

       آه با تـو مرگ را روزي حسابسـت آتــب ميخـوانـي و هــم مـي نـداني

       ندانـي خــود مصــادر چنــد بـابسـت تــو طفـلـي در دبيـــرستــان دنـيـــا

       مقــام ُگـــل نـبـيـنــي بـــا گــالبســت تـــو نــو بــاآـــوره در بــاغ اّيـــام 

 ود چـرا خر در خالبسـت      و يـا تـا خـ سـواري تــو بــر ابلـق آي شنـاسي
                                                 

 .آر: در اصل. 1
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       آـه دنيـا خـود لعـاب و يـا آعـابسـت چنيــن پنــداري اي صــدر مّكــرم

       آه او را هم ِطعـان و هم ِضرابسـت غـلــط ميخـواني ارچــه زود دانـي

       نينــديشـي آـه اصـــل او لعــابســت تبختـر ميكنـي در صــرف سيفـور

 ـيء ذبــابســتي      نگـويـي بهتـــريــن ق در خـــورد حـلــواتفاخــر ميكنـي 

       مـرا بـا تـو سخـن گفتـن عــذابسـت تـو حـرمت جـاه داني الجـرم زيـن

       خوري خـون ديانت آيـن شرابسـت خوري مـال امانت آيـن طعـامست

 فته در حجابسـتوخ       آه خواجه مست نشــاني بــر در ايــــوان غــالمــان

       عـوض ز الحــان داودي ربــابســت تـو ديــوي نـه سليمان زانكه پيشت

       خــرد را آن حبـاحـب يـا حبـابسـت گــرفتـم خــود همـه عالــم تـرا شـد

       اگـرچه دل ز تـو در اضطـرابسـت نيـــم در بـنــــد ريــش و التفـــاتـت

       آـه ُبردا ُبرد تـو نـه بـر صوابسـت روزي دو ديگــرنـمــايـم مـن تــرا 

       فكــم مـن حسـرٍة تحـت الّتـرابسـت دگـــر تـقــديـر بــر تــدبـيــر خنــدد

من آتاب تواريخ طبرستان حماها اهللا تعالي من بوارق الّزمان و ] آذا[تّم جلد االول 

و الّظفر سنة ثمان و سبعين و تسعمايه طوارق الحدثان في اواخر الّصفر ختم بالخير 

 الّنبوّيه عليه الّصلوة والتحّية] آذا[من هجرة 
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