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(قسم دوم
1

( 
 

  دولت آل وشمگير و آل بويهیدر ابتدا

 و

 ايشان بر طبرستانیمدت استيال

                                                 
 خ طبرستان بجاي قسمتهاي تمام مطالب اين قسم الحاقي است از ديگران بر تاري. 1

 .گم شده اين آتاب بنابراين نبايد آنرا از مؤلف اصلي دانست
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 عزيمت حسن بويه نوبت دويم بطبرستان

 )2(و احوال وشمگير با او
 

وشمگير درآويخت و  ز رسم عزاي برادر بپرداخت باالدوله حسن بويه چون ا رآن

لشكر گران جمع آرد و بگرگان آمد، وشمگير طاقت مقاومت نداشت ازو بگريخت و براه 

نسا و ابيورد بمرو رفت، منصور قراتكين از ِقبل نوح والي آنجا بود و محمد بن عبدالّرزاق 

صور و وشمگير لشكر بنيشابور نيشابور را بدست گرفته بود و با نوح مخالفت مينمود، من

آورده بر سر محمد بن عبدالرّزاق تاختند، محمد عبدالرّزاق بگرگان آمد و حسن فيروزان 
                                                 

ايم در عموم نسخ  چنانكه در حاشيه آخر قسم اول يادآور شده و در مقدمه نيز بتفصيل گفته. 2
تشخيصي مابين مجّلدات آتاب نيست و اين عنوان بالفاصله و بدون الف تاريخ طبرستان بغير از 

ذآر حسن بويه با وشمگير و استيالي آل «: يعنيالف بعد از آخرين عنوان قسم اول در تميزي 
آيد اما از بدبختي از ابتداي قسم يا مجلد دوم تا مقداري آه شايد هم زياد  مي» بويه در طبرستان

افتاده الف بوده و بهر حال تمام جلد دوم تاريخ طبرستان را مطابق نقشه مؤلف شامل ميشده از 
 و اين مسئله باعث نهايت تأسف است چه تنها همين نسخه است آه اآمل نسخ موجوده از اين است

 .آتاب محسوب ميشود و ساير نسخ تقريبًا همه ناقص و عين يكديگرند
قسمت آوچكي در ذآر آل زيار و استيالي غزنويان و سالجقه بر الف در نسخ ديگر غير از 

در » قسم دوم«هست و آن همين قسمتي است آه ما بعنوان طبرستان و ملوك اولّيه خاندان باوند 
اين قسمت بداليل عديده آه در مقدمه تفصيل آن مسطور است از مؤلف اصلي . اينجا طبع ميكنيم

تاريخ طبرستان نيست بلكه از خواننده ايست آه ملتفت نقص آتاب در اين قسمت شده و براي آنكه 
ره و ذآري از معلومات ناقص خود و از مندرجات آنرا همچنان ناقص نگذارد بدون هيچ اشا

. بعضي آتب ديگر استمداد نموده و بخيال خود رشته گسيخته تاريخ طبرستان را بهم پيوسته است
ايم التقاطاتي است غالبًا بعين عبارت از ترجمه  اين قسمتهاي الحاقي چنانكه در حواشي اشاره آرده

نگشاي جويني و چهار مقاله نظامي عروضي و عين اين فارسي تاريخ يميني و تاريخ بيهقي و جها
عمل را هم همين خواننده يا ديگري در الحاق فصلي از تاريخ رويان اولياءاهللا بآخر تاريخ 

 750طبرستان محّمد بن حسن بن اسفنديار آرده و باين ترتيب ذيل حوادث را تا حدود سال 
 .آشانده است

چاپ » قسم دوم«ند آه تمام آنچه را آه در اينجا تحت عنوان بنابراين خوانندگان محترم بايد بدان
ميشود ناشر آتاب بداليلي آه در مقدمه ذآر آرده از مؤلف اصلي تاريخ طبرستان يعني از 

نقل و طبع آن در اينجا براي تبعيت از ساير . بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفنديار آاتب نميداند
يك نظر باختصار اين فصول و سبك انشاء آنها آه . مطلب بودهو ناقص نماندن دنباله الف نسخ از 

بكلي غير از شيوه خاّص مؤلف است و اغالط فاحش تاريخي در آنها و نقل عين عبارات ديگران 
 .گذارد باقي نمي» قسم«اي در الحاقي بودن تمام اين  بدون هيچ ذآر و قيدي شبهه
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از ِقبل حسن بويه آنجا بود، بدو پيوست و در شّوال سنه سبع و ثلثين و ثالثمايه منصور و 

الدوله حسِن  ن بر آیوشمگير بگرگان آمدند، محمد بن عبدالرّزاق از ايشان بگريخت و بر

بويه پيوست و منصور بنيشابور بازگشت و وفات يافت تا امير نوح اسفهساالري خراسان 

 آمد یالدوله فرستاد، در سنه اثني و اربعين و ثلثمايه بر بابوعلي مسّلم آرد و بمحاربه رآن

  بقلعه دربندان داد تا آخر مصالحه آردند آه هر ساله دويست هزاریو حسن بويه را در ر

 ببخارا فرستد و ابوعلي بازگشت، وشمگير از ابوعلي شكايت بامير نوح ریدينار از 

الدوله را بدست آوردي، تا امير نوح بر ابوعلي غضب  نوشت آه اگر نه صلح آردي رآن

آرد و لشكر بابوسعيد بكربن مالك داد، ابوعلي چون خبر يافت نيشابور بدست گرفت و با 

نام او از خطبه بيفگند، اتفاقًا درين ميان امير نوح وفات يافت امير نوح خالف آغاز آرد و 

 .در سنه ثالث و اربعين و ثلثمايه و پسر او عبدالملك بن نوح بجاي او بنشست

الدوله عهدها و مواثيق رفت  ابوعلي در نيشابور قّوت گرفت و ميان او و رآن

آوه بطبرستان آمد و الدوله از راه ونداد هرمزد  بمعاندت و مخاصمت وشمگير، رآن

الدوله در حّق  ابوعلي از راه شهرياره آوه و در طبرستان با هم مالقات آردند و رآن

ابوعلي نوازشها آرد، در اين اثنا ابوعلي را دست اجل دامن عمر گرفت و لشكر خراسان 

 رفت و وشمگير بار ديگر تمّكن يافت و یآه با او بودند تفرقه آردند و حسن بويه با ر

 بود و وشمگير در طبرستان خصومات و تعّصب در یتي آه حسن بويه در عراق و رمد

الدوله حسن بويه  ميان ميبود تا در عهد منصور بن نوح آه وشمگير توّلي بدو آرد و با رآن

خصومتها زياده آرد و امير منصور محمد بن ابراهيم سيمجور را با لشكر بيعدد بامداد 

الدوله رسيد مضطرب شد و ببغداد و فارس آس  ر برآنوشمگير فرستاد، چون اين خب

فرستاد و از معّزالدوله برادر خويش و از فرزندان عضدالدوله مدد خواست و در سنه سّت 

و خمسين و ثلثمايه ابوالحسن محمد بن ابراهيم سيمجور در ظاهر گرگان باوشمگير مالقات 

 .آرد

 سبب مرگ وشمگير
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ر خواست آه سوار شود، منّجمي گفت امروز درين ميان از قضا روزي وشمگي

 تا نماز پيشين مراآب را برو )3(منحوس است امير را نبايد برنشست، وشمگير باقي آرد

اسبي بود در آن ميان سياه بغايت نيكو آه از بخارا فرستاده بودند، فرمود تا زين  عرض

ت برنجيد بازگرديد تا آردند و سوار شد، چون پاره راه براند سخن منّجم با ياد آمد، سخ

بلشكرگاه بازآيد از قضا ُگرازي از ميان ني بيرون دويد و با او مقابل افتاد چنانكه شكم 

اسب پاره آرد، وشمگير از اسب درافتاد و از بيني و چشم و گوش او خون روان شد تا 

 .رسيد، در محّرم سنه سبع و خمسين و ثلثمايه وفات آرد] درو[فرمان حّق 

 ان او و احوال تسلط قابوس در طبرستانذآر فرزند
 

قابوس، در اين وقت بهستون ] آهترين[او را دو پسر بودند بزرگترين بهستون و 

در طبرستان بود و قابوس با پدر همراه، بزرگان با قابوس بيعت آردند و ابوالحسن محمد 

گان آمد و بن ابراهيم سيمجور تقويت آرد، بهستون چون در طبرستان اين خبر بشنيد بگر

با ابوالحسن محمد بن ابراهيم سيمجور مالقات آرد، ديد آه ابوالحسن در تقويت قابوس 

بيشتر ميكوشد، دانست آه اين قّصه بجايي نخواهد رسيد، اجازت ستاند و بطبرستان شد و 

الدوله فرستاد و بخالف لشكر خراسان او را طاعت نمود و بري رفت تا  آس برآن

بن وشمگير بمظاهرت و معاونت ابوالحسن محمد بن ابراهيم در المعالي قابوس  شمس

گرگان متمّكن شد و روز بروز قّوت زياده ميكرد و با مردم طبرستان آرم و مرّوت و 

احسان و فّتوت ميفرمود و هر يكي را اقطاع و ادرار بيفزود و اصفهبد رستم بن شروين بن 

رف طبرستان نزد قابوس آمد و آمر اطاعت شهريار باوند خال او بود، با جمله اآابر و معا

الدوله در بيست و پنجم محّرم سنه سّت و  ببستند و ملك طبرستان او را مسّلم شد و رآن

 .سّتين و ثلثمايه وفات يافت

 

 الدوله احوال شمس المعالي با فرزندان رآن
 

                                                 
 صبر آرد: و ساير نسخج ، بآذا در . 3
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او الدوله عضدالدوله ابوشجاع فنا خسرو بفارس بود و مؤيدالدوله با  پس از رآن

همراه آه مادر ايشان هر دو دختر حسن فيروزان بود پسر عّم ماآان بن آاآي و فخرالدوله 

در همدان بود تا ميان ايشان خالف ظاهر شد، قابوس در طبرستان تمّكن يافت و قّوت زياده 

آرد، عضدالدوله و مؤيدالدوله لشكر جمع آرده بهمدان آمدند، فخرالدوله را طاقت مقاومت 

المعالي قابوس مقدم او را  المعالي التجا آرد، شمس يخت و براه طبرستان بشمسنبود، بگر

عزيز داشت و احترام الزم آرد، عضدالدوله و مؤيدالدوله بقابوس فرستادند آه او را 

المعالي جواب درشت   يكساله بتو دهيم واّال جنگ را آماده باش، شمسیبمافرست تا مال ر

بين آرد، عضدالدوله از آرد و لور و عرب و ديلم و ترك باز داد و تمّسك بشمشير و زو

لشكر بسيار ببرادر داد و بگرگان فرستاد و قابوس از آن طرف لشكر باسترآباد آورد، با هم 

مصاف دادند، سه روز حرب بود تا آخر قابوس بگريخت و خزائن برداشته با فخرالدوله 

او ببخارا فرستاد، امير نوح اجابت بنيشابور شد و بتاش اسفهساالر پيوست، تاش احوال 

آرد و تاش را بمدد و معاونت امر فرمود، تاش از نيشابور لشكر جمع آرد و بگرگان آمد 

و فائق خاّص را براه قومش بفرستاد، مؤيدالدوله شهر گرگان حصار گرفت و قابوس و 

آمد آه يك تاش بر در شهر لشكرگاه آردند، مدت دو ماه جنگ بود و در گرگان قحطي پديد 

من سبوس بدانگي زر ميخريدند، مؤيدالدوله بمشورت و تدبير ابوالفضل الهروي منّجم 

صبر آرد تا مّريخ بدرجه هبوط رسيد آه ُمرّبي ترآانست، در اين وقت خبر مرگ 

عضدالدوله بدو رسيد و در سّر بفائق و بزرگان لشكر خراسان مالها فرستاد و قرار نهاد آه 

ان بگريزند، بدين قرار روز چهارشنبه بيست و دوّيم رمضان سنه چون بجنگ آيد ايش

احدي و سبعين و ثلثمايه مؤيدالدوله لشكر از شهر بيرون آورد و جنگ آغاز آرد، فائق و 

جماعت بگريختند و تاش و فخرالدوله تنها بماندند و بآخر منهزم گشتند و بنه بتاراج دادند و 

ن را فيروزان بن حسن فيروزان داشت و واليت قومش بنيشابور رفتند، و درين عهد ديلما

 .را برادر او نصر بن حسن فيروزان و اصفهبد شرويِن باوند در طبرستان بود
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 )4(المعالي بمقر سلطنت و قرار گرفتن عود نمودن شمس
 

چون عضدالدوله وفات يافته بود و آار عراق بسبب ناموافقي فرزندان عضدالدوله 

له با عراق رفت و بسي برنيامد آه در ري وفات آرد، قابوس باز بيسامان شده فخرالدو

بگرگان معاودت آرد و معارف و مشاهير طبرستان را با خود خواند و دست آرم گشاده 

آرد، اتفاق افتاد آه نوح بن منصور وفات يافت و امير رضي بجاي او بنشست و ابوعلّي 

اسان درهم شد، امير رضّي بغزنين  سيمجور و فائق خالف آردند و خر)5(الحسن بن ابي

بسبكتكين ُبرد آه بعد از البتكين در غزنين قايم شده بود چنانكه در تاريخها مذآور و  التجا

مسطور است تا امير سبكتكين لشكر آن نواحي جمع آرد و بدفع ابوعلي و فائق روي 

دند، در آن وقت  مصاف دا)6(بنيشابور نهاد، ابوعلي و فائق در پيش رفتند و بموضع بغشور

قابوس اگرچه در دل والي سامانيان داشت اما از روي ناچار پسر خود دارا را نزد ابوعلي 

فرستاده بود، در وقت مصاف دارا از ابوعلي بگشت و با لشكر امير رضّي پيوست و 

 نمود، امير )7(ابوعلي هزيمت يافت و امير سلطان محمود سبكتكين در آن نبرد دست ُبردها

الدوله لقب آرد و بلخ بسبكتكين داد و   خراسان بامير محمود داد و سيفیفهساالررضّي س

امير محمود در نيشابور بماند و امير رضّي ببخارا بازگشت و سبكتكين بهرات رفت، مدتي 

برنيامد آه امير رضّي وفات آرد و سلطان محمود خراسان با دست آورد و با ايلك خان 

 را ببخارا آورد و بغدر بعضي سامانيان را با دست گرفت و موافق شد و بعزم مالطفت او

پسر امير رضي ابراهيم المنتصر را در بند آوردند و ديگران را بشمشير قهر بگذرانيدند و 

قّوت دولت محمودي در خراسان زياده شد، منتصر از حبس ايلك خان بگريخت و خود را 

دل مشغولي ميداد تا آنكه قّوت زياده بخراسان افگند و هر وقت بگوشه ميزد و محمود را 

                                                 
با آم و بيش اختالف اختصاري است از ترجمه فارسي » ذآر باآاليجار«: جا تا عنواناز اين. 4

تاريخ يميني و تقريبًا در جميع مواضع عين عبارات آن آتاب در اينجا منقول است و اين خود 
چون بدبختانه نوشته اين . شاهدي است آه نبايد اين قسمتها از مؤلف اصلي تاريخ طبرستان باشد

رجوع آنيد بترجمه تاريخ ( نيست ما عينًا اين قسمتها را بهمين وضع نقل ميكنيم مؤلف در دست
 ). ببعد260يميني ص 

 .ابوعلي بن حسن: در اصل. 5
 .تفسور: در جميع نسخ. 6
 .دست برديها: ب. 7



    info.tabarestan.www            8 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

منتصر ازو , هيچ توّقف از عزنين روي بنيشابور نهاد گرفت، بنيشابور آمد، سلطان بي

بگريخت و بگرگان بشمس المعالي قابوس بن وشمگير پناه برد، قابوس از آنجا آه فرط 

فّراشخانه حشمت و جاه او بود مراعات او بيحّد بجاي آورد و از خزائن وزّرادخانه و 

مبالغي آه اليق دانست مبالغتها آرد و ابوالقسم سيمجور و ارسالن بالو بامنتصر بودند هر 

يك را بنعمتهاي فاخر نوازش آرد و گفت شما را مصلحت آنست آه دل از خراسان برآنيد 

اند و شما را طاقت مقاومت ايشان نيست و  آه سلطان محمود و ايلك خان هر دو خصم قوي

زخمت مسّلم گردد تا بعد  نظام، ملك ري بي لدوله مجدالدوله آودآست و ملك او بيپسر فخرا

ازين چگونه شود؟ چون خزانه بدست آيد و لشكر جمع گردد آن هنگام قصد خصم و 

خراسان بهتر پديد آيد، ايشان راضي شدند، قابوس پسران خود دارا و منوچهر را با ايشان 

ان ري مقابله آردند بمالطفت عذر آوردند و مال عظيم بفرستاد، چون بري رسيدند با بزرگ

بابوالقسم سيمجور و ارسالن بالو دادند و از آنجا بازگردانيدند، پسران قابوس از ايشان جدا 

شدند و منتصر باز از انجا بنيشابور شد تا لشكر سلطان ديگر باره در رسيد، باز منتصر 

 بد ايشان دانسته بود آه ازيشان آاري روي بگرگان نهاد، چون قابوس نوبت اول نيك و

آيد آزرده شد و دو هزار مرد پيش فرستاد تا ايشان را از ناحيت واليت گرگان  برنمي

براندند و قابوس درين وقت بساط عدل و انصاف بگسترد و متمّكن بنشست چون دانست آه 

ه حادث آارآل سامان روزبروز در نقصان است و از هر گوشه وهني و از هر طرف ثلم

ميشود توّقع از اّيام ايشان داشتن بطمع سراب مغرور شدن است و نقش بر صفحه آب 

نگاشتن، بتدبير آار خويش مشغول شد و اصفهبد شهريار بن شروين را بناحيت آوه 

شهريار فرستاد باستخالص آن واليت، و رستم بن المرزبان خال مجدالدوله ابوطالب رستم 

صفهبد با او مصاف داد و بشكست و غنيمت حاصل آرد و در آن بن فخرالدوله آنجا بود، ا

المعالي آرد و بايي بن سعيد در ميان جمعي از جيل استنداري مقيم  نواحي خطبه بنام شمس

المعالي بود و نصر بن  بود، با ايشان بظاهر توّدد مينمود اما باطنش مشحون بهواي شمس

دث شده بود بواليت ايشان افتاد و در حسن فيروزان بسبب قحطي آه در واليت ديلم حا

واليت طامع شد، لشكري بسرايشان فرستاد و همه را آواره آرد و اصفهبد ابوالفضل را 

بگرفت و محبوس آرد تا در حبس وفات يافت و بايي با نصر دوست شد و هر دو دل 

يشان باستخالص آمل نهادند و ابوالعباس حاجب بآمل بود با دو هزار مرد لشكري روي بد
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نهاد، چون ايشان بآمل رسيدند ابوالعباس از مقاومت ايشان عاجز آمد و هزيمت شد و 

ايشان آمل را بتصّرف گرفتند و بايي بامير قابوس نامه نوشت و از حال آن فتح خبر داد و 

بطاعت او تظاهر نمود و بعد از اعالم حال از نصر جدا شد و باستراباد رفت و دعوت 

از لشكر جيل هر آس بر هواي قابوس بودند پيش او رفتند و قابوس اظهار آرد، 

المعالي پيش اصفهبد شهريار نبشت آه پيش بايي رود و در سلك والء او منتظم باشد،  شمس

اصفهبد ببايي پيوست، چون فيروزان بن الحسن خبر اجتماع و اتفاق ايشان شنيد از جرجان 

نگي سخت آردند، نزديك بود آه بايي روي بمحاربت ايشان نهاد و در ظاهر استراباد ج

المعالي ندا آردند و با  شكسته شود تا جمعي از آرد و عرب از لشكر فيروزان بشعار شمس

 از وجوه قّواد او )8(جانب بايي گرويدند و لشكر بايي در پي او برفتند و او را با بيست آس

يدند ساالرخر آاش آه بگرفتند و باقي لشكر او روي بجرجان نهادند و چون آنجايگاه رس

خويش قابوس بود آنجايگاه رسيده بود، بمقاومت ايشان بايستاد، از پيش او بهزيمت شدند و 

اين بشارت بقابوس رسيد، خوشدل شد و بدلي فارغ و صدري منشرح روي بجرجان نهاد و 

 .و مستقّر خويش ممّكن بنشست در شعبان سنه ثمان و ثمانين و ثلثمايه در مسند ملك

 

 وال قابوس با مجدالدوله و نصر فيروزاناح

 

 شد و مالمت يافتند ابوعلي حمويه وزير بود ده یر چون اين لشكر بهزيمت با

هزار مرد از ترك و عرب و ديلم فراهم آرد و منوچهر بن قابوس و اسفاربن آردويه و 

بن ابوالعباس بن جايي و عبدالملك ماآان و موسي حاجب و بيستون بن تيجاسف و آنار 

درموافقت او روي بجرجان نهادند و اين جماعت ارآان حضرت  فيروزان و رشاموج

المعالي دال بر مقاومت   شمسدوانياب دولت ديلم بودند چون بواليت شهريار آوه رسيدن

ايشان نهاد و اميد بعون باري تعالي بست و ابوعلي حمويه از جانب نصر بن الحسِن 

و آس فرستاد و سحر و تمويه بكار آورد و گفت اسباب فيروزان ناايمن بود، باستمالت ا

قرابت آه ميان تو و مجدالدوله مستحكم است اقتضا آند آه بمواالت او و مصالح ملك او 
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 و اگر اين عزيمت بامضا رساني و در سلك یو معاونت دريغ ندار. قيام نمايي و مدد

رده شود تا نصر بدين لمعه مواالت او انخراط نمايي حالي واليت قومش در اعتداد تو آو

برق منخدع گشت و آوچ آرد و چون بساريه رسيد راه جرجان بجانب چپ بگذاشت و از 

جانب راست برفت و چون بنزديك قومش رسيد سّر ضمير خويش باظهار آورد و انديشه 

آه در باب مطاوعت مجدالدوله در اندرون داشت بااتباع خويش در ميان نهاد و آلمه ايشان 

ف شد جمعي باواليت استندارّيه شدند و بعضي ميل جرجان آردند و نصر با بقاياي مختل

لشكر ميل قومش آرد و بابوعلي حمويه آس فرستاد و ازو قلعه خواست آه بدان مستظهر 

 بدو داد و او رخت و بنه و )9(شود و رحل و ثقل و اموال خويش بدانجايگاه برد، قلعه جمند

ستاد، و چون ابوعلي آن رخنه برگرفت و از عوادي شّر و عيال خويش بدان جايگاه فر

غوايل ضّر نصر فارغ شد روي بساريه نهاد بر عزم جرجان و چون آنجايگاه رسيد 

منوچهر در سّر آس بپدر فرستاد و از معرض عقوق و اهمال حقوق تفادي نمود و ابوعلي 

ا قابوس و اشتباك و  تيجاسف و مخالفت او مستشعر شد بسبب قرابت او ب بناز بيستون

 فرستاد و یاشتراك ايشان در نسب جيل و ميل قديم او با قابوس، تا او را برگرفت و با ر

المعالي دل  بجرجان رفت و بر ظاهر شهر بر جانب مشهد داعي فرو آمد و اصحاب شمس

بر مقارعت و مماصعت قوم قرار دادند و از بام تا شام در مقاسات لباس بأس و مساقات 

حمام بودند و دو ماه متواتر در ممارست آن روزگار گذاشتند و در فرضه جرجان جام 

قحط برخاست و طعام نايافت شد و اصحاب قابوس در آن بوس نفوس شريف خود را 

باندك بلغه قانع آردند و بدانچه ميّسر ميشد سّد مجاعت مينمودند و لشكر از جانب مشهد 

محمدآباد نشستند تا از جانب جناشك علوفه داعي بسبب ضيق حال و قّلت زاد بجانب 

فرادست آرند و بسبب تواُتر امطار و تزاحم اقطار از مهّمات اوطار و طلب علوفه و زاد 

بازماندند و طوفاني برخاست و در مخائض و حول از تمّجل قوت و علف عاجز آمدند و از 

اصحاب ها فرو نشست و چون  صواعق رعد و برق و عواصف جنوب و شمال خيمه

قابوس ايشان را در آن حيرت و محنت ديدند از حصار بيرون آمدند و از مطلع فلق تا 

مقطع شفق بحدود اسياف خدود اصناف آن جمع ميشكافتند و زوابل صعاد از مناهل اآباد 
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سيراب آردند و بمناصل حراب مفاصل آن احزاب از هم ميگشودند و تا هزار و سيصد 

 و اآيل نسر و غراب گردانيدند و اسفهساالر بن گور مرد بر آن صحرا ضجيع تراب

انگيزوزرهوا وجستان بن اشكلي و برادر اوحيور بن ساالر و محمد بن وهسودان را اسير 

ها يافتند و امير قابوس در اقبال آن فتح شكر حّق  گرفتند و حشم جيل از لشكر ديلم غنيمت

 حّق تعالي افزود چون ابوعلي حمويه بجاي آورد و در تيسير آن نجح در امداد مواّد طاعت

از آن هزيمت بقومش رسيد بنصر بن الحسن فيروزان نامه نوشت و او را بر سبيل 

استعجال پيش خواند تا بتدارك آار و تالفي عار مشغول شود و باستيناف مناجزت و سّد 

با ري حادثه ثلمت قيام نمايد و از خوف لشكر قابوس در قومش نتوانست بود، آوچ آرد و 

رفت و نصر تا سمنان بيامد و چون بابوعلي رسيد توّقف آرد و بمجدالدوله بنوشت و مدد 

خواست تا پسر بكتكين حاجب را با ششصد سوار ُترك بفرستاد و نصر مستظهر شد، 

المعالي بايي بن سعيد را بمحاربت ايشان فرستاد و اصفهبد شهريار را متعاقب  شمس

رد و بشرايط تحّفظ و تيّقظ قيام ننمود و ناگاه بسر ايشان رفت، بفرستاد و بايي رو بنصر آو

لشكر ابوعلي ُمتيّقظ بودند روي ببايي آوردند، بايي زماني بمناوشت و مهارشت بايستاد و 

عاقبت منهزم بيرون رفت و لشكر او بر دست نصر و اعوان او بفنا رسيدند و اين فتح پيش 

لدوله خال خويش رستم بن مرزبان را با سه هزار مجدالدوله موقعي تمامتر يافت و مجدا

 ناحيت شهريار آوه بر خال خويش تقرير آرد و یمرد بمدد ابوعلي فرستاد و اصفهبد

نصر تا دماوند باستقبال او بيامد و بمعاونت و مظاهرت او قيام نمود و واليت او مستخلص 

ا ساخت و در ميان اهل المعالي التج آرد و اصفهبد شهريار بساري رفت و بمنوچهر شمس

فريم غالئي عظيم ظاهر شد بسبب ترّدد لشكر، و نصر بدين سبب از رستم باز ماند و از او 

جدا شد و چون اصفهبد شهريار رستم را از امداد و معاونت نصر خالي يافت بر سر او 

ر  آمد و اصفهبد شهريایر تاختن آورد و او را از واليت بيرون آرد و منكوب و منحوب با

 .در واليت خويش متمّكن شد

 

 موافقت مجدالدوله و قابوس و خارج آردن نصر را از قومش
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المعالي صلح آرد و نصر را بفدا در ميان نهادند و  بعد از اين مجدالدوله با شمس

الحسن باشرف ُابّوت و قدمت خاندان و آثرت عثار سجّيت ظلم داشت و واليت  نصر ابن

 حرم مكّرم بود هر سال رفاق و قوافل حّاج را بانواع مطالبات او بر مدرجه آعبه معّظم و

مجحف و معامالت مختلف ميرنجانيد تا بدنامي او در اقطار جهان منتشر شد و لوثي شنيع 

بدين سبب بر ديباجه شرف نسب و جمال او نشست و دعاي حّجاج و نفرين مظلومان در 

المعالي و  لت او مؤثر آمد تا شمستشويش آار و تهييج اسباب خذالن و تنكيس رايت دو

نصر را بدست آرند و خاطر از آار او فارغ  مجدالدوله باتفاق يكديگر حيلتي انديشيدند آه

گردانند، نصر از اين حال آگاه شد و در حّق ايشان بدگمان گشت و در اثناء اين حال خبر 

 بود بر سر ابوالقاسم رسيد آه ارسالن هندو بچه والي قهستان آه از امراء و قّواد سلطان

سيمجور تاختست و او را بواليت ُجنابذ انداخته، نصر پيش او رفت و بموافقت او اعتضاد 

 تحريض داد و بر مخاصمت و مغالبت مجدالدوله اغراء آرد و یُجست و او را بر قصد ر

مد و ابوالقاسم بدين تسويل و تخييل فريفته شد و زمام خويش فرادسِت نصر داد و تاخوار بيا

 لشكري تمام پيش او باز رفت و سّدي از َابطال خدم و اشبال حشم پيش مراد او یاز ر

حايل و مانع شد و چون صورت آن شيران و صولت آن دليران مشاهدت آرد انگشت 

ندامت گزيدن گرفت و خجل و پشيمان خائبًا خاسرًا بازگشت و قابوس نيز مدد فرستاد از 

د تا ايشان را از آن حدود براندند و چون ايشان از همه عفاريت اآراد و شياطين انجا

الدوله محمود  جوانب نااميد گشتند و جهان بر خود تنگ يافتند دل بر خدمت سلطان يمين

نهادند و اعتصام بحبل متين او قرار دادند و روي بحضرت او آوردند، و حال ابوالقسم در 

 )10( آن موجب آه در تاريخ يمينيخدمت سلطان بدان رسيد آه از حضرت او بگريخت بر

 داد یجومند بو و ها مالزم خدمت بود و سلطان بيار شرح آن داده است آمده، و نصر مدت

و او بسر اقطاع خويش رفت و عرصه آن واليت بر عظم شرف و علّو هّمت خويش تنگ 

 او را یمرادي اضطراب ميكرد تا از َر يافت و بدان قناعت نتوانست آرد و در ُخناق آن بي

بانواع حيلت و خديعت بفريفتند و بكمند مكْر بخود آشيدند و در حبل اسار محكم ببستند و 

المعالي باستخالص قالع آن نواحي پرداخت و جمله با  بقلعه استوناوند فرستادند و شمس

                                                 
 .»سابقه«: بجاي اين دو آلمه در ترجمه تاريخ يميني چنين است. 10



    info.tabarestan.www            13 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

تصرف گرفت و بمعتمدان خويش سپرد و نواصي آن صياصي در قبضه مراد حاصل آرد 

 اثناء اين حال سلسله مخالفت بجنبانيد و بكثرت لشكر و وفور مال و اصفهبد شهريار در

 رستم مرزبان را باصناديد ديلم بمحاربت او یمغرور شد و سپاه بسيار فراهم آورد و از َر

فرستادند و بيستون بن تيجاسف را آه پيش ازين بتهمت مواالت قابوس گرفتار شده بود در 

ا بشكستند و اسير گرفتند و رستم بن مرزبان بشعار جمله آن لشكر بفرستادند و اصفهبد ر

 در دل داشت خطبه اين خّطه بنام یدعوت قابوس ندا آرد و بسبب وحشتي آه از اهل َر

المعالي مطّرز آرد و احوال خويش در مطاوعت و صدق مناصحت بقابوس نوشت و  شمس

راجعت اهل و سكن بيستون بدان حالت قريرالعين و منشرح الّصدر شد و بمعاودت وطن وم

و وصول با خدمت ولي نعمت خويش خوشدل گشت و مملكت گيالن بأسرها با واليت 

المعالي واليت گيالن بمنوچهر پسر خويش داد و  ُجرجان و طبرستان مضاف گشت و شمس

بعد ازين ناحيت رويان و شالوس و حدود استندارّيه بكّلي مستخلص شد و بعدل و احسان و 

المعالي با سلطان  المعالي آراسته گشت و شمس فالت و حسن ايالت شمسامن وامان بيمن آ

بتأسيس بنيان موّدت و تأآيد اسباب محّبت مشغول شد و در تهديد حال مواالت رسوالن 

فرستاد و باهتمام دولت و حمايت عّزت سلطان اعتضاد و استناد ُجست و تحف و مباّر 

 گشت و اسباب موافقت و مصادقت بنظام فراوان فرستاد تا عقده الفت و عصمت مستحكم

پيوست و ُجرجان و طبرستان و بالد ديلم تا ساحل دريا در حكم امر و نهي و َحّل و َعقد او 

المعالي قابوس در ايام خويش از ملوك اطراف و اآابر اقطار جهان  منتظم شد و شمس

ل قدر مستثني بشرف نفس و مكارم اخالق و وفور عقل و محاسن شيم و آمال فضل و جال

بود و بر منهاج حكمت و قضّيت دين مستقيم و از التفات بانواع معارف و مالهي منزه و و 

 .مبّرا

 )11(المعالي  شمس11المعالي ذآر خاتمت حال شمس
 

 

المعالي با خصايص مناقب و نفاد بصيرت او در مصاير عواقب درشت خوي  شمس

                                                 
 . ببعد369ترجمه تاريخ يميني صفحه . 11
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س او هيچكس ايمن نبودي و ازين و سايس بود و از خشونت و سطوت و مرارت آأس بأ

ها بحقد و حسِد او آغشته شد و  سبب خلقي بر دست او بفنا رسيدند و دلها ازو برميد و سينه

غائله بود و از جمله حشم و خدم او بسالمت  نعيم آه حاجب او بود مردي سليم صدر و بي

رده بود، و جانب موصوف و معروف و استراباد و ضبط اموال و اعمال آن خّطه بدو سپ

چون نسبت اختزالي بدو آردند بقتل او فرمان داد و او در اظهار برائت ساخت و نقاي 

فرياد ميكرد و چندان زمان مهلت ميخواست آه از آن حوالت استكشاف ] و راحت[جيب 

افتد و بعد از تصحيح اقامت بّينت آن سياست بامضا رساند مبذول نداشت و بسبب قتل او 

 شد و همه دل بر خلع ربقه طاعت او نهادند و مجاهرت بكلمه عصيان و نفرت لشكر زياده

استخالص نفوس از معّرت خشونت جانب او قرار دادند و او درين ميانه از ُجرجان بيرون 

هواجرهوا بمعسكر جناشك تحويل آرده و از تدبير جماعت و ] احتدام[رفته بود و بسبب 

امن قصر او فرا گرفتند و اسباب و مضارب و خبر، تا شبي پير یانديشه مفاسد ايشان ب

مراآب او غارت آردند و خّواص حضرت او بمدافعت ايشان باز ايستادند و او را از 

مّضرت عدوان آن جماعت نگاه داشتند و چون مقصد و مقصود قوم بر آن موجب آه نّيت 

د و امير آرده بودند ميّسر نشد بجرجان رفتند و بتغّلب و تطاول شهر با دست گرفتن

منوچهر را از طبرستان بخواندند و او بسبب امتعاض و تغيّظ از جهت حادثه پدر و نفاذ 

مكيدت قوم مبادرت نمود تا تدارك آن حال بكند و چون بجرجان رسيد لشكري آشفته ديد و 

از دست رفته، و طبقات لشكر بدو پيغام دادند آه اگر در خلع و عزل پدر با ما ی آار

 همه از رغبتي صادق ترا آمر بنديم و مطيع باشيم و اگر نه بر ديگري بيعت موافقت نمايي

آنيم يا بجايي ديگر رويم، امير منوچهر جز مدارات و مساهلت چاره نديد و انديشيد آه 

پرده حشمت دريده شود و ماّده فتنه و فساد متزايد گردد و خانه ] اگر با ايشان موافقت نكنم[

المعالي چون اجتماع آار ايشان بر عناد و اتفاق بر نوازع فساد  سقديم از دست برود، و شم

 اسباب ببسطام تحويل آرد و منتظر خاتمه یبدانست با رحل و ثقل و خواّص مماليك و بقايا

و از عاج او  آار و مآل حال بنشست و چون لشكر ازو خبر يافتند منوچهر را بر محاربت

 دفع ميكرد، ی بشّریرورت با ايشان برفت و شّراز آن نواحي تكليف آردند و او از سر ض

چون بنزديك قابوس رسيدند قابوس پسر را پيش خواند و منوچهر چون بخدمت پدر رسيد 

زمين خدمت ببوسيد و پيش او بتواضعي هرچه تمامتر بايستاد و اشك از ديده روان آرد و 
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غاز آردند و از جانبين الّشكوي و نفثةالمصدور آ با يكديگر از حدوث آن واقعه منكر بّث

 و صدق ضمير در محافظت جانب صواب در ميان نهادند، و امير یحّق پدر فرزند

المعالي او را  منوچهر پدر را گفت اگر اجازت دهي در مدافعت قوم سردربازم، شمس

 ببوسيد و گفت غايت آار و نهايت حال من همين خواهد بود و وراثت یدلخوشي داد و رو

تو وقفست و اين آار را در حال حيات و بعد وفات متعّين تويي و خاتم ملك ملك و خانه بر 

المعالي در قلعه جناشك  بدو سپرد و مقاليد خزاين بدو تسليم آرد و بر آن مقرّر شد آه شمس

بنشيند و باوراد و عبادات مشغول گردد و آار ملك و حّل و عقد بمنوچهر باز گذارد، 

يل آرد و منوچهر بجرجان آمد و بضبط امور مشغول شد و المعالي بقلعه جناشك تحو شمس

يافتند و نفرت همه از عوادي مضّرت و غوايل  آن جمع از سابقه زّلت خويش طمأنينت نمي

پذيرفت و بانواع حيلت و مكر بهر مدخل فرو رفتند تا خاطر از  معّرت قابوس نقصان نمي

 و سكون رسيدند و بوفات و فوات روح آار او فارغ آردند و چنانكه تمّناي ايشان بود بأمن

او همداستان شدند و راضي نگشتند تا در مفرش فراش او رفتند وِرداي ردي از ُغّره 

غّراي او باز آشيدند و او را مرده بديدند و بمراد خويش رسيدند و از صواعق سيف و 

 . بود دفن آردندسنان او بياراميدند و او را در قّبه آه بظاهر جرجان بر راه خراسان ساخته

 

 ذآر منوچهر بن قابوس
 
امير منوچهر سه روز بر قاعده ديلم ماتم ساخت و بعد از سه روز منصب امارت 

 بنشست و بيعت از سر گرفت و قابوس را فراموش آردند،

 ـاِمـُر        َاِنيـٌس َو َلـْم َيْسُمـْر ِبَمّكـِة َس َآَأْن َلْم َيُكْن َبْيَن اْلَحُجوَن ِاَلي الصََّفا

و از ديوان خالفت بامير منوچهر مثالي نبشتند مشتمل بر تعزيت و توليت ملك و 

المعالي لقب داد و توفيق سعادت مساعد او شد تا بمتابعت  اميرالمؤمنين القادر باهللا او را فلك

و مشايعت سلطان اعتصام ساخت و ثلمه حادثه پدر بقوه اشبال و اشفاق در ظّل حمايت او 

ردانيد و جمعي از معارف حضرت خويش ببارگاه او فرستاد و بمباّر موفورو مسدود گ

نفايس مذخور و رغايب نامحصور بدو تقّرب نمود و از صدق نّيت در مطاوعت حضرت 

سلطنت اعالم داد و سلطان آن وسايل و ذرايع بنظر قبول مالحظه فرمود و عيار مواالت 
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 آه تا در واليت خويش خطبه و سّكه بالقاب او بر محك اختبار و اعتبار زد و مثال داد

همايون او مطّرز گرداند و ابومحمد بن مهران را بسفارت بدو فرستاد با خلعتي و نوازشي 

اليق و امير منوچهر آن مثال را بسمع طاعت مقابل داشت و بر منابر ممالك جرجان و 

نار بر سبيل ِاتاوت طبرستان و قومش شعار دعوت سلطان ظاهر گردانيد و پنجاه هزار دي

ملتزم شد آه هر سال بخزانه ميرساند و در وقت نهضت سلطان بغزوه ناردين ازو لشكر 

خواست و هزار مرد از خواّص ديلم و خالصه حشم آه در فراز چون گوزن و در نشيب 

چون سيل بودند بخدمت فرستاد و همه را در تربيت و معونت بر مؤنت سفر و اقامت 

العلّْة گردانيد و معتمدي از بهر قضاي حاجات و قيام بمهّمات  نة و مراحالمؤ مواجب مكفي

ايشان نصب آرد، چون آثار مساعي او در حضرت سلطان بموقع احماد رسيد و حقوق 

خدمت متأّآد شد ابوسعد شولكي رئيس جرجان را آه در حسب و نسب اآرم و اعظم عصر 

كم گرداند و از حبمراير مواصلت مستخود بود بحضرت سلطان فرستاد تا معاقد مصادقت 

آرايم حجره سلطنت بخطبه آريمه قيام نمايد سلطان باسعاف سؤول و انجاح مأمول او 

المعالي بايجاب پيوست و چون آن بزرگ عود آرد و آنچه  العنان شد و حّق آفايت فلك سمح

او را ديگربار باز المعالي  از اآرام و انعام سلطان در اجابت دعوت يافته بود باز راند فلك

فرستاد و قاضي جرجان را آه شيخ علم و راويه حديث و عّالمه روزگار بود رفيق او 

گردانيد تا باتمام مهّم و تأريب عقده مناآحت و توشيح لحمه مواصلت قيام نمايند، هر دو 

بحضرت رسيدند و مراسم خدمت بجاي آوردند و بتنجيز وعد و تأآيد عقد نكاح مطالبت 

 سلطان شيطان غيرت را بعقال حكم شريعت ببست و آريمه آه جگر گوشه او بود آردند،

المعالي داد و زهره جز در قّله فلك آّله نبندد و  و فريده آه زهره آسمان سلطنت بود بفلك

حجله ملكات جز در حجره امالك موافق نيفتد و در مجلس آن عقد از لطائف نثار و بشاير 

اّر چيزي رفت آه تاريخ ايام و طراز مساعي آرام شد و استبشار و نفايس تحف و مب

المعالي از طريق مخلت حملي  رسوالن با حصول مقصود بوصول مطلوب بازگشتند و فلك

روان آرد آه ذآر علّو هّمت و غزارت آرم او در جهان ساير و شايع شد و از ارآان 

نماند و سلطان خدمات نصيب  دولت و ابناي حضرت آس از الطاف بّرو عوايد آرام او بي

او بانواع صنايع و ابواب مكارم مقابل آرد و افراد قّواد و آحاد اجناد او را بتشريفات سنّي 

و خلعتهاي نفيس بروجهي مراعات آرد آه دستور ملوك عالم و قدوه سالطين جهان گشت 



    info.tabarestan.www            17 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

و در صحبت ُدّر صدف ملك و ياقوت شرف سلطنت مالي روان آرد آه بهيچ عهد در 

المعالي بمظاهرت آن  ع اقالم آّتاب و معلوم افهام حساب نگنجيده بود و چون آار فلكمجمو

مصاهرت و وسيلت آن وصلت قوام گرفت بتدبير آار لشكر و انتقام از جمعي آه در خون 

المعالي سعي آرده بودند مشغول شد و بوجوه حيل و انواع علل سلك جمعيت و  شمس

تل آورد و پسر خرآاش آه خويش عاّق و مايه شقاق موافقت ايشان بگسست و همه را بق

بود از ميان بيرون گريخت و در جهان آواره شد و ثاني فقيد ثقيف و ثالث قارظين گشت و 

 بود یآس از وي نشان نيافت و از جمله جناة آن شر و جالبان آن ضّر ابوالقسم جعد

خوف و رجا و منتظر المعالي و بسر حّد واليت بنشست، مترّدد ميان  صاحب جيش شمس

المعالي چشم ازو بينداخت و راه اهمال و امهال پيش  طوارق بال و صواعق عنا، و فلك

گرفت و باغلوطه تغافل و تهاون او را مغرور گردانيد و بدواعي تطميع و ترغيب بدام 

اقتناص آشيد و در محتبس طلب قصاص باز داشت و راه خالص بربست، ابوالقسم بحيلتي 

المعالي بگريخت و در اقطار جهان از طرفي بطرفي ترّدد ميكرد تا بنيشابور  كاز حبس فل

بحضرت سلطان آمد و بذّمت او التجا آرد، پنداشت آه از فوادح أثقال و قبايح افعال خويش 

البين و اّتحاد مصالح جانبين  در آن حضرت با اشتباك عقود و تأّآد عهود و اّتشاج ذات

ست آه آشنده را بكشند و سزاي بد آردار چون زه گريبان سالمت خواهد يافت و ندان

 درآيد و جاني اگرچه زماني مهلت يابد و مّدتي مهمل ماند عاقبت در دام بال و یپيرامن و

 .حباله عنا افتد، الجرم سلطان او را بند برنهاد و بامير منوچهر فرستاد

 یالمعال ذآر دارابن شمس
 

 در جانب ملك رضّي گرديد مالزم خدمت و دارا بعد از آنكه از جانب ابوعلي

المعالي با سِر مملكت خويش آمد و او بخدمت پدر از خدمت  مساهم نعمت او بود تا شمس

 ملحوظ و محظوظ یاجانب مستغني شد و پيش پدر بنظر اشفاق و اشبال و قضّيت پدر پسر

ت و قيام بجواب فرستاد و آنجايگاه بر جمله طاعت و رعايت مصلح بود تا او را بطبرستان

منازعان مملكت پدر مّدتي مقيم بود، پس بسبب تهمتي آه بدو حوالت افتاد او را بخواند و 

باستراباد بخدمت پدر رسيد و براءت ساحت خويش روشن آرد و پدر بقبول معاذير و 

اآرام مقدم او استبشار نمود و بعد از چند روز او را پيش خويش خواند و دارا انديشناك شد 
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برنشست آه بخدمت پدر رود در راه پشيمان گشت و عنان بگردانيد و در مستتر آجام و 

المعالي از حال او آگاه شد و بر پي او سواران   بخراسان نهاد و تا شمسیطبرستان رو

روان آرد او مسافتي گذشته بود و چون بسرحّد خراسان رسيد از عواصف بأس و قواصف 

 پيوست و در خدمت او مكان معمور و محّل مرموق غيظ پدر ايمن شد و بحضرت سلطان

يافت و بانواع تمويل و تخويل و اآرام و تبجيل مشّرف گشت و از غرور جواني و خّفت 

وقار در مجالس سلطان قربت و رتبت خويش باطل آرد و از عارضه اعراض مستوحش 

 گرفت و  سلطان مستشعر گشت و در ستِر خوافي شب راه هرب پيشیشد و از تغّير رأ

سلطان اشخاص را در طلب او ِاشخاص فرمود و در گرد موآب و نرسيدند و در واليت 

غرش پيش شاه شار شد و بوسيلت موّدتي قديم آه ميان ايشان قائم بود بجانب او التجا 

ساخت و سلطان مثال فرستاد و او را بازخواست و در استدعا و استرجاع او ابواب وعيد و 

 و شاه شار از سر اضطرار و خوف امير دارا را پيش سلطان فرستاد و تهديد تقديم فرمود

چند مدت در حبس و شّدت روزگار گذاشت و يك نوبت بطريقي نامعقول از بند عقال 

 روزگار غّصه دامن او بگرفت تا اعوان سلطان او یبيرون افتاد و اما حامي ايام رنج و بقا

تر بازداشتند تا  تقييد و تشديد بجايي حصينرا بدست آوردند و بمزيد تكليف و تعنيف و 

عارضه وحشت سلطان بزوال رسيد و برو ببخشود و او را بحياتي تازه و عيشي نو منتعش 

گردانيد و باعتاق و اطالق او مثال داد و عايده احسان و عارفه امتنان درباره او بقرار 

ذب را بمظاهرت و معهود بازبرد و واليت جرجان و طبرستان بدو داد و ارسالن جا

المعالي در اظهار طاعت و بذل طاقت در استعطاف  معاونت او نامزد آرد و اگر آفايت فلك

و استرضاء جانب سلطان تدارك آار خويش نكردي ملك و خانه از دست او رفته بود اما 

چون آار او باصالح آمد سلطان دارا را باز خواند و در زمره ارآان دولت و اخوان 

 شكار و اوقات خلوت و هنگام یبود و در مجالس انس و تماشا م خدمت او ميعشرت مالز

 تا وقتي آه امير ابوالفوارس بن یمعاقرت و معاشرت از پيش چشم سلطان غايب نشد

عضدالدوله از آرمان بسبب مخاصمت برادر پيش تخت سلطان رسيد بر اميد امداد و 

 دارا و ابوالفوارس مجتمع بودند و اعانت او بر مزاحمت برادر و شبي در خدمت سلطان

خانه و قدمت خاندان و اعراق نسبت مجاراتي ميرفت و دارا چند آلمه آه  در باب شرف

اليق حرمت حضرت و حشمت بساط سلطنت نبود بگفت و چون بر او انكار رفت اصرار 
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 عاج  ازسنمود و بتكرار آن آلمات لجاج وقاحت بيفزود و بدان رسيد آه او را از مجلس ان

آردند و تا ديگر روز ببعضي قالع محبوس آردند و اسباب و ضياع او با ديوان خاّص 

گرفتند تا وزير در باب شفيع شد و ضياع و امالك او در محّرم سنه تسع و اربعمايه 

 )12(.باتصّرف وآيالن او سپردند تا در مصالح او خرج ميرفت والسالم

 )13(ذآر باآاليجار
 

و عشرين و اربعمايه فرمان حّق يافت پسر او ] آذا[بع اميرمنوچهر در سنه ار

 او بنشست و هم عهد دولت سلطان مسعود بن یبا آاليجار بن منوچهر بن قابوس بجا] آذا[

و عشرين و اربعمايه سلطان مسعود نّيت عزم گرگان ] آذا[محمود بود تا در سنه خمس 

 منع مينمودند چون غايت و آرد، هرچند بزرگان و امرا و ارآان دولت صالح نديدند و

نهايت دولت خاندان محمودي بود نصيحت مفيد نشد و عزيمت درست آرده بنزد با آاليجار 

ام  آيد بنده رسوالن فرستاد و رخصت طلبيد، امير باآاليجار فرستاد آه پادشاه بخانه خود مي

ر فرستاد آه وجه آرد باآاليجا و ميان حكم و فرمان را بسته اما چون سلطان تحّكمات بي

 چند آه از پدران ًهاگر پادشاه را اجابت بندگان بايستي نه اين شيوه حكم فرمودي بنده با قلع

ميراث دارد قناعت نمود واليت و رعّيت از آن پادشاه است و با قلعه رفت و شهرهاي 

طبرستان بگذاشت، بغير آن بيرسميها آه آرد مالي زياده هم حاصل نشد و چون هوا گرم 

ضرورت بازگشت و بگرگان رفت، در آن روز آه بگرگان فرو آمد خبر رسيد آه شد ب

] آذا [)15( و بوقا)14(ترآمانان سلجوقي با دو هزار مرد بمرو رسيدند و پسران سلجوق يغمر

بديشان پيوستند و اول خروج سلجوقيان بود و استيصال آل محمود تا حينيكه جغري بيك 

 رفت یسّلم آرد و از آنجا بطبرستان آمد و از آنجا بَرداود بخوارزم رفت و ملك خوارزم م

                                                 
 سطر 5صفحه » المعالي بمقّر سلطنت عود نمودن شمس«قسمت بين دو قالب يعني از عنوان . 12

يادتي، فقط ناقل در  تا اينجا عين عبارت نقل از ترجمه فارسي تاريخ يميني است بدون هيچ ز18
 .بعضي قسمتها جملي و اشعاري از ترجمه يميني را انداخته است

اين فصل و فصل بعد از آنرا آه شامل چندين غلط تاريخي است و ما در حواشي آخر آتاب . 13
ايم باز ظاهرًا ديگري بجاي قسمتهاي افتاده اصل آتاب افزوده چه عالوه بر  بآنها اشاره آرده
 . آنها بر اين اغالط فاحش نسبت آنها را بمؤلف اصلي بسيار بعيد مينمايداختصار اشتمال

 يبغو: ظاهرًا. 14
 توقاق: ظاهرًا. 15
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و آل وشمگير را طراوتي نماند و اآثر واليت آه بهامون بود امراي آل سلجوق بدست 

 و اربعين و اربعمايه یآوردند و ايشان بقالع و آوهستانات التجا نمودند در سنه احد

 .باآاليجار بدارالبقا پيوست

 آيكاوس بن اسكندر
 

اليجار وفات يافت آيكاوس بن اسكندر بن قابوس آه واضع آتاب چون باآ

نامه است در آوهستانات حاآم و والي بود، اصفهبد رستم شهريار در عهد او بود  قابوس

فرمان حّق يافت و پسر او گيالنشاه بواليت او ] آذا[در سنه اثني و ستّين و اربعمايه 

ود آه امراي سلجوقي باز ستانده بودند و بنشست اما اندك مواضعي بتّصرف ايشان مانده ب

بعد از آنكه سلطان طغرل از راه گرگان بطبرستان آمد و مال و خراج بستاند بهر ناحيت 

و ] آذا[عليحده وآيل و نايب بنشاند و از طبرستان بَری رفت و منتصر را خلع آرد 

ن قربت گيالنشاه و او را سلطان لقب آردند، دري] آذا[خالفت بالقائم بامراهللا رسانيد 

درگذشت  درگذشت و انوشيروان بن منوچهر بن قابوس بنشست و در اين عهد طغرل

 بر تخت پادشاهي متمّكن شد و لشكر یو الب ارسالن غاز] آذا[بتاريخ احدي و اربعمايه 

 .بترآستان برد و ملوك ترك و افراسيابي او را منقاد گشتند

 )16(حكايت
غازي بعزم ترآستان بواليت آاشغر و بالساغون اند آه چون الب ارسالن  آورده

 مصافي ینزول آرد از دارالخالفه خبر رسيد آه اميرالمؤمنين القائم باهللا را با لشكر نصار

شد و هزيمت بر لشكر اسالم افتاد و اميرالمؤمنين گرفتار شد و او را بقلعه آه در اعالي 

ّيد و محبوس آردند، سلطان الب از سرحّد روم مق] آذا[جبال بالد اسار و جزيره است 

ارسالن با صد هزار سوار جّرار تيغ گذار انصراف نمود و براي استخالص اميرالمؤمنين 

 آن یچنان تعجيل آرد آه در قطع منازل سرعت در قريب شانزده روز از بالساغون بپا

 را قلعه آه بر شّط فرات بود بر آوه شامخ برسيد و بطريقي آه دست داد صاحب آن قلعه
                                                 

اين حكايت نيز آه قطعًا الحاقي است شامل چندين غلط تاريخي است، نه الب ارسالن بكاشغر . 16
سالن بعزم نجات او و بالساغون لشكر آشيده و نه قائم خليفه بدست روميان اسير شده و نه الب ار

 .با روميان جنگيده است
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بدعوت اسالم و تشريف مسلماني مشّرف گردانيد و اميرالمؤمنين را از قيد خالص داد و 

در خدمت رآاب او با عظمت و جاللت بحدود دارالخالفه رسانيد و اجازت مراجعت 

خواست، چون رخصت يافت در وقت وداع پياده شد و لب سلطنت خود را بتقبيل سّم 

، در اين وقت با چنين خدمتي از دارالخالفه همين قدر مراآب اميرالمؤمنين مشّرف گردانيد

نوازش يافت آه اميرالمؤمنين القائم بأمراهللا بر لفظ راند آه َقَتْلَت الِعَباَد َو َخِرْبَت الِبَلاَد ِفي 

َتْخِليصي ناظران بنظر تأمل و شافي نگاه آنيد در خدمت سلطان و در علّو هّمت 

 تا بچه حّد است و الب ارسالن در شهور سنه خمس و اميرالمؤمنين آه هر يك را مدارج

 .سّتين و اربعمايه شهادت يافت

 )17(ملوك باوند
 
خاندان مبارك ايشان مقصد وفود و مجال سجود و مجالس جود بود و معاون 

 در )19(،باوالجبال مشهور و ملّقب بودند   و باصفهبد ملك)18(معاوين و مساآن مساآين بود

 و با او بروم شد و بحرب بهرام شوبيه اثرها نمود و در اصطخرو خدمت خسرو پرويز بود

آذربايگان و عراق و طبرستان نايب خسرو بود و بعد از چيرگي لشكر عرب و غلبه جنود 

ترك بطبرستان افتاد، مردم طبرستان پناه بدو بردند چنانكه در مقدمه گفته شد بحكم نفوذ بر 

ادشاهي طبرستان قبول آرد، پانزده سال پادشاه بود اموال و دماء طبرستاني خّط ستاند و پ

 یبا پير مادرسهراب بن باو تا والش نامي بشارمام بغدر خشتي بر پشت او زد و بكشت، 

 بود و جمله مردم طبرستان بر والش بيعت آرده بودند جز ی متواری از واليت ساریبده

 یرد و مردم آوه قارن يارمردم آوال، تا خورزاد خسرو اسفاهي او را برداشته بكوال ب

                                                 
اي آنرا از مواضع سابقه قسم اول همين آتاب التقاط آرده  اين فصل نيز الحاقي است و خواننده. 17

از ذآر ملك شهيد فخرالدوله آه غرض از او شاه غازي فخرالدوله حسن . و بهم پيوسته است
. گر الحاقي بودن اين فصل مسّلم ميشود بقتل رسيده دي750آخرين ملوك مازندران است آه در 

قسم چهارم از احوال باوند «: هايي آه اين قسمت الحاقي را دارند عنوان آن چنين است در نسخه
 .ايم اين عنوان را برداشتيم ، مابعللي آه در مقدمه گفته»من اّوله الي آخره

 آمده 106از ابتداي سطر تا اينجا عين عباراتي است آه در قسم اول ص . 18
 و 152 اختصاري است از مطالبي آه در قسم اول در صفحات 20 ص 12از اينجا تا سطر . 19

از «: نوشته است» از آن تاريخ تا امروز«:  آمده با اين تفاوت آه التقاط آننده بجاي156 ـ 155
 و آه خود چنانكه گفتيم شاهدي بر الحاقي بودن اين قسمت» آن تاريخ تا قتل ملك شهيد فخرالدوله
 . سال بعد از تأليف اصل آتاب150تأخر عهد الحاق آننده است الاقل تا 
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دادند ناگاه شبيخون بپنجاه هزار بردند، والش را بكشتند و سهراب را بفريم برده بپادشاهي 

نشاندند و از آن تاريخ تا قتل ملك شهيد فخرالدوله هيچ ملوك استيصال ايشان نتوانست آرد 

و آل بويه و آل اگرچه خصومات بسيار آردند و سادات علوّيه و اوالد گاوباره وقارنوند 

وشمگير بر ايشان چيرگي يافتند و واليت از دست ايشان باز ستاندند اما بهر حال با عّز و 

 یهم در آن عهد بود و باندك مّدتي ملكت و سرورمهر مردان بن سهراب بودند،  تمكين مي

پيش از پدر وفات سرخاب بن مهر مردان يافت و در اقرب اوقات از دنيا رحلت آرد و 

الجبال لقب گرفت در عهد ونداد هرمزد بود، با او عهد  آه ملكشروين بن سرخاب ، يافت

شهريار  )20( عرب را از طبرستان خارج آردند چنانكه مذآور شد،یبست و تمامي امرا

الرشيد آه شروين بنوا نزد  در عهد قارن پسر ونداد هرمزد بود معاصر هارونبن شروين 

الجبال بود و بعد او  ملكعفر بن شهريار بن شروين ج بعد او )21(هارون فرستاده بود،

الجبال بود، در عهد معتصم خليفه بود در سال سبع و عشرين  ملكقارن بن شهريار اصفهبد 

 و در عهد داعي الكبير بود آه )22(و ماتين زّنار از ميان بگسست و دعوت اسالم قبول آرد

 تا باز )23( جمله واليت او بسوختداعي استندار بادوسبان را بر سر او فرستاده بود تا

را بنوا سرخاب و مازيار اصفهبد قارن بميانجي بادوسبان با داعي صلح آرد و پسران خود 

هم سرخاب بن قارن پيش داعي فرستاد و اين جمله در سنه اثنين و خمسين و ماتين بود، 

عي آبير بود هم در عهد دارستم بن سرخاب در عهد داعي آبير بود باندك روزگار نماند، 

 ببريد، ديگران یآه داعي چون ديالم را بسبب بدسيرتي ايشان هزار مرد را دست و پا

گريخته پناه باصفهبد رستم بردند، با داعي خالف آرد و بقومش رفت و سيد قاسم را آه 

جري فرستاد، اصفهبد قومش را بدست گرفت،  نايب داعي بود بگرفت و بشاهد زهزاره

زيد با اصفهبد بد بود اصفهبد بامير خراسان رافع بن هرثمه پيوست و چون داعي محمد بن 

بمازندران آورد و تمامت ديلم و رويان را خراب آرد، داعي بديلمان گريخته بود تا باز 

رافع بخراسان رفت و با عمرو ليث خصومت آرد و از او گريخته بگرگان آمد و با داعي 

فرستاد آه من با داعي صلح باخالص نكردم، بيا عهد آرد و بعد از آن پيش اصفهبد رستم 
                                                 

  ببعد183رجوع شود بقسم اول صفحه . 20
 198قسم اول صفحه . 21
 223 ـ 222ايضًا ص . 22
 243 و 239قسم اول صفحه . 23
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تا با همديگر پيونديم، اصفهبد رستم باسترآباد رفت، رافع بر سر خوان اصفهبد را گرفت و 

 )24(بند برنهاد تا در رمضان سنه اثنين و ثمانين و ماتين اصفهبد رستم در بند وفات يافت،

 آبير موافق بود و در عهد ماآان الجبال شد و با سيد ناصر ملكشروين بن رستم اصفهبد 

شهريار بن شروين  اصفهبد )25(ابن آاآي هم بود چنانچه در مقدمه ذآر رفته شد،

الجبال در عهد حسن بويه بود، او را اثرهاي بسيار هست، در بعضي اوقات با  ملك

هم پسرش در عهد وشمگير شروين بن شهريار وشمگير ابن زيار موافق و معاهد بود، 

 شهريار در آوهستان و ملك باوندان قايم مقام پدر او بود اما پيش از شهريار از بود بعهد

المعالي قابوس بن وشمگير و هم در  دنيا برفت و شهريار مدت دراز بماند تا در عهد شمس

 )26(.الدوله محمود بماند عهد سلطان يمين

 )27(حكايت
ضي الّسمرقندي روايت آرده امام عالم احمد بن عمر بن علي الّنظامي العرو

خوانند باژ اهللا آه استاد ابوالقاسم فردوسي از دهاقين طوس بود از ديهي آه آن ديه را  رحمه

و از ناحيت َطبران است بزرگ ديهي است و از وي هزار مرد بيرون آيد فردوسي در آن 

ر نياز بود و از عقب يك دخت ديه شوآتي تمام داشت چنانكه بدخل آن ضياع از امثال خود بي

بيش نداشت و شاهنامه بنظم همي آرد و همه اميد او آن بود آه از صله آن آتاب جهاز آن 

دختر بسازد، بيست و پنج سال در آن آتاب مشغول شد آه آن آتاب تمام آرد و الحّق هيچ 

باقي نگذاشت و سخن را بآسمان عّلّيين برد و در عذوبت بماء معين رسانيد و آدام طبع را 

 آه زال همي آه سخن را بدين درجه رساند آه او رسانيده است در نامًهقدرت آن باشد 

نويسد بسام نريمان بمازندران در آن حال آه با رودابه دختر شاه آابل پيوستگي خواست 

 :آرد

  سـراسر درود و نـويد و خـرام              يكي نـامه فرمود نزديك سـام

  فرمود و هم داد آرد   آه هم داد نخست از جهان آفرين ياد آرد
                                                 

 256 تا 247قسم اول از صفحه . 24
 262ايضًا صفحه . 25
  از همين قسم دوم7رجوع شود بصفحه . 26
 چاپ اول 51 ـ 47 اين حكايت عينًا از روي چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي صفحه .27

 .يعني تصحيح شده استاد عالمه آقاي قزويني نقل و در حاشيه باختالفات مابين دو متن اشاره شد
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    همـه بنـدگـانيـم و ايـزد يكيسـت خداوند هسـت و خـداوند نيست

 )28(   خداوند ناهيد و آيوان و هور ازويست شادي و زويست زور

    خداوند شمشير و آوپال و خـود وزو بـاد بـر ســام نيــرم درود

 نــدر نبــرد آــرگـس ا   چـراننـدًه  چـرمـه هنگـام گـــردچمـاننـدًه

 )29( خــون ز ابـر سيــاه   فشـاننـدًه  بـــــاد آوردگــــاه فـــزايـنــــدًه

    سـرش از هنـر گـردن افـراخته بمـردي هنــر در هنــر ساخته

من در عجم سخني بدين فصاحت نميبينم و در بسياري از سخن عرب هم، چون 

حيّي ) ؟(ود و راوي ابو ُدَلف و وشكر فردوسي شاهنامه تمام آرد نّساخ او علي ديلم ب

 : آه عامل طوس بود و بجاي فردوسي ايادي داشت نام اين هر سه بگويد)30(قتيبه

    علي ديلم و بو دلـف راست بهـر ازيـن نـامه از نـامـداران شهـر

 ام    بكفت انـدر احسنتشان زهـره ام نيــامد جــز احسنتشان بهـره

    آه از من نخواهد سخن رايگان زادگـانحيـّي قتـيبـه اسـت از آ

    هـمـي غلطـم انــدر ميــان دواج نيـم آگه از اصل و فرع خراج

حيّي قتيبه عامل طوس بود و اينقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد الجرم 

و نام او تا قيامت بماند و پادشاهان همي خوانند، پس شاهنامه علي ديلم در هفت مجّلد نبشت 

فردوسي بو دلف را برگرفت و روي بحضرت نهاد بغزنين و بپايمردي خواجه بزرگ 

 عرضه آرد و قبول افتاد و سلطان محمود از خواجه مّنتها داشت اما )31(احمِد حسن آاتب

ود با مخواجه بزرگ منازعان داشت آه پيوسته خاك تخليط در قدح جاه او همي انداختند مح

وسي را چه دهيم گفتند پنجاه هزار درم و اين خود بسيار باشد آن جماعت تدبير آرد آه فرد

 :آه او مردي رافضي است و معتزلي مذهب و اين بيت بر اعتزال او دليل آند آه او گفت

        نبيني مرنجان دو بيننده را ببينـدگــان آفــريننــده را

 :و بر رفض او اين بيتها دليل است آه او گفت

 برانگيخته موج ازو تند باد    ا نهاد چو دريیخردمند گيت
                                                 

 هاي تاريخ طبرستان اضافه دارند اين دو بيت را نسخه. 28
 ن بر سپاهفشاننده تيغ آي: هاي تاريخ طبرستان نسخه. 29
 درس گو حسين قطيبه: نسخ تاريخ طبرستان. 30
 .آتاب: هاي تاريخ طبرستان نسخه. 31
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      هـمــه بـادبـانهـا بــرافــراخـتـــه  درو سـاختـهیچـو هفتــاد آشتـ

      برآراسته همچون چشم خروس  عروسی خوب آشتیميانه يك

 ی و وصـّی     همـه اهــل بيــت نبـ یپيـمبـر بــدو انــدرون بـا عـلـ

 ی گيــر جـای و وصّی     بنـزد نبـ ی بديگر سرا)32(یاگر خلدخواه

      چنين دان و ايـن راه راه منست گـرت زين بـد آيـد گنـاه منسـت

  حيـدرمی     يقيـن دان آه خـاك پ بـرين زادم و هـم برين بگـذرم

مسموع افتاد، در ] و[ متعّصب بود درو اين تخليط بگرفت یو سلطان محمود مرد

 بغايت رنجور شد و بگرمابه رفت و برآمد )33( رسيد،جمله بيست هزار درم بفردوسي

فّقاعي بخورد و آن سيم ميان حّمامي و فّقاعي قسم فرمود سياست محمود دانست بشب از 

 بدّآان اسمعيل ورّاق پدر ازرقي فرود آمد و شش ماه در خانه او یغزنين برفت و بهر

ن فردوسي ايمن شد از  رسيدند و بازگشتند و چوسمتواري بود تا طالبان محمود بطو

 آه )34( بطوس نهاد و شاهنامه برگرفت و بطبرستان شد بنزديك سپهبد شهرياریرو یهر

از آل باوند در طبرستان پادشاه او بود و آن خانداني است بزرگ نسبت ايشان بيزدگرد 

 پس محمود را هجا آرد در ديباجه بيتي صد و بر شهريار خواند و گفت )35(شهريار پيوندد

ين آتاب را از نام محمود با نام تو خواهم آردن آه اين آتاب همه اخبار و آثار جّدان من ا

تست، شهريار او را بنواخت و نيكوئيها فرمود و گفت يا استاد محمود را بر آن داشتند و 

آتاب ترا بشرطي عرضه نكردند و ترا تخليط آردند و ديگر تو مرد شيعيئي و هرآه توّلي 

ند او را دنياوي بهيچ آاري نرود آه ايشان را خود نرفته است محمود بخاندان پيامبر آ

خداوندگار من است تو شاهنامه بنام او رها آن و هجو او بمن ده تا بشويم و ترا اندك 

 تو طلبد و رنج چنين آتاب ضايع نمايد و ديگر یچيزي بدهم محمود خود ترا خواند و رضا

ي بهزار درم خريدم آن صد بيت بمن ده و با روز صد هزار درم فرستاد و گفت هر بيت

                                                 
 اگر چشم داري: نسخ تاريخ طبرستان. 32
 رسانيد: تاريخ طبرستان. 33
 اصفهبد شهريار بن شروين: تاريخ طبرستان. 34
 در آتاب آه ذآر ملكي و بزرگي او«: در نسخ تاريخ طبرستان بجاي اين جمله چنين آمده. 35

المعالي قابوس بود و ايشانرا با همديگر مصافات و  يميني عتبي نوشته است و خال شمس
 »مكاتبات
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محمود دل خوش آن، فردوسي آن بيتها فرستاد بفرمود تا بشستند، فردوسي نيز سواد 

 . بيت بماند)36(بشست و آن هجو مندرس گشت و از آن جمله اين شش

  شـد آهــنی و عـلّی   بمهــر نبـ مرا غمز آردند آان پرسخن[

  چو محمود را صد حمايت آنم               اگر مهـرشان من حكايت آنم

    وگـر چند باشـد پـدر شهـريـار پـرسـتــار زاده نــيـايــد بكــار

 )37(]ی   چـو دريـا آـرانه ندانم هم یازين در سخن چنـد رانم هم

  بگاهی   وگـرنـه مـرا بـر نشـاند )38( نبـد شـاه را دستگــاهیبنيك

   نـدانسـت نـام بــزرگـان شنـود   نبودیچون اندر تبارش بزرگ

در سنه . الحّق نيكو خدمتي آرد شهريار مرمحمود را و محمود ازو منّتها داشت

 آه او گفت از امير عبدالرّزاق شنيدم یاربع عشرة و خمسمايه بنشابور شنيدم از امير معّز

زنين نهاده  بغیبطوس آه او گفت وقتي محمود بهندوستان بود و از آنجا بازگشته بود و رو

 استوار داشت و ديگر روز محمود را منزل بر در ی بود و حصاریمگر در راه او متمّرد

 و بارگاه ما ی بياریآيي و خدمت حصار او بود پيش او رسولي بفرستاد آه فردا بايد آه پيش

، ديگر روز محمود برنشست و خواجه ی و باز گردی و تشريف بپوشیرا خدمت آن

او همي راند آه فرستاده بازگشته بود و پيش سلطان همي آمد بزرگ بر دست راست 

 :سلطان با خواجه گفت چه جواب داده باشد خواجه اين بيت فردوسي بخواند

       من و گرز و ميدان و افراسياب           اگـر جز بكام من آيد جواب 

 محمود گفت اين بيت آراست آه مردی ازو همي زايد گفت بيچاره ابوالقاسم

فردوسی راست آه بيست و پنج سال رنج برد و چنان آتابي تمام آرد و هيچ ثمره نديد، 

ام آن آزادمرد از  محمود گفت سره آردی آه مرا از آن يادآوری آه من از آن پشيمان شده

من محروم ماند بغزنين مرا ياد ده تا او را چيزي فرستم، خواجه چون بغزنين آمد بر 

بفرمای تا به نيل [گفت شصت هزار دينار ابوالقاسم فردوسی را محمود ياد آرد، سلطان 

                                                 
 دو: تاريخ طبرستان. 36
 .ابيات بين دو قالب را نسخ تاريخ طبرستان ندارند. 37
 .مگر تنگ بد شاه را دستگاه: تاريخ طبرستان. 38
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ها بود تا درين بند  خواجه سال. بطوس برند و ازو عذر خواهند] )39(دهند و باشتر سلطان

و آن نيل بسالمت بشهر َطبران [بود آخر آن آار را چون زر بساخت و اشتر گسيل آرد 

ازه فردوسي بدوازه رزان بيرون همی شد و جن از دروازه رودبار اشتر درمي] )40(رسيد

برند در آن حال مذّآری بود در طبران تعّصب نمود و گفت من رها نكنم تا جنازه او در 

گورستان مسلمانان برند آه او رافضی بود و هرچند مردمان بگفتند با آن دانشمند 

ز هم درنگرفت درون دروازه باغي بود ملك فردوسي او را در آن باغ دفن آردند امرو

در آنجاست و من در سنه عشر و خمسماية آن خاك را زيارت آردم، گويند از فردوسي 

دختری ماند سخت بزرگوار صلت سلطان خواستند آه بدو سپارند قبول نكرد و گفت بدان 

محتاج نيستم صاحب بريد بحضرت بنوشت و بر سلطان عرضه آردند مثال داد آه آن 

 فضولی آه آرده است و خانمان بگذارد و آن مال  بدين)41(دانشمند از َطبران برود

بخواجه ابوبكر اسحق آّرامي دهند تا رباط چاهه آه بر سر راه نشابور و مرو است در 

حّد طوس عمارت آند، چون مثال بطوس رسيد فرمان را امتثال نمودند و عمارت رباط 

ايم مقام پدر بود هم پسر شهريار بود و در عهد قابوس قرستم و . چاهه از آن مال است

الجبال بود باندك مّدتي وفات يافت،  ملكدارا بن رستم در آوهستان پريم و شهرياره آوه، 

الجبال بود و هجده سال آه قابوس بخراسان بود او  ملكشهريار بن دارا پسرش اصفهبد 

 )42(المعالي قابوس شهريار را بنواحي شهريار آوه فرستاد نيز همراه بود تا در آخر شمس

تا با رستم بن المرزبان آه والي آنجا بود مصاف داد و بشكست و واليت را مستخلص 

آرد و بعد از آن با موافقت جايي بن سعيد بفرمان قابوس با فيروزان بن الحسن جنگ 

ها آرد با نصر بن  آردند و بشكستند در سال سبع و ثمانيم و ثلثمايه، و بعد از آن محاربه

و در آخر عهد قابوس . نكه در احوال ملك قابوس ذآر آرده شدفيروزان چنا] بن[الحسن 

                                                 
 .با چند شتران پربار:  چنين استبجاي جمله بين دو قالب در نسخ تاريخ طبرستان. 39
 تا بشهر طوس بردند: بجاي جمله بين دو قالب. 40
 .از طران بدر آنند: تاريخ طبرستان. 41
آسي آه از جانب قابوس مأمور شهرياره آوه شد بشهادت عتبي و ابن األثير شهريار بن . 42

تاريخ يميني بر اين اي آه با افزودن فصولي از   نيز خواننده7شروين بوده چنانكه در صفحه 
اين شخص ) 191ص (آتاب بخيال خود آن را آامل آرده بهمين شكل آورده فقط سيد ظهيرالدين 

را شهريار بن داراء بن رستم بن شروين ناميده است و قسمتهاي مذآور در متن هم مبتني بر 
 .همان تاريخ سيد ظهيرالدين يا منبعي است آه او در اين باب در دست داشته
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المعالي رستم بن المرزبان را بواليت او  اصفهبد شهريار با او خالف نمود تا شمس

فرستاد، با اصفهبد مصاف داد تا در حرب شهريار را محبوس ساختند و تا آخر عمر در 

باوند فتوري هرچه ] آل[ال حبس بماند و قابوس در واليت ايشان استيال يافت و احو

تمامتر يافت و از آل باوند هيچ طايفه سر بيرون نيارستند آرد از قهر قابوس تا در آن 

وقت آه آل سلجوق خراسان با دست آوردند و از اوالد وشمگير آسي نماند، اصفهبد 

سرخاب بن ملكت و سروری يافت چنانكه ذآر آرده ميشود، شهريار بن قارن الدوله  حسام
در روزگار منوچهر بن قابوس بود اما ملكت و سروری از ايشان رفته بود و هريار ش

منوچهر ] آذا[معاهد و معاصر با آاليجار بن قارن بن سرخاب باندك ضياع قانع شده بود، 

بود و در ] آذا[و آيكاوس بن اسكندر بن قابوس و گيالنشاه و انوشروان ابناء منوچهر 

بعمايه وفات يافت و در اين وقت سلطان طغرل در خراسان شهور سنه سّت و ستّين و ار

استيال يافته بود و لشكر خراسان جمع آرد، از راه گرگان بطبرستان آمد و خراج واليت 

بستد و در هر ناحيه نايب خاّص خود بنشاند اما در هامون و هرچه پريم و شهرياره آوه 

 از طبرستان بری رفت و از آنجا و آوهستان قارن بود متعّرض نشد، بعد از انكه طغرل

والقائم بامراهللا را بنشاند و ] )43(آذا[بدارالخالفه دوانيد و منتصر را از خالفت خلع آرد 

از اين دنيا رحلت ] )44(آذا[او را سلطان لقب دادند در سنه احدي و سبعين و اربعمايه 

رس و اهواز و اش الب ارسالن غازی بخراسان و عراق و آرمان و فا آرد، برادر زاده

شام  سيستان و طبرستان و خوارزم و عمان و خوزستان و آذربايگان و ديار عرب و

الجمله  الملك بمنصب وزارت مشغول بود، في  آرد و نظامیاستيال يافت و نشستگاه در ر

در اين اوقات انواع خللها بطبرستان دست داده بود از ترّدد لشكر ترآمان غز در هامون 

نماند، اصفهبد قارن بكوهستان خود بعضي از اهالي و اعالي را بخود مستظهر ناثر آباداني 

گردانيد و قالع و حصون آن نواحي را در تصّرف آورد و هر گاهي تاختن بر سر مخالفان 

نمود تا جميع مطيع و  يافت با ارآان دولت قسمت مي آورد و غنايمي آه مي و معاندان مي

 هرچه بيشتر با اوالد وشمگير پيدا شده بود و یفي و فتورمنقاد او شدند و در اين عهد ضع

                                                 
 اي توضيح در باب اين اغالط تاريخي رجوع شود بحواشي آخر آتاببر. 43
 .پيشين. 44
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 )45(آل باوند را قوتي هرچه تمامتر ظاهر گشته تا در تاريخ سنه سّت و ثمانين و اربعمايه

 .قارن بن سرخاب نماند

 )46(]استيالي آل باوند نوبت دوم[
 الدوله اصفهبد شهريار بن قارن حسام

نت عقل و شهامت رأي معروف بود، تمامي الدوله برزا قايم مقام پدر شد و حسام

قالع و حصون آوهستان را در ضبط و نسق آورد و در طبرستان آل وشمگير بكّلي 

الدوله قّوت و تمّكن يافت و در اين عهد نوبت   از ايشان نماند، حسامیاستيصال يافتند و اثر

ه بود بعد از آنكه پادشاهي جهان و فرمانفرمايي بسلطان ملكشاه بن الب ارسالن غازي رسيد

ملكشاه در خراسان و عراق و آذربايگان و آرمان و فارس تمّكن يافت بواليت شام رفت و 

 حسن صّباح از آثرت )47(بود تا استخالص آرد و سالي همانجا در غزوات مشغول مي

 یفضول و اضاليل اصول و اباطيل فصول آه در مذهب و عقيدت او بود در ناحيت ر

طني گويند ايجاد آرد و بتقريرات انواع خرافاتي آه ظاهر آن حبايل تلبيس مّلت الحاد آه با

و باطن آن غوايل ابليس بود و مقصود از آن منع نظر و علم و نفي تصّور عقل آه َخَتَم اُهللا 

نواحي را معتقد َعَلي ُقُلوِبِهْم َو َعَلي َسْمِعِهْم َو َعَلي َاْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َو َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم مردم 

خود گردانيد و از آنجا بدامغان و از آنجا بفريم و شهريار آوه رفت و دعوت ضريح خود 

 بقزوين شد و مردم آنجا بفريفت و در آن عهد یصريح آرد و بطريق دماوند و خوار ر

قلعه الموت را آه اصلش َاُله آموت است يعني آشيانه عقاب علويي مهدي نام داشت، داعي 

موت فرستاد و علوي و قوم او را بتعبيه و تلبيس ببيعت درآورد و آن شياطين خود بال

مدابير مزامير آن مدبر را قبول آردند، از آنجا بديلمان و اشكور شد و آار دعوت آن 

                                                 
 .در صفحه قبل گفت آه قارن در سنه سّت و ستّين و اربعمايه وفات يافت. 45
ها نيست ما آنرا براي روشن شدن مطالب از تاريخ سيد ظهيرالدين  اين عنوان در نسخه. 46

 .برداشتيم
بًا بعين عبارت از چند موضع از جلد سوم تاريخ جهانگشاي  تقري29 ص 2از اينجا تا سطر . 47

 204 و 203 و 202 و 199 و 298 و 195 و 194جويني التقاط شده رجوع شود بصفحات 
 در جزء حواشي آخر همان جلد آه در آنجا استاد عالمه آقاي 404از آن آتاب و ذيل صفحه 

 از جهانگشاي جويني در تاريخ طبرستان قزويني باين نكته اشاره فرموده و معادل فقراتي را آه
 .اند گنجانده شده بدست داده
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الجمله در استخالص الموت و مواضعي آه بدان نزديكتر بود  نواحي بتقديم رسانيد، في

 ششم رجب سنه ثالث و ثمانين و اربعمايه آه از نوادر مبالغت مينمود تا در شب چهارشنبه

تاريخ سال صعود اوست پنهان با جمعي ] جّمل[اّتفاقات حروف اله آموت است بحساب 

باطنيان بالموت رفت، علوي چون واقف شد اختياري بدست نداشت او را بيرون آردند و 

و دامغان برات آردند آه  قلعه مقدار سه هزار دينار بر رئيس مظّفر حاآم گردآوه یبها

هاي نيك موجز  پنهان دعوت او قبول آرده بود و حسن از غايت زهد مزّور خود رقعه

رئيس م ظ حفظه اهللا سه هزار دينار بهاي الموت «: نوشتي بر اين جمله آه اين رقعه نوشت

علوي الجمله  ، في»الوآيل بعلوي رساند صّلي علي الّنبي المصطفي و آله حسبنااهللا و نعيم

برات بستد و انديشيد آه رئيس مظّفر مردي بزرگست و نايب اميرداد حبشي بن التونتاق 

برقعه او چگونه چيزي دهد و آجا التفات نمايد، تا بعد از مدتي ضرورت وقت را برسم 

امتحان بنزديك رئيس مظّفر شد و خّط بداد، در حال ببوسيد و زر بداد، و حسن صّباح چون 

 و مستّكن گشت داعيان باطراف و اآناف عالم فرستاد و روز خود بر بر الموت مستّقر

وار هر موضع آه بتلبيس  اظهار دعوت و اضالل قاصر نظران مقصور آرد و ابليس

شايست قلعه بنياد  دعوت ميّسر ميشد بدست آورد و هر آجا سنگي ميديد آه بنا را مي

ر بدان نواحي فرستاد و قلعه را الدين ملكشاه دو سه نوبت لشك نهاد تا سلطان جالل مي

الملك حسن بن علّي  حصار دادند و غّلات و ارتفاع هر ساله ميبردند و خواجه بزرگ نظام

بن اسحق الّطوسي آه وزير ملكشاه بود چون بنظر ثاقب از شمايل احوال حسن صّباح و 

 و در تجهيز و ها در اسالم ميديد در اطفاء فتنه صّباحي جّد مينمود اتباع او امارات فتنه

تسريح عساآر بقمع و قهر ايشان مبالغت ميفرمود، حسن صّباح مصايد مكايد بگسترد و 

الملك را باّول وهلت در دام هالك آورد، ناموس او را از آن آار  صيدي بزرگ چون نظام

هاي مزّيف تمهيد  هاي مزخرف و تعميه صيتي افتاد، بشعبده غرور و دمدمه زور و تعبيه

ئيان آرد، شخصي بوطاهر اّراني نام و نسب خسرالدنيا واآلخرة و با اين ضاللت قاعده فدا

آه طلب سعادت آخرت ميكرد شب آدينه دوازدهم رمضان سنه خمس و ثمانين و اربعمايه 

الملك رفت و  بحدود نهاوند در منزلي آه آنرا سحنه خوانند بشكل صوفي پيش محّفه نظام

ه با خرگاه حرم ميشد، آاردي برو زد و شهيد گردانيد و بعد از افطار در محّفه از بارگا

الدين ملكشاه از اين حال متفّكر شد  سلطان جالل. الملك اّول آسي بود آه فدائيان بكشتند نظام
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و در انديشه و تدبير استيصال آن طايفه طاغيه ايستاد اما چون تقدير ديگر بود تدبير او 

رسيده بود و هم در آن مدت از محّل فناي دنيا بمقام فايده نكرد و خود روزگار سلطان بآخر 

 )48(.بقاي عقبي نقل آرد و از وفات او تعويق در تدبير و قلع آن اباطيل مخاذيل افتاد

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ايم تا اينجا  آورده» قسم دوم«از اول قسمتي است آه ما آنرا بعنوان الف قسمت افتاده نسخه . 48

يعني قسمت الحاقي اين آتاب آه بشرح مذآور در پيش از آتب مختلفه و از مواضع سابقه همين 
 . بعين عبارت نقل شده بهمينجا ختم ميشودآتاب جمع آوري و غالبًا
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 ]الدوله شهريار بن قارن حسام[
 

 

الملك نوشته بود آه ورا  يوان و حضرت سلطان خواجه نظام روزی از د)49(.....

                                                 
چنانكه آنها را عينًا نقل (پس از ختم قسم اول و ذآر خاتمه و تاريخ آتابت آن الف در نسخه . 49

بدون ذآر هيچ عنوان و تشخيص در قريب يك ورق و نيم بزرگ عين همان شرحي را ) ايم آرده
) 9 سطر 72 تا صفحه 13ز سطر  ا62صفحه (آه در باب بناي شهر آمل در قسم اول آمده 
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خبر آردند آه چند از شبانروز هست آه صوفي صاحب خرقه مجتهد متهّجد در اين 

سرايست آه نه سخني گفت و نه بآب و نان و رغبت نمود، خواجه نظام گفت زودتر او را 

نكرد خواجه بر پای پيش من آرند تا ببينم، حسن صّباح را چون پيش او بردند سالم 

خاست برو سالم آرد و خواست آه او را در آنار گيرد دستي بر سينه خواجه زد آه دور 

نبايد آه بآتش معرفت من بسوزی، خواجه از آن در طيره شد و سيلي چند بر , شو از من 

گردن او فرمود نهاد، او را دور آرد، او از آنجا بالموت آمد و دعوت خويش آشكارا آرد 

بزرگ مرتبه عالي هّمت را شهيد گردانيدند و هم  لحدان باصفهان فرستاد و آن خواجهو م

 و ميان سلطان محمد بن ملكشاه و برادر او برآيارق )2(در آن مدت ملكشاه نيز درگذشت

ها ساختند و  خالف افتاد، مالحده سر آوهها بگرفتند و آتش فتنه ايشان باال گرفت و قعله

ف و جوانب برسيد و محمد و برآيارق مصافها دادند و حربها آسيب آفر ايشان باطرا

پيوسته تا خداي تعالي برآيارق را از پيش برگرفت و سلطنت بر محمد مستقيم شد و سنجر 

برادر او بود از يك مادر و پدر، او را بخراسان فرستاد و جهاد مالحده بر دست گرفت و 

رد و اند هزار ملحد را بكشت و هرجا اّول قلعه آتش آوه بر در شهر اصفهان مستخلص آ

آه ملحدي بود و قلعه داشت مسّخر آرد و هرجا سروري بود و مقامي داشت موّآالن 

الدوله شهريار بن قارن فرستاد آه  فرمود آرد، پيش اصفهبد حسام برگماشته مستخلص مي

م، اصفهبد  واليت از تو بازستانیبايد پيش خدمت ما آيي آه اگر تقاعد و تخّلفي روا دار

چون پيغام سلطان شنيد گفت آه مرا بخدمت چنين پيغام نشايد برد، اگر سلطان را خدمت 

من بايستي خود لطف پادشاهانه و استظهار ارزاني داشتي، واليت اينجا نهاده است هرآه 

 .را خواهد بگويد تا بفرستد، مرا رغبت خدمت او نيست

                                                                                                                   
آاتب از نو نوشته است باختصار و حذف اشعار عربي و پس از تمام شدن آن حكايت چهار مقاله 
عروضي را راجع بفردوسي نقل آرده و چون اين حكايت تمام شد بنقل عبارات مذآور در متن 

از ابتدا تا قسمتي آه اين عبارات . پردازد آنيم مي آه ما اين قسم سوم را از همانجا شروع مي
ديده ميشود و نسخ ديگر همان مطالبي را دارند آه از الف نموده شده فقط در ) 2(بشماره 

ببعد تمام ) 2(از شماره . جهانگشاي جويني برداشته و ما آنها را در آخر قسم دوم نقل آرديم
ر پشت صفحه د» قسم سوم«اختيار عنوان . ها در عبارت و مطلب يك صورت پيدا ميكنند نسخه

ايم از خود ماست چونكه مطابق نقشه اصلي مؤلف اين قسمتها يقينًا جزء  چنانكه در مقدمه نوشته
قسم يا مجّلد سوم از آتاب او بوده ولي بعّلت از دست رفتن قسمتي از آتاب امروز درست نميدانيم 

هم چنانكه در ديباجه آه مؤلف اين قسم اخير را از آجا شروع نموده بوده، تقسيم آتاب بچهار قسم 
 .اصل آتاب آمده ظاهرًا از خود مؤلف نيست و تصّرفي است از ديگران
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 صورت محاربه اصفهبد شهريار با سنقر
 

سول نزد سلطان شد در سال پانصد از هجرت رسول عليه الّصلوة والّسالم چون ر

نام اميري را با پنجهزار سوار بمازندران فرستاد و بالرجان و رويان و آمل سنقر بخاري 

پيش آسان سلطان مثال نبشته تا بدو پيوندند و سنقر بخاري براه الرجان بآمل رسيد و جمله 

آييم تا  رهنه پيش سنقر بخاري شدند آه ما بساري ميتكاآله آمل و نواحي سروپاي ب

رافضيان را آشيم، و حشم الرجان و رويان همه با او بودند و تدبير آن آردند آه براه 

ساحل دريا بساري آيند و اصفهبد از اين آگاه بود، امير مهدي ِلفور آه قارنوند بود با جمله 

جمع شدند و اتفاق آردند آه ما را امرا و معارف شهرياره آوه بآرم بخدمت اصفهبد 

ا بأترابن ربساري بايد مصاف داد، آنجا شدند و مرّمت حصار آردند و سنقر بخاري لشكر 

 بسر نهاده داشت و دستاري )51( آه شال ميگويند روسي)50(فرو آورد و اصفهبد سياه آاله

 لشكر در سر آن پيخته، و بدر دروازه ساري شد و گفت آن پسر راست آه امروز اين

در حال از اسب بزير آمد و اسفر گيلي برگرفت و دروازه بفرمود الدوله قارن  نجمشكند، 

الدوله  گشود و بيرون شد، بعد از او فخرالملوك رستم آه پسر او بود بيرون شد و حسام

چهارصد گيل داشت همه با اسپر و پرچمهاي سپيد، بيرون شدند و پيش لشكر سنقر بخاري 

الدين  ز آن فرامرز بن شيرزاد با سواران بيرون شد و اصفهبد شرفصف زدند، بعد ا

 نام اميري ساخته بود آه روز مصاف از سنقر بخاري برگردد و )52(الدوله با بكجري حسام

بخدمت اصفهبد آيد، بفرمود تا قجغر نام اميري از آن اصفهبد با غالمان بمدد اصفهبد 

 در جوالن ن قجغر باّول صف شد و با غالماالدوله و فرامرز بن شيرزاد شوند، چون نجم

آمدند از آن جانب بكجري با مردان خود حمله بدو آورد، چون بيكديگر رسيدند در آنار 

گرفته و روي بخدمت اصفهبد نهادند، اصفهبد بكجري را در آنار گرفت و بمواعيد خوب 

 و بفرمود تا مستظهر گردانيد و در حال با معتمدان خويش بقصر و سراي خويش فرستاد

الدوله قارن صف خويش پيش سنقر بخاري راند و  جمنفرو آورند و مهمان آنند بعد از آن 

                                                 
 آالهي سياه: ب. 50
 رومي: بو الف در . 51
 .ساير نسخ مطابق متن: يكجري: ببكجري، : الف. 52



    info.tabarestan.www            36 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

 و )53(بسياري از هر دو جانب آشته و افگنده آمدند و بدان بانگ و فرياد بآبندان ُدري

 نشستندي، جمله از آب برخاستند و آهنگ هوا آردند و بانك و )55( و گنگان)54(آحمور

 در لشكرگاه سنقر بخاري افتاد، پنداشتند آه از آن جانب نيز خصم روي بديشان نعره ايشان

الّذوله بدنبال ايشان در ايستاده ميشد بعضي را  دارد، لشكر بهزيمت شدند، اصفهبد نجم

آشت و بعضي را ميگرفت و هرچه پياده بودند از حشم و تكامله آمل جمله را گرفتند و  مي

آورده و چندان غنيمت از آن لشكرگاه برداشتند آه اندازه بساري پيش اصفهبد شهريار 

بدهر نبود، اصفهبد بر لشكر قسمت آرد و گرفتگان را نگذاشت آه آشند همه را آزاد آرد 

 آمليان را روي سياه آرده بشهر ميگردانيدند و جمله را محمد و علي داغ بر یو اهل سار

ن و اصحاب اطراف را آه بمدد او آمده پيشاني نهادند و آزاد آردند، و اصفهبد مرزبانا

بودند همه را تشريف داد و اجازت فرمود آه با مسكن شوند و سنقر بخاري بگرگان شد و 

از آنجا باصفهان پيش سلطان، و تقرير آرد آه بترآتاز و حشم ما بدان واليت هيچ بدست 

ا سنقر بخاري را نداريم اّال بلطف و ساختگي، سلطان ديگر باره رسوالن فرستاد و گفت م

نفرموديم آه با تو مصاف دهد، بدانچه رفت بر خاطر ما هيچ اآراهي نيست از تو، بايد آه 

الدوله رسيدند و  فرزندي را پيش ما فرستي تا با فرزندان ما باشد، چون رسوالن پيش حسام

د پيام سلطان گزاردند اصفهبد گفت فرزندان خويش بدان قرار فرستم آه سلطان سوگند خور

و با ايشان خويشي آند، رسوالن باحضرت سلطان شدند و برين موجب عهد آردند و باز 

پيش اصفهبد آمدند، اصفهبد فرزندان خويش را حاضر آرد و پيغام سلطان با ايشان بگفت 

و فرمود آه با سلطان بسيار حرآت آرديم و امراي او را آشته و شكسته و اين ساعت ما 

 شما قبول آرده است آدام فرزند است آه رغبت خدمت او را بخويشاوندي و وصلت با

الدوله قارن خود از آنكه حشم را او شكسته بود  ميكند، هيچ از فرزندان جواب ندادند و نجم

نيارست پيش سلطان شدن تا اصفهبد عالءالدوله علّي بن شهريار برخاست و زمين را 

رميان بندد، اصفهبد او را آفرين آرد بوسه داد و گفت بنده بفرمان خداوند آمر اين خدمت ب

و برگ و ساز او بساخت و يك هزار سوار و دو هزار پياده را جامگي داد و سّيدي مصلح 
                                                 

، ساير نسخ اين آلمه را ندارند و غرض از آن معلوم نشد شايد لغتي باشد در ب و الفآذا در . 53
 .دّراج

 .، آچمور، غرض از آن نيز معلوم نشدب، در الفآذا در . 54
 ].آذا[و طيور هوائي و مرغ آبيان : اضافه داردج . 55
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السالم باتابكي او پديد  طالب عليه و با ديانت منتهي نام از فرزندان اميرالمؤمنين علّي بن ابي

براه آسران و سمنان، و در آن آرد و از ساري تا بفريم با فرزند بشد و او را گسيل آرد 

تاريخ قلعه استوناوند در دست مالحده اسمعيلي بود و قلعه منصوره آوه بدامغان همچنين، 

اتفاق را حشم مالحده از منصوره آوه بدامغان آمده بودند، قجغر برايشان تاختن برد و 

و پيش آاري حرب افتاد، بسياري از از مالحده بكشت و از آنجا بعالءالدوله علي پيوست 

الدوله برو بود و چند نوبت پناه بخدمت او آرده  او بر دست گرفت آه حقوق نعمت حسام

بود و در رآاب اصفهبد باصفهان شد و چون سلطان واقف گشت امر او معارف و ملوك 

 پيش خويش برد و اصفهبد )56(را باستقبال فرستاد و بسراي نزديك خويش فرو آورد و فردا

 و بوسه داد و بر دست راست نشاند و احوال پدر پرسيد و دلدهي آرد، و را در آنار گرفت

 برد و از آنجا بمجلس شراب، همه افعال و اقوال او را پسنديد یروز ديگر بميدان گو

، اصفهبد ی ديگر بشكار برد و زوبين فرمود افگند چندانكه تير ايشان بشدیداشت و روز

 یست، گفت من براي آرزوي خويش نيامدم برا تو چيیزوبين انداختي، سلطان گفت آرزو

 پدر، معارف درگاه او را بر آن داشتند آه با سلطان خويشي یخدمت سلطان آمدم و رضا

الدوله قارن زهره نداشت آه رغبت آند، گفت سلطان اين تشريف  آند و او از بيم برادر نجم

 را پسنديده آمد و خواهر برادر مهين را ارزاني دارد آه پادشاه و مخدوم من اوست، سلطان

الدوله قارن عقد فرمود آرد بحضور اصفهبد عالءالدوله، و همانجا داشت و او  خود را بنجم

را با تشريف گسيل آرد، چون از راه الرجان بنواحي آمل رسيد اميرحسن بن محمِد حسنان 

ل او شدند و والي آمل آه لقب بهاءالدوله بود با جمله قضاة و سادات و اعيان شهر باستقبا

ها نثار آردند و عالءالدوله ده روز بآمل بياسود تا خبر بشهرياره آوه رسيد،  زر و جامه

معارف شهرياره آوه بآمل شدند و تهنيت قدوم آرده و در خدمت او با ساري آمدند و 

اصفهبد بخدمت پدر باز رسيد و پدر چون او را ديد خدايرا شكر آرد و از او احوال 

ون فارغ شدند گفت پيش برادر شود قارن، و او را خدمت آند، بفرمان پدر بازپرسيد و چ

برخاست، بدرسراي برادر شد، قارن او را بار نداد، بعد مدتي آه بدرگاه برادر باستاد 

بازگشت با خدمت پدر آمد و ببرادر پيغام داد آه من براي رضا و فرمان پدر پيش تو آمدم، 

                                                 
 با فردا: ب. 56
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 قارن را دنيايم، پدر چون اين بشنيد دلتنگ شد، بفرستاچون تو بار نميدهي بعد از اين 

خواند و مالمت آرد، قارن از خدمت پدر بيرون آمد و با برادر دشمني ظاهر گردانيد و 

ساز خويش بكرد و از پدر اجازت خواست و براه ويمه بيرون شد و سلطان ببغداد بود آنجا 

ار نبود بمردانگي، چون او ببغداد رفت، و او بنفسه مردي بود آه در عهد او چون او سو

رسيد سلطان او را استقبال آرد و عرب و عجم بديدار او بنّظاره آمدند و چون او بميدان 

 نتوانستندي ربود و بمدت ملك او صفت او برود، بعد یگوي بچوگان گرفتي هيچ خلق از و

رفت و بكارت مدتي سلطان باصفهان آمد و خواهر با او سپرده و همانجا باصفهان زفاف 

برداشت و بانعمت و جهاز بسيار روي بطبرستان نهاد، عالءالدوله ازو بترسيد پيش پدر 

مهر است من طاقت خطاب او ندارم دستوري  شد و گفت برادر من مردي خونخوار و بي

 من با تست برادر را با تو هيچ پيش نرود، یدهد تا بگوشه روم و بنشينم، پدر گفت رضا

الدوله تا بفريم باستقبال شد، چون پسر بدو رسيد بجهت پسر  ن رسيد حسامچون قارن بسمنا

از اسب بزير آمد و در آنار گرفت و قلعه آوزا با پسر سپرد، چون عالءالدوله بدرويشان 

اين خبر بداشت باز آرم شد و پيش پدر بنشست آه قلعه آوزا مرا داده بودي، مبارك باد آه 

فور پيش او فرستاد تا نصيحت آند، البته مفيد نبود، براه بقارن دادي، پدر اميرمهدِي ل

 بيرون شد و با گلپايگان آمد بديه ميرونه آباد آه ملك ما در او بود مقام ساخت و )57(لند

 .الدوله قارن بساري آمد نجم

 الدوله با پدر احوال تحكم نجم
 

ش گرفت و الدوله قارن چون بشنيد آه برادر رفت با پدر تحّكم و تسّلط پي نجم

 تا ی آن آردیآزار شد و گمان برد آه برادر را پدر گسيل آرد و پدر را گفت تو اين برا دل

من هرگز فارغ نباشم، و هر ناجوانمردي و فعل بدي آه ممكن بود با خدمتكاران پدر 

 و گفت آه خطبه و سّكه بنام من باز فرمايد آرد، پدر تن در اين نداد و در اين یميكرد

الدوله شهريار بهفتاد و پنج رسيده بود و ضعف پيري برو   اصفهبد حسامتاريخ عمر

مستولي شده و هرچه روز برآمد قارن با پدر بيحرمتي زيادت ميكرد و جمله خدمتكاران او 

                                                 
 .لندر: ب. 57
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با پيش قارن شدند تا بجايي رسيد آه پدر از دست او بترك پادشاهي گفت و روي بديلمان و 

نديشه آرد آه جهانيان او را مالمت آنند، پيش پدر شد بآمل شد، چون قارن آگاهي يافت ا

بآمل و از اسب فرو آمد و زمين را بوسه داد و در پاي پدر افتاد و گريه آرد آه بعد از اين 

بنده چنان آنم آه خداوند را رضا باشد و با ساري آورد و بدانچه گفته بود بخدمت پدر وفا 

واهم شد آه آن آبادان آنم و خانگاه سازم و بتوبه نكرد تا ديگر باره بهانه آرد آه بهوسم خ

 .بنشينم

بحكايت از پدر خود شنيدم آه چون بآمل رسيد بر در مسجدي آه آودآان را مكتب 

بود برميگذشت گفت اي آودآان چون بزرگ شويد بگويي آه شهريار از دست فرزند 

 .خويش قارن پادشاهي بگذاشت با ديلمان شد

 بزرگان گيل و ديلم پيش او آمدند و گفتند تو خداوند مايي و چون اصفهبد بديلمان شد

الدوله هوسم را آبادان آرد و بازار و دّآانها فرمود ساخت و آنجا  تقّربها آردند تا حسام

 جمع شدند و او بپادشاهي رغبت نكرد و یو  شد و جمله گيل و ديلم بریبنشست و آداخدا

لمان امالك بسيار خريد، بعد مدتي بيمار شد و بطاعت و عبادت مشغول بود و بگيالن و دي

اصفهبد قارن پشيمان شد پيش بهاءالدوله استاد عميد پناه خسرو و قاضي آمل و ناصر آبير 

 شوند و او را تا بآمل بياورند ببهانه آنكه آب و هواي آمل سازگارتر )58(بين فرستاد آه پيش

الدوله را با آمل آورده، و چون قارن  باشد، آن جماعت بفرمان اصفهبد بهوسم شدند و حسام

 پدر افتاد و او را باساري یرا معلوم شد آه پدر بآمل رسيد جريده بخدمت پدر شد و در پا

الدوله حسن اميرنامي را آه خدمتكار  آورد و بدان امالك ديلمان و گيالن و هوسم حسام

 .ديرينه او بود برگماشت و بدو سپرد

 ذآر بعضي واقعات اين ايام
 
در اين تاريخ سلطان محمد بن ملكشاه را پسري بود آودك ملك احمد گفتند بسنقر 

 و خوار و )59(آوچك نام اميری سپرد و با ری فرستاد و واليت ری و آوه و ساوه و آران

سمنان و رويان و الرجان و طبرستان و گرگان بدو سپرد و شحنگي آمل سربست سنقر 
                                                 

 پيش پدر: ، ساير نسخالفآذا در . 58
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 و یقارن بيرون آرد ه او بآمل فرستادي اصفهبدآوچك را بنان پديد آرد و هر نايب آ

نگذاشتي آه تصّرف آنند و خصومت ايشان دراز شد و با اصفهبد هيچ بدست نداشت، 

آسي را پيش عالءالدوله علي فرستاد آه اگر تو پيش اين پسر سلطان آيي آار تو راست 

 در حّق او ،ی بر شود و آمل و طبرستان بتو سپارم، عالءالدوله پيش پسر سلطان شد

 و لشكر عراق و الرجان و رويان را باجاولي آه برادر سنقر یمراعات بسيار فرمودند بر

آوچك بود با عالءالدوله علي دادند و بآمل فرستادند، بزرگان آمل باستقبال آمدند و 

اميرحسن بن محمد حسنان بهاءالدوله والي آمل بود آمر خدمت اصفهبد عالءالدوله برميان 

 عالي ساخته بود فرو یجا آه معروفست بجاولي آوشك بآمل ملك سعيد قصربست و آن

آمدند و لشكرگاه ساخته، و آوشك جاولي من ديدم شاه اردشير پست آرد، چون اين خبر 

 و حسن جبلي گفتند )60(الدوله رسيد لشكر شهريار آوه برگرفت و بالك آبندان آمد بحسام

ام و واليت  ومت برادر آمدي هنوز من زنده را پيش پسر فرستاد آه اگر بخصیوآيل در

مراست، اگر مصاف خواهي داد آمدم تا چه ميكني، عالءالدوله گفت من بنده توام، اگر 

فرمايي باز گردم، پدر فرمود آه بازگرد، بعد از آن آه من نباشم شما دانيد با همديگر، 

ان حّق يافت و اصفهبد  چند پسر سلطان فرمیعالءالدوله لشكر آشيد و باز شد، در آن روز

الدوله قارن شكايت او عرض داشت بسلطان آه از دست او واليت  متحّير بماند و برادر نجم

الدوله عنايتي تمام بود و عزيز داشتي او را،   و سلطان را در حّق نجم)61(نميتوانم خورد

يان  شوند و اصفهبد را بياورند تا میپنجاه سوار از خوّاص خويش اختيار آرد آه بر

 رسيدند و عالءالدوله را گفتند آه سلطان چنين یبرادران توسط فرماييم، چون سواران بر

 بود پنهاني يك سواره پيش اصفهبد آمد و گفت یفرمايد اصفهبد بترسيد و قجغر بشهر ر مي

 ی او بتو ندهد و تو مردیور و مغرور و سلطان رضا  بد است و آينهیبرادر تو مرد

هيچ مقام بازنماني بيش از اين هيچ نتوانم گفت تو بهتر داني، جواني پادشاهزاده ب

عالءالدوله پيش خاّصگان سلطان فرستاد آه امروز بيرون خواهم رفت و بيك فرسنگي راه 

اصفهان فرو آمد و منتظر شما خواهم بود و در حال پيادگان را براه خراسان روانه آرد و 
                                                 

آه » پهبد رستم بزو بين ملحدي اسمعيليذآر واقعه اس«: از اينجا تا دو سطر قبل از عنوان. 60
بعد اشاره خواهد شد يعني قريب نه ورق و نيم بزرگ از جميع نسخ معمولي تاريخ طبرستان جز 

 .افتاده استب و الف 
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سواران برنشست، وقت صبح بخوار رسيده اول شب جمله رخت و بنه در پيش داشت و با 

بود، بامداد چون آسان سلطان بخدمت او آمدند نيافتند، يك منزل بدوانيدند بازپس آمده و 

 یاصفهبد چون باسمنان رسيد پيادگان را بشهريار آوه گسيل آرد و او براه هرسپه رو

 یلپايگان فرستاد و او روبيرون آمد تا بآستانه و سواران و مابقي پيادگان را نفقات داد و بگ

، بنيشابور بود بخدمت او یبخراسان نهاد و سلطان سنجر را آن وقت ملك خراسان خواندند

شد چون سنجر را معلوم شد بفرمود تا بيرون شهر فرو آمدند و بروز مسعود بشهر درون 

ن او ميكردند، چون خبر رسيد] )62(ُانرا[آيد، جماعتي از پيادگان شهريار آوه خدمت امير 

شنيدند جمله باخدمت او شدند و بدو پيوسته، با فرداد سنجرده امير بزرگ را با ساختها و 

اسبان باستقبال او فرستاده پيش خويش خواند و گفت خانه از آن تست و هرچه ممكن گردد 

در اهتمام مصالح چنان آنم آه دل تو خواهد، و در آن وقت اسمعيل حبشي را بگرگان 

ري نامزد آرد آه با عالءالدوله بگرگان فرستد، مجّمزان رسيدند آه محمد آشته بودند، لشك

 را آه ملك خراسان داشت بشكست و خيمه بكنار جيحون زد و )63(خان آمد و آوساآون

آيد، عزيمت لشكر گرگان باطل شد و سنجر از محمد خان حساب گرفت  براه آمو بمرو مي

انيد آمد، گفتند ما جان فداي تو آنيم و سنجر و عالءالدوله پيادگان خويش را گفت شما نتو

 رسيد و بكنار جيحون در مقابل محمد خان یبمرو شد و از مرو لشكر عرض داده بآمو

صف آشيد و چون آب در ميان بود بيكديگر نرسيدند و بزرگان در ميان ايستادند و قرار 

نجر فرستند و تخت نهاده آه زن و فرزند آوساآون را آه در دست محمد خان بودند پيش س

نهند بر لب آب و سنجر بر آنجا نشيند و محمد خان از آن جانب زمين را بوسه نهد، چون 

ها نهادند و سنجر بامرو آمد و اصفهبد در   بخانهیبدين جمله برفت لشكر سنجر پراگنده رو

 را الدوله قارن بمازندران پادشاهي ميكرد و پدر بود با تمكين و حشمت و نجم خدمت او مي

بپادشاهي نفاذ حكمي نبود و از او ناخشنود بود، و شهر گرگان از آشتن اسمعيل در آشوب 

بود و هر اسفهساالري آه سلطان محمد آنجا فرستاد منهزم شدندي چون سنقرچه و جغماق 

و ديگران، در اين مدت يرغش ارغوني را شكسته بودند و او پناه باصفهبد قارن آرد و 

                                                 
 .هستب اين آلمه فقط در . 62
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بد لشكر آراست و بتميشه شد و از آنجا بماميلنك، و لشكر گرگان بتميشه رسيد و اصفه

 و بيجاآالته، آه اين ساعت زيارتگاه هست، آمدند و قارن مصاف برآشيد و آن )64(ببسك

لشكر از آن گذشتند و پيش او آمده، از بامداد تا نماز ديگر حرب آردند و يرغش ارغوني 

 لشكر گرگان بيشتر در آب غرقه شدند و با حشم خويش باصفهبد بود، قارن بيرون شد و

الدوله شهريار بدنبال او بتميشه آمد و خاّصگان و غالمان خويش را بپسر فرستاد اما  حسام

 .هنوز پادشاهي بنام ملك شهريار بود

چون اين فتح برآمد قارن و لشكر روي بگرگان نهادند و يرغش ارغوني را 

 و ملك شهريار در تميشه بيمار شد و فرزندان بگرگان برد و گرگان و آن نواحي بدو سپرد

او پيش او نبودند، نصيحتي آه بايست آردن بكرد، فرمان حّق بدو رسيد، با رحمت خداي 

تعالي شد، پسر او قارن چون خبر يافت بماتم پدر بنشست و از حّد گيالن بهر ديهي و 

تند آه شهرياري عادل شهري و بقعه علويان و قضاة و مشايخ و اعيان بماتم شهريار بنشس

. بود و پادشاهي آامل و دست خواهندگان از او خشنود آه خلق خوش و دست گشوده داشت

 .چنانكه شكر و مدح او در الفاظ همگنان روان بود و بماند

 الدوله قارن بن شهريار ذآر سلطنت نجم
 

الدوله  نجم[الدوله قارن افتاد  الدوله شهريار درگذشت نام ملكي بر نجم چون حسام

قارن هرچند بانواع خصال بايسته شايسته بود در آرم و سخاوت و شجاعت و صرامت اما 

در خاّصگان و ] )65(ور و سايس بود باندك روزگار دست تعّدي با همه درشت خوي و آينه

مقّربان پدر خود دراز آرد، رستم بن سرآهنگ ازديه بژآرم آيسمانان از جمله مقّربان ملك 

ر اين وقت پيرگشته بود، در روزگار پدر تمامت خدمتكاران ملك شهريار شهريار بود و د

از خدمت او برگشته بودند و با پيش قارن شده خالف اين رستم سرآهنگ، و پدر او را 

 نكنم، چون شهريار درگذشت قارن او یسفارش بدو آرده بود و او پذيرفته آه بجاي او بد

آرد و با خود در بند ميداشت، قارن نيز بيمار را بفرمود گرفت هم بگرگان و بند فرمود 

شد از گرگان بياوردند چون بدهانه بالمن رسيد آس بنزديك فرامرز بن مردآويج بن 
                                                 

 .بيسسك: ب، الفآذا در . 64
 .افتادهالف قسمت بين دو قالب از . 65
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وردانشاِه لنگرود فرستاد و گفت ترا پيش بايد آمد، فرامرز پيش او نيارست شدن، چون 

ينه ُبن و نسبتي نداشت چنين بود او را اسفهساالري بود نام او با جعفر بن علي از ديه مو

اما در خدمت او بدرجه بزرگ رسيده بود، با لشكر بدر بندان فرامرز بگذاشت و او با 

ساري آمد، بيماري هرچه صعبتر شد، بعد از آن آه قارن درون تميشه آمد با جعفر بدربند 

جعفر از قلعه بالمن بنشست و خرابي آغاز آرد، لشكر فرامرز او را باز گذاشتند با پيش با

طلبيد، چون فرامرز حال خود و  آمدند، يك يك با پيش اصفهبد قارن ميفرستاد و امان مي

لشكر چنين ديد پيش اصفهبد فرستاد و امان طلبيد آه بخدمت آيم و مالزم باشم، بر اين 

 آيد و اصفهبد یجمله عهد آرد، قارن فرمود تا باجعفر لشكر از آنجا بيرون آرد و باسار

 گفت اگر برادر علي در )66(ي سخت شد، پسر خود رستم را پيش خواندقارن را بيمار

 در اين واليت آسي ترا دست نكشيدي، دانم آه چون من در گذرم بهواي یخراسان نبود

برادر بر تو دست آشند بايد آه تا او بشهرياره آوه رسيدن و از حال ما آگاه شدن تو از اين 

شهرياره آوه را بخواند و براي پسر عهد بستاند  تمامت معارف )67(مردمان پرداخته باشي،

و از اين جهان درگذشت، او را پنهان دفن آردند تا آشكارا نشود و تا قرار گرفتن رستم را 

 .منازعي باديد نيايد

 ذآر ملكت رستم بن قارن
 
چون حال گذشتن قارن آشكارا شد لشكر در جوش آمدند، شيرسوار بن شير اسفار 

آورد و رستم بن قارن باجعفر را با لشكر بحرب شيرسوار   برودبار هجاز قلعه دارا لشكر

 .فرستاد حربي سخت ببود، عاقبت شيرسوار در طاعت رستم آمد

 احوال عالءالدوله علي با او
 

در اين وقت اصفهبد عالءالدوله علي بخدمت سلطان سنجر بود، خبر مرگ پدر 

را معلوم شد پيش او آمد و عالءالدوله شهريار بدو رسيد تعزيه پدر بداشت، سلطان سنجر 

                                                 
 .هستالف اين قسمت فقط در . 66
 .پيشين. 67
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 و دلدهي آرد و برسم ترآان او را شراب داد و تشريف در پوشيد و هم )68(عزيه بدادترا 

در اين وقت خبر وفات برادر قارن بدو رسيد، قارن بن شاه هجرو گفتند باوندي بود پيش 

 بنشست اما مردم عالءالدوله آمد و گفت برادر تو درگذشت و برادرزاده رستم بپادشاهي

شهرياره آوه جمع نشدند و منتظر تواند، اصفهبد عالءالدوله پيش سلطان فرستاد و اجازت 

طلبيد، سلطان اجازت نداد سبب آنكه سلطان رنجور بود، چون رستم بپادشاهي بنشست 

، آه قارن بن شهريار آور آرده بود اما روشنايي بر جاي بود و پوشيده یرستم دابو

 عهد عالءالدوله بود، از آمل با لشكر بسيار بادابويي آمده و بقصر دونكا ميداشت و بر

الّليث لندآي سرآگاه، و لند  بنشست و واليت خود با دست گرفت، اصفهبد لشكر فيروز بن

 )69(بحكم او بود، در رستم عاصي شد، و اصفهبد يزدگرد برادر عالءالدوله را مردم رآونه

و بر او جمع شدند و بهرام بن شهريار آه برادر عالءالدوله بفريفتند تا نزديك خود بردند 

 آوال را بخواند و لشكر داد و )70(بود لشكر جمع آرد، پس رستم بن قارن امير باآالجار

سياوش بن آيكاوس را بسر بهرام فرستاد، چون بهرام از اين حال آگاه شد خواست آه 

ورد و بند آرد بعد از آن لشكر  او را بگرفت و با شهر ساري آ)71(بگريزد با آالجار

برگرفت و بحرب دابو آمد، بسيار حرب آردند، عاقبت دابو بگريخت و رستم بن قارن 

چيرگي يافت، ديگرباره رستم لشكر جمع آرد پيش عّم عالءالدوله فرستاد آه ملك واليت 

و با پدر من بود امروز وليعهد پدر منم، و در اين وقت تحف و هداياي طبرستان جمع آرد 

ها نوشت آه از دست عّم واليت  رسوالن پيش سلطان محمد فرستاد باصفهان و نبشته

نميتوانم داشت آه ميان ما محاربتست و ارباب و اهالي در اين ميانه هالك شدند، چون اين 

حال بر سلطان عرضه آردند ابونصر شرابي را سلطان با انگشتري پيش عالءالدوله 

ه برادرزاده تو پيوسته شكايت تو مينويسد تا قسمت واليت شما فرستاد آه با درگاه آيد آ

نمايم، اصفهبد ابونصر شرابي را يك سال پيش خويش بازگرفت تا ساز سفر مهّيا آرد بعد 

 بخدمت سلطان نهاد و سلطان بشهر اصفهان بود، جمله بزرگان استقبال آردند یاز آن رو

 فردا پيش تخت سليمان شد، او را بنواخت و و او را بكوي جوباره بسرايي فرو آوردند و با
                                                 

 رسم عزا گفت: ب، الفآذا در . 68
 رآوند: ب، الفآذا در . 69
 آاليجار: ب، الفآذا در . 70
 .پيشين. 71
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احوال پرسيد و معروفي را پيش رستم فرستاد آه ترا نيز بخدمت بايد آمد تا ميان شما حكم 

 جواب فرستاد آه من اين ساعت برگ راه ندارم و نتوانم آمد، سلطان در )72(آنيم، رستم

 بحكم از شهرياره آوه طيره شد و منكو برز ويرغش ارغوني را بويمه فرستاد آه او را

بيرون آورند، رستم جمله حشم جمع آرد و بتنگه آليس شد، آنجا بنشست و دفع ميداد تا 

سلطان را باز نمودند، عالءالدوله را بخواند و دلدهي آرد و تشريف داد و گفت ترا ببايد 

ز نام شد و برادرزاده را بيرون آورد، اصفهبد از اصفهان بيامد، چون بآب گرم رسيد فيرو

خادمي از آن سلطان دررسيد باده هزار دينار زر و انگشتري آه خانه برادر بتو ارزاني 

داشتم و تشريف وصلت تا تو مستظهر باشي و جانب ما بهيچ آفريده ندهي، عالءالدوله 

خوشدل شد و در حّق خادم مكرمت آرد و بازگردانيد، از آنجا بويمه شد و فرو آمد، 

گونه احوال با او گفتند و رسوالن رستم آه پيش  ش او آمدند و همهاسفهساالران سلطان پي

ايشان بودند بازگشتند و پيش رستم شدند و احوال عالءالدوله عرض داشتند، رستم گفت 

آار از آن گذشت آه تدبير ما بود، در حال خيمه و خرگاه خويش گسيل آرد بجانب ويمه و 

ردا باميان لشكر شد و اسفهساالران سلطان را در ميان لشكر سلطان سراپرده آشيدند و باف

او روم مردم شهرياره آوه او را بپادشاهي  عالءالدوله بخدمت نشوم آه اگر من بي گفت بي

بنشانند و خانه از من بيفتد، عالءالدوله گفت من نيز بيايم و خالف سلطان هرگز روا ندارم، 

ها شده اّال آجمج بن غازي با صد  مردم او دلتنگ شدند و هرآس دستوري خواستند با خانه

زاده  مرد خويشاوند، آج ارسالن در خدمت عالءالدوله بشد و حسن بن آيكاوس آه عّم

اصفهبد بود دستوري خواست و براه الرجان بشد، اصفهبد پيش از رستم بسلطان رسيد و 

، بعِد اند رستم بعد از او در شهر آمد، سلطان او را نيكو داشت و در حّق او مراعات فرمود

روز رستم بيمار شد نيك و سبب آن بود آه خاتون خواهر سلطان زن پدر او بود و 

مازندران بايست او را، دانست آه او بدو نشايد داد، بعالءالدوله رغبت آرد، او را زهر 

                                                 
مين حكايت از اينجا ببعد بجاي رستم پيوسته وستم آمده در ضمن هب و الف در هر دو نسخه . 72

در صورتيكه در هر دو مورد مقصود يك شخص واحد بيشتر نيست، ما براي آنكه اشتباهي براي 
خواننده دست ندهد در بقيه حكايت هم همچنان نام اين شخص را رستم آورديم، يا خطا از آاتب 

 در آن ايام در تلفظ جاري مردم بين رستم و وستم است در دو شكل ضبط آردن اين نام و يا آنكه
فرقي نبوده، ظاهرًا وستم شكل ديگري باشد از گستهم آه علمي ديگر از اعالم فارسي قديم است و 

 .از جهت ترآيب با رستم و روستهم تفاوت دارد
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فرمود داد، رستم باصفهان فرمان يافت و جمله لشكر شهرياره آوه با خدمت عالءالدوله 

بفرستاد خزانه و چهارپايان و هرچه از آن او بود برگرفت و گفت مرا بر آمدند و سلطان 

 .او دعويها بود بكاوين خواهر و عالءالدوله هيچ التفات بترآت او نكرد

 

 )73(ذآر عالءالدوله علّي بن شهريار و مدت ملك او
 

 را وقت رسيد سلطان پيش عالءالدوله بزرگان را بتعزيت )74(چون فخرالملوك

پنهان اصفهبد را موّآل باز آرد و اصفهبد از اين حال آگاه شد و بترسيد آه بسيار فرستاد و 

ها در آن تاريخ برانداخته بود، چون خانه صدقه پادشاه عرب و خانه سرخاِب لرستان  خانه

و اتابك پارس و خانه اميرداد حبشي، و بعهد نا استوار بود، اصفهبد روزي آزمون را 

 شهر بيرون شود، حالي خبر بسلطان بردند و بدهليز بنشاندند و بنشست ببهانه صيد تا از

تدبير آن آرد آه او را محبوس آند، در حال قولنج بگرفت، و او را رها فرمود آرد، با 

وثاق فرستاد، تني چند از شهرياره آوه آه در حّق عالءالدوله بديها آرده بودند و بر او 

هير اوالنمه ز سياوش وناماور آشيب و با)75( بنالدوله ترك و ورنج ايمن نبودند چون عين

آه مادر رستم خواهرزاده او بود و قلعه آوزا و آيسليان و روهين بپادشاه ابوجعفر داماد او 

هاي مازندران در دست ماست  سپرده بود، اين جماعت پيش سلطان شدند و گفتند جمله قلعه

آه خدمت عالءالدوله را آنيم، اگر لشكردهي براي تو مستخلص آنيم، ماراروي آن نيست 

سلطان را سخن ايشان موافق آمد دو امير را آه يرنقش َزآي و منكوبرز گفتند با ايشان 

 را با یالدين بّزاز بفرستاد، بازهير هنوز بخوار نرسيده بود آه فرمان يافت و قاضي رآن

سيدند، و چون خبر ها نگاه داشتن، همه بسمنان بيكديگر ر ايشان فرستاده بود براي مال قعله

 آمد یوفات رستم بشهرياره آوه رسيد اصفهبد ببندار آالده بود، از آنجا خروج آرد و بسار

و بپادشاهي بنشست و لشكر بر او جمع شد و فرامرز بن رستم برادر زاده عالءالدوله درو 

                                                 
 ذآر سلطنت عالءالدوله علي بن شهريار و احوال برادران و«: چنين استب اين عنوان در . 73

 .»برادرزادگان
رستم، و هر دو يكيست زيرا آه رستم بن قارن بن شهريار بلقب فخرالملوك ملّقب بوده : بدر . 74
 ).33رجوع شود بسطر آخر ص (
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عصيان آرد و آهستان بدست گرفت و ميان ايشان حربها و خصومتها رفت تا اصفهبد 

ام و آنچه ميكنم براي او   دعوي آرد آه من اسفهساالر و برادر و خويش عالءالدولهبهرام

ميكنم، مردم فرامرز پيش او آمدند و فرامرز منهزم شد و اين حال عالءالدوله را معلوم 

شد، دلتنگ گشت، گفت فرامرز را نديدم ندانم چگونه است اما بهرام منافقست و انديشه 

عتمدان خويش را بخواند و هر يك را جداگانه بشهرياره آوه فرستاد ميكنم آار بزيان آرد، م

آه خويشاوندان او در قلعه بودند بسيار چون محمِد حسنان و حسين طّباخ و اسفنديار 

 و محمد امير، و روايج را پيش برادرزاده خويش فرامرز فرستاد و نصيحت آرد )76(باري

تا غدر نكنند و خانه ما نبرند و محمد بن آه خانه نگاه دارد و پيش لشكر سلطان نيايد 

اسفهساالر آواليج را پيش بهرام فرستاد و اول گفت تابنداني آه بهرام با ما چگونه است و 

آنچه ميشنويم آه ميگويد واليت براي برادر ميدارم راست ميگويد البته با او هيچ در ميان 

 شوند و آيند آه آسي نتواند ننهد و نگويد، هر يك را براهي ديگر فرستاد و گفت چنان

دانست، همه بمازندران رسيدند محمد امير آه پيش برادرزاده فرستاده بود چون رسيد آن 

وثيقت و تجربت هرچه  انديشي بي عاقبت را در بند آرده بود، بهرام از غايت ابلهي و بي

 مرا پيش آيد برادر پيغام داده بود با بهرام بگفت آه برادر ميگويد غم من نخورد آه هرچه

 و پيش ترآان نيايي و اهل یها را نگاه دار شايد چندانكه خانه در دست تو باشد، زنهار قلعه

واليت را تيمار داري تا ترا ترآان باز نگذارند و احتياط آني، اصفهبد بهرام چون پيغام 

مشورت او  برادر شنيد برخاست و در سراي شد و او را خواهري بود آه هيچ آار بي

دي، آنچه شنيده بود با او بگفت، خواهر جواب داد آه اين همه محالست، برادر گفت نكر

 یترا با ترآان حرب آن براي آن ميگويد تا همچنانكه بعهد فخرالملوك فرستادند او را برا

تو بفرستند و صالح خويش در اين ميداند، اصفهبد پيغام برادر جمله سخت آرد و بسمنان 

فرمايد، قاضي بّزازي اين نامه بمهر آرد  د آه برادر مرا چنين ميپيش قطب بّزازي فرستا

و گسيل فرمود، سلطان چون نامه بخواند بفرستاد و يرغش ارغوني را بخواند و نامه بر او 

گردد، اگر فرمان  فرمود خواند، يرغش ارغوني گفت همه راست نبشته است و از اين نمي

گيرم و قاضي بّزازي و يرنقش و منكوبرز براه هاي واليت با دست  باشد من بشوم و قلعه
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آنيِم هزارگري درآمدند و منكوبرز از آنجا بساري آمد و بهرام باالي درويشان باللمك شد 

 شهر يوشن بكيله خواران بخانه خويش بنشست و لشكر جمع )77(و لشكرگاه آرد و وستم بن

 منكوبرز آمدند و آردان القسم ايزاباد پيش آرد و اميرمهدي لفور و ابوالفضل بن ابي

مياندرود و ترآان جمله بمنكوبرز پيوستند و امير با آالجاِر آوال بيامد، او را لشكر دادند و 

بكيله خواران فرستادند، وستم بن شهر يوشن در بيشه شد، امير آوال با ترآي چند پيش او 

و شويم، اين ساعت شد، او را بديد و عهد آردند آه چون عالءالدوله بمازندران آيد پيش ا

ترآان را رنجه مدار و بساري تاختن مياور، بخانه خود ايمن فرو نشين، وستم بر اين قرار 

خواران مستخلص  نامه نبشتند آه قلعه آيله نهاد و پيش منكوبرز آمد و پيش سلطان فتح

را بايد عالءالدوله  ايم، يرغش ارغوني گفت سلطان را آه اگر ترا واليت طبرستان مي آرده

بند بايد نهاد و محبوس بايد آرد تا من بشوم و آن واليت بستانم، سلطان اصفهبد را 

بازداشت و برادر آهين يزدگرد نام با او بود و عالءالدوله گفت آه من غم خويش نميخورم 

مرا غم يزدگرد است آه بسبب من در رنجست، يرغش وداع آرده از پيش سلطان بيرون 

ان روز خناق گرفت و بمرد و در اين وقت سلطان هم رنجور شد آه بمازندران شود هم

بود، بعد ده روز او نيز درگذشت و خبر بمنكور برز رسيد لشكر برگرفت و روي بعراق 

نهاد، چون بتنگه آوال رسيد مردمان آگاه شدند و شهر آشوِب سوته آالته گفتند مردي 

ت و آمين آرد چون خزانه و سپاهي بزرگ بود با اتباع خويش بيامد و تنگه آوال بگرف

اشتران برسيدند آمين بگشود و هرچه ترآان جمع آرده بودند جمله بازگرفت، منكور برز 

متحّير بماند و نگذاشت آه بيرون شود، امير ابواسحق و بوالفضل را بخواند و گفت اين 

ير مردمان را بگويد آه هرچه ما را بود جمله بردند دست از ما بدارند تا بشويم، ام

ابواسحق و بوالفضل در پيش ايستادند و گفتند او را راه دهند تا برود آه بعد از اين باز پس 

نيايد، منكور برز چون بشهر اصفهان رسيد محمود بن محمد را بسلطاني نشانده بودند و 

سنجر بخراسان نوبت سلطنت زد بعِد مرگ برادر و چون محمد بنزع رسيد پيش برادر 

ند آه دنيا با آسي وفا نكرد، من برادر از دنيا ميروم با فرزندان من همان نامه نبشت آه بدا

ام و لشكر عرب و عجم و ايران و توران بتو گذاشتم و هرآس را يك  آن آه با تو آرده

                                                 
 .يعني وستم نه رستم در جميع مواضعب و الف آذا صريحًا در . 77



    info.tabarestan.www            49 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

 مالحده مشغول )78(ساله و دوساله نان داده و فرموده تا بمحاصره قالع و مواضع و آآام

آه پديد آردم برندارد و هر وقت آه يكي را از آن جمله باشند، بايد آه هيچ را از آنجا 

افشاند تا من از تو خشنود  مستخلص آنند خاك آن موضع ميفرستد و بر سر تربت من مي

باشم، و ديگر وصيّتها در آن نامه، ما از آنكه بس معروفست آن و بهمه آس رسيده باشد 

ءالدوله را بخواند دلدهي آرد ننبشتيم، چون محمود بر تخت نشست بفرستاد و اصفهبد عال

و در آنار گرفت و بوسه بر روي او داد و گفت پدرم با تو نيكو نكرد و عّمه را با او سپرد 

و اجازت داد آه با خانه رود، و اصفهبد از اصفهان روي بطبرستان نهاد و فرامرز بن 

داد و با وردانشاه لنگرودي را سلطان گرفته در بند داشت، او را بازگرفت و خالص 

خويشتن بياورد، چون بخوار رسيد از گيل و ديلم و آوهي دو هزار مرد پيش او آمدند و 

فرامرز برادر زاده عالءالدوله از بهرام گريخته بسمنان آمده بود، چون اصفهبد او را بديد 

بنواخت و بجاي فرزندان پديد آرد و از آنجا با ويمه آمد و فرامرز لنگرودي را تشريف داد 

نگرود باز فرستاد، بهرام چون آگاهي يافت آه برادر آمد لشكر جمع آرد و بديه َورَن آمد بل

 اصفهبد بقلعه آوزا معتمدان فرستاد و با منصور را گفت قلعه بما تسليم )79(بشورما دشت،

آند با منصور محمد چنارهي و حسن طّباخ و بازهيراتيج و خواجه النداي مجوسي را 

ها خواستند، اصفهبد حاجات ايشان روا آرد و بيست مرد را از بخدمت فرستاد و مراد

آسان خويش با ايشان بفرستاد تا قلعه تسليم آنند، چون قاصدان با قلعه رسيدند بهرام پادشاه 

باجعفر را فرستاده بود و دل منصور بگردانيده، آسان اصفهبد را در قلعه نگذاشت و 

م شد آه اصفهبد برسيد قاصد فرستاد و گفت آه جواب باز داد، ابواسحق لفور را چون معلو

ام و مال و جان فداي تو خواهم آرد و بسيچه رود نشستم، اصفهبد  دو هزار مرد جمع آرده

سواته [از اين جانب بيامده با بنده آنچه بايد آرد آند اصفهبد روي بدو نهاد، چون بكالبي 

ال و قبيله پيش اصفهبد آمد و او رسيد اسفارنگيج بن آالجار مردي بزرگ بسيار م] )80(آوه

را بخانه خويش برد و ميزباني و پيشكش آرد و با جمله فرزندان و خويشان بخدمت او 
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 آالده برد، امير ابواسحق پيش )81(پيوست و همه را بملك عالءالدوله سپرد و او را بياوس

و دوازده از خدمت آمد و زمين بوسه آرد و اين روز اول ماه فروردين بود سال بر پانصد 

امير ابواسحق جمله لشكر را علوفه داد و . هجرت صاحب شريعت عليه الّصلوة والّسلم

پيش الرجان مرزبان ابوالحسام فرستادند، شيرزاد نام پسر را با همه لشكر پيش اصفهبد 

رود با پانصد مرد بخدمت امد و اصفهبد آيخسرو آه بآمل  فرستاد و امير با حرِب گرماب

 اميرشهنشاه آه قعله دارا داشت لشكري را آه داشتند بخدمت فرستادند و مقيم بود و

الدوله آه شحنه آمل بود با مردم خويش باصفهبد پيوست و اصفهبد شهردار آه عّم  سنان

زاده ملك بود بخدمت آمد با جمعي انبوه و پسر اصفهبد زيار لپور علي ناماور نام هواي 

را آه معتمد او بود پيش او فرستاد و او را دلدهي آرد بهرام داشت، اصفهبْد علي جوستاني 

بوس يافت، اصفهبد خانه پدر بدو ارزاني داشت، و  و بخدمت آورد بمصّلي ترجي دست

بجهت باآالجار آوالدل مشغول بود، محمد آواليج را پيش خويش خواند و گفت نه تو گفتي 

ديث بود از آن با آالجار آه با آالجار دوستدار تست مگر دروغ گفتي، چون در اين ح

قاصدي در رسيد آه من آمدم، اصفهبد با باول آنار آمد و با هاشم علوي را آه نقيب بود و 

دهخدا ابوالحسن را آه وزير بود باستقبال او فرستاد، با آالجار با شهر آشوِب ايزا باد و 

ادشاهي و پسران الدوله بود بخدمت رسيد با همه ساز و آلت پ  آه از آٍن حسام)82(غالماني

ابوالقسم مامطير خورشيد و سهراب و شيرزاد و قارن بخدمت آمدند، اصفهبد بموسي آالته 

لشكرگاه آرد و بهرام از َوِرن لشكر برگرفت و براه آيسليان بآرم آورد و عزم مصاف 

القسم ايزاباد و  آرد، چون عالءالدوله را معلوم شد آوچ آرد با چمنو آمد بوالفضل بن ابي

مگير بن اسفارنگيج ايزاباد بدو پيوسستند و از آِن رستم دابو اسفهساالري فرستاد با وش

جمله مردم او، با هاشم علوي علم نجوم دانستي، اصفهبد را گفت امروز مصاف ميبايي داد 

آه مسعود روز است، اصفهبد صفهاي لشكر بياراست و همچنين آراسته پيش لشكر بهرام 

دند بيشتر لشكر با خدمت عالءالدوله آمدند و بهرام شكسته شد و شدند و چون بهمديگر رسي

روي بقلعه آيسليان نهاد و هرچه او را بود بتاراج بردند و اصفهبد بآرام بر تخت نشست و 

جمله بزرگان را بخواند و گفت مرا با هيچ خلق آيني نيست، هر آه را مراديست عرض 
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بزرگان خدمت آردند و گفتند ما همه آن دارند آه مقصود همه نزديك ما رواست، جمله 

آنيم آه فرمان تو باشد، و جمله را تشريف و اقطاع داد و وستم بن شهر يوشِن آيله خواران 

محبوسان همه را از بند خالص داد، بهرام . را آه عّمزادده ملك بود بهرام ببند داشت

 خواران شد، بعد از آن بگريخت، پس ايشان را دلدهي آرد و خلعت داد و با خانه خود آيله

امراي طبرستان همه را دلداري فرمود، امير شهنشاه و امير با حرب گرمابه رود را 

تشريف داد و گسيل آرد و پسر الرجان مرزبان شيرزاد را خلعت داد و روانه فرمود و 

اسفهساالر دابورا همچنين و پيش دابو دلدهي فرمود نبشت و اصفهبد آيخسرو را همچنين 

و تشريف داد و گسيل آرد و بعد از آن اصفهبد باليشكوه شد و آندن و سوختن خلعت 

الحسن بن محمد آه معروفست  فرمود و دويست و سيصد مرد را بكشتند از آِن محمد بن

باصفهبد محمد حسنان، چون بيچاره شد پسر را بنوا پيش اصفهبد فرستاد و گفت گناه آارم، 

اي ملك بخدمت حاصل گردانم، اين ساعت پسر را اگر ملك عفو فرمايد نيك آنم و رض

ادبي آه آردم بخدمت نميتوانم آمد تا اول خدمتي نكنم آه  بخدمت فرستادم و از خجالت بي

آور نام  بوس يابم، اصفهبد پسر را آه نام پيش ملك محّلي دارد و بعد از آن شرف دست دست

 اسفهساالري اختيار آرد لشكرزاد بود بنوا قبول آرد و باز گرديد، برودبار شهر آمل آمد،

نام، باوندي معروف، و سدن رستاق بدو سپرد و فرمود آه پادشاه مرزبان را بخدمت 

فرستاد و اگر بمراد و رغبت بخدمت نيارد بقهر گسيل آند، چون بتميشه آمد پيغام اصفهبد 

ا آه پيش حسن پادشاه مرزبان گفت او ساز خويش آرد و روي بخدمت نهاد و ابوطاهر ر

آدخداي بهرام بود گرفته پيش اصفهبد آورد، پادشاه حسن مرزبان را دلدهي آرد و گفت آه 

عدل و انصاف آند و بخالف آنكه بعهد پدران ما بود با رعيت و زيردستان روند آه ما را 

با خداي نذرست بعدل فرمودن، و او را خلعت داد و منشور فرمود برقرار قديم بپادشاه 

 را با )83( او مسّلم داشت و گسيل آرد و رستم خورشيد و داراي سرسبمرزباني و نان

خارق نام ترآي آه حاجب اصفهبد بود گسيل آرد و فرمود آه بقلعه آوزا شوند و آوتوال 

را بزير آورند، بحكم فرمان آنجا شدند و آوتوال بزير آمده و قلعه بايشان سپرد، رستم 

را با پيش ملك آوردند تا هم در مقارن رودبار آمل خورشيد را بقلعه بنشاندند و با منصور 
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قاصدي رسيد آه فرامرز برادرزاده اصفهبد با عّم بهرام ساخته است، چون آار آمل و آجو 

و رويان راست داشت بپايان قلعه آيسليان شد و منجنيقها راست فرمود و دو ماه آنجا 

 نام را از ديه سنور )84( بمكوتنشسته بود، برادر بهرام زينهار خواست و امان طلبيد شير

 بكوتوالي بفرستاد و بر اين عهد و قرار از پايان قلعه دور شد، بعد يك ماه )85(هزارگري

 شيربمكوت یبهرام شيربمكوت را بقلعه فرمود آشت و خبر باصفهبد رسيد دلتنگ شد برا

شت، و آه با او در همه سفر بود و سوگند خورد آه بعوض شير بمكوت او را بفرمايم آ

اصفهبد شاه غازي رستم بن علي پسرش هنوز آودك بود، باآالجار بن باجعفر آواليج را 

باتابكي او پديد آرد آه مردي روزگار يافته و نيكو تدبير و صايب انديشه بود و بر دولت 

او حقوق نعمت داشت و اصفهبد را بر او اعتماد بود و فرمود تا بپايان قلعه آيسليان شوند 

اشند تا مستخلص آنند، باآالجار در خدمت اصفهبد رستم آنجا شد و چنان فرو و آنجا ب

گرفت قلعه را آه هيچ آفريده شد و آمد نتوانست آرد و بجايي رسانيد آه آار بر بهرام 

صعب شد، خواهري داشت از مادر پدر خويش پيش اصفهبد فرستاد تا در پاي اصفهبد افتد 

صفهبد در روي افتاد و بوسه بر پاي نهاد و گريه و و عفو طلبد، خواهر بيامد و پيش ا

زاري آرد و فرمود تا لشكر از آنجا برخيزند و بهرام بيرون آمد آه بپيش برادر ميشوم و 

شهر يوشن والش و حسن بندرانيج را دليل گرفت و قلعه بمعتمدان خويش سپرد و او 

 . بود بدو پيوستیهر ربرودبار آارمزد برفت و بدماوند بيرون شد و سلطان محمود بش

و در اين تاريخ سلطان سنجر اميرانررا با لشكر بگرگان فرستاده بود، محمود از 

اين خبر يافت امير علي بار را با شصت هزار سوار بفرستاد آه انررا از گرگان بيرون 

د آنند و باصفهبد مثال نوشتند تا بعلي بار پيوندد، مردم طبرستان اصفهبد را گفتند ترا نباي

شد، مشورت ايشان نشنوند و برادر زاده خويش را آه فرامرز نام بود با پانصد گيل و 

ديگر حشم طبرستان بفرستاد، چون ايشان بعلي بار رسيدند انر خود گريخته بود و 

اصفهبد بدرويشان با خويشان نشسته بود، علي بار چون اصفهبد پيش او نشد با او تغّير و 

سلطان سعايت آرد و بنوشت آه او از اطاعت بيرونست و اآراه در دل گرفت و پيش 

پيش من نيامد و بفرمان مباالت نكرد، فرامرز را آه برادر زاده او بود بفريفت و گفت 
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مرا بشهرياره آوه بومداني آن و آنجا بر تا واليت بتو دهم و ترا پادشاه گردانم، فرامرز 

ف اصفهبد ظاهر گردانيد و از غروری آه در سر داشت دمدمه او قبول آرد و خال

مردآويج آه سرخيل پانصد گيل بود از او برگرديد با پيش اصفهبد آمد و حشم شهرياره 

آوه جمله فرامرز را بگذاشتند، اصفهبد از درويشان با فريم شد و علي بار بسلطان نبشت 

پنجاه آه بهرام را آه در خدمتست مردم بدهد و براه دماوند بفرستد تا من از اين جانب 

هزار درآيم، سلطان بهرام را گسيل آرد، براه ويمه و آليس درون آمدند و هنوز قلعه 

آيسليان از آن اصفهبد بهرام بود و اميرعلي بار بتميشه درون آمد و هر دو لشكر 

بهمديگر پيوستند و واليت را ببهرام و فرامرز تسليم آردند، اصفهبد با حشم خويش بسوته 

 و بهرام و فرامرز بكوشكه ُبن رسيدند از ميان لشكر سلطاْن محمِد بار مسجد آمد و علي

بغرا و اسفندياِر بغرا پيش اصفهبد آمدند آه در اصفهان او را خدمتها آرده بودند و 

آني، بهرزه واليت را خراب و  هواخواهي او در دل داشتند و گفتند اين چيست آه تو مي

 سلطان با تو دارد عصيان پيش گرفتي، خويشتن را آواره آردی و با چندان حّق آه

آنم و در دل من نيست آه ميان من و سلطان عهد است و  اصفهبد گفت من عصيان نمي

عّمه او در خانه من، خالف عهد هرگز روا ندارم بيش از آن نيست آه علي بار مرا 

زاده را برگي من نتوانستم شد آه هنوز يكسال نيست تا بخانه رسيدم، برادر  خواند، از بي

با حشم پيش او فرستادم با من اين همه بوالعجبي دربار گرفت، من خود پيش سلطان شوم 

تا سخن او محال شود و معلوم گردد آه آنچه از او در راه آمد نه از شفقت و مصلحت 

بود و ايشان را گسيل آرد تا با لشكرگاه خويش شوند و جمله باوندان و بزرگان را آه با 

خويش خواند و قارن بن شاِه خسرو را آه نقيب سّالر او بود با اصفهبد او بودند پيش 

عهد بود باز آرد و گفت شما با فريم شويد و آنجا بنشينيد و شهردار بن وستم  رستم آه ولي

و ايزد نداد بن آوشار عّم زادگان او بودند و حسن بن آيكاوس با برادران حسين و 

د آه همه فرمان حسن برند و بهشريار آوه ابواسحق و ابوجعفر و انوشروان فرمو

باسفهساالري پديد آرد و وستم بن قارن را بكيسمانان فرستاد و گفت آنجا بنشين و مرزبان 

الّليث را  بن زّرين آمر آه مقّدم باوندان بود و پسر او دارا و وستم و لشكري و علّي بن

ند در آن جايگاه و رستم بلشكرگاه گذاشت و آن روز هزار و چهارصد مرد باوند بشمرد

بن سرآهنگ را آه مقّدم آيسمانان بود باآالجار با جعفر آه مهتر لورجانوند بود و رستم 
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الحسين و اسفنديار بن شوزيل اين جماعت  جعفر و حسن بن ناموآوش و رستم بن بن ابي

ند و لورجان وندان بودند همه مردان مرد و معروف، فرمود تا فرمان باآالجار با جعفر بر

از قبيله قارنوندان ابواسحق مهدِي لفورونامآور بن زيار و فادوسبان بن آينخواز و 

القسم و رستم بن  گرشاسف و آينخواز و وشمگير بن اسفارنگيج و ابوالفضل بن ابي

فادوسبان و شهر آشوب بن فادسبان و بختيار و بهمن را آه همه معارف و امرا بودند 

گر باشند و موافقت آنند تا من بساري شوم و شما را فرمايم فرمود آه بلشكرگاه با يكدي

بايد آرد و از حشم آج ارسالن آجمج بن غازي را برگرفت و روي بساري نهاد و  چه مي

بخانه خويش آه عّمه سلطان در آنجا بود شد و بنشست، علي بار چون بدانست بازگرديد 

فرستادند آه ما همه بندگانيم فرمان باساري آمد و جمله امرا بدرگاه آمدند و پيش خاتون 

چيست، خاتون فرستاد آه او پيش سلطان خواهد شد و او را شما از سلطان نفرت ميدهيد، 

امرا فرامرز و بهرام را بخواندند و مثالهای ايشان بازگرفتند و درون فرستاده، اصفهبد 

فتند شما را خدمت جمله مثالها بدريد و در آب فرمود شست، و امرا فرامرز و بهرام را گ

ها دهد، ايشان گفتند ما با او آن نكرديم آه پيش توانيم شد، ما را  بايد آرد تا نان اصفهبد مي

بار چون اصفهبد با ميان آمد غافل  پيش سلطان بريد تا ما را سلطان باو سپارد، لشكر علي

 و صد و آمدند، مردم شهريار آوه و ايزآباد هر شب بلشكرگاه آمدندي هر جاي فرو مي

دويست اسب بگرفتندی، ترآان پيش اصفهبد آمدند آه اگر چنين خواهد بود ما همه پيش 

سلطان خواهيم شد، بفرمايد تا دست آشيده دارند چندانكه ما بگذريم آه آسي را از ما 

رنجي نيست، اصفهبد منادي فرمود آه بعد از اين جنس آن نكنند، دو برادر بودند در 

علّي بن ابراهيم و حسن بن ابراهيم و معلوم نبود آه اصفهبد منادي شهرياره آوه عّيار 

فرمود، چون لشكر برودبار آرم رسيدند و شب درآمد محمِد بغرا و اسفنديار بغرا دواسب 

داشتند زرده و آميت تازي و هراسبي پانصد دينار خريده بودند، آن شب آن دو برادر 

اشت تا بامداد بخيمه اصفهبد آمدند و عرض اسبان از طويله بدزديدند آه هيچكس خبر ند

داشتند آه دوش هر دو اسب ما جبرئيل بآسمان برد و در جهان آسي چنين آار نتواند 

آرد، دست ما و دامن خدمت تو، اگر بخرواْر زر و جوهر دهي قبول نكنيم، اصفهبد 

 آند، گفت وشمگير بن اسفارنگيج را از اميران ايزآباد بخواند و گفت اين آار آدام آس

مردم ايزآباد همه با من بودند دوش اّال دوتن علّي ابراهيمان و حسن ابراهيمان، بفرمود تا 
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اند، اصفهبد رآابداري را از  هر دو را پيش آورند وشمگير گفت ايشان پيش شهر آشوب

آِن خود پيش شهرآشوب فرستاد و گفت ميخواهم اين ساعت اسب پيش من فرستي، و از 

ه هر دو اسب آوردند، محمد بغرا و برادر هر دو خدمت گفتند و اقرار داده آنجا برنخاست

آه مردي اهل طبرستان را مسّلمست، و اصفهبد از آرم آوچ آرد با سرتنگه آوال شد، 

القول را پيش بهرام و فرامرز فرستاد و گفت  دعويدار بن سهراب مردي پير و مقبول

د و همچنان بخانه بنشينند آه حرمت شما آسي  و دست از بوالعجبي بدارن)86(بسيار مطنند

ايد تا من بشوم و چنانكه ببايد آار بسازم و بجهت  ندارد بدرگاه سلطان، و اينجا آزموده

سخن آن پير نشنيدند و تا بشهر ري شدند پيش سلطان محمود، چون . شما نان پديد آنم

 نبايستي آمد تو ما را اصفهبد بسلطان رسيد او را در آنار گرفت و عذرها خواست و گفت

بمحّل پدری، و بهرام و فرامرز را بفرمود آه پيش اصفهبد آمر طاعت و خدمت بندند و 

موّآل باز آرد بهرام را تا همانجا قلعه آيسليان با اصفهبد سپرد، بعد ده روز اصفهبد را با 

 براه تشريف پادشاهانه گسيل آرد سيزدهم روز اصفهبد با ساري رسيد، بهرام و فرامرز

الرجان بيامدند آه جاولي بشهر آمل شحنه بود، فرامرز قاصد فرستاد و از اصفهبد 

انگشتری خواست، اصفهبد او را عفو آرد و انگشتري فرستاد و با خدمت آمد، بهرام از 

آمل ديگرباره با ری شد و با اسمعيليان مالحده ساختگي آرد و گفت شما را واليت و مال 

 را بكشيد، ايشان او را جواب باز دادند و قبول نكردند، ديگر بار بدهم اگر عالءالدوله

پيش سلطان تظّلم آرد، فرمود آه اگر نان بايد خدمت برادر بايي آرد و پيش او شد، چون 

سلطان سنجر، و ميان محمود و سلطان  از هر دو نوميد ببود روی بخراسان نهاد پيش

بنظم آه ساختند نبشته است، سنجر با جمله خالف افتاده بود چنانكه شرح آن بسنجرنامه 

حشم از غور و بهرامشاه غزنين واتسز خوارزمشاه و خانان سمرقند روي بعراق نهاد و 

بايي آه بما پيوندي با حشم طبرستان، اصفهبد بحكم آنكه  پيش اصفهبد فرستاد آه تو نيز مي

والن همدان بهمديگر با محمود عهد داشت تكاسل آرد و نشد تا سنجر و محمود بهفتاد پ

افتادند و مصاف داده، سنجر محمود را بشكست و باز گرديد آه بمرو شود بدارالملك 

خويش، ابوبكر نامي خادمي را پيش اصفهبد فرستاد آه در مصاف عراق با ما نبودي 
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ي، اصفهبد گفت من رنجورم و بپاي نقرس دارم، فرزند رستم را بخدمت يميبايد بخراسان آ

ليعهد منست، و هنوز رستم آودك بود بفرمود تا ساِز سفر او آنند و از پريم او فرستم آه و

 دشت بوداع پسر بشد و بازگرديد و بشهر ساري آمد و آن سال )87(را گسيل آرد و تا بباسه

ها چنان بياد نداشتند، اصفهبد رستم ببسطام  در خراسان زمستاني صعب بود آه سال

ز و سهراب ابوالقاسم و خرشيد بن آهستون با صد مرد بسلطان رسيد با آالجار و فرامر

 و آافرشاه گيل، اين جماعت لباوند و عّمزادگان در خدمت رستم بودند و لهراسف گيِل آم

چهار ماه در نيشابور بماندند آه دل سنجر خوش نشد و بهرام بدفعلي و شكايت ميكرد پيش 

الدين لقب  ا پيش پدر فرستاد و شمسسلطان تا سنجر اصفهبد را بر سر اآراه از نيشابور ب

را آه آدخداي اُنربود با او بفرستاد و فرمود آه اصفهبد را بهمه حال بخدمت بايد آمد، 

اصفهبد گفت اگر من سلطان را بخدمت شايم بهرام را با پيش من بايد فرستاد، بر اين 

 یيت براالدين برفت، سلطان را خوش نيامد و خشم زيادت شد، منشور وال جواب شمس

بهرام بفرمود و محمد حبشي و اميرزنگي و قيترمش و محمد مزيدي را با او گسيل آرد و 

آبود جامه و گرشاسف بن جهشيار گلپايگاني را آه فخرالدوله خواندند و فرامرز بن 

مردآويج لنگرودي را فرمود آه با اين لشكر باشند، بيست هزار مرد بگرگان جمع شدند و 

د رسيدند و لشكرگاه بناروالي آوردند، اصفهبد حشم خويش جمع آرد و از آنجا باسترابا

تر،  تر برادر است و او حّق روي بتميشه نهاد، مردم مخالفت پيش گرفتند و گفتند بهرام مهم

 بود آه خانه بتميشه داشت یو زمستان صعب بود و در ميان لشكر بهرام عمر اننج نام مرد

 داشت اسمعيلي و محمد یرو اسفهسّالر عالءالدوله برادرو راه دان بود و قارن بن شاه خس

حبشي هم اسمعيلي و ملحد بود، قارن برادر خويش را بر سر راه تشي خندق بنشاند، 

تعّصب مذهب ابوجعفر نام برادر قارن را برآن داشت آه پيش محمد حبشي فرستاد آه من 

 ملحد برسولي پيش اصفهبد هم بمذهب توام و بر اين راه نشستم و برادر زاده علي حميد

فرستاده بود محمد حبشي، و او غافل نشسته بود، عمر اننج را محمد حبشي بخواند و گفت 

پوش بياراستند و  ما را بشب بدين راه تواني برد، گفت بلي توانم، سه هزار مرد جوشن

قي لشكر بهرام در پيش ايستاد و عمر دليل بود، لشكر روز را بپنجاه هزار رسيده بودند ماب
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راسته نهاده آروي بتميشه نهادند و حرب آردند، اصفهبد غافل متحّير بماند، گفت واليت 

خير نباشد آه مسلمانان آواره شوند، ابراهيم يوسفان را خواند و دو اسب اختيار فرمود، داد 

و گفت همين ساعت بساري بايد آه رسي و معلوم آني تا مردم از پيش برخيزند، چون 

وسفان رسيد لشكر تاختني پيش رسيده بودند و غارت و ناشايسته آرده، و نماز ابراهيم ي

شام بازگرديد و با ديه چارمان آمد، اصفهبد خبر نداشت، تميشه باصفهبد مرزبان و پسران 

او سپرد و حسن پادشاه مرزبان را با خويشتن ببرد، آن شب ميتاخت تا بمهروان رسيد و 

چهر و ممالن و سهراب گردان را آه با بهرام بودند گرفته بجوانب تاختن فرمود برد، منو

آوردند و تدبير ساختند آه بچارمان بسر لشكر بهرام شوند، مردم اصفهبد موافقت ننمودند و 

هاي خويش شده، لشكر انزان و پنجاه هزار و مرزباني و  او را باز گذاشتند با خانه

 رستاق با پسران اصفهبد آيخسرو و سرانشاور و سعيد ويه با او نيفتادند و حشم سدن

آنيخواز و وستم و برادران پيش بهرام شدند، هرچه حشم باُول آنار و نواحي آمل بودند با 

اصفهبد مانده بودند، روي بساري نهاد و آنجا بنشست و محمد حبشي لشكر خويش بتميشه 

زاد باوند بتميشه برد، اصفهبد مرزبان از تميشه بيرون شد و با لنگرود افتاد، امير لشكر

بماند، آسي را پيش رستم بن دارا فرستاد بپنجاه هزار آه من متحّير بماندم و از جوانب 

لشكر روي بمن نهادند، مرا دريابد آه تميشه از دست بخواهد رفت، رستم دارا برادر زاده 

دند اصفهبد با برادر بهمن و اتباع خويش بتميشه شدند، همه جوانب لشكر بود، بر ايشان ز

 را آنجا بگذاشتند و یو درون شده، مردم تميشه مستظهر شدند، چون ترآان بدانستند امير

محمد حبشي بمهروان ببهرام پيوست و بشش گنبد لشكرگاه آردند و بامدادان مصاف داده 

بساري آمدند و نماز شام با لشكرگاه شده، آن شب لشكر دابويي و الرجان و آمل و رويان 

هبد بگريختند، از باوندان گرشاسِف آهستون و خورشيد برادر او و جمله از پيش اصف

پسران گرشاسف هيچ با اصفهبد نمانده بودند، رستم بن سرآهنگ گفت امشب شبيخون 

 برنشستند بر عزم شبيخون، چنان برف و باران آمد آه يكديگر را )88(بريم، براه لكوز

اصفهبد نمانده بود جز تني چند، عنان نديدند، عاجز ماندند، چون روز بود هيچ آفريده با 

برگردانيد و بآرم شد و بخوارخان بنشست، بهرام و محمد حبشي و آبود جامعه و ديگر 
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امرا باساري آمدند، روزي چند بر اين آمد، امير ابواسحق لپور با جمله حشم خويش پيش 

رستم و بهمن و اصفهبد آمد و اميران ايزآباد قارنوند ابوالفضل و وشمگير و شهرآشوب و 

اختيار و باآالجار بن با جعفِر آوال با جمله لورجانوند بخدمت آمدند، اصفهبد ببرنج 

 لشكرگاه آرد و از آنجا صد مرد اختيار آرد و بوالفارس گور نقيب را باز آرد و )89(باژان

 پيش دابو فرستاد آه در آشتي نشاند و بتميشه فرستد بمدد رستم دارا برادر زاده اصفهبد،

 آبود جامه را با جمله باوندان آه با بهرام بودند بتميشه یجمله بتميشه رسيدند تا از سار

 جنگ بود و با رستم بن دارا برادرزاده هيچ )90(فرستادند، بتميشه يك ماه و هشت روز

 افتاد و چنان جمله تميشه )91(بدست نداشتند، عاقبت باد گرم خاست و آتش درماس آومه

اند، و همه شب آتش بود و گرداگرد حصار دشمن، هرچه مردم رستم بسوخت آه خاللي نم

من بهزيمت پيش , را گفتند دست از تميشه بدارد نشنود، گفت حصار برجايست اگر خانه

عّم نشوم تا زنده باشم، قديم خدمتي از آِن اصفهبد با او بود گفت، ما عّم ترا عذر اين 

يم بن يوسفان و ابوالعباس سورتيج و علي بايي بخواهيم استهزا مكن بر ما و خويشتن، ابراه

و لورجان پيش او شدند و گفتمد ما همه بندگان و معتمدان عّم توييم و ما پيش او حال شرح 

دهيم، او گفت پس هر يك سر خويش گيريد، رستم سوي رستاق بيرون شد و برادرش بهمن 

هره نبود تيري بوي اندازد، با با او برفت و بدان روشنايي آتش همه را ميديدند و آسي را ز

طايِي رستاق سدن برفت و دامن جوشن او بگرفت، رستم سه شمشير زخم برو آرد، در 

حال بيفتاد، هيچكس ديگر بدنبال او فراز نشد و آن جماعت را آه با او بودند بسالمت ببرد 

ه آهستان از ها و مردم باوندي برد آه با بهرام بودند و جمل و بكهستان شد و دست در خانه

سدن رستاق تا پنجاه هزار بستد و لشكر جمع آرد و لشكر با گيلي چند آه در تميشه بودند 

آن شب گرفتار آمدند و رستم راه بگرفت چنانكه آودآي از استراباد بساري نتوانست آمد و 

از ساري بيرون تميشه شد تا لشكر ساري با بسيار ارمغاني و چهارپاي ميآمدند آه بيرون 

 آمد بحّد تميشه و صف آشيده بايستاد، چون ترآان )92(ند، رستم خبر بداشت بگو گيردشو

برسيدند حرب آرد تا نماز شام در رسيد، جمله رها آردند و بدو گذاشتند و بگريختند، همه 
                                                 

 .نح بايشان: ...........ب. 89
 .يك ماه بشب و روز: ب، الفآذا در . 90
 .آتش در بيشه تميشه: ب، الفآذا در . 91
 . اين سطر و دو سه سطر از ماقبل و مابعد آنرا نداردب، الفآذا در . 92
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برگرفت و باز پس آورد و فرمود تا خداوندان چهارپايان بيايند و باز پس ميداد و برادر 

سار فرستاد، باوندي بود از ديه ستا پيش بهرام شده بود و بهرام او را خويش بهمن را بكوه

اسفهساالري آوهسار و انزان داده بود و پنجاه هزار، بهمن بن دارا چون بدانست آه او 

 بيامد و او را دريافت و حرب درپيوست، چون مردم نام بهمن شنودند )93(]؟[اسبان تواست

م بود با بهمن برآويخت و شمشير بر سر يكديگر زدند، گريختند و محمد آه اسفهساالر بهرا

عاقبت بهمن شمشير بهر دو پاي او زد و او را بيفگند و سر او برگرفت و باديه با سند شد، 

 )94(]؟[آنجا بنشست و نصيرالدوله از آوند و آنكه اين ساعت دعوي صاحب طرفي ميكنند 

شاور با دست تصّرف خويش گرفت و و رستم جمله آهستان از ليلوار و سعيده ديه و سران

الّليث با ترآان دامغان يكي شده بود و لشكر آورده و زارم غارت آرده و بزارم  علّي بن

الليث را او  بنشسته بود، رستم از اين آگاهي يافته تاختن بسر او برد و حرب آردند، علّي بن

ه رستم بن آيخسرو هر بكشت و با دامغان آمد، رستم با ليلوار آمد و بنشست از بهر آنك

وقت لشكر ترآان بليلوار آوردي آه بهرام شحنگي درويشان بدو داده بود، اصفهبد 

عالءالدوله چون ازين حالها وقوف يافت از آيسليان ايزدداد آوشيار و بهمن بن آيخسرو 

را بفرستاد تا بسر شهر آآيم سنگور شوند آه او خدمتكار اصفهبد بود و از وي بر گرديده 

 بهرام شده بود، او را با پادشاه شهر آآيم و پادشاه دارا و اسكندر بن سياوش آه همه پيش

 آينخواز و ناماگوش و عامل بهرام ابراهيم )95(باوند بودند بگرفتند و پسران پيله آاله دوين

 پي بكردند و ابراهيم قصاب را بكشتند و  راقّصاب را بگرفتند، بفرمود تا پادشاه دارا

بن غازي را بخواند،  دست ملك عالءالدوله توبه آرد و بعد از آن اصفهبد آجمجشهرآآيم بر 

بدامغان اسفهساالري نشسته بود از آن سلطان، طغرل نام، پيغام داد آه مردم ترا از واليت 

من ناگزير است و بهرام با اوست، من نخواهم گذاشت آه ايشان آنجا باشند چون باستراباد 

 و بدين موجب فرامرز لنگرود )96(جواب داد آه فرمان بردارم،رسم بما پيوندد، طغرل 

                                                 
 . دارد خالصه شده و مختصر است اين قسمتها را ندارد و قسمتهائي را هم آهب، الفآذا در . 93
 .هست و تصحيح آن ممكن نشدالف اين جمله تحريف شده فقط در . 94
 .دوين: ب. 95
مردم ترا از واليت من ناگزير است بايد آه با من يكي «: چنين آمدهب بجاي اين جمله در . 96

، درين وقت باشي و بما پيوندي تا محمد حبشي و بهرام را از ميان برداريم، طغرل اجابت آرد
 .»محمد حبشي بگرگان نشسته بود و بهرام با او بود
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 اصفهبدم اما گرشاسِف بالمن گفت آه محمد حبشي بمن نزديكست )97(پيغام داد آه من مطيع

و اصفهبد دور، من با او نباشم من آناره آنم، پيش هيچ دو آس نيايم بكناره شوم و بنشينم، 

ن و الرجان و رويان و آمل را بخواند و چون حال عرضه داشتند اصفهبد لشكر طبرستا

انديشه اصفهبد آگاه آردند، گفت ما را زبتميشه آمد و بنشست و محمد حبشي و بهرام را ا

تدبير خويش بايد آرد، پسر تتش محمد حبشي را گفت اگر امير مرا لشكرها دهد من بتميشه 

يجا آالده آمد و لشكرگاه روم او را منهزم گردانم محمد حبشي جمله حشم باو داد و بسك و ب

آرد و هر روز برستاق سدن تاختن فرمود آرد، اصفهبد پسر خويش شاه غازي رستم را 

حشم داد و گفت بناروالي شو تا او چون بيرون آيد با ايشان جنگ آني، چون اصفهبد رستم 

 غم گذشته بودند، مصاف داده از هر جانب صف برآشيدند و پيش یآنجا شد لشكر از جو

هبد خبر آوردند آه پسر مصاف داد، حالي برنشست و بدنبال پسر آهسته آهسته ميشد، اصف

 غم غرق شده و یچون اصفهبد آنجا رسيد رستم ترآان را شكسته بود و بعضي در جو

ياغي را آه در آن لشكر امير بود گرفته پيش اصفهبد آوردند، گردن بفرمود زد و برستاق 

 قلعه روهين از آن او بود، اصفهبد قارن ازو قلعه ستده سدن علي شوذيل نام مردي بود آه

داشت، چون او فرمان يافت آوتواْل قلعه  بود و بعد او فخرالملوك رستم در تصّرف مي

بسوخت و آنچه بود برگرفت و با شهرياره آوه رفت، علي شوذيل قّصه بنبشت بسلطان آه 

خراب آرده اگر اجازت باشد من اين قلعه ملك منست ايشان بقهر و غصب از من بستدند و 

عمارت خانه خويش بكنم، سلطان فرمود آه او را مسّلم دارند، عمارت فرموده بود و آنجا 

نشست و ذخيره برده، چون از مصاف ناروالي فارغ شد فرزند رستم را فرمود آه بشود و 

ت بزينهار قلعه را از او بستاند، شاه غازي آنجا شد و يك ماه جنگ آرد، علي شوذيل عاقب

آمد و بزير شد از قلعه و بدو تسليم آرد، اصفهبد رستم ابراهيم يوسفان را آنجا بنشاند و 

 فرود آمد و یبتميشه آمد پيش پدر، بعد از آن اصفهبد آوچ آرد باسترآباد شد، بميدان فيروز

همان روز فرامرز و طغرل پيش اصفهبد آمدند و پيش محمد حبشي رسول فرستاد آه 

محمد حبشي چون پيغام بشنيد .  بمن سپارد و اگر خالف اين آني با تو مصاف دهمبهرام را

گفت من بنده توام آه فرمان تو برم و در حال لشكر برگرفت و بپوگرد آمد، اصفهبد لشكر 

                                                 
ها را انداخته و هم  مختصرتر است، هم بسياري از جملهالف از ب در اين قسمتها بطور آلي . 97

 .استالف عبارات را بقصد اختصار خالصه آرده، متن آامًال مطابق با نسخه 
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بدروازه گرگان برد و محمد حبشي با رباط و ياره شد، ملك عالءالدوله لشكر پيش او برد، 

ندند، محمد حبشي بيك بار قلب پيش اصفهبد آورد، سواران  رایايشان را آن جانب جو

اصفهبد بهزيمت شدند پيادگان پيش باز آمدند و دست بشمشير و زوبين بردند، سواران 

رجعت آردند و محمد حبشي را شكسته طبل و علم گذاشته تا بدهستان بتاختند، قياس 

آجمج بن غازي را بدهستان آشتگان پديد نبود، اصفهبد با گرگان شد و بقصر فرو آمد و 

پيش محمد حبشي فرستاد آه بهرام را پيش من فرستد و بدهستان فرو نشيند آه آنجا آيم و 

چون رسالت بگزارد گفت بهرام را به دست ندهم اّما از دهستان با ترا بيرون آنم، آجمج 

ردي ، علي زرّين آمر همشيره بهرام مبودبميان لشكرگاه خيمه زده خراسان شوم،کجمج 

شجاع و دلير و معروف بود، بدر خيمه او بگذشت، آجمج يكي را از خدمتكاران خويش 

فرمود آه آن مرد را اينجا خواند و نگويد آه من آيستم، علي زرينكمر روي بخدمت نهاد تا 

بداند آيست، چون درون خيمه آمد آجمج را باز نشناخت و بازگرديد آه بيرون شود، 

ا بگرفتند و دست بسته و دهان او محكم آرده در َغراره نهاد و آجمج با پنج شش آس او ر

 يافت و او را بسته یسر بفرمود بست و پيش محمد حبشي فرستاد آه بخواهم شد، و ستور

بر اسب نهاد چنانكه لشكر نتوانستند دانست و بتميشه باصفهبد رسيد، او را بارمغاني پيش 

تا بديه شادمان بردند و پي بكردند، در همان  ازو آزرده بود بفرمود )98(اصفهبد فرستاد،

مدت فرمان يافت، پس اصفهبد بدِر گرگان فرو آمد بفرستاد تا منادي آردند و از غارت و 

تاختن و تاراج بازداشت و شهر با ايل طغان سپرد آه شحنه گرگان بود و بازگرديد، چون 

ف با او نبود و با فرامرز بحّد گلپايگان آمد گرشاسف از پيش او بگريخت آه در اين مصا

مخالفت آرده بود، انديشيد آه اصفهبد براي دل فرامرز او را بگيرد، اصفهبد گفت از اينجا 

نروم تا تو نيايي، او از مادر خويشاوند اصفهبد بود، چون دانست آه اصفهبد خصومت 

يل آرد و  چند او را با فرامرز بداشت و هر دو را گسیميجويد بدر اصفهبد باز آمد و روز

بهرام با پيش ُانرشد و يك سال آنجا بماند و چون ُانر را اسمعيليان بكشتند بهرام آنجا با 

 .نزديك سلطان مسعود آمد و دعوي آرد آه مرا لشكري دهند تا واليت بجهت شما بستانم

 

                                                 
 .ستنيب ، رفت، اين جمله در الفتصحيح قياسي، در . 98
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 در تدبير قتل بهرام
 

ا نشايد چون اين خبر پيش اصفهبد رسيد بزرگان را بخواند و گفت بهرام هرچه رو

داشت بكرد با من، وقتي با اسميعليان بساخت تا مرا بكشند وقتي با سلطان تقرير آرد، 

شنود، اين ساعت ديگر باره لشكر  هرچند ميگويم بخانه خود بنشين تا واليتي بتودهم نمي

الدوله گفته بود آه اين بهرام لجوج و جهولست و بدست تو  آيدو پدرم حسام برگرفته مي

مردم . من بعد در بند آن خواهم بود آه او را با دست آورم ِاّما بفرمايم آشتهالك شود، 

گفتند فرمان اصفهبد راست، وستم بن شهر يوشن را گفت تو چه ميگويي، وستم گفت 

فرمان ملك را باشد و آسي در اين ميانه سخني نتواند گفت هرچه صالح ملك باشد همان 

 بن زيار را گفت تو چه ميگويي اين آار ترا ميبايد آنيم، ما ترا بهيچ خلق ندهيم، پس علّي

آرد آه بگرگان و آن حدود خويشاوندانند ترا، گفت چون فرمان باشد بندگي آنم اما ملك 

دست ببنده بايد داد و سوگند خورد آه رضاي من در اينست، و اين اميرعلي زيار مردي 

 و ی دوست داشتندي و برأشجاع و دلير بود و باوند و خردمند و مردم واليت او را

مشورت نيكو تدبير بودي، گفت اين آار بآهستگي و صبر و سكونت ميّسر شود، اول آسي 

بفرستم و آن جاي را حال ببينم و تدبير اين مهم بدانم، و او را مردي خدمتكار بود برستاق 

حله آه آش، آن مرد را بفرمود خواند فرمود آه ترا ببكرآباد بايد شد بگرگان و در آن م

بهرامست و در آن خانه و آوچه نگاه آردن و بدانستن و از ترآان آه در بكرآباد باشند 

معلوم آردن آه آيستند، آن مرد بفرمان او آنجا شد و تحقيق احوال يقين آرد و آمد گفت آه 

 بكرآباد لشكرند و بسيار یها ياغي نام پسر اسمعيل حبشي در همسايگي اوست و بهمه خانه

جا مجتمع، فرمود آه تا آنجا شود و هر روز دو سه نوبت بدان محله شد و آمد ميكند مردم آن

، آن مرد بر آن موجب آرد، علي زيار پيش اصفهبد آمد و گفت از ی ايشان شویتا آشنا

خاّصگان خويش تني چند را بفرستد، اصفهبد حسن بن ابراهيم شيرگاهي قارنوند و 

رج و علي گورسالر آيسمانج و برادر او علي زيار را ابوالفوارس لپورج و باآالجار آوسا

با خويشتن برد تا بچنار رسيد و آنجا بنشست و از آنجا همه ترتيب فرمود و ببكرآباد شد 

بدان آوچه آه بهرام بود و جاسوس او در خانه بود، نردباني بدست آوردند و بر ديوار 

 بهرام را بكشد آه من خود بدرگاه نهادند، علي زيار گفت آدام آس است آه اينجا برشود و
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ام، هيچ آفريده را نگذارم آه بيرون آيد، حسن شيرگاهج و ابوالفوارس لفورج و  او ايستاده

باآالجار آوهسارج هر سه بديوار آن بر شدند و جاسوس درهاي خانه گشاده بود، 

، آن جاسوس وار درون خانه شدند و بهرام خفته بود و دو تن پيش بهرام خفته بودند گستاخ

بهرام را بديشان نمود آه آدامست زوبين و شمشير بر بهرام زدند، خواست آه برخيزد 

 در پهلوي او شراب ميخورد آه خبر نداشت، و )99(نگذاشتند و بسالمت بيرون آمدند لفان

المعالي قابوس فرو آمده بود بگرگان، علي زيار با اين  ملك مسعود بگرگان بكوشك شمس

م را آشتند براه پول سرخاب بايكتا چنار رسيدند آه روز بود با گلپايگان جماعت آه بهرا

آمده بودند و بسالمت باصفهبد رسيدند، مردم طبرستان را آشتن بهرام معلوم شد دلهاي 

خاّص و عام و وضيع و شريف بر پادشاهي عالءالدوله قرار گرفت و هيبت او زيادت شد 

 بنشستند و او سلقام خاتون را بساري بنشاند و جويي و تحّكم و اصحاب اطراف از فتنه

خواجه يعقوب مجوسي را وزير او گردانيد و آرم و چمنو و تالر و اهلم و ديگر مواضع 

بنان او پديد آرد، بعد مدتي خواجه يعقوب مسلمان شد و اصفهبد وزارت خويش بدو داد و 

ل والي بود از قبل  و بشهر آم)100(هنوز بآمل سراي و گرمابه او را عمارت پديدست،

سلطان آه او را استاد عميد گفتند و نام پناخسرو بود و از فرزندان خسرو پرويز بود عالم 

و اهل و معروف، آنيزآي داشت او را دالرام گفتند، اصفهبد پيش او فرستاد آه آنيزك بمن 

ي فروش، استاد عميد گفت فروختني نيست، اصفهبد از ساري برنشست روز را بآمل بمصّل

بود پنجاه سوار بخانه او درفرستاد و آنيزك را بيرون فرمود آورد و با ساري برد، 

 درگذشت آن آنيزك بمحّله در مقابل سراي یاصفهبد را با آن آنيزك ميلي بود و پيش از و

 و اوقاف بسيار و یشهرستان و گرمابه آه بدو منسوبست آنجا خانقاهي فرمود آرد و گنبد

 بود، اين ساعت گنبد ی بعد آنكه مؤيد ساري بسوخت عمارت خانقاه برجااو را آنجا بنهاد تا

 .معمور و برقرار ايستاده و دالرام آنجا نهاده

 بنياد مخالفت فرامرز با اصفهبد
 

                                                 
 .اين جمله را نداردب ، الفآذا در . 99

اي آه در اختصار اين قسمتها پيش گرفته  بشيوهب اين حكايت را تا ابتداي عنوان جديد . 100
 .ندارد
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منازعي بر اصفهبد مستقيم شد فرامرز بن مردآويج از او  چون ملك طبرستان بي

د و بظاهر متابعت مينمود و در سّر انديشه آرد آه بسيار بديها در حّق اصفهبد آرده بو

پيش سلطانان غمز و سعايت اصفهبد نبشتي و همه او را معلوم ميشد، و اسمعيلياْن ديلمان 

در اين سال گرفته بودند و قلعه آالچه آوه را عمارت ميكردند، اصفهبد بدرويشان شد و 

استرآباد نشسته بود آواز داد آه بكالچه آوه بتاختن خواهم شد و حشم جمع آرد و فرامرز ب

و ابوالقسم البقراني و سيف استرابادي برسالت پيش اصفهبد آمده بودند، اصفهبد برنشست 

بتميشه شد، و جاسوس فرامرز او را خبر آرد آه اصفهبد بتميشه رسيد، بگريخت با قلعه 

كند و بالمن شد، اصفهبد بپايان قلعه فرو آمد و بتله دشت خيمه زدند و جمله نواحي بالمن مي

ميسوخت و غارت ميفرمود و بسيار مردم و چهار پاي با فرامرز در قلعه بودند بزينهار 

آمدند بعد دو ماه، و گفت گنه آارم و تو خداوندگار، اگر از تو ترسم عجب نباشد و امير 

عهد بود پيش اصفهبد بنوا فرستاد با بسيار خدمتي وزر و طرايف،  وردانشاه آه او را ولي

ل آرد و بحكم آنكه آوازه بود پسران سلطان محمد باسنجر خالف آردند و اصفهبد قبو

سنجر بعراق ميآيد از آنجا آوچ آرد با ساري آمد، سلطان سنجر ببسطام رسيده بود پيش او 

فرستاد آه بنفس خويش بما پيوند، و اصفهبد ساز خويش آرد و لشكر جمع فرمود، سلطان 

بعزيمت آنكه پيش سلطان شود معتمدان او رسيدند آه از سمنان گذشته بود، او باويمه شد 

 همه پيش او آمدند و مصاف دفع شد، اصفهبد در حال بازگرديد یبرادرزادگان سلطان بر

و با ساري آمد و شاه غازي رستم را بآرم بنشاند، و در اين تاريخ خاتون سلجوقي از 

ا زيارت آند و عمر يافته، اصفهبد اجازت گرفته باصفهان شده بود آه گور پدر و برادر ر

و او زني مصلحه و زاهده روزگار بود، چون سنجر آار عراق بساخت اصفهبد را نمودند 

آه سلطان بتعبيه مسعود را بواليت تو ميفرستد، اصفهبد شاه غازي رستم را لشكر فرستاد 

اد آه آمر بتنگه آليس پيش شاه غازي قاصد فرست و بآرم فرمود آه احتياط آند، علي زرّين

سلطان مسعود در رسيد و درون نميگذارم، مدد بفرستد، شاه غازي برنشست بدربند آوال 

ام او را، چون مسعود  شد، آنجا لشكرگاه آرد و فرمود تا او را راه دهد آه من بسنده

آيي، اگر بخصومت  بكردآباد رسيد اصفهبد فرستاد آه آنجا فرو آيد تا نگويي آه چگونه مي

ها و   اين نگذارم آه آيي واگرنه معلوم آند مراد تو چيست، مسعود تحفهما آمدي پيش از

آيم و بدين راه  آيم تا فرزندان را بشما سپارم و بمهمان مي يادداشت فرستاد آه من مي
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باسترآباد شوم، بر اين موجب عهد و سوگند آرد، اصفهبد او را بخانه خويش فرو آورد و 

د از آن او را بگرفت بساري آورد، اصفهبد تا بليجم سه روز مهماني آرد و پيشكش، و بع

 و موسم زمستان بود و بسيار )101(.....استقبال آرد و بسراي خويش فرو آورد بشهر محّله 

حشم با مسعود بودند، بعد يك ماه از اصفهبد دستوري خواستند پنجاه سراسِب بساخت و 

ايف مازندراني و صد زره و پنجاه استر ببار و صد جامه رومي و بغدادي و صد دست طر

صد بر گستوان و صد جوشن و صد َترك و تير و آمان و از آالت سالح و همچنين پيشكش 

آرد و او را روانه فرمود، و اصفهبد شاه غازي تا بر آوند با او بشد و باسترآباد مثال 

سر او فرمود تا علوفه او بدهند، چون مسعود بگرگان رسيد فرامرز بن مردآويج با آنكه پ

وردانشاه پيش اصفهبد بود نزديك مسعود شد و قصد و غمز اصفهبد آرد و گفت اگر مرا 

مدد دهي آن واليت بجهت تو مستخلص آنم، مسعود بحكم سوابق احسان اصفهبد بسحن او 

التفات نكرد، او را بفرمود گرفت و جمله لشكر او را بغارت آرد و هرچه او را بود 

م مسعود توانگر شدند از او و همچنين در بند آرده او را حاصل فرمود بعقوبت، و حش

 .پيش سنجر فرستاد، خواستند آه او را بپايان قلعه آورند تا تسليم آند فرمان حّق يافت

 

 تغيير مزاج سلطان سنجر با اصفهبد و فرستادن ارغش را
 

را گسيل ] )102(ارغوني[سلطان سنجر با اصفهبد اآراه داشت آه بمدد نشد، ارغش 

آرد آه طبرستان از اصفهبد باز ستاند، ارغش پيش مسعود فرستاد بگرگان آه من بمدد تو 

آمدم تا شهرياره آوه از اصفهبد بازستانم، مسعود گفت چون من آاري خواهم آرد بمدد تو 

چه حاجت، هم در آن مّدت آوچ آرد با عراق شد و پيش سنجر برفت مردآويج بن 

ه از وي بستد، مردآويج از بند او بگريخت بخدمت اصفهبد گرشاسف بقلعه جهينه بود و قلع

انديشه بود و بوالعجب آارها پيش گرفتي و ارغش  آمد، و اين مردآويج عظيم متهّور و بي

ن فرامرز در قلعه بود بچون جهينه بستد با پايان قلعه بالمن شد و اميرعلي برادر وردانشاه ا

يره هيچ نماند، از ضرورت قلعه بارغش دادند و و محاصره بالمن داد و بدان رسانيد آه ذخ
                                                 

 .اين جمله را نداردب در اين محل سفيد است و الف . 101
 .زياد داردب اين آلمه را . 102
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هر دو برادر وردانشاه و علي باخدمت اصفهبد آمدند برهنه و از ملك برآمده، هر دو را نان 

پديد آرد و تيمار داشت ميفرمود، ارغش لشكر باستراباد آورد و بحّد الميلنك لشكرگاه آرد، 

 آار بماند آه بتميشه آيد و نتوانست اصفهبد حشم را بتميشه فرستاد شش ماه ارغش در اين

آمد، علي شوذيل نام را پيش خواند و گفت چه ميگويي بشهرياره آوه توانم شد، گفت هرزه 

خويشتن را خالقت ندهد آه تو با اصفهبد هيچ بدست نياري، گفت من در مدت نزديك 

ها  فت خداونِد قلعهدوپاره قلعه مثل جوهينه و بالمن بستدم چرا آنجا نتوانم شد، علي شوذيل گ

مرده بودند تو آودآان را يافتي بحرمت بازگرد آه آار اصفهبد و شهرياره آوه ديگرست، 

 .ارغش دانست آه راست ميگويد از آنجا با پيش سلطان شد

 

 صورت محاربه اصفهبد با جاولي
 

و اصفهبد مدتي فارغ بود تا آسان جاولي قلعه سواته آوه از مردم اصفهبد بدزديدند 

 و آمل بود، اصفهبد پيش او فرستاد آه بفرمايد آه ی جاولي از قبل سلطان سنجر شحنه رو

الوقت داد، اصفهبد حشم بآمل فرستاد و نايب او را بيرون  قلعه با من سپارند، جاولي دفع

آرد و اند هزار دينار معامله آمل حاصل آرد و شحنه جاولي بقلعه دارا گريخت، اصفهبد 

د آه شحنه را بدست من بازدهد، بازنداد و گفت اين معني نكنم، جاولي پيش شهنشاه فرستا

پيش سلطان فرستاد آه اصفهبد واليت از من بازگرفت، سنجر فرمود آه بواليت او شود و 

ازو باز گيرد، جاولي لشكر برگرفت ببسطام آمد، فرامرز لنگرودي با جاولي يكي شد و او 

 علي آواليج را پيش او فرستاد آه بهر وقت پيش تر ميكرد، اصفهبد را بر بدفعلي حريص

من مينويسي آه حقوق خلعت من فراموش ميكني تو هميشه منافق بودي و بدفعلي چنين 

آردي آه با جاولي ساختي، فرامرز پشيماني خورد و گفت حّق بدست اصفهبدست، بعد از 

زبروز احوال اين باخالص بندگي پيش گيرم و بهرچه فرمان اصفهبد باشد آوشم، و رو

جاولي اصفهبد را معلوم ميكرد و شهنشاه بن شيرسوار چون بدانست اصفهبد بجاولي 

مشغول شد شحنه او را منكبه نام با آمل فرستاد و بأنجيلكبن لشكرگاه ساختند و او را مدد 

آرد و رعاياي آمل موافق شحنه بودند و حشم الرجان و رويان و اميدواره آوه و شالب 

اصفهبد از درويشان تاختن بآمل برد و آن حشم را شكسته و آشته گردانيد و همه با او، 
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ناصر بزرگ را نريمان شيرذيل و بختيار گرد گرفته پيش اصفهبد آوردند و از آنجا آوچ 

آيد، اصفهبد با لشكر خويش  آرد با شهرياره آوه آمد، خبر آوردند آه جاولي براه آنيم مي

ي دانست آه بدين راه نتواند آمد، روي بسمنان نهاد، بخروت شد و لشكرگاه آرد، جاول

اصفهبد باپريم شد و شحنه آمل با حشم رويان و الرجان و جالب بجاولي رسيد، او را دو 

هزار مرد داد و براه جالب بآمل آمدند و گفتند بجنگ اصفهبد خواهيم شد، چون خبر بدو 

 از فريم تاختن بآمل فرمود برد و رسيد فرامرز بن رستم را آه برادر زاده بود بخواند و

خبر لشكر بسر ايشان شد  ترآان جاولي بقراآالته فرود آمده بودند براي استواري، و بي

خته پيش جاولي رفتند، و جمله يچندانكه پيش آمدند ميكشتند و بعضي آه نيامدند گر

داد و مزيد لشكر اصفهبد برگرفتند و نزديك اصفهبد آمده، همه را خلعت  چهارپاي و رخْت 

 )103(اقطاع فرمود، چون جاولي مردم خويش را چنان ديد باضطرار پيش يرغش ياداشت

شد و او را ياور خويش گرفت و بويمه آمد و پيش آج ارسالني فرستاد و ايشان را بفريفت 

بسيار پيش يرغش ياداشت و جاولي شدند، آج ارسالنيان ايشان را بدربند آليس درون 

پريم با نِام و ميان رودان شد و آج ارسالنيان از جاولي يرغش ياداشت آوردند، اصفهبد از 

را با خيل او فرا گرفتند و تا آسران رستاق تاختن و سوختن آردند، اصفهبد آجمج بن 

غازي را بفرستاد تا حال بداند، پيش او فرستاد آه لشكر بسيارند، لشكر بفرمايد فرستاد 

ت مگر ايشان را بيرون آنم از آسران، اصفهبد حشم اند، آه سوار خود بامنس هرچه پياده

پياده پيش او فرستاد، چون بكرگه ساوه رسيدند آجمج بن غازي گفت لشكر ايشان بسيارند 

پيش نتوانيم ايستاد از اينجا باز گرديد تا باستواري شويم، چون در اين بودند خصم برسيد 

ا از آرگه ساوه تا بقلعه آوزا جنگ آغاز آردند بر حشم اصفهبد چيره شدند و ايشان ر

بتاختند، خاّصگان پيش بازآمدند، خصم بازگرديد با آسران شد، چون خبر باصفهبد رسيد 

 بن غازي را با اقرباي خويش و از غالمان پدر )104(محمد سبكتكين و چارق و آجمج

غزاغلي و آلتونتاش اميرشكار و آلتونتاش روس و سنقر دهستاني و پنجاه نفر ديگر از 

 دويست و پنجاه غالم )105(غالمان پدر و از مفردان اصفهبد يرغش و بشه و سنقرچه و متنه

                                                 
 .تا داشت: ب. 103
 .آجمش: الف. 104
 .ب اين اسامي را نداردغالب ، الفآذا در . 105
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ترك بودند بكجمج بن غازي سپرد و او را گسيل آرد، آنجا رسيد و آمين آرد و بعد از آن 

با تني چند روي بخصم نمود، روي بدو نهادند و آمدند تا بكمين جمله گرفتار و آشته آمدند 

وشه و مومن آور و محمد يلمه و سليمان و صد نفر ديگر آج ارسالني محمد گچكنه و ق

گرفتار آمدند و بديه انارم پيش اصفهبد آمدند تا جمله گرفتگان و اوباش لشكرگاه در قفاي 

ايشان ايستاده دشنام ميدادند و سيلي و قفا ميزدند، علي شهردار دررسيد و ريش محمد 

 چند بر گردن او زد و بخانه خويش برد بحكم گچكنه گرفت آه ريش بزرگ داشت و سيلي

آنكه دوست قديم او بود تا مگر ملك او را نكشد، روزي چند برآمد اصفهبد ايشانرا پيش 

خواند و مالمت آرد بزبان و بفرمود تا بندها بردارند و عفو آرد، همه در روي افتادند و 

وه و جنگ آسران خاك در دهان خويش آرده، حشم جاولي از حاسم رجه و آرگه سا

شكسته و برهنه پيش او شدند، با جمله حشم روي بآمل نهاد و خيمه برودبار آمل زد و 

اصفهبد بأنارم بود، رستم دابو و اصفهبد آيخسرو بجانب آمل تاختن ميكردند و ابوجعفر 

القسم خذيكام اسفهساالر رستم شاه غازي بود، بديه قطري آالته نشسته بود، هر روز  بن

اختن بردي و همه شب آرآيلي آردي تا حشم جاولي هيچ اسبان از پيش خويش بآمل ت

نتوانستند گذاشت و از لشكرگاه جدا نتوانستند شد و برف و باران و صاعقه پديد آمد، پيش 

اصفهبد فرستاد آه ما را بازماندگي است و لشكر مرا علف نيست، جواب داد آه من حكم 

ايم تا تعّرض نرسانند تا حشم تو ايمن بعلوفه شوند، جاولي آسماني باز نتوانم داشت اما بفرم

يافت،  بر اين سخن اعتماد نكرد و حشم او ستوه شدند و هر روز خللي ديگر بدو راه مي

رسوالن در ميان آمدند و رعاياي آمل پيش اصفهبد شدند و شفاعت آردند آه ظلم ترآان 

چنان عادل بود آه چالكسراي آه ملك بنهايت رسيد و ما بيچاره و عاجز شديم، و اصفهبد 

او بود بچهارده هزار دينار آملي بضمان داشتند و برغبت هرآه چنگي باز زدي سيصد و 

 بحمايت اصفهبد و عدل و عنايت او، تا هرچه مالداران آمل بودند یچهارصد دينار بدادند

اصفهبد آه  جاولي را با )106(از رعيتي سلطان گريخته با حمايت او شدند، قرار افتاد

هرآنچه از طّيارات آمل گرفته بود او را باز دهند و جاولي در عهد قديم بر اصفهبد حقوق 
                                                 

 يعني از آنجا آه بستاره نموده و در ذيل صفحه بآن اشاره شده تا 38 صفحه 18از سطر . 106
و با قدري الف اينجا از جميع نسخ معمولي تاريخ طبرستان افتاده فقط اين قسمت بتمام در 

 اين تفاوت آه موجود است، از اينجا ببعد تا مقداري همه نسخ موافقند باب اختصار و سقط در 
 .در ذآر وقايع و حوادث مفّصلتر و آاملتر است و ساير نسخ مختصر و ناقصالف 
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خدمت داشت، اصفهبد رستم را فرمود جاولي را بآرم بمهمان آورد، شاه غازي بزرگان 

خويش را بآمل فرستاد و او را بآرم آورد و هفت روز مهماني ساخت و هيچكس در لشكر 

تشريف نداد و آشش بسيار فرمود چنانكه جاولي خجل شد و اجازت يافت او نگذاشت آه 

 )107(آه باعراق شود اصفهبد او را تا بويمه تشييع آرد،

 

 ی اسمعيلیذآر واقعه اسپهبد رستم بزوبين ملحد
 
چون مدتي برآمد سلطان سنجر رسول فرستاد آه تو خويشاوند مايي و مدتهاست آه 

 تا ما را ببيند، اصفهبد گفت مرا روزگار برآمد و من پير پيش ما نيامدي بهمه حال بيايد

اند هر آه را حكم فرمايد بخدمت فرستم سلطان عذر  شدم فرزندان دارم آه شايسته خدمت

قبول نكرد و در اين تاريخ مسعود ديگرباره پيش عّم آمده بود، اسفهساالري را بمسعود 

 بازگيرد آه بتو بخشيدم، مسعود سپرد و گفت بگرگان شود و شهرياره آوه از اصفهبد

بگرگان آمد و اصفهبد شاه غازي دست در ملحدان برده بود و باوندي بود ابوجعفر نام پي 

و ازاسمعيليان هرآه نشان ميدادند البته امان ندادي و اهل آيسليان ] آذا[آرد آه آنرا آشته 

د بكشت و اگر خواهيم و زنگيان و رآونه جمله را بدانكه گفتند اسمعيليان را راه ميدهن

بشرح نويسيم دراز گردد، تا روزي بساري اصفهبد شاه غازي بمحّله مسجد زنگو ميگذشت 

ملحدي از گوشه دّآاني بجست، در اصفهبد آويخت و آاردي بزد، مردم او در حال شمشير 

 و زوبين بر ملحد زدند، آارد خود آارگر نبود خبر بعالءالدوله شد، او بارداده نشسته بود

گفت رستم فرزند منست از آارد و شمشير نترسد، در حال پسر در رسيد، گفت رستم آارد 

آجا خوردي و چگونه بود بترسيده باشي؟ رستم گفت باقبال خداوند سهل گذشت و من 

بكارد و زوبين چگونه ترسم، اصفهبد بصدقات اند هزار دينار مال بمستحّقان فرستاد و شاه 

زي بصحراي وليكان بشكار شده بود و دو ملحد بودند مدتي غازي از ساري بآمل شد رو

                                                 
الف در اين قسمتها چنانكه سابقًا نيز اشاره آرديم مطالب جميع نسخ تاريخ طبرستان بغير از . 107

هاست همه مختصر و خالصه فصولي است آه  اآمل اين نسخهالف نيز آه پس از ب حتي 
در عين اينكه خود مختصر شده ب ديده ميشود با اين تفاوت آه باز الف آنها فقط در صورت آامل 

 .آاملتر و مفصلتر استالف است از ساير نسخ بغير از الف 
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بودند، فرصت يافتند آه اصفهبد آب ميخورد، آن آه زوبين  گري مي در خدمت او با سفاهي

داشت بر پهلوي شاه غازي زد آه از آن جانب بيرون شد، حسين شير زيل نام نوبتِي 

در ميان جانداران اصفهبد افتاد اصفهبد خشتي بر ملحد زد آن يكي ديگر ملحد آارد آشيده 

و چند را بكارد بزد تا بكشتند و آوازه افتاد آه اصفهبد را بكشتند و پهلوي اصفهبد دريده 

بود اما امعاء را خلل نرسيد، اصفهبد پهلو بدست گرفته برخاست گفت مرا بيم مردن نيست 

 دلتنگ شده و خصم و بسالمتم، مردم بياراميدند و اصفهبد بدرويشان ازين حال خبر يافت

خوان فرمود آورد و نان بخورد و برنشست بآمل آمد و پسر را بديد رنجور . در گرگان بود

تر گشت آه زخمي صعب بود و همه روز و شب ميگريست و بمستحّقان و درويشان و  دل

 .سادات مصلح صدقات ميفرستاد و خيرها ميكرد

  را بحرب اصفهبدفرستادن سلطان سنجر سلطان مسعود برادر زاده خود
 
اين خبر بمسعود رسيد لشكر آشيد آه بشهرياره آوه آيد و مرد آويج بن گرشاسف 

آه فخرالدوله خواندند پيش مسعود بازايستاد و راه داني ميكرد از لنگرود ببيشره دشت 

رسيد آه براه آنيم درآيد، اصفهبد پسر را بوليكان رنجور بگذاشت و بشارمام شد و خبر 

د باسراگاه اورسه دشت شد، خيمه زد، اصفهبد باز آرم شد، چون آنجا رسيد بمسعود رسي

جاسوس اصفهبد رسيد آه مسعود سابق قزويني را آه مبارز لشكر او بود با مرد آويج بن 

گرشاسف بتميشه فرستاد آه ناگاه در تميشه شوند، پادشاه مرزبان از اين خبر يافته بود و 

زارم نماز شام آوچ آرد و همه شب ميآمد تا بسراگاه او احتياط بجاي آورده، اصفهبد از 

بالربلمراسك بدشت افتاد، پيادگان مسعود بتميشه رسيده بودند و سواران بهر جانب تاختن 

بردند، اصفهبد بدنبال در رسيد و جمله را بكشت و بعضي بگرفتند، آنچه بود بازستده و  مي

ر يافتند بگريختند سواران اصفهبد بدنبال تا آنچه بتميشه رسيده بودند از رسيدن اصفهبد خب

بقاضي آالته بشدند و بسياري را از آن جماعت بگرفتند و آشتند رزمان آينخواز را دست 

بسته با دويست ديگر بتميشه آوردند و اصفهبد محبوس فرمود و تا لنگرود هزيمتي هيچ 

لّداعي الي الحّق الهادي با جاي نتوانست ايستاد، و اصفهبد سه روز بتميشه بود، آيا بزرگ ا

پنجه هزار ديلم بمدد اصفهبد آمد و شاه غازي رستم صّحت يافته با لشكر خويش در رسيد و 

مسعود از اصفهبد بترسيد خيمه با ليور زن برد، مردم طبرستان گفتند برويم بسر او و او 
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ي آردن، را بگيريم، اصفهبد گفت دختران ملكشاه و مخّدرات با اواند نشايد بيحرمت

اسفهسّالر انزان لشكر فيروز بن مردآويج بخلوب روبار آالته با دويست مرد نشسته بود، 

گفت من بروم و بدانم آه ايشان بچه مشغولند، اصفهبد دستوري داد و با او سوار بفرستاد، 

لشكر فيروز تا آنار لشكرگاه بشد، حشم مسعود با امير جاولي آه مبارز لشكر او بود بدنبال 

اند ما فردا بياييم اين جماعت را بگيريم،   تا بخلوب رودبار آالده بيامدند، گفتند مردم آماو

آيند، جمله حشم اينجا  لشكر فيروز پيش اصفهبد فرستاد آه فردا لشكر بشمشير ُبرين مي

فرستد تا من آار ايشان بسازم، اصفهبد حالي شهر آسان بن آسان را آه نقيب ساالر او بود 

ها بنشاند و با فردا آه لشكر مسعود  شم پيش لشكر فيروز فرستاد، همه را بكمينگاهبا جمله ح

رسيدند او با تني چند خويشتن بديشان نمود، همچنان بدنبال او آمدند، بكمين لشكر آراسته 

ديدند، غالمي از آن اصفهبد بكمش نام حالي بصف خصم شد و مردي را بر زمين زد و با 

ام گردي ديگر از جانبي ديگر درآمد و مردي بيفگند، با منصور صف خود آمد، منوچهر ن

گرد همچنين مردي بيفگند، يرغش غالم اصفهبد بر ايشان زد با خيل خويش و از هم 

بگسست، پيادگان اصفهبد در ميان لشكر افتادند، جاولي روي بپياده نهاد زوبيني بر او زدند 

هبد تيري بر ميان پشت زد و از جعد گرفته قزاگند داشت آارگر نيامد، آنبه نام غالم اصف

از اسب درآشيد و پياده با صف خويش آورد، لشكر مسعود بهزيمت شدند آجمج و شهر 

آسان بدنبال ميشدند تا يك نيمه از لشكر مسعود گرفته و آشته آمدند و لشكر فيروز با جمله 

 مسعود بهزيمت با حشم بخدمت اصفهبد رسيدند و از آن روز باز لشكر فيروز بزرگ شد و

 .گرگان شد و اين جمله در سنه احدي و عشرين و خمسمايه هجري بود

 

 فرستادن سلطان سنجر بار دوم يرغش را بحرب اصفهبد
 
چون اين خبر بسلطان سنجر رسيد تافته شد و در اين انديشه بود آه پيش او آدام 

يت آنم، گفت يك نوبت امير فرستد، يرغش از سلطان درخواست آه من بروم و آار او آفا

بشدي هيچ نكردي، گفت غرض بنده اينست تا عذر آن بخواهم، و والي دامغان او بود، 
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 رسيدند، يكي برادر اسفوزِن ديلم بود آه )108(اصفهبد بقلعه آوزا بود، رسوالن ارغش

هاي درشت از ارغش آورد، اصفهبد بخنديد گفت  جاندار سلطان بود نام او شهردار و پيغام

ام و او ارغش تا خود چه ميكند،  رك احمقست او را جواْب ِآرا نكند من همان علياين ُت

اصفهبد روزه بگشود آه رمضان بود و عيد آرده، از آنجا با تميشه آمد و ارغش باسترآباد 

الملوك  رسيد و قلعه روهين را محاصره فرمود داد، اصفهبد مردآويج را آه پسر او بود تاج

 با حشم و او باساري آمد، هشت ماه مردآويج بتميشه بود و ارغش گفتند بتميشه گذاشت

باسترآباد و قلعه روهين مستخلص نتوانست آرد، قارن ابن گرشاسف آوتوال قلعه بود تا 

آند و   را اتابكي مي)109(خبر رسيد آه قراجه ساقي با لشكر عراق ببغداد شد و سلجق شاه

لطان لشكر بازخواند، ارغش با پيش سلطان مسعود نيز از گرگان پيش ايشان شده بود و س

 .شد

 

 طلب آردن سلطان شاه غازي رستم را و صورت مردانگي او
 در مصافي آه سلطان را با قراجه بود

 
 چون سلطان بدامغان رسيد پيش اصفهبد نبشت آه بمدد ما آيد، اصفهبد گفت )110(

بد چنان بود آه مرد مرا دو فرزندند جوان و مردان آار يكي را بفرستم، و مراد اصفه

آويج شود آه از مالحده بجهت رستم انديشه داشت، سلطان فرستاد آه چون فرزند 

من بهمه حال  ميفرستي رستم را بفرستد، اصفهبد آن پيغام رستم را بگفت و فرمود آه

بشوم اگر بطاعت و بندگي تو بكشند اقبال بنده در آن باشد، اصفهبد پنجهزار مرد اختيار 

 بود و سلطان بر ی رسيد ارغش بریخدمت فرزند پيش سلطان فرستاد، چون برفرمود و ب

او متغّير شده بود آه دو نوبت بدعوي پيش اصفهبد شد و عاجز باز آمد، او و محمد مزيدي 

                                                 
: باست صحيح ميباشد، در » يرغش«و اين نيز آه شكل ديگر الف آذا از اين ببعد در . 108

 .بزغش آه تحريف شده يرغش است
 .سلجوقشاه: ب. 109
يعني » ذآر مخالفت استندار آيكاوس و فخرالدوله گرشاسف با اصفهبد«:  اينجا تا عنواناز. 110

افتاده، اين قسمت در ب و الف قريب هفت ورق بزرگ از جميع نسخ تاريخ طبرستان بغير از 
 .مختصرترب چنانكه در متن ما آمده مفصلتر است و در الف 
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و قيترمش هر سه بگريختند با گرگان آمده، اصفهبد را صورت بست آه با ايشان غدر 

اصفهبد نشنود، .  گفتند ما بهرزه ميشويم بازگرديمآنند و بخصومت پدر فرستادند، مردم مي

باساوه شد و در صحبت سلطان بهمدان رسيد، بر در همدان عرض لشكر خواست سلطان 

بر اسب نشسته با امير قماج آه دوست اصفهبد بود بعرضگاه اصفهبد رستم آمدند و او 

 را عجب آمد و قماج صف لشكر از سوار و پياده چنان بترتيب و آيين داشته بود آه سلطان

را گفت مثل اين اصفهبد سوار من نديدم، و قماج تيمار داشت بسيار آرد و سلطان اصفهبد 

را بخواند و دلدهي آرد تا قراجه بنهاوند آمد و با سلطان مصاف داد اّول آسي آه از صف 

هاي متتابع بردي آن  اسب بيرون زد اصفهبد رستم بود با خيل خويش هر جايي آه حمله

جماعت روي بهزيمت آردندي، ناگاه سواري از پشت اصفهبد درآمد و نيزه بر او زد، 

خواست آه رّد آند نتوانست جز آنكه خويشتن از اسب در انداخت، ترك شمشير بكشيد، 

امير ابوشجاع ايزاباد در سر اصفهبد افتاد، ترآان سه چهار ببودند هر دو دست امير شجاع 

 و اصفهبد را زخم نيزه آار آرده بود، مردم اصفهبد در بيفگندند از سر او برنخاست

ام اما هيچ  رسيدند و ترآان را دور آردند، اصفهبد ابوشجاع را گفت زنده هستي؟ گفت زنده

دو دست ندارم، گفت غم مخور آه اگر مرا يك لقمه نان باشد نيمه بتو دهم، اصفهبد زخم 

 را آه او را زخم زد دريافت و بنيزه خورده غرقه در خون ديگرباره حمله آرد و آن ترك

برگرفت و سر او دور فرمود آرد و روي بقلب قراجه نهاد و حسين گرد نام از عرب آه 

رهيك اصفهبد بود بر قراجه افتاد و بنيزه او را برگرفت و بيفگند چنانكه همه لشكر ديدند و 

 باز گرفتند و پيش اسب او بكشيد و بياورد، اميران سنجر آمدند و او را از حسين گرد

سلطان شده هر يك دعوي آردند آه ما گرفتيم، سلطان قراجه را بازپرسيد آه ترا آدام آس 

 شاه مازندران یگرفت گفت آنكس آه مرا گرفت اسب من او دارد و نام خود بخدمت آار

 آورده یگرفت، سلطان را از زخم اصفهبد خبر بردند و حسين گرد اسب را پيش شاه غاز

 شيربچه و قماج را گفت یطان پيش اصفهبد آمد روي او ببوسيد و گفت احسنت ابود، سل

من در جهان مرد او را ديدم، و اسب قراجه اصفهبد بسلطان سپرد و حسين گرد را هزار 

دينار داد و بدو هزار دينار بحدود آرم اقطاع پديد آرد و سلطان محّفه خاّص خويش پيش 

ن بردند و جّراح و طبيب خاّص باسر او فرستاد و مدتي اصفهبد فرستاد تا او را با همدا

سلطان آنجا بماند و قراجه را چنانكه در آتاب سنجرنامه است بفرمود آشت و مسعود را 
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بعراق پديد آرد و بازگشت آه [بجانب رويان فرستاد و طغرل را آه برادر مسعود بود 

 زخم او بهتر )112( ذآر رفتدر اول مجّلد آتاب] )111(باخراسان شود اصفهبد رستم را آه

 بسلطان رسيد، چون او را ديد گفت الحمداهللا آه بسالمت آمدي، تا یشده بود، بحدود ر

بخوار اصفهبد با سلطان آمد، آنجا تشريف فرمود و پيش پدر شكرها نبشت و يكي از آن 

 نبشته اين لفظ بود آه فرزند رستم رستمي نمود، و جمله حاجات آه اصفهبد را بود روا

شاه غازي بمنصوره آوه رسيد . آرد و چون اصفهبد بويمه رسيد پدر خبر بداشت باپريم شد

از آنجا باپريم شد و پدر برنشست پيش بازآمد و از اسب بزير افتاد و زمين بوس آرد، بعد 

از آن رآاب ببوسيد پدر او را در آنار گرفت و حالها بپرسيد همه بجهت پدر شرح داد، سه 

 بعد از آن دستوري داد تا بآرم شود آه سراي و خانه او آنجا بود، چون روز آنجا بود،

ارغش از پيش سلطان گريخته بگرگان رسيد قلعه جهينه و بالمن هر دو بدست او بود و 

فرزندانش بجهينه نشسته بودند، سلطان اميرمحمود قاشاني را آه حاجب بزرگ بود 

فرستاديم تا داني آه ما را مهّمتر از اين بفرستاد و پيش اصفهبد نبشت آه او را پيش تو 

 )113(وه...شويم، چون محمود قاشاني  آاري نيست و نيك و بد از تو بينيم، ما با مرو مي

دشت رسيد اصفهبد شهر آسان را آه لشكرآش او بود پيش او فرستاد آه او از ارغش 

راه سمكور انديشه آرد، و براه شمشير ُبرين اصفهبد بتميشه شد و محمود آاشاني ب

بروشناباد اصفهبد را ديد و از آنجا بجمعيت باستراباد شدند، چون ارغش بدانست آه 

اصفهبد آمد از قلعه بالمن با جهينه شد، اصفهبد خبر يافت تاختني بدنبال او بفرستاد، هرچه 

 محمود آاشاني )114(ميبرد با آوس و علم ازو بازگرفتند و اصفهبد با هرون و ورارون شد،

فهبد آمد و گفت من مردي بيمارم اآنون تو داني با ارغش، من رفتم، اصفهبد را پيش اص

خدمت آرد و برفت، اصفهبد لشكر اختيار آرد و بشهر آسان بن آسان سپرد و دربندان قلعه 

تر، ارغش آس خود پيش اصفهبد فرستاد آه  ميداد و هر روز حرب ميكرد هرچه سخت

تا مگر بجان عفو آند، اصفهبد دستوري داد، آس دهي تا آس پيش سلطان فرستم  دستوري

ود بيمار شد، چون رسول سلطان در رسيد آه دست بدارد تا پيش خپيش سلطان فرستاد او
                                                 

 .افتادهالف قسمت بين دو قالب از . 111
 .از قسم اول 107ص . 112
 .اين قسمت را نداردب ، الفآذا بدون نقطه در . 113
 .با هارون و وارون شد: ب، الفآذا در . 114



    info.tabarestan.www            75 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

من آيد ارغش از اصفهبد امان خواست و انديشه آرد آه از قلعه چگونه بزير آيم و ترسيد 

زير آمد، پس شهر آسان با از اصفهبد آه او را بگيرد، اصفهبد دل خوش آرد و امان داد، ب

غش بيامد گلپايگان آنجا بنشست، چون ده روز برآمد ارغش فرمان يافت، پس اصفهبد از را

 .آنجا آوچ آرد و باز ارم آمد

 

 وفات خاتون سلجوقي و طلبيدن سلطان آابين و ترآًه او را
 
ين در آن وقت خاتون باصفهان رفته بود، آنجا بيمار گشت و وصّيت آرد و گفت آاب

بر اصفهبد حالل آردم آنچه بمازندرانست و آنچه از من بمانده است از بهر من سرايي 

بخرد و گور من آنجا بنهد و آنجاي خانقاه آنند، چنانكه او فرمود بكردند و امالك اصفهان 

بر آنجا وقف آرد و بزرگان را آزاد آرد و از همه حاللي بخواست و پيش اصفهبد نامه 

ه گفت آه مرا حالل آن آه من نيز ترا حالل آردم و بدرود باش با نوشت و در آن نام

چون نامه او باصفهبد رسيد . جاودانه، و مابقي مال آه بماند بدرويشان داد و او درگذشت

دلتنگ شد و بسيار بگريست گفت مادام در زحمت ما بود و از ما هيچ نيكويي نديد، او زني 

ه خاتون گفتند و در شهرياره آوه بسيار خيرات آرده عفيفه و زاهده بود چنانكه بلقب زاهد

 آه ملك او بود، چون ی خانقاهي بفرمود ساخت در محله قراآویاست و در شهر سار

 آابين و ترآه آرد یاصفهبد از ماتم خاتون بپرداخت سلطان پيش اصفهبد فرستاد و دعو

ب گفت آه از ترآه صد و شصت هزار دينار آابين و ترآه آه بمانده است، اصفهبد بجوا

 ملك خاتون فرستاد، اصفهبد منع آرد و ی نمانده است، سلطان غالمان را باسرایاو چيز

جواب باز داد، چون اين خبر بسلطان رسيد محمد آاشي را آه اسفهساالر لشكر بود نامزد 

آرد و بجانب شهرباره آوه فرستاد تا دعاويي آه سلطان فرمود بكند، محمد آاشي چون 

ر تريجه بود تا ناهمواري آه هباد رسيد بپايان الميلنك لشكر فرو آورد و اصفهبد بشباسترا

بشهر آمل رفته بود اصالح آند و نيز لشكر بالرجان فرستاده بود، بدين مهّم مشغول بود و 

در اين وقت شهنشاِه قلعه دارا فرمان يافته بود، آس از قلعه پيش اصفهبد آمد آه امير 

لعه در آشوبست و شهريار آه برادر زاده اوست در قلعه خواهد شد، شهنشاه درگذشت و ق

ملك عالءالدوله از تريجه آوچ آرد و برود بارهج فرو آمد، حالي لشكر الرجان در رسيدند 
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 باصفهبد نهادند و پيادگان چالب چون محمد بن اسفنديار و حسن یو لشكر شهنشاه نيز رو

 پيوستند، اصفهبد آس پيش شهريار فرستاد آه زرّين آول و بهرام شالبي بخدمت اصفهبد

قلعه بسپارد، گفت نسپارم آه ملك منست، اصفهبد اميدواره آوه و شالب خراب فرمود آرد 

الملوك لقب   رفت، بعد از آن پسر خويش مردآويج را آه تاجیو از آنجا برگرديد و بسار

مود آاشاني پيش اصفهبد بود با لشكر بسيار بتميشه فرستاد، مردآويج بتميشه بنشست، مح

رسول فرستاد آه سلطان با تو شرع ميكند با سلطان بشرع بايد رفتن واّال آنچه سلطان 

طلبد از حّق خود بدادن، و من با لشكر براي آن آمدم تا اگر بيرون شرع سخني گويي و  مي

ن آمدند آاري آني نگذارم، در اين گفت و گو چهار ماه برآمد تا بزرگان و متوسّطان در ميا

و ملك را آه آابين بود قسمت آردند، با ارتفاعات ده هزار دينار برآمد، اصفهبد گفت ملك 

الجمله آابين و ملك از سلطان بصد  را بمن بايد فروخت آه من از ملك دست بندارم، في

هزار دينار بخريد، محمود آاشاني بر اين قرار برخاست باخراسان شد، اصفهبد مال مقرّر 

در آن سال در طبرستان زلزله باديد آمد در نواحي . امالك بوآيالن سلطان رسانيدآابين و 

شهرياره آوه زلزله عظيم بود، شهر فريم فرو شد، رستاق آنيم و زارم تمامت آنچه باالي 

آسيا او است جمله خراب شد وديهي بود دوليت نام از جاي برآمد و با آن سوي جوي شد، 

 .ه پديد آمدخرابي تمام در شهرياره آو

 فرستادن سلطان عباس را با لشكر بمحاصره قلعه دارا
 
پس عميد آمل بخدمت سلطان باز نمود آه شهنشاه نماند و قلعه دارا ببرآت شهنشاه 

و مال فراوان مجموعست و الرجان مرزبان هم با عميد موافقت نمود در اين حال باز 

والي شهر ري بود مردي بزرگ با نمودن، سلطان از اين احوال خبر يافت عباس را آه 

لشكر بسيار نامزد آرد و لشكر خوار و سمنان و دنباوند و طرمطاي آه ساوه داشت همراه 

 و قصران و رويان و الرجان و آالر و شالب، و الرجان مرزبان بيامد یآرد، با لشكر ر

ا حشم  بیتا بخّرمه دزو پيش ازاين نيارست آمد، چون عباس بآمل آمد اصفهبد از سار

خويش بمامطير شده بود، پيش عباس فرستاد آه چون آمدي؟ جواب داد آه فرمان آنست آه 
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 خراسان و دابويي و تريجه باز سپاري آه ديوانيست و اميدواره آوه و شالب )115(ازجوب

 و خدمتكاراني آه هستند از تو باز فرمايد یرا تعّرض نرساني و امالآي آه بآمل دار

ن تو امير و از تو بزرگتر بسيار آمدند، پيش من ترا اين بشمشير گرفت، اصفهبد گفت چو

پيش رود تا خود چه ميكني، و آسان خويش را فرمود تا هر شب يك محّله آمل بسوزند و 

قتل و دزدي و عّياري پيش گيرند، مردم واليت ستوه شدند و بزينهار پيش عّباس آمدند او 

 يا پيش ما آيد يا مصاف آني یا سلطان تو آرد بیپيش الرجان مرزبان فرستاد آه اين دعو

، مرزبان الرجان گفت من جمله مردم خويش را فرستادم، من خود آنجا یو آار بسپار

افتاد، استندار لشكر خويش را بآمل فرستاد، ی صومت و گفتگوخنتوانم آمد، ميان ايشان 

د، استندار جمله حشم اصفهبد او را بفرمود گفت آه لشكر بازخواند هميشه عباس بآمل نباش

را بازخواند و شهرياِر نوشروان از پيش عّباس بگريخت پيش اصفهبد آمد و از دينار 

 تا گيالن حشم اصفهبد بودند، عباس از آن بحرب نتوانست آمد بدين سبب خيره ماند، یجار

 را پيش یام و پدر سيد عّزالدين مرتضي ر پيش اصفهبد فرستاد آه من اينجا بچه نشسته

فهبد فرستاد آه حاجت من آنست آه قلعه دارا را تعرض نرساني و شهريار را بمن اص

 آمل نيز با تصّرف گيرم عميد و شحنه یبخشي، اصفهبد گفت البته دست ندارم و چون برو

هر دو را بفرمايد برد، عباس چون ستيزه اصفهبد بديد مصلحت در صلح و قرار نهاد و 

ود سوخت، اصفهبد گفت عباس را آه بمهمان ما بايد دانست آه نيمه آمل بشب فرموده ب

آمد، عباس بعِد عهد و قرار بمهمان اصفهبد آمد و بسيار مراعات در حّق او بفرمود و 

 شد و ميان او و یر همچنين شاه غازي بآرم بمهمان برد و پيشكش آورد و از آنجا با

 .اصفهبدان دوستي و يگانگي افتاد

 

 اگرفتن اصفهبد قلعه دارا ر
 

 را بمحاصره قلعه دارا پديد آرد و بعد از )116(زاده خويش شهردار اننكر اصفهبد عّم

آن او بشالب شد، چون مردم شالب بدانستند آه اصفهبد آنجا رسيد زن و مرد و خرد و 
                                                 

 .خوب: الف، در بآذا در . 115
 .جاي جزء دوم سفيد استالف ، در بآذا در . 116
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زادگان توييم ما   بر خاك نهادند آه ما همه بندگان و بندهیبزرگ همه بزينهار آمدند و رو

ها   جمله را بنواخت و تشريف داد و فرمود آه بعد از اين در خانهرا عفو آند، اصفهبد

باشيد آه ما طلب قلعه ميكنيم، و گرد بر گرد قلعه آمين فرمود آرد، هر آس آه بزير 

، آار بر شهريار صعب و دشوار شد و گفت آار دريابد و قاصد پيش ی بياويختندیبيامد

زرده بود آه برو حّقها داشت و گفت اول روز اصفهبد فرستاد و امان طلبيد، اصفهبد از او آ

ادب آند اما چون بزرگان طبرستان شفيع شدند از سر اآراه برخاست و گفت تشريف و 

اقطاع فرمايند و عهد ارزاني دارم آه باقي خطابي نكنم و اگر فرموده باشم باطل گردانم، و 

د پيش او فرستاد، امير الدين را بدين مهّم اختيار آر اصفهبد سيد با علي شجري و زين

االسالم ابومعمر و ناصر بزرگ و معارف و  القضاة تاج شهريار بآمل فرستاد و قاضي

سادات را پيش اصفهبد فرستاد، گفتند اعتماد براينست آه دعاگويان گويند، دختر اصفهبد را 

بجهت شهريار بخواستند، اصفهبد با چمنو شد تا وعده بگذشت و سهراب بن رستم را آه 

عّمزاده بود بكوتوال فرستاد با خاّصگان خويش و امير شهريار با قلعه برد ايشان را و او 

بزير آمد و اصفهبد خواهر خود شرفي نام را بدو داد زني بود آه عفاف و ّظلف و ديانت او 

در جهان مشهور است و آثار خير او هنوز باقي و وليكان ملك اوست بزر خريده و خالف 

اره ديه بود برستاق آمل و چهل پاره بديگر نواحي و امالك حاللي آه بعهد از اين هشتاد پ

شاه غازي و حسن و اردشير بتّصرف ايشان بود، و آسيا در شهر آمل هفت پاره و دّآانها و 

ها بعهد ما بود و جداگانه عامل و مستوفي و مشرف و شحنه، و جمله پولها و رباط  گرمابه

ديگر ملوك آردند از محصول ملك حاللي اين زن بود، او و سنگ پشتها آه شاه غازي و 

را دو دختر بماند از اين شهريار و يك پسر، اصفهبد عالءالدوله حسن پسر را بكشت، و 

شاه اردشير دختر را يكي باصفهبد ابوجعفر اشرب داد و يكي بپسر پادشاه هزبرالدين 

 نداشت، و چون بآمل ر خواه از او دوستر هيچیخرشيد گرشاسب نام، و بعد پدر شاه غاز

 مهتر بود ی، او از شاه غازی و با او بنشستي و مشورت آردیبود هر روز پيش او آمد

بسال و دخمه او بقراآالته هنوز باقيست معروف بخانقاه مادر اصفهبد اسفنديار، چون قلعه 

شصت دارا باصفهبد رسيد بيست و يك سال بود تا او بمازندران پادشاه بود و عمرش از 

 .گذشته بود و او نقرس داشت
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 لشكر بردن اصفهبد شاه غازی رستم بالرجان بخصومت منوچهر مرزبان
 

 را با منوچهر الرجان مرزبان خصومت افتاد و از آرم لشكر یاصفهبد شاه غاز

برگرفت براه انوجدان وانندان تاختن برد و براه پردامه بالرجان درآمد، منوچهر خبر 

 گردن بزد، یتا بزد او را و بشكست هزيمتي سخت و مردم او را بسياربداشت پيشباز آمد 

چون بآرم آمد پوشيده داشت آه عّمزاده او بود، در آن خانه شد، پوشيده چوبي آه آنرا 

وزاگ فروش  حمّيت از گل  بيی گويند برگرفت و پيشباز شد و گفت ا)117(بمازندران وفره

؟ اصفهبد گفت حّق بدست تست و یچگونه باوندآيي، و  الرجانيك بگريخته با خانه من مي

همانجا بازگرديد و بآرم فرو ناستاد، بتالر آمد، جمع لشكر آرد و تاختن تا بِدَرآه رود برد 

 و چهارصد مرد الرجاني را بگرفت و همه را گردن )118(و جمله رزبدهره بفرمود انجيدن

بعد از آن او را در خانه . يندبزد و همان خرابي باقيست هنوز بالرجان، و از آن باز ميگو

 نتوانست خفت، راه بكرد از خانه )119(رود گذاشت و منوچهر را آنچنان بكرد آه بشب بكه

 بتواند رفت و هنوز بعضي عمارت آن راه باقيست، هر دو یتا بقلعه از بيم او چنانكه بپا

چهر عاجز شد،  با خدمت او نهاد تا منوی، با جمله مردم رویماه نوبت تاختن بالرجان برد

 بعراق شد سلطان را منوچهر گفت خون من از اصفهبد بخواهد و سبب آن یچون شاه غاز

گفت آه شال مازندران آجاست يعني شكال مازندران، ی بود آه نقل آرده بودند آه روز

 او را چنان بكرد آه پدر و سلطان از او باز نتوانستند داشت، چون بعراق او را یشاه غاز

 سك خورد، ی سك خوردم، بزرگان گفتند او گویآردند گفت ببايد گفت گواين شفاعت 

گفت بسر سلطان تا ببارگاه او بنگويد من دست از او بنگذارم تا نكشم، ناچار ببايست گفت، 

 گفت آه اآنون رصد از دزه ُبن برگيرد، قرار بود بهر ده من بار يك من باج یشاه غاز

وچهر را گفتند حّق بدست اصفهبد است، ميان ايشان گيرند و بدعتي بد بود مردم همه من

 .براين قرار دادند و تا دولت باوند بود هرگز بدان موضع و بهيچ دربند ديگر باج نگرفتند

                                                 
 .وتره: بدر الف آذا در . 117
ه آردن است، نظامي جمله رزها بدهره ببريد، انجيدن بمعني قطعه قطع: ب، در الفآذا در . 118

 :گنجوي گويد
 هوا بسته از آه رنجيدگان  زمين خسته از خون انجيدگان

 .بكاه رود: در اين موضعالف . 119
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 سبب اآراه شاه غازی رستم با پدر خود
 

 بر او مسلط شد، جمله یچون اصفهبد عالءالدوله را روزگار برآمد شاه غاز

د و هيبت و سياست او بيشتر از آِن پدر بود، پيش پدر پيغام داد خدمتكاران بخدمت او آمدن

ام از اسفاهي و بخانه  آه قلعه دارا بمن بخشد، گفت ندهم و با آرم شد، گفت توبه آرده

الملك شهردار اننكر پيش   اصفهبد جمالیبنشست و علم فقه ميخواند و نيكو دانستي تا روز

 آه حّق شفقت خداوندگار نشناسد و با او تنّعم و ندًهعالءالدوله ايستاده بود گفت شهردار ب

الملك شهردار گفت مقصود و مراد آن بنده ببايد داد تا  ناز آند با او چه بايد آرد؟ جمال

خدمت آند، گفت چون چنين است قلعه دارا با فرزند رستم سپارد، قلعه بپسر سپرد و شاه 

 .يا را بفرستاد و بنشاندغازي رستم تسّلي يافت و آوتوال خويش ابراهيم آ

 

 گرفتن خوارزمشاه رستم آبود جامه را و دريافتن شاه غازي رستم او را
 
در اين وقت خوارزمشاه تاختن بگرگان آورد و رستم آبود جامه را بگرفت و بند 

 : فرستادیبرنهاد تا آبود جامه اين رباعي گفته پيش شاه غاز

 م بند نهاده است بپا خوارزم شه هيچ گناه هيچ خيـانتي و بي بي

  گـويـنــد دريــــغ رسـتــم اّنـاهللا دريـاب مرا و گـر نيابي ناگاه

اجازت پدر يك روز ار آرم باستراباد شد و با فردا بحّد گرگان، اول   بيیشاه غاز

معتمد خويش پيش آبود جامه فرستاد تا نزديك او باشد و بعد از آن بناگاه بخيمه و سراپرده 

رو آمد، خوارزمشاه تكّلف فرمود و فرو آورد و شربت آوردند، گفت البته خوارزمشاه ف

نخورم تا آبود جامه را با من باز نسپاري، گفت او را آشتم، گفت موّآل من بر سر اوست، 

 او را بر اسبي فرمود نشاندند و یخوارزمشاه بفرستاد و آبود جامه را بياورد، شاه غاز

ت اسب نگيرند و بعد از آن آه شربت و نان خورد لشكر گفت تا درون تميشه نبرند از پش

شاه مازندران بدو پيوسته بودند برنشست با درون تميشه آمد، پدر او را مالمت آرد آه مرا 
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 خداوند آه بدان نّيت رفتم ی، گفت بخاك پای نيك نكردیحشمي انبوه بشد  و بيیخبر نكرد

 .تانمآه تا بخوارزم يّكه سواره بروم و رستم را بازس

 

 الملوك با شاه غازی بنياد آراهيت تاج
 

 ی آاریالملوك مردآويج دانست آه بمازندران او را با وجود شاه غاز برادرش تاج

اجازت ايشان پيش سلطان سنجر شد و در خدمت او مقامات محمود يافت  پيش نرود، بي

الم نبود و چنانكه سنجر يك لحظه از او نشگيفت آه مثل او حريف شراب و ميدان در ع

 : اين دو بيت گفت و پيش برادر فرستاد)120(ايم، شرح طبع او در نظم و نثر و بالغت داده

 رباعّيه

 همواره پـدر بـروِن آشـور خـواهـد  پـيــوستـه بــرادرم بــر آذر خـواهـد

 جـز آن نبــود بتـاآـه داور خـواهـد  هنگام صبوح هر دو را سرآس زن

 با یشفقتي برادر ت بر او خشم زيادت شد و بيرحمي و بي را بدين دو بيیشاه غاز

 .او در دل گرفت

 

 یپادشاهي نصيرالدوله شاهنشاه غازی رستم بن عل
 بيست و چهار سال بود

 
چون اصفهبد عالءالدوله علي از خويشتن مأيوس شد او را بخواند و گفت ترا 

ملك طبرستان از ضّد و وصّيت متيقظي،  وعظ متّعظ و بي بينم آه بي بوصّيت حاجت نمي

معاند بجهت تو بشمشير مسّلم آردم و همچون خواني آراسته پيش تو نهاده، اگر جهانداري 

و عمارت گذاشتن غبني عظيم و حسرتي بزرگ است اما آسي را آه چون تو خلف باشد 

 ذآر او باقي بود، َفَأنََّك َماُء اْلَوْرِد ِإْن َذَهَب اْلَوْرُد،

 بيت

                                                 
 .14 ـ 113قسم اول ص . 120
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 آن را آه جان تويي چه دريغ از عدم خورد ار تو باشي چه غم خوردآن را آه غمگس

ميدانم آه تو از مردآويج آزرده و بر او دل خوش نتواني آرد اگر من وصيتي آنم 

فايده ندارد اما قارن را آه آهتر برادراست بتو ميسپارم، وديعت منست، و بوالفضل وزير 

شاءاهللا، و در همان  نيز همان مبارك بود انرا تيمار دارد آه او بر من مبارك بود بر تو 

الدوله  الدوله شهريار بن قارن و نجم  آه اصفهبد حسامی بقصریمقام جان بداد بشهر سار

ساخته بودند بدِر باغ، اصفهبد آاله از سر بينداخت و جامه چاك زد و بخاك فرو نشست و 

واوياله و واحسرتاه ميزد  بررسم طبرستان معجز عزا بر سر گرفت و پاي بر زمين نهاده 

و بافردا او را فرمود گرفت و او را در پس تابوت پياده ميرفت تا بموضعي آه اين ساعت 

گاوپوستي ميگويند و مدرسه و دخمه ايشانست، آنجايگاه باغ بود پدر را آنجا بخاك تسليم 

هشتم ] )121(چون رسم عزا باتمام رسانيد[بود  آرد و هفت روز بر سر پالس نشسته آنجا مي

روز بمصالح ملك شروع آرد و هيچ آفريده را بجمله طبرستان زهره نبود آه سر از چنبر 

رد و رعب و هيبت و سياست او چنان در ضماير متمّكن ب از دايره طاعت او بيرون یو پا

شده بود آه اطراف آرميده و مردم آسوده بودند، اما ملوك طوايف از علّو همت و شهامت 

يت او حساب گرفتند و دانستند آه آنچه با پدر او پيش رفتي با او نرود و خانه و تدبير و آفا

الملوك فرستادند بمرو و خبر وفات پدر معلوم آرده، و  ايشان بازگيرد، پنهاني بتاج

ام آه مرا بملك و  الملوك بسلطان پيغام داد آه من خدمت درگاه تو باميد اين روز آرده تاج

 امير اميران را فرمود آه آار او بسازد و ميان برادران خانه خويش رساني، سلطان

بقسمت ملك تّوسطي آند، امير ميران ُقْش َتمرنام مردي را با ده هزار مرد نامزد آرد و 

 لنگرود و خواسته رود و گلپايگان مثال نبشتند تا در خدمت او یپيش آبود جامه و امرا

يد و تعزيت دهد و بعد از آن بتّوسط پيغام  آیباشند و رسول اختيار آردند آه پيش شاه غاز

گزارد، چون مردآويج بيرون تميشه آمد جمله مردم استقبال آردند و براي خدمت و طاعت 

 او بياراستند و قلعه جهينه سلطان بدو بخشيده ی او و والیاو جان برميان بستند و دلها بهوا

است و از آنجا ُقشتمر و بود با تصّرف خويش گرفت، مادر فخرالدوله گرشاسف را بخو

 ی رسول فرستادند و فرمان سلطان عرض داشته، شاه غازی سلطان پيش شاه غازیامرا

                                                 
 .اضافه داردب قسمت بين دو قالب را . 121
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 چون ی خود نان از من گرفتي و خدمت من آردیگفت آه اگر مردآويج برادر من بود

: خدمت سلطان آند نان آنجا بايد گرفت، رسول بازپس شد و گفت آن مرد نيست آه به

صيد توان آرد، او را بروزگار و حساب بدست شايد آورد، چون » )122( َعاِمِرَخاِمِري ُامَّ«

الملوك و قشتمر نوميد شدند بتميشه لشكر آوردند و بُاستندار و الرجان مرزبان و  تاج

 لياقت و لطافت مردآويج بپادشاهي یمرزبانان طبرستان قاصدان فرستادند و همه را برا

بخدمت مردآويج ی يشه آمدند مردم طبرستان جمله رو، چون درون تم]؟)123(آذا[تر  اليق

 تنگه ی با آرم شد و آنجا توانست نشست، با آردآباد شد باالینهادند، اصفهبد شاه غاز

دانان مردآويج و لشكر قشتمر را بشب برگرفتند و بيراه بسر   آوال، مردم طبرستان و راه

ت آردآباد رسيد، اصفهبد را شاصفهبد برده، بامداد آه اصفهبد بگرمابه بود لشكر بد

بگرمابه خبر دادند، بيرون آمد با تني چند برنشست گفت همه راهها فرو گرفته باشد تدبير 

 ی نهيم آه ايشان بدان جانب گمان نبرند و از آنجا راه ساری بجانب ساریما آنست آه رو

ي ايستاده بودند برگرفت و بلشكرآباد افتاد، چون باشكارگاه آالن افگنان رسيد رمه گاو آوه

و شب تاريك بود پنداشتند خصم راه گرفته است بترسيدند، او مردم خويش را گفت شما 

همينجا بايستيد تا من پيش بشوم بدانم، چون بيامد و معلوم آرد آن جماعت را آواز داد، از 

 بتو آنجا ببرنمهر آمدند چون بدونكا رسيد رسيد ابوالفضل دابو را آه با او بود گفت دابويي

سپردم ترك را ببيند و عصيان نكند و حّق اين روز بشناسد، دابو دست بوس آرد و شاه 

 شد و از آنجا بلنگيمان و خويشتن را با قلعه دارا افگند و امير )124(آباد  بمرزبانیغاز

الدوله و  شهريار گفته بود از هر جايگاه آه تو پناه آني قلعه دارا اوليتر، و اميرعلي سابق

 و مجدالدين دارا و جماعتي یالدين با هاشم علو ريار و ناصرالملك و سيد حسامامير شه

الملوك و قشتمر با  ديگر از معارف با او بودند آنجا آه آهك چاه گويند لشكرگاه بزدند، تاج

هج رودبار آمدند و پيش منوچهر الرجان مرزبان و استندار فرستادند هر دو پيش 
                                                 

يعني پنهان شواي آفتار و آن جزء عبارتي » خامري اّم عامر«اّم عامر آنيه آفتار است و . 122
اند و آفتار بفريب اين آلمات از النه  ست آه بزعم قدما براي صيد آفتار در آنار النه او ميخواندها

مثلي است در مورد ساده لوحاني آه » خامري اّم عامر«آمد و او را صيد ميكردند و  بيرون مي
و  چاپ مصر 160 ص 1األمثال ميداني ج  رجوع آنيد بمجمع(بالفاظي فريبنده در دام بيفتند 

 ).العروس در ع م ر تاج
 .هست و تصحيح آن ميّسر نشدالف اين جمله مغشوش فقط در . 123
 .بمرزاناباد: ب. 124



    info.tabarestan.www            84 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

بجمله واليت شحنه و عامل فرستادند و آمل خاّص قشتمر بود الملوك آمدند و از آنجا  تاج

 رز فرمودند و خالف آن تني چند آه با یبجمله محّالت عوانان پديد آردند و قسمت و آو

الملوك  اصفهبد از معارف بماندند ديگر جمله اهل طبرستان از باوند و لورجانوند پيش تاج

د مردم بدست بازدادند، و اصفهبد رستم را آه شدند و بهاءالدين بوالفضل را آه وزير او بو

 و همگي اعتماد برو داشت چهارصد استر داده یاسفهساالر آمل بود و خويشاوند شاه غاز

بود آه برود و بجهت من ذخيره فرستد اصفهبد رستم با استران او پيش او آمدند و 

ين موضع نشستن  رسيد گفت بعد از اين بدیالملوك پيوست، چون خبر پيش شاه غاز بتاج

الملوك و قشتمر با پايان قلعه آمدند و گرد فرو گرفته، و  شرط نيست، با قلعه شد، تاج

الملوك مردم گرفت و بپايان قلعه سواته آوه شد و مستخلص آرد و  اصفهبد رستم از تاج

 را با قلعه ايالل فرستاد، لشكر قشتمر یاصفهبد عالءالدوله حسن را آه پسر او بود و دختر

 شد، ی بارینجا شدند، عالءالدوله حسن خواهر را آنجا بقلعه بگذاشت و با غالمان پدرآ

الملوك  لشكر قشتمر ايالل مستخلص آردند و دختر اصفهبد را بالشكرگاه آوردند، تاج

الدين تورانشاه بن زردستاِن   را از آن تاجیبازگرفت با خويشتن داشت، و اصفهبد پسر

 با ما دهند، چون اين یرون قلعه آواز دادند آه ماده فراگيرند ونرجناشك بنوا آنجا داشت، بي

 بود آه پدر عزالدين حسن آيا وزير شاه اردشير یآوازه بقلعه رسيد روستا مهتر گفتند مرد

 هم بازگرفت؟ ی تعالي اقبال تو باز گرفت مردی آمد و گفت گرفتم خدایبود پيش شاه غاز

اه را ببرد و گردن بزند و سر در لشكرگاه ترك گفت راست ميگويي، فرمود پسر تورانش

اندازد، بعد هشت ماه آه مازندران را خراب آرده بودند و مردآويج هيچ ظلم باز نتوانست 

الملوك نوميد ميبودند و پنهاني پيش اصفهبد  داشت مردم از ترآان ستوه شدند و از تاج

ه بدين گناه هيچ آفريده را  تعالي نذر آرد آیفرستادند و عفو طلب آردند و او با خدا

 باصفهبد فرستاد آه )125( نياورم، منوچهر الرجان داریمكافات نكنم و انتقام نكشم و بارو

 من با حشم و خويشان با یاگر با من خويشاوندي آني و خواهري را بمن ارزاني دار

ن از الرجان شوم و استندار همچنين وصلت طلبيد، با هر دو بر اين جمله عهد آرد و ايشا

الزمان احمد بن محمد قصراني گفتند  اين لشكر جدا شدند و با واليت خويش رفته، و نجيب
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 آرده بود آه از اين قلعه جنازه بيرون آورند از آِن خداوند اين ی بود منّجم دعوخواجًه

قلعه، و در اين هشت ماه يك قطره باران از آسمان بزمين نيامد و آب حوضها خرج شد و 

 یالدوله شهريار اصفهبد را گفت هيچ انديشه نكند و دل قو  گرفت، امير تاجذخيره نقصان

 نقل نفرمايد آه اين قلعه هميشه بر خداوندان او مبارك بود و یدارد و از اين قلعه بديگر جا

نيز چون آفتاب بجوزا شود و داس دهره بر گندم نهند چندان باران بيايد بدين حدود آه يك 

الدوله شهريار  د، اصفهبد بقول او ثبات نمود و هم در آن مدت امير تاجساله آب اين قلعه بو

 نهاده از قلعه بيرون )126(رنجور شد و بر سر دوازده روز وفات يافت، او را بر جنازه

آوردند و بآمل بخانقاه او برده دفن آردند، و چنانكه او وعده آرده بود بموسم گندم درو از 

روز، آه حوضها لبالب شد و ترآان از آن طوفان بترسيدند و آسمان باران آمد، پانزده شبان

ها و چهارپاي باطل و هالك شدند، از آنجا آوچ آردند و با هج رودبار آمده و بهمه  خيمه

الملوك برگرديدند و روي بخدمت او   برخاستند و از تاجی شاه غازیجوانب مردم بهوادار

 لشكرگاه )127(ه دارا بزير آمد و بدورگاهنهادند، چون قشتمر از ترجي درگذشت او از قلع

 آه آرده بود معلوم گردانيد و بفرمود یساخت و بجمله واليت مثالها فرستاد بدلدهي و نذر

تا سه سال خراج و معامله از ممالك او بردارند تا واليت معمور و مردم آبادان شوند و با 

ر نهاد آه سه سال از او آمدند قرا اين جماعت آه عصيان آرده بودند و باز بخدمت مي

جامگي نطلبند از امرا و معارف و آّتاب و عّمال و حواشي، و او در اين سه سال چندان 

 : لقبیعمارت بطبرستان بفرمود آه شاعر ميگويد مظّفر

 در حريم حرمت اصفهبد اصفهبدان  جّنت عدنست گويي آشور مازندران

ين نام نهاده بودند، چون با اصفهبد رستم را آه استران او برده بود رستم گلم

خدمتش آمد گفت برود قلعه سواته آوه همچنانكه بجهت قشتمر گرفتي باز گيرد و او را 

حشم داد، آنجا شد و قلعه باز گرفت و نگذاشت آن جماعت را آه عصيان آرده بودند يك 

د روز آسايش آنند، بهر جانب آه او را مخالفي بود ميفرستاد و واليت مستخلص ميكردن

 ميبريد و گردن ميزد، مردم ی دست و پای در راه آمدیبجهت او، و اگر گناه و تقصير

 او را و بيم جان را ميكوشيدند و چون هيچ آار نداشتي لشكر برگرفته بواليت ایرض
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 و بيك روز برودبار سلسكوه هجده هزار ملحد را گردن بزد و اند پاره یمالحده تاختن برد

 آشتگان در آنجايگاه باقيست و از آنجايگاه ی و هنوز استخوانهامناره از سر ايشان بكرد

بود با مالحده اختالط ی  تميشه، و ديوانه رستم گفتند باوندیسواران بفرستاد بر تكان باال

 برين شكافيست معروف بديوانه رستمي آوه آه استواري آنرا ه شمشيریداشت و باال

 و مسلمانان را آشتي و واليت قومش و ینهايت نيست، آنجا بازاستاده بود و راه زد

 مغافصًة از سلسكوه بسر او شدند و او را گرفته و )128(چهارديه بكرآيلي فرو افگنده بود،

بتميشه آورده و بدربند بياويخته و گنبدي است بر تكان مدفن او آنجاست، و دابو و پسر او 

يرعلي دختر او را خواسته، الدوله خويشاوندي آرده بودند و ام رستم نام با اميرعلي سابق

آمد همان روز عصيان آردند و بقصر او بدونكا  چون اصفهبد دابويي بدو سپرد بقلعه مي

بپادشاهي نشسته و اسبان اصفهبد را آه بسيخ بسته داشتند گرفته و برنشسته پيش اصفهبد 

فتند، پيش نيامدند و پناه باستندار شهر يوشِن آردند و آنجا نيز از بيم اصفهبد قرار نگر

اميرعلي سابق فرستادند بكيله خواران آه براي ما با اصفهبد عهد آند تا بياييم، چون بر 

الدوله اين حال با اصفهبد بگفت  همگنان بخشايش ميبرد گناه ما نيز عفو آند، اميرعلي سابق

 الدوله ستي جليل نام دختر حسام و و اصفهبد را در حّق اميرعلي شفقتي هرچه تمامتر بود

را آه عّمه او بود بدو داده و خويشاوندي آرده، اصفهبد چون سخن اميرعلي بشنيد گفت 

داد تا  سوگند بخورم و عهد آنم، اميرعلي مصحف بيرون آورد و اصفهبد را سوگند مي

بدينجا رسيد آه دابو را نكشم و نگيرم، اصفهبد گفت او را و پسر او را هر دو بگيرم و 

فت آه اآنون بشنود و دابو را بگويد اصفهبد سوگند خورد، اميرعلي الدوله را گ بكشم، سابق

دابوان را گفت آه اصفهبد سوگند ياد آرد هر دو پيش آمدند اصفهبد پسر و پدر را بآمل 

 و پدر را بياويخت، تا مدتي آويخته )129(فرستاد پسر را بنيمشاد زوبين در فرمود چيدن

الملوك   آه خويشاوند او بود و بوقت قشتمر و تاجگاه را نهاده بود، و اصفهبد رستم ايرمان

دعوي پادشاهي آرد فرمود آه ما را مهمان آند بمقام چمنو، اصفهبد رستم چند هزار 

گوسفند و گاو بكشت و خوان فرو فرمود نهاد، او چون بنان شد اصفهبد رستم را زوبين 

                                                 
 .پودواليت قومش و چهارده را خراب آرده : بجاي اين جمله چنين استب در . 128
 .پسر را بنيم شاد بزوبين هالك فرمود: بجاي اين قسمت چنين آمدهب ، در الفآذا در . 129
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 با مازندران آمد یالملوك عالءالدوله حسن از ر  چون شرف)130(درفرمود چيدن و بكشت

بايد آمد، فرستاد و چهارپاره بند فرمود نهاد و باقلعه  اصفهبد گفت البته پيش من نمي

آيسليان برد، مدت يك سال و هشت ماه در بند بود تا بمقام آمل بزرگان شفاعت آردند او را 

ا آه الدوله ر از قلعه بياورد با رآوند فرستاد و گفت پيش من نيايد و برادر آهين حسام

شهريار نام بود بسكارو بنشاند و اين ساعت آن موضع را آه او نشستي خانگاهه 

بند داشتي، بر سْر  گويند، شكارگاهست، و هرگز پيش برادر نيامدي و آّله الدوله مي حسام

آاله ننهادي و بهر وقت آه اصفهبد با سكارو شدي بيامدي يك روز برادر را از دور 

 و او را سه پسر بود )131(اقبت بشكار و شراب مشغول بوديخدمتي بكردي و پيوسته بع

يكي آه وليعهد بود و او دوست داشتي گرده بازو گفتند و يكي عالءالدوله حسن بن رستم و 

 .يكي ديگر را اصفهبد علي گفتند آودك بود

 

 سبب قتل گرده بازو بر دست ملحدان
 

الملوك گفتند بيرون  جچون اصفهبد فرمان يافت برادر او مردآويج بن علي آه تا

تميشه بدست گرفت و قلعه جهينه و امراي آن حدود با او بساختند و سلطان سنجر خواهر 

 البته بهيچ آار و مهّم یرا بدو داد و چنان شد آه هر روز بامداد تا سلطان چشم برو نيفگند

اوند تا  بی و ديدار او را مبارك داشتي و او خود پادشاهي بود آه از ابتدایمشغول نشد

 و مردمي تواند بود و رباعّيات او از آن یانتها ناممكنست مثل او جواني آراسته بمرد

 یمشهورتر است آه مرا ياد آن بايد آرد آه اشعار او از مقّطعات و رباعي بيشتر مجّلد

 . را دو سه قصيده است بمدح او يك بيت از آن اينستیضخيم برآمد و انور

 )132(الملوك صفدر و صفدار روزگار تاج  ار روزگــار در نبــرد حيــدر آــّریا

 را بمرو پيش ما فرستد بحكم آنكه یسلطان سنجر پيش اصفهبد فرستاد آه پسر

 ملك بود گرده بازو آه وليعهد بود همچون گلبرگ تازه جوان ساز یبرادر پيوسته بر هوا

                                                 
 .بزوبين فرمود چيدن و هالك آرد: ب، الفآذا ايضًا در . 130
 .اين جمله را نداردب ، )؟ (الفآذا در . 131
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پديد آرد، بمرو فرستاد القسم باو ممطير را باتابكي او  سفر آرد و اصفهبد خورشيد بن ابي

با هزار مرد، هر آفريده آه در مرو بودند براي نّظاره خوبي و سواري و منظر و شكوه او 

بدرگاه او آمدندي تا بيشتر زنان مرو بر او مفتون شدند و خاتونان را بدو ميلها افتاد و 

ماند  بسرخس بگرماوه شد و مدتي بیجوانمردي و هّمت او تاريخي شد، روزگار را روز

تر شود، دو ملحد فرصت  و بعد از آن بمسلخ گرماوه آمد و توّقف آرد تا حرارت ساآن

يافتند و درون شده او را شهيد گردانيدند، خدمتكاران او را از انجا در صندوق نهاده با 

الّرضا عليهماالّسالم بردند و در آن قّبه دفن آردند و ديهها وقف  مشهد علّي بن موسي

ين خبر بشاه غازي رسيد عنان تمالك و تماسك از دست عقل و صبر داد و فرموده، چون ا

 و هرگز ديگر بدان حضرت یجزعها آرد و سنجر را در مدت عمر خويش ملحد خواند

رسول و نبشته نفرستاد و بملوك و جهانداران آه دوستان او بودند ذآر سلطان سنجر نبشتي 

مشاه سعيد عادل اتسز بن محمد صاين آه سنجر ملحد پسر مرا بفرمود آشت، تا خوارز

طبري را وقتي بدو پيغام داد آه او را بگويد با آمال مردانگي و دانش تو مرا دو چيز 

آيد يكي آنكه پادشاهان چون خواهند رسول فرستند داناتر و پاآيزه لقا و باهيكل و  عجب مي

يش من فّراشي  رسالت آند تو هر سال پیتر آسي را اختيار آنند تا ادا فصيح زبان

آيد تا سخني   رسالت خواهد آرد يك من آب از دهن او ميیميفرستي آه هر وقت آه ادا

 يا خود در واليت تو یبتواند گفت، اين معني يا از آنست آه از مردمان حساب نميگير

مردم نيستند، و اين فّراش اسفنديار فّراش تميشه بود پدر بانصر و مردي حقير خلقت ابكم 

يكي ديگر عجب آنست آه سلطان سنجر پسر مرا بهزار اسب بكشت من او را ، و یبود

نويسم، تو بدانكه ملحدي در خدمت او پسر ترا بكشت همه  خداوند عالم ميخوانم و بنده مي

الجمله  في. سنجرك ملحد ميخواني، صاين خود هرگز اين پيغام با اصفهبد نيارست گفت

ت حّق بدست اصفهبد است چنان فرزند همه را چون اصفهبد از سلطان برگرديد سنجر گف

عزيز باشد آه آشتن پسر اصفهبد حسرتي بود در خراسان و اند زن مطرب بعضي 

انگشتهاي خويش بريده بودند و بعضي موي، و بتوبه نشسته، و اصفهبد بعد از قتل پدر 

ت بيرون تاختنها برد بالموت و چنان بكرد آه هيچ ملحد را زهره نبود سر از قلعه المو

 :دارد و آافي بوالقسم منشي شاه غازي نبشته نبشت بكياآور محمد

زندگاني آافر بد گوهر ملعون اعور مخذول اآبر محمد نوميد در زمين دراز مباد «
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پوشيده نيست آه ايزد عّز و عال آشتن آّفار و ] آناد[و ايزد او را هالك و قرين او مالك 

ردانيده است و بزرگتر نعمتي و عظيمتر مّنتي مالحده سبب نجات مؤمنان و مسلمان گ

خداي را تبارك و تعالي برما آنست آه بواسطه شمشير ما دمار از ديار شما برآرد و شما 

ايد و  فرهنگ بچهار حّد حايط پاي درآشيد نشسته معني و رنگ بي چون مخّنثان بدعوي بي

حاجب و  ر افتاد من بيچون روباه سر در خوخار زده، آخر اين آاردهاي شما را چه آا

تر  ام و در روي زمين شما را از من دشمن نّواب و پيشكار بهمه موضع نشسته دار و بي پرده

نامه تو «: ، مالحده مالعين جواب نبشتند آه»آسي نيست بيايند و مردي خويش مرا نمايند

َلي الّظاِلِميَن، و ، اََال َلْعَنُة اهللا َع»دشنام بود دشنام اهل دشنام دهند] اسر[بخوانديم سر

آيابزرگ ملك ديلمان را رود بست باقطاع پديد آرد، و راحت مازندران گفتند از جمله 

ارباب امالك مردي بود بآمل و لشكرك و هندو آالده و هزارك و اآنان ملك او بود و صد 

و بيست جفت گاو بست و آسيا و گرماوه و دّآانها داشت بآمل، وزير آيابزرگ بود، فرمود 

تا پيوسته بر در الموت تاختن برد و نگذاشت آه تخم در زمين افشانند، بخالف قلعه الموت 

 .بجمله ديلمان يك بدست زمين بتّصرف ايشان نماند

 

 در ضبط و نسق واليت طبرستان
 
اصفهبد بآمل آمد، قلعه خّرم بفرمود آرد و تا بپرسب از منوچهر الرجان مرزبان 

نام ...... يستادند و موافقت آردند بر آنكه خواهر بدو دهد بازگرفت و مردمان در ميان ا

 و خراج دهد، صد )133( با جمله حشم سكارشوند هروقت آه فرمان باشدیداد، اما پسر

درست خسرواني داد، هر درست صد دينار اما نود و پنج دينار بود بعيار زر آملي 

الدين دهستاني بآمل  جه امين بسيار از قلعه آوزا ببرد و خوای از آن درستها)134(......و

 آرد و جمله امالك یاخت، و با استندار شهر يوشن خويشاوندد از آن درست بگ)135(رعدد

                                                 
و بطريق عهد خواهر خود : بجاي آن چنين آمدهب هست، در ف الاين جمله ناقص فقط در . 133

 .بمرزبان الرجان داد اما از پرسب بشيواز و استاند و قرار نهاد آه پسر او در خدمت بايستد
 .معال آنرا نداردب در اين موضع سفيد است و الف . 134
 .اين قسمت را نيز نداردب ، ]؟[الف آذا در . 135
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ها گرفت و تا بسياه رود عامل و شحنه اصفهبد تّصرف آردند،   دشت بكاوينیاو بناتل و پا

اجت، قرار نهادند آه شهر يوشن را پسر با چهارصد مرد بتميشه در خدمت باشند بوقت ح

 و ترجي ببيست و پنج ینام عميدي بآمل پديد آرد آه خدمت امير وردانشاه آرد زبانرو م

هزار دينار زر با امير ابواسحق فارنونِد لفور داد بضمان و جمله اميران ايزاباد را آه 

 درآورد و جمله امالك با ديوان گرفت و یادب بودند هر يكي را بعّلتي و حوالتي از پا بي

 تا تميشه چنان برآرد و فرو داشت آه مهره در دست مشعبد، و آيكاوس آه برادر از گيالن

شهر يوشن استندار بود و خواهر زاده آيابزرگ از برادر بگريخت با خدمت اصفهبد آمد و 

مله ملوك جپياده تا مدتي در رآاب او خدمت آرد، بعد مّدت او را سوار گردانيد و امالك 

ان فرمود نبشت، امير ابواسحق را لفور بچهارصد درست اسفر طبرستان را با سپر بر ايش

بدو داد و دوازده هزار پياده را بشوذيل داشت و آوالهلك بجامگي بر ايشان نبشت، و 

 آه در ديلمان و ی و شيرمرد)136(لهراسف گيل را با گيالن بگيالن فرستاد و هر جنبه

 دينار تا بهزار دينار در خورد گيالن بودند بفرمود آورد و جمله را جامگي بكرد از سي

، و پانصد مرد گيل همه با سپر و پرچم ی البته جامگي نفرمودینيازمود شجاعت مرد و تا

 و شمشير و سپر ترتيب فرمود، و چهارصد ُترك غالم درم خريده را )137(و سه تاول

ار  خانه پديد آرد و نگذاشت بهيچ طرف ديگر تأّهل سازند اّال بساري، بخالف چهیبسار

دار را هر روزه  غالم قديمي آه بآرم نشسته بودند، و قّصاب و نانوا پديد آرد هر غالم نيزه

من گوشت و ترآش بند را پنج من نان و يك من گوشت ماه بماه ميفرمود داد وده من نان و د

دار چهارصد ِاّما پانصد دينار درخورد مبارز و مردانگي مرد تا هزار   هزو جامگي ني

د فرمود، و براي همه رسومات نهاد، تا آخر دولت باوند بر اين قرار بماند، رسم دينار پدي

زمستان و تابستان و رسم عيد و رمضان و رسم تزويج و رسم نفط و برنج و رسم گرمابه، 

 ی و چنان فرو داشت آه اگر بعد نيمشب بساریو هيچ ترك را ديه و موضع بجامگي نداد

 و از فرزندان باوندان آه یبا سالح برنشستند چهارصد غالم خواستي جمله یشد

خويشاوند بودند و امرا و معارف آه بر دولت او و پدر او حقوق خدمت داشتند چهارصد 

مرد نوبتي آه بديگر واليت سرهنگ گويند پديد آرد آه هر چهار ماه دويست مرد مالزم و 

                                                 
 .ت آه گويا اصطالحي محّلي است معلوم نشدچنبه، غرض از اين لغ: ب. 136
 .آذا در هر دو نسخه، غرض از اين آلمه نيز معلوم نشد. 137
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ّما نشسته يا بهر روزن مجاور سراي و خدمت او باشند و بچهار جوانب آه او خفته بود ِا

آه امكان دارد آه آدمي آنجا راه يابد دو نفس ايستاده بودند شبانروز آه از پاي ننشستند زره 

پوشيده خشتها در دست گرفته و شمشير در گردن افگنده و مابقي بشب با اسفر و سالح 

 براي پيكار آه  و مالزم بر سر ايستاده بودند، و نقيبان پديد آرد بر سر حشمیببارگاه خفتند

 ی آه فالن روز هر يكي اسفاهيان واليت خويش را بدان وعده آنجا برده بودندیخبر دادند

 هيچ ديگر سفر و نقل و تحويل ی، و برای باختيار بيرون شدیو نشانده چون او برسيد

، گفتي مازندران همه مرا ملك و خانه است، و چهارصد آشتي بزرگ فرمود یاختيار نكرد

 ی از شهرهای و بهر شهریريا بستن آه سفر سقصين و باآويه و در بند آردندبر روي د

بزرگ وآيالن ببازرگاني تعيين آرد چون در بغداد خواجه آيا و اصفهان و چالب 

 ی و ری تعويذی و خوارزم صاين طبر)139( و در بند ابوالحسن تجر)138(اان ترجيج.......

، اين یه زعفراني و سيواس محمد و جارعزالدين محمد مختار وسقصين احمد عّصار و مّك

 آه بجهت یجماعت وآيالن او بودند آه بصد هزار و دويست هزار دينار تحويل ايشان بود

 و پانصد استر با ده مردآخور ساالر هميشه غّله او یديوان او خريد و فروخت آردند

 بكارند، بعملگاه شكر  فروختن، و عّمال را بفرمود تا نيی برایباستراباد و دامغان بردند

 و ی قند و نبات و شكر سپيد حاصل بود)140(آمل هر سال بيست و پنج هزار من ببزرگ

 گفتند آه آارگاهها و ی و علي خوزیبدابويي پانزده هزار من، و از خوزستان محمد خوز

، شكر سپيد سه من آوچك بعهد او بدانگي و نيم زر ُسرخ یها بحكم ايشان بود شكرخانه

 .بود

 

 سليمانشاه بمهماني اصفهبدآمدن 
 
چون سلطان سنجر را حشم عز بشكستند و گرفته، چنانكه خاّص و عام را معلومست و 

                                                 
 ).؟(و اصفهان و چالب فيله : اين جمله چنين استب ، در الفآذا در . 138
 ].؟[تحّير : ب. 139
سم من ببزرگ در مقابل من بكوچك آه ذآر آن بيايد چنانكه از همين آتاب معلوم ميشود دو ق. 140

 .وزن بوده است يكي بيشتر ديگري آمتر
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اند،  شكل آن مصاف هنوز بر آاغذ نوشته و دايره آشيده ميدارند و ديگران آيفّيت آن نبشته

تراآباد  سنجر پناه بخدمت اصفهبد آردند و سليمانشاه آه برادر زاده بود باسیبيشتر امرا

الملوك مردآويج بن علي آنجا بود، بخانه خويش فرو  آمد با پنج نفر امير و اصفهبد تاج

آورد بكوشك عمادالدوله، هنوز عمارت آن قصر باسترآباد باقي است و در حّق سلطان 

الملوك را در لشكر   شدند و تاجی بميدان گویسليمانشاه تكّلفها آرد بيش از حّد، تا روز

 آه بهزار و دويست دينار ی نتوانستي چيره شد و اسبي داشت تازیفريده بگوسلطان هيچ آ

خواهم زد از تو اين اسب و از من هرچه ی خريده بود، سلطان سليمانشاه گفت بگرو گو

 در قفا ايستاده بود آه يك لحظه از او یاستدعا آني، و سليمانشاه را غالمي ماه رو

ن اين اسب و از تو آن غالم، سليمانشاه گفت الملوك گفت از م شكيبايي نداشتي، تاج

 خويش بر سر ُدرست نهاد و بر آن تازي یرواست، اصفهبد دو ُدرست در رآاب نهاد و پا

ها از ِرآاب نيفتاد و در زير   بزد و از سليمانشاه غالم ببرد آه ُدرستینشست و ده سر گو

لم خالف او آسي ديگر  و در عای چنين زدی نگه داشت و هميشه او بگرو گویهر دو پا

الملوك  را هرگز اين مسّلم نبود، چون سليمانشاه با خانه شد غالم را پيش اصفهبد تاج

فرستاد، اصفهبد اسب خويش را ساختي بر فرمود افگند از هزار و اند دينار و غالم را بر 

د آتاب آن اسب فرمود نشاند با پيش سليمانشاه فرستاد، و پيش از اين ياد رفت در اول مجّل

 چون سلطان سليمان بدو پيوست در حّق او چه آرد و بهمدان چگونه برد و یآه شاه غاز

 سلطان )141(ايم، آوب سلطان بمازندران آمد اين جمله گفته بسلطنت نشاند و محمود گندم

 با تصّرف گرفت و خواجه حسن ی و حدود آن اصفهبد را داده بود، اصفهبد ریسليمان ر

الدين  الدين محمد را آه پدر سعد  نجمی بفرستاد و دهخدای واليت ریالدين را بعميد نجم

 و اعمال او تا مشكو بتصّرف ديوان ی، و يك سال و هشت ماه ریعلي بود بمشرفي ر

 بودند و ی بمازندران در خدمت شاه غازیاصفهبد بود و جمله معارف و قضاة و سادات ر

حيي آه مرتضي گفتند و از او بزرگوار و ين ييد عّزالّدهمچنين خوار و سمنان، و پدر ّس

 بر تخت نشستي و حكم فرموده بود بخزانه و یتر سّيدي در عالم نبود با شاه غاز محترم

                                                 
 .113قسم اول صفحه . 141
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 و جامه خانه و واليت خويش آه هرچه آن سيد بخّط خويش برنويسد آه مرا )142(داريخانه

نين تمكين مدتي بايد همه بدهند و خّط او توقيع من شناسند، و سيد با چ فالن چيز مي

الدين مرتضي گفتند و برادر او   از قزوين آه آمالیبمازندران بماند، و بجهت سيد ديگر

 بمحله در زامهران مدرسه یالدين منتهي صد و بيست هزار دينار زر داد تا بر سيد قوام

 است بخريدند و بر اين مدرسه وقف آردند، ی ریآردند و هفت پاره ديه آه از اّمهات قر

ير تا ببرنج و شكر و نبات و روغن برسم پديد صمازندران از َقصعه و ُقصيعه و حو ب

آورد، و هر سال تشريف بجهت متوّلي مدرس و فقها ميفرستاد و اگر آسي آن وقفنامه 

 مطالعه آند بداند آه هّمت آن پادشاه تا آجا برسيد در شرايط آن وقف و بحمداهللا هنوز یبر

مت باد و فرزندان آن سادات و دويست و اند نفر ديگر علويان آن مدرسه باقيست و تا قيا

قزويني از خيرات او با بهره تمامند و بعد وفات او اصفهبد عالءالدوله الحسن بن رستم 

 مستحّقان طالبّيه یالدين وديعت بود برا  آه بدست سيد آمالیدوازده هزار دينار زر از ر

هران آن مدرسه بر قرار است آه بحث علم با مازندران فرمود آورد و امروز بدر زام

اهللا آه در صالح و ظلف و استيعاب  الدين سّلمه رود و مدّرسي بزرگوار سيد ضياء مي

نظير است و شاگرد سديد محمود حمصي متكّلم امامّيه و متوّلي سيد صالح  انواع علوم بي

م مشغول، بچندين واليت الدين علّي بن منتهي و فقها برقرار و همه وقت بتعليم و تعّل قوام

آه اين ضعيف رسيده است بهيچ بقعه از بقاع اهل اسالم آن جمعيت و حرص فقها و 

و چون اتابك . شاءاهللا همچنان مانده باشد صالح و تعّلم و تكرار نديد آه در آن مدرسه، ان

ايلدگز از قلعه دْزمار سلطان ارسالن بن طغرل بزرگ را برگرفت و بآذربايگان بر تخت 

نشاند و بعراق آمد با سليمانشاه مصاف داد او را نيز گرفته بقلعه محبوس آرد، ميگويد، 

 )143(:بيت

                                                 
داري رادر بعضي از فرهنگهاي فارسي بمعني انبار . داريخانه: الفتصحيح قياسي، در . 142

 .اين جمله نيستب اند در  آورده
 :آمده چنين است) 40 ص 1ج (األلباب  بيت اول اين رباعي چنانكه در لباب. 143

 در آام حيات ماست چون حنظل قند  ن مشتي دنداز دست تبه آاري اي
طبع شده و ظاهرًا صحيح دند است » رند«در قافيه مصراع اول » َدند«األلباب بجاي  و در لباب

 .ديانت نه رند آه بكسر راء است و در آن صورت قافيه معيوب خواهد بود بمعني نادان و بي
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      ديـوان همه آزاد و سليمان در بنـد )144(شبه چنين خود مپسند اي ايزد بي

و سلطان ارسالن مردي روزگار يافته بود و گردن او آژ بودي از بس آه بقلعه 

 بزير، و آار عراق و آذربايگان و اّران و یه بآب مينگريددزمار از باال سر بيرون آرد

 فرستاد، اصفهبد سنقر اينانج را یاخالط بر ايلدگز قرار گرفت، پسر خويش محمد را با ر

 فرستاد و اتابك محمد را بيرون آردند و ميان ايلدگزو اينانج یاز گرگان مدد آرد و بر

ن را آه دختر او بود بخواست و در جمله خويشاوندي رفت و بجهت اتابك محمد قتيبه خاتو

 چون سنقر اينانج نبود، چهار شمشير بستي دو درزين و یلشكر سلطان سنجر مبارز

دوبهر دوجانب پهلو، اصفهبد چون اضطراب در واليات افتاد قلعه استوناوند را آه عباس 

محاصره نهاد، از مالحده گرفته بود و بترآي سپرده از آن ترك بازخريد و پيروزه آوه را 

 عراق بدو باز یچون بدانستند آه نتوانند داشت با اصفهبد فروختند و جمله دماوند امرا

 .گذاشتند

 سرانجام حال اصفهبد و مردآويج
 

تر از آار برادر نبود، لشكر باسترآباد فرستاد، مردم از  اصفهبد را هيچ آار مهّم

الملوك تهي دست و  ا حّد نبود و تاج بخدمت او نهاده آه مال او ریبرادر برگرديدند و رو

 بود آه يك روز صد مرد گيل نوبتي را حوالت اجرا نداشت، قاضي یمايه بود تا بحّد اندك

 گيالن نوبتي را وجوه نيست و ی بود در پيش آمد و گفت آه امروز اجرایگفتند استاد سرا

نده آه گيالن اجرا  و علم دستار بر پيشاني افگی مرد آمدیتقاضا ميكنند، اصفهبد گفت ا

ميخواهند، قاضي از پيش او بيرون آمد و علم دستار با پس قفا افگند و باز پيش او آمد آه 

علم دستار باقفا افگندم و گيالن همچنان اجرا ميخواهند، اصفهبد تّبسم آرد و سر در پيش 

ن بخريد،  از ايشایافگند و هيچ جواب نداد، و قلعه بالمن ترآان سلطاني داشتند، شاه غاز

 استرآباد پيش اصفهبد شدند و یالدين ابوالقسم علو مردم بالمن و خواسته رود و سيد جمال

 رسته استراباد بود، او و پدر او استراباد بضمان ی نانوایالدين ابوالقسم علو اين سيد جمال

 شاعر بودند پادشاه بودند و ی و عمادالدوله مردآويج و فرامرز آه ممدوح عمادیداشتند

                                                 
 .نياز آخر مپسند اي ايزد بي: األلباب در لباب. 144
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توانند   هنوز در آن قلعه معمور است و آنرا بنميیقلعه بالمن ملك ايشان بود، برج عماد

شكافت، چون مردآويج و فرامرز درگذشتند و قلعه با ارغش افتاد وردانشاه و برادر او 

الدين بخدمت وردانشاه شد، چون شاه غازي  بخدمت عالءالدوله شدند، اين سيد جمال

اسفهساالر استراباد او را داد و بعد از آن نقيب ساالري جمله استراباد با تصّرف گرفت 

اند،  لشكر بدو سپرد، و علي لرزه جهينه رودبار، آه اين ساعت فرزندان او همانجا حاآم

پيش اصفهبد آمد و در آن حدود از او دليرتر اسفاهي نبود و شاه غازي او را دوست داشتي 

، بفرمود تا قلعه یرا رستم مازندران نبشتند شجاعت و مردانگي او و بمثالها او یبرا

 بود از رستاق وجمنه رود او را بدان حدود یجهينه را محاصره دهد و با اسحق گفتند مرد

الملوك خواهر سلطان را آه زني  بسر خيلي پديد آرد و بجهينه هيچ بنماند، اصفهبد تاج

ارها جمله با پيش برادر معاشر بود و عّيار پيشه آنجا برد و چون دانست آه مردم رودب

شدند او قلعه بازگذاشت و با فخرالدوله گرشاسف آه زن پسر او بود با واليت آبود جامه 

 نام فرستاد آه اگر بگذاري )145(......شد تا از آنجا بخراسان شود اصفهبد پيش آبود جامه 

دارم مردآويج بخراسان شود بعوض او ترا بكشم، آبودجامه فرستاد آه من هرگز زهره ن

بخون برادر تو دست يارم، من او را بگيرم و بند آنم تو آسي را بفرست آه او هالك آند، 

اصفهبد معتمدان بفرستاد و سنقر سرخ گفتند غالمي روس، تا بعهد ما زنده بود، او را 

الملوك برگرفتند و بمقام رودبست پيش او آوردند و آن غالم را تا  بفرستاد تا سر برادْر تاج

 و بعد او قلعه ی او را چنين خواندیآش بود از آنكه شاه غاز ود نام قلتبانزنده ب

 گرفت و قلعه وجار را عمارت آرد و زن او را آه خواهر سلطان بود بياورد )146(.........

 چند نكاح آرد و بعد از آن وفات يافت آن زن، ويتاق گفتند ترآي از جمله جيالن یو روز

و اصفهبد بعد سنجر و محمودخان گرگان باتصّرف خويش اميراجّل بخدمت اصفهبد آمل 

گرفته بود و جاجرم هم بگرفت و برياست و ايالت گرگان امير ابراهيم ترجي را آه وزير 

الدين لقب را پديد آرد و يوسف  او بود مجاهدالّدين لقب فرستاد و بجاجرم شولك گفتند نجم

                                                 
آه تمام اين قسمتهاي آتاب را مختصر آرده اين ب اين موضع همچنين سفيد است و الف در . 145

 .اسم  را اصًال ندارد
 .اين قسمتها را نداردب اين موضع سفيد است و الف ايضًا در . 146
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 )147(.آردهعليان نقيب شاه معويه را با پسراني آنجا آوتوال 

 

 ذآر رفتن اصفهبد بخراسان
 

و چون از اين آارها فارغ شد و غزان جمله خراسان بگرفتند طوطي بيك و 

دو سنجر مهتر و سرور و پادشاه غزان بودند پيش او رسوالن فرستادند بمقام و وقرق

روزآباد بديه نوخندق بخدمت او رسيدند از هر امير رسولي، و پيغام آوردند آه سنجر 

 تو بود او را گرفتيم با ما عهد آند تا از عراق هرچه مستخلص آنيم ترا پديد آنيم و دشمن

بتو سپاريم بهر يك دينار دو دانگ بما دهد و از خراسان چهاردانگ ما را باشد و دو دانگ 

ترا، اصفهبد بحكم آنكه خوارزمشاه بزرگ اتسز دوست او بود و بدو نوشته بود آه با ما 

 فرستد تا برويم و سلطان را از بند ايشان بيرون آوريم و نسخت آن نبشته موافقت آند و مدد

نوشته است، بسخن غزان و رسول ايشان  هنوز بكتاب أبكار األفكار رشيدالدين وطواط 

التفات نكرد و حشم جمع آرد سي و اند هزار از سوار و پياده از اين جمله هشت هزار 

 دارد، تا غزان از یو اگر هريك خواهيم نبشت دراز و آوال بودند )148(پياده از شوزيلداشت

نيشابور آوچ آردند آه بدهستان آيند و اصفهبد گرگان بيتاق داده بود و هم در آن مدت 

فرسنگ از آن  آوازه افتاد آه خوارزمشاه بزرگ اتسز بمقام هزارسف فرمان يافت سي

و الرجان و آبودجامه و  اصفهبد با جمله حشم از گيل و ديلم و رويان )149(جانب خوارزم،

يتاق و حشم دماوند و قصران و مردان قزوين روي بدهستان نهاد و بدان اميد آه غزا 

 و آرم و حدود پنجاه یخواهيم آرد، بسيار از رندان و زورآزمايان و عّياران آمل و سار

دند هزار و استراباد با حشم براه افتادند و چون بهمديگر رسيدند غزان پيش اصفهبد فرستا

ما را بگذار باز پس رويم نيشابور و آن حدود بتو ميسپاريم، اصفهبد نشنيد و گفت من بنّيت 

غزو و جهاد آمدم صلح روا ندام، تا با هم مصاف دادند و يتاق و آبودجامه با حشم خويش 

                                                 
 .اين جمله نيستب و در الف آذا در . 147
 .شورزيل داشت: بدر الف آذا در . 148
 در واليت 551االخري سال  ّتفاق مورخين در روز نهم جماديوفات اتسز خوارزمشاه با. 149

 .قوچان حاليه در خراسان اتفاق افتاده نه در هزار اسب خوارزم
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بر دست راست بودند و الرجان مرزبان و استندار و حشم دماوند و قصران بر دست چپ، 

مان و باوندان طبرستان در قلب، چون آن روز برنشست آه بمعرآه آيد اسب اصفهبد با غال

 را گفت اگر مقدمه لشكر نرفته باشد باز یالدوله با هاشم علو  تكيه آرد، حسامیاصفهبد بپا

پس آورد آه امروز مصاف نخواهم داد، با هاشم و ديگران گفتند مقدمه پيش از صبح رفتند 

ه باشند، گفت امروز يا مرا بگيرند ِاّما بشكنند، گفتند اين ساعت بموضع معرآه رسيد

فرمايد اين سخن، گفت آن روز آه بمصاف قراجه ساقي مرا از اسب  اصفهبد چرا مي

 تكيه آرده بود، اآنون آه مقدمه بشد توّآل بر یافگندند و زخم زده است من همچنين بپا

مصاف آراسته بخصم رسيدند خداي آنيد و برويد، چون بر اين جمله آه شرح داده آمد 

غزان قلب خويش پيش اصفهبد راندند، اصفهبد سه آماج پيشتر راند، قلب غز برگرديد از 

او و همچنين ميمنه غز پيش ميسره شاه شد، بجمله ثبات نمودند و پيشتر آمده، يتاق و 

هت آبودجامه گفتند اگر اصفهبد اين مصاف بشكند در همين مقام ما هر دو را بگيرد و بج

واليت زنده از دست او نرهيم آه هيچ صاحب طرف را اونگذاشت تا خانه باز نگرفت، 

 بهزيمت نهادند، اصفهبد از دور یآنكه حمله بديشان رسيد هر دو با لشكر خويش رو بي

گرد لشكر ديد، گفت آن گرد چيست، گفتند يتاق و آبودجامه هر دو گريختند، در حال لشكر 

و حشم اصفهبد را شكسته، اصفهبد را گفتند غز پس پشت ما غز از آن جانب درآمدند 

رسيد، گفت تخت من همين جا فرو نهيد، ناصرالملك برادر و بزرگان طبرستان گفتند اين 

 تخت نيست آه جمله حشم ترا آشند و پياده يكي ناآشته نماند، گفت آه لعنت بر یجا

نان گرفته بچهار آس از آنجا وفايي ترك باد، خون پيادگان من بخورند، او را از ع بي

بيرون آوردند و يتاق و آبودجامه با واليت خويش شده، از اين سي هزار لشكر اصفهبد 

هزار مرد بيرون نيفتادند، جمله بقتل آمدند و تا اآنون هنوز آثار آشتگان باقي بود، اصفهبد 

د و بپايان قلعه با طبرستان آمد و ديگرباره نواسفاهي برگزيد و دوازده هزار مرد جمع آر

مهرين و منصوره آوه شد و هشت ماه محاصره قلعه داد و عاقبت قلعه مستخلص آرد و 

بسطام و دامغان باتصّرف خويش گرفت و غز با ماوراالّنهر شدند و مؤيد آيبه از ميان 

لشكر غز سنجر سلطان را بدزديد و با مرو آورد و بر تخت نشاند و ترآان خاتون را باز 

عمر سلطان بهشتاد آما بيش رسيده بود، بسيار برنيامد آه وفات يافت و در گرفتند و 

 پديد آمد و آن قّصه دراز است و بدين تاريخ تعّلق ندارد، چون یخراسان بهر طرف امير
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اصفهبد مالش مالحده را آيابزرگ ملك و ديلمان را بديلمان بگذاشت بعد مدتي از دنيا 

 ی را آه خواهر زاده او بود بسي هزار دينار قادررحلت آرد، اصفهبد آيكاوس استندار

بخراج ديلمان بداد و گفت آنجا بنشيند و برقرار بمالش مالحده و غزو و جهاد مشغول باشد، 

آيكاوس چنانكه فرمان او بود بدان خدمت قيام مينمود تا بهمان يك دو سال امير استندار 

ندان او يكي بود آه پدر اين بيستون شهر يوشن فرو شد، و امير نامآور گفتند از خويشاو

بود و فرزندان شهر يوشن هزارسف و خليل هر دو آودك بودند، مردم رويان ناماور را 

گفتند ور را آه بزرگترست بپادشاهي پديد آوريم، آيكاوس از ديلمان بكجو شد و ناماورا 

 بپادشاهي بنشست بگرفت و بند برنهاد و با قلعه نور فرستاد تا آخر عمرش آنجا بود، و او

و بخدمت اصفهبد آمد و از اليش تا سياه رود آنار بيست و چهار هزار دينار بضمان گرفت 

الّشهور نقد آوردي و بمرزبان آه عميد بود  و هر هفته بديوان آمل روز يكشنبه نايب او قسط

 .رسانيدي

 )150(الدوله گرشاسف با اصفهبد ذآر مخالفت استندار آيكاوس و فخر
 

 آيكاوس با فخرالدوله گرشاسف بمصاف دهستان با يكديگر بيعت آردند آه استندار

من برويان زمين در او عصيان آنم تا تو بگلپايگان عصيان آني آه ما از دست پيكار او 

ستوه افتاديم و طاقت برسيد و يك روز ما را از پادشاهي و عيش و تبع و واليت خويش 

يا آشته يا گرفتاريم و نشان ميان ما اينست آه تو تمّتع نيست و عاقبت در ميان لشكر او 

 تا من آمل، چون هر دو بمقام رسيدند استندار آيكاوس بآمل آمد و یاستراباد بدست گير

بقرا آالده قصر او بسوزانيد و حشم آمل او را بيرون آردند و فخرالدوله باسترآباد آمد و 

شم فرستاد و گلپايگان را بسوخت و غارت آرد و با گلپايگان شد، اصفهبد بيرون تميشه ح

نه شد و جمله زن اند مرد را بفرمود گردن زد و فخرالدوله گرشاسف بگريخت با قلعه جهي

و فرزند و خويش و قبيله او را بغارت با ساري آوردند و در آن سال عزالدين محمود عميد 

                                                 
و الف  اشاره آرديم از جميع نسخ تاريخ طبرستان بغير از 71چنانكه سابقًا در ذيل صفحه . 150
بصورت تمام الف ا فقط در اين قسمته.  تا ابتداي اين عنوان افتاده است71 صفحه 9از سطر ب 

از ابتداي عنوان مذآور در متن تا آخر واقعه قتل اصفهبد . مختصرتر وجود داردب و آامل و در 
شاه غازي حسن در جميع نسخ تاريخ طبرستان اما با اختالفاتي زياد در عبارت و تفصيل و 

 .ر و قديمتر استاست آه از همه آاملتالف اختصار موجود است، متن ما در همه جا عين متن 
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استراباد را گفتند او با فخرالدوله سر داشت و برادر او موّفق منشي دبير فخرالدوله و 

 خدمت او آرد او را نيز بياورند، عزالدين يك سال و هشت ماه بقلعه سلطان شكن آه ورن

 بود آه خدمتكار گرده یميگويند محبوس بود و در اين سال مجير با نصران گفتند وزير

 بدست او بود از آن پنهاِن )152( بود آه بسرخس ملحد بكشت و خزانه گرده بازو)151(بازو

 یدار ديگر حشم خزانه بياورد و باصفهبد تسليم آرد و او را آن در چشم آمد و خزانه

 آرد و از آن مقام بوزارت رسانيد، و بعهد او آار ی استاد سراخويش بدو داد و بعد از آن

تر  وزارت مازندران بجايي رسيد آه پيش از او و بعد از او باوند را هيچ وزيري نافذ حكم

از او نبود، و گفتند چهارصد هزار دينار زر اصفهبد بامانت او را داده بود، چون وقت 

 مرد پيش او فرستاد آه آن امانت آجا نهاد، در وفات رسيد اصفهبد را گفتند وزير بخواهد

ام بنخواهم مرد، چون برخيزم خود  حال نزع بازنشست و گفت اصفهبد را بگويد هنوز زنده

 از خانه بيرون نهادند نفس برآمد و آن مال باز نيافتند و یمشافهه بگويم، چون قاصدان پا

بعهد ما بسيار مطالبه مال از ايشان  بماند و برادر زاده آه با علي گفتند، یبعد او برادر

 یبرفت، عالءالدوله حسن و شاه اردشير مّدتها بحبس داشتند و چون مجير فرمان يافت برا

 : گفتندیاو شاعران سار

 )153(ی     آه گتن بتي سزد اژدها بمير یمجيـر تو جنـابر نه اون مجير

ينه شد اصفهبد پسر چون اصفهبد گلپايگان از فخرالدوله بازگرفت و او با قلعه جه

خود عالءالدوله اصفهبد حسن را با جمله لشكر باستنداري فرستاد و فرمود تا آيكاوس را با 

دست نياورند و ِاّما سر برندارند البته بازنگردند، چون اصفهبد با حشم طبرستان پيش 

سن  رجه و آمينها فرمود و اصفهبد عالءالدوله حیآيكاوس شد ايشان را پيش آمد بسر آاو

 هفتصد یرا با جمله حشم بشكست و آواره آرد و بخالف گيالنشاه نام، گيلي آه شاه غاز

دينار جامگي آرده بود، بدان لشكر باز نگرديد و تا آن وقت آه پاره پاره نكردند از آن مقام 

 گفتند يكي بود اصفهبد عالءالدوله را در آشتي نشانده )154(باز نتوانستند گردانيد و ددارگيل

                                                 
 19ساير نسخ اين قسمتها را تا ابتداي سطر ) 85رجوع شود بصفحه (يزدگرد : الفدر . 151

 .ندارند
 .پيشين. 152
 .، ساير نسخ تمام اين قسمتها را ندارندالفآذا در . 153
 .وازگيل: ج، بو الف آذا در . 154
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يالن برد بخانه سلطانشاه گيل، و پادشاه مبارز الدين ارجاسف را بشمشير روي و يك با گ

 و اصفهبد خورشيد ممطير را بگرفتند و )155(چشم بتراشيدند، و او آه ما يافتيم اشتر بود،

بعضي ميگويند او خود بدين مصاف آيكاوس را خبر داده بود، غدر آرد بحكم آنكه او را 

ه بود بسبب گرده بازو آه بسرخس آشته بودند باتابكي او و برادر اصفهبد نازل منزلت آرد

 را بّضدي او بر آشيده و بمرتبه رسانيده و از ساري تا بآمل )156(او پادشاه قارن تابريان

رستاق اسفهساالر و عميدي بدو داده، چون اصفهبد عالءالدوله حسن با اميرعلي 

 هر يك یالدين با هاشم علو دين دارا و حسام و اصفهبد مجدالیالدوله و مظفرالدين علو سابق

الملوك عالءالدوله حسن با  بعد مدتي خواستند بخدمت او رسند حكم آرد آه اصفهبد شرف

آرآم شود و بر اسب ننشيند و جمله نان او بازگرفت از ملك و اقطاع و مجدالدين دارا را با 

تان بدابويي و مظفرالدين را با  را با واآیالدين علو جهوديه فرستاد بپنجاه هزار و حسام

 از اين موضع بيرون نهادند ِاّما بر یجيكابلي برستاق ازرات، و گفت اگر بدانم يك سال پا

الدوله گفت  اسب نشستند از فرزند و ديگران همه را آنجا بفرمايم آويخت، اميرعلي سابق

سفند بخدمتي بدهم،  تا در لشكرگاه ديدار تو بينم يكهزار گویهيچ ممكن نباشد مرا بگذار

آش آرد تا او را بگذاشت و گفت مرا علي خر  ، يكهزار گوسفند بمقام شيلت پيشیگفت آر

 نيايد، اصفهبد را گفتار او نرم آرد اما يك سال اقطاع ینام نهادي نداني آه از خر جز خر

ران او و ملك او نيز بازگرفت و بعد از اين اصفهبد را نقرس پديد آمده بود و بيشتر چفته ب

، تا لشكر جمع آرد و ببسطام شد و قلعه بديش بخريد و از آنجا یرا بدوش بمحّفه بردند

تاختن بكجو فرمود برد و بيشتر حشم تاختني اميران سنجر بودند آه بخدمت او آمدند، 

آفش بيرون افتاد   او فرو گرفته بودند، بيیاستندار آيكاوس چون خبر داشت گرد سرا

 . با آوه بست و جمله آجو بغارت آردند و بازگرديدندببيراه، خويشتن را

 

 آشتن باحرب پدر خود منوچهر مرزبان الرجان را
 
و در اين سال منوچهر الرجان مرزبان را پسر او باحرب بكشت و اين مرد چنان 

                                                 
 .پيشين. 155
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 و خدمت اصفهبد از اخالص پيش گرفت و باندك و بسيار یبود آه چون منوچهر طاعتدار

 اصفهبد بزرگ نام شد مردم الرجان او را یآوشيد و بخويشاوند  ميرضا و بندگي او را

بيشتر از پدران دانستند و او خود پادشاهي سخت عاقل و آافي بود و آهرود را چنان 

معمور داشته بود آه از هند و روم و مصر و شام انواع محترفه بياورده و آنجا نشانده بود 

 آه تا آسي نبيند آن حكايت باور ندارد و بدان و عمارتهاي بوالعجب آرده و چيزها ساخته

طرف بعمارت و تجارت چندان مال جمع آرده آه در اين روزگار بصد فرسنگ پادشاهي 

چندان محصول نيست و او را هجده پسر بود و اند دختر و مهتر پسر او را باحرب نام بود 

شنود نبود و از افعال متهّوري متهّتكي بدديني خداي ناشناسي بود آه پدر هرگز از او خ

ذميمه و اخالق نابسامان او هميشه دلتنگ بودي و او را از خويشتن نفور داشتي، يك نوبت 

بكهرود از پدر بگريخت تا بدر بند شنيوه بيامد تا بخدمت اصفهبد پيوندد، پدر از آن با خبر 

ند رسيد آن شد لشكر بدنبال او فرستاد آه بشويد و او را بگيريد بياوريد، چون او بدرب

جماعت آه بدربند نشسته بودند با حرب را نگذاشتند آه بيرون شود، ناگاه لشكر پدر برسيد 

 هرهز افگند آه اگر آوه در آنجا افتد از هم بشود و مردمان یاو خويشتن را با اسب در جو

ر پدْر او را بمردگي بگذاشتند و عنان بازگردانيده، او در ميان آب از اسب جدا شد با آنا

 و آمال علم غيب او اسب نيز بسالمت از آن آب پيش او بيرون آمد یافتاد و بقدرت ايزد

برنشست، آن روز شب را بآمل رسيد چون شحنگان و عّمال را از رسيدن او خبر دادند در 

 و هرچه امكان داشت ی و جامه خواب و سرایحال پيش او شدند و از لباس و چهارپا

ن حال را عرضه داشتند، فرمود آه در حّق او بهمه ابواب ترتيب آردند و باصفهبد اي

مراعات الزم شناسند و بدلدهي و استمالت تمام بحضرت فرستند، فرمان اصفهبد را امتثال 

نمودند و او را گسيل آرده، چون بحضرت رسيد در حّق او شفقت پادشاهانه و الطاف 

 منوچهر پيش اصفهبد بندگيها خسروانه تقديم داشت و پيوسته در خدمت مالزمت نمود تا

نبشت و حال پسر عرض داشت، بعد مدتي اصفهبد باحرب را اقطاع داد و با تشريف و 

 نام وليعهدي )157(........... با پيش پدر فرستاد و پدر برادر را آه از او آهتر بود یدلدار

 نبود و التفاتي پدر طاقت داده بود و او را از آن غيرت و حسد و ديوانگي طبيعي و بي
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 عالم بمقادير آسماني تعلق دارد و ملك خدايراست تبارك و تعالي یبدبخت ندانست آه آارها

 ريختن اقدام نبايد نمود، خاّصه پدر آه )158(و براي روزي چند پادشاهي سنگي دو بخون

ولي نعمت بحقيقت و مخدوم مطلق باشد و او بيچاره از صلب او بمجراي بول بيرون آمده، 

 و آخرت بهم پيوست و دناءت هّمت و قّلت شرم و مرّوت و خبث عقيدت با آن شقاوت دنيا

يار شد تا شبي از شبهاي رمضان پيش پدر آمد و گفت برادر وليعهد را امشب مهمان 

خواهم آرد و آن دو برادر ديگر را بطفيل او بخانه برد و آن شب برادران را تا ديرگاهي 

 ميآورد تا پدر صورت آرده باشد آه برادران بخانه داشت و هر ساعت نومهماني پيش

 خويش باز شوند، آن حرامزاده یچون از ضيافت فارغ شوند هرآس بقصر و سرا

 پدر آمد بكهرود، پدر ینامسلمان جمله برادران را سر بفرمود بريد و بامداد بزودتر بسرا

و دابو پيش او  بگرمابه شد و بيرون آمد و ببالش فرو نشست و امير هماِم پريم یاز سرا

 پدر برآمد و گرز را از آستين یزانو زدند بنشسته، با حرب درآمد و آهسته از پس قفا

 جان بداد، غالمي شمشير یبيرون آرد و بهر دو دست بر سِر پدر چنان بزد آه بر جا

آورد آه او را بزند غالمان او در حال آن غالم را بكشتند، همام و دابو گفتند چنين آار در 

، او با بام ی سر خانه روی بسيار افتاد، پدر را از اينجا برفرمايد گرفت و تو با باالجهان

خانه شد و بفرستاد برادران را سر بريده بميدان آورد و بيفگند و در حال گفت من بفرمان 

 یها شاه مازندران آردم تا مردم از بيم شاه مازندران با او خطاب نكنند و بفرستاد دروازه

 فرستاد، اصفهبد بگجمور بود، ی نام را پيش شاه غاز)159(.........بفرمود بست آهرود را 

؟ گفت دولت اصفهبد باقي یچون قاصد او رسيد در حال پيش اصفهبد بردند، گفت چون آمد

باد از پيش باحرب آمدم پدر را بكشت، گفت چون پدر را بكشت بر طاعت من هست ِاّما 

اآنون بخدمت ميآيم، اصفهبد گفت برود و بگويد ما  د همنه؟ گفت بنده آمينه تواست و ميگوي

باستنداري خواهيم شد بايد آه هرچه زودتر بيايي، قاصد پيش باحرب شد و احوال دلدهي و 

استمالت اصفهبد با او گفت، چون اصفهبد از گمجور بآمل آمد باحرب با سيصد سوار و 

د و اصفهبد لشكر برگرفت و بديلمان پياده و چندان تجّمل آه هرگز پدر او نداشت بخدمت آم

بكجو، آتش در واليت نهاد  رد يشد و از ديلمان بكالر و از آالر بگور شيرد و از گورش

                                                 
 .سبكي بخون: ، ساير نسخالفآذا در . 158
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 رجه آمد، استندار ی و از آنجا بسرداو)160(چنانكه در اول مجّلد اين آتاب ذآر آن رفت

ب الرجان مرزبان همچنانكه با عالءالدوله حسن آرد براه آمد با جمله سوار و پياده، باحر

 بهزيمت نهاد و بيشتر معارف مازندران، اصفهبد گفت اينجا چه افتاد؟ گفتند لشكر را یرو

شكستند، گفت تخت من بياوريد، بفرمود آوردند و بزمين نهادند، گفت موزه و رانين من 

يان فراگيريد، گفت اآنون شما برويد و اينچنين و چنين زاده بيايد و مرا بگيرد، جمله هزيمت

با پايه تخت او آمدند نامآور آيانو آالده گفتند از آن جانب اهلم، اسفاهي بزرگ و معروف 

بود و قديمي خدمت، اصفهبد را گفت چون خواهي نشست اين تخت با آنجا فرمايد نهاد آه 

 خويش بگشود، باحرب با ديگر یهر دو لشكر ترا ببينند، گفت تخت با آنجا برند و او قبا

ديدند و بيك لحظه نهصد مرد را بشمشير آشته و چهارصد مرد از آالر امرا باز گر

اصفهبندان و مانيوند و شير زيلوند و خرداوند و گيل و ديلم و گرجي باسيري گرفته پيش 

شاه مازندران آوردند، استندار آيكاوس با تني دو رهايي يافت، اصفهبد از آنجا آوچ آرد 

بيني بدين   نام گفت آن مرد را مي)161(......... بود با او ميآمد استندار بسر پشته آمد و سيدي

 من آنجا رود و بگويد بنده آيكاوس زمين بندگي ميبوسد ی اوست، براینشان شاه غاز

 عفو ی هيچ جای و باز ميگردی هرچه دلت خواست بكردیميگويد بگناهي آه آردم بيامد

آه من منتظر تو اينجا نشستم، ؟ چون اين گفته باشي با همين جا آيد یهست و دل خوش شد

 بشد و اصفهبد را اين آلمه بگفت، اصفهبد گفت چون مكافات يافتي بعد از اين یعلو

نجا اصفهبد بآمل آمد و ماه رمضان بود، اين چهارصد مرد را آو از . بخدمت تو تعّلق دارد

چنانكه  آن قصر بست آه او سوخته بود و بوريا در آن مردم پيخت، آتش در زد یدر پلها

بشهر آمل بدان محّله از گند نتوانست گذشت، و از اين بزرگان رويان مرد بود آه ده هزار 

و بيست هزار قادري خدمت آرد، نگرفت و گفت در دنيا آدام پادشاه را زهره آن باشد آه 

 بسوزاند، و چون پاييز آمد حشم برگرفت آه بديلمان شود، چون یخانه چون من مرد

 استندار آيكاوس خبر بداشت، با تيغ و آفن ناگاه از در دهليز باز رفت و ببنفشه گون رسيد

 آمد، گفت آيكاوس ترا چه بر عصيان داشته بود؟ گفت من از دست یپيش اصفهبد در رو

مرزبان عميد آمل عصيان آردم آه واليت بضمان داشتم و وفا نكرد و او از من مطالبه 

                                                 
 .108قسم اول صفحه . 160
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 برود و باميان قوم خويش شود همين ساعت، تا مال آرد، گفت بفرمايم تا تخفيفي آنند،

مردم تو آواره نشوند و گمان نبرند ما با تو خطابي فرموديم و بايد آه من بآمل رسيدن را 

 یتو با جمله لشكر بمن پيوسته باشي آه ميروم تا گرشاسف را از جهينه بزير آورم، گفت ا

شكر همه آنست آه بشمشير بندگان  آنم بآمل بخدمت پيوندم اما لیبردار خداوند من فرمان

ام، گفت غم اين نخورد و برود آه چون بآمل رسي ما مدد آنيم،  خداوند بيامدند و من برهنه

آيكاوس با ميان لشكر خويش شد، چون اصفهبد بآمل رسيد او بخدمت پيوست، مرزبان را 

بود از او بفرمود تا هزار دينار زر آملي او را بدهد و يك ساله زر ضمان آه تشويش 

مطالبه نكنند، و از آمل آوچ آرد تا پايان جهينه و آيكاوس را پيش خواند گفت اين مطابقه 

 چنين ی گفت آر)162(و بيعت عصياْن تو و فخرالدوله گرشاسف با همديگر آرده بوديد؟

بود، فرمود آه بقلعه رود و او را بگويد آه من از تو ببسيار پيشتر و بيشترم، اگر من با 

، بحرمت من بيرون آيد تا عفو آنم و اگر نه اين آوه و ی بسر نبردم تو نيز هم نبراصفهبد

 و بگلپايگان او را آتش درفرمايم زد، آيكاوس بقلعه شد و اين )163(........دريا فرمايم 

احوال و ديگر آه ميان ايشان بوده باشد با فخرالدوله گفت و او را بزير آورد، اصفهبد 

د و گلپايگان بر او مقرّر داشت و قلعه جهينه بازگرفت و آوتوال فخرالدوله را عفو آر

 و جاجرم و شبينقان یخاّصه خويش بنشاند و با مازندران آمد و از سياه گيالن تا دينار جار

و جرمغان مدت شش ماه لشكر جمع آرد و از ِلند و برد و ديگر سراگاهها درختان فرمود 

ر هزار چون درخت بپايان گرد آوه شد و گرداگرد بريد و بعد شش ماه با دويست هزار با

دار گويند بمازندران بفرمود زدند مالحده گردآوه آواز دادند آه  قلعه صبورآباد آرد و آله

 )164(تر بايست آمد، اصفهبد آار ما را دريافت آه ماتغول شما دير آمديد زودتر و بهنگام

ير آمديم سال آينده را زود آمديم، و خورديم، گفت ايشان را جواب آنيد آه اگر امسال را د

 دوماه دوماه بمحاصره قلعه مشغول بودند و مدت هشت )165(جمله مردمان مازندران بنيجه

اند خروار زر بخراسان پيش ُبغراتكين آل فرستادند تا حرام زاده  ما بر اين برآمد، مالحده
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تاختن آورد، اصفهبد سست اعتقاد مرتّد ملعون جمله لشكر خراسان برگرفت و بسر اصفهبد 

غافل بود و لشكر او غايب آه بالموت بتاختن فرستاده بود و صورت نكرد آه هيچ مسلمان 

بچنين جهاد متعّرض او شود، ناگاه بغراتكين بكنار لشكرگاه رسيد و مالحده از قلعه دست 

ترك اصفهبد را خبر دادند آه   اشتلم آردند،یبدهل زدند و بنام و بندگي اصفهبد شاه غاز

رسيد، گفت تخت بياوريد، تخت آوردند بر تخت نشست و لشكر بغرتكين جوانب لشكرگاه 

او غارت آردند و هم برفور باز گشته، اما مردم او جمله پراگنده شدند و تا بزارم و اجور 

آش و  رود رسيده و آن نظم محاصره ازهم گسسته شد و اند هزار دينار با هزار جامه پيش

 اصفهبد گفت مرا غم استيصال مالحده براي حرمت مسلماني است چون خدمتي فرستادند،

مسلمانان را هّمت چنين است من چه توانم آرد، و بفرمود تا آن جمله هيزم را آتش در 

زدند، مالحده فرستادند آه بچندان آه مراد شما هست اين هيزم بما فرمايد فروخت، اصفهبد 

تند آه قلعه بستانم نشايد آه من بهيزم فروختن حمّيت نگذاش گفت رواست آه مسلمانان بي

مدد ذخيره ايشان بكنم، و جمله بفرمود سوخت و از اينجا حشم بيرون تميشه را فرمود تا 

الدين تورانشاه از بيم اصفهبد با خراسان  نواحي جناشك باتصّرف خويش گيرند جمله، و تاج

ارگي بحضرت او شفيع آورد شده بود، چون قهر و سطوت اصفهبد بدانست از عجز و بيچ

و قلعه جناشك بدوازده هزار دينار باصفهبد فروخت و با خدمت آمد و تا اصفهبد زنده بود 

او را نگذاشت بيرون شود، و جمله نواحي جناشك ملك اصفهبدان شد آه ازو خريده بودند، 

ود آه و هم در آن مدت معتمدان بقزوين فرستاد و سابق قزويني گفتند شجاع و مبارزي ب

پهلوان لشكر سلطان مسعود بود و اصفهبد در جهان بمردي او را پسنديده داشت، بفريفت و 

مالهاي فراوان پيش او فرستاد، با زن و فرزند و قبيله و عشيره بمازندران آورد و دامغان 

 و ملحدآش بود، آار مالحده بدانجا یو بسطام و جاجرم و ويارگمند بدو داد، و سابق غاز

 بيرون نتوانستند نهاد، و صد مرد غالم درم خريده و چهارصد یآه از گردآوه پارسانيد 

مرد ديلم و قزويني آه خويش او بودند همه در فرمان و طاعت او بودند، و از سمنان تا حّد 

نيشابور سابق چنان فرو داشت آه مرغ در هوا از بيم او پرواز بحساب آردي، و اصفهبد 

بر او بود بر هيچ اهل مازندران نبود و در اول مجّلد آتاب ذآر را آن شفقت و اعتماد آه 
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 و در اين وقت مؤّيد آيبه بر ملك )166(.رفت آه بيك نوبت چند زر بصلت پيش او فرستاد

نيشابور و بيهق و طوس مستولي شده بود و پيش اصفهبد نبشتي بنده توام و ببندگي تو 

ت را خطبه و سّكه بنام تو آنم، و ميكوشم و شمشير براي خدمت تو خواهم زد و والي

اصفهبد دانست آه بر قول ترآان وثوق نباشد و موعود بوفا نرسانند، فرمود آه يك سال 

لشكر را مهلت دهند تا خويشتن را آسايش دهند و تجّمل و اسباب سازند آه ما عزيمت 

ادند آه  پيش سنقر اينانج فرستاد و قرار نهیاستخالص ملك خراسان داريم و رسوالن بر

 را آه از سلجوقيان بود بدو دهد بنكاح تا او لشكرآش اصفهبد باشد و عراق یاصفهبد دختر

 ديگر استي شاهان نام را بباحرب بن منوچهر ی اصفهبد مسّلم آند و دختریو خراسان برا

 آينخواز نام در وجود آمد و بگويم آه حال بكجا رسيد، و یداد، با الرجان برد، از او پسر

 مستولي شد چنانكه بيشتر اوقات ینجاه و اند سال علت نقرس و اسرالبول بر شاه غازبعد پ

 محّفه ساخته، و بسيار خيرات فرمود هر یاو را چفته بران از واليت بواليت بدوش بردند

سنگه بست و پولها آه بمازندران از تميشه تا گيالن هست او فرمود آرد و عامل و مشرف 

 عمارت سنگ بست و پل و اگر آسي تعّرف ايشان یخاّص براو شحنه پديد آرده بود 

 تعالي مال از ی خدای گفتي من برای آه چندين هزار دينار بخوردند البته نشنودیآرد

، و بجهت پل چمنويه و باول زر بخروارها ريخته یخزانه بيرون آردم ايشان دانند با خدا

هيچ موضوع آه آن آب رود بجمله بود و پارو در ميان زده تا بر عمارت صرف آنند تا ب

طبرستان آوه و دشت و شهر و رستاق نگذاشت آه از خشت و آهك پل نكرد و بيشتر 

آنست آه امروز هنوز برجايست و بآمل آوزه گازر گفتند رسمي بود آه بعهد سالطين 

ها فرمود آند و بر   و لعنت آنكه باز جاي نهد برلت)167(متقّدم نهاده بودند برفرمود گرفت

در مقصوره مسجد جامع در آشته هنوز نهاده، اما زنه زر و ترآت ميگرفت و همچنين 

اهللا عليه بعهد خويش برگرفت و  الدوله اردشير رحمة الملوك حسن و حسام عالءالدوله شرف

برلت لعنت آنكه آن بدعت را باز نهد برفرمود نبشت و بر در مقصوره باز زدند همانجا آه 

 .لت آوزه گازر زده بود

 

                                                 
 .114قسم اول صفحه . 166
 .هست واز نسخ ديگر افتادهب و الف ر  تا اينجا فقط د102 صفحه 17از سطر . 167
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 اهللا ذآر وفات اصفهبد شاه غازی رحمه
 

 خواند و بميدان ی بشصت رسيد جمله لشكر را بساریچون سال اصفهبد شاه غاز

اترابن عرض داد، از يك دست او سابق قزويني استاده بود و از يك دست باحرب الرجان 

نم  سال شصتم ندای را بچوگان گرفت و گفت ایمرزبان، فرمود آه چوگان بياورند، گو

 بزد و چوگان بينداخت، گفت مرا روزگار ی ِاّما مرگ را، و يك سر گویرا آمدی بيمار

اين نيست و اول ماه فروردين آه نوروز فارسيانست بود، لشكر را دستوري داد تا بر سر 

نان شوند، و او در اين ماه رنجور گشت و با ديه زينوان شد بيك فرسنگي ساري و 

ماه فروردين سنه ثمان و خمسين باجوار حّق شد و مازندران بوصّيت هيچ نگفت و هفدهم 

بنعمت و مال آگنده بگذاشت و از اول عمارت طبرستان تا امروز هرگز چنان معمور نبود 

الملوك حسن بن رستم و يكي عالءالدوله علي و  آه بعهد او، از او دو پسر بماند يكي شرف

دوله دارا بن بهمن داده بود، عالءالدوله دختر سلجوقي بود و شاه اردشير باصفهبد نصيرال

 اند، را شاه اردشير بفرمود آشت بناحيت ترجي، در مرثيه پدر ايشان گفته

 :نظم

 آـانـدر زمانـه رستـم مازندران نمـاند  ديـو سپيـد سـر ز دمـاونـد آـن بـرون

 بر تخت رستم بن علي شهريار نيست  دار پرده فروهل آه بار نيست  پردهیا

 

 یالملوك حسن بن رستم بن عل شاهي ملك عالءالدوله شرفپاد
 
بعد شاه غازی او هشت سال و نيم پادشاه بود، چون معارف طبرستان اصفهبد 

مجدالدين دارا آه ملك ديلمان گفتند و اميرعلي سابق و سيد هاشم علوی و امير سرخاب 

ا دفن آردند جمله بخانه تابوت شاه غازی را بامدرسه آه مرقد عالءالدوله بود بردند و آنج

مجدالدين دارا جمع شدند آه از آِن شهر آسان بن آسان بود بساري و در شهور 

الملوك حسن وفات   پيش اصفهبد شرف)168(اآلخره سنه ثمان و خمسين و خمسمايه جمادي

                                                 
 .سبع و خمسين و سّتمايه: در اصل. 168
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پدر نبشته  برآوند فرستاده و او نيز رنجور و صاحب فراش بود، در حال برنشست آه 

ز رآوند آيكاوس ناصرالملوك را آه بعهد شاه اردشير حريف چوگان و بساري آيد هم ا

شراب او بود با پنجاه نفر خاّصگان خويش بآبه سر فرستاد تا ناصرالملك را آه برادرش 

بود و پيش شاه غازی از او معتمدتر و بزرگ قدرتر هيچ آفريده آائنًا من آان نبود سر بر 

ادر را آه خصم بود آسان اصفهبد آوردند، گفت گيرند چون آنجا رسيدند ناصرالملك بر

مگر شاه غازی نماند، گفتند آری چنين است، ناصرالملك فرمود آه مرا بعد از او 

 هرچه مراد است آنند، او را بياويختند و سر برگرفته پيش اصفهبد )169(بايد، زندگاني نمي

بن علي را آه عّم او بود الدوله شهريار  آورده و هم برفور بسكارد فرستاد تا اصفهبد حسام

سر بردارند، خود دانسته بود و بگريخته او باساری شد، معارف او را استقبال آردند 

بخانه مجدالدين دارا نزول آرد و يك هفته آنجا بود و بدنبال عّم بدماوند فرستاد، بپيروز 

ودند الدين علي آيا آوتوال بود، جبرئيل برسق و گرشاسف نام قديميان او ب آوه شمس

الدين علي آيا او را بقلعه راه داده بود  الدوله بدوانيد با پانصد سوار، شمس بطلب حسام

باميد آنكه او را مدد و حمايت آند، چون اين جماعت برسيدند و خبر يافت آه جمله 

معارف بر شرف الملوك بيعت آردند او گفت من او را راه بجهت آن دادم تا بجايي ديگر 

الدوله بدست باز داد  د سپارم، گفتند پس ما معتمدان اوييم، اصفهبد حسامنشود و با اصفهب

از قلعه بزير آوردند و بقصبه ويمه سراو برگرفتند و تن را بخاك سپردند، و مدت يك ماه 

اصفهبد حسن سر عّم خويش بر سر راه ليجم درآويخته فرمود داشت و بصد هزار بار 

ر بياورد و جمله بمردم بخشيد و بدعتهايي در هزار دينار از نقد و جنس از قلعه بد

مازندران پيدا آرد آه هرگز آسي بخواب نديده بود، وجوهر گفتند خواجه بود از آن پدر 

آه وشاقباشي غالمان سرايي بود و شاه غازی او را عظيم دوست داشتي، بر سر گور 

 هرچه از آن او بود پدر نشسته بود با غالمي چند بفرمود آورد و او را بزندان فرستاد و

ببرد و بخاّصگان خويش بخشيد و سه چار باطل پيشه بودند آه او خاّصگي نام نهاده بود 

چون علي آيا و ابراهيم جامدار و اسد نوشروان و از اين نوع بسيار بودند چندان نعمت 

در حّق ايشان آرامت آرد آه هر يك بمال پادشاه شدند و اصفهبد اسفنديار بن شهريار 

                                                 
 صفحه 10يعني سطر » ذآر قتل اصفهبد حسن«: از اينجا تا چهار سطر قبل از عنوان. 169
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تند آه خواهرزاده پدر او بود پسر امير شهريار آه قلعه دارا ملك او بود بديشان داده گف

بود و پيشتر در اين آتاب گفتيم آه شاه غازي را در حّق آن خواهر چه شفقت و عنايت 

بود، او را گفتند او بآمل روزی بپادشاهي نشسته بود بفرستاد او را بگرفت با قلعه دارا 

شت، بعد مدتي عّمه او بماند تا اّول عهد شاه اردشير فرمان حّق يافت برد آنجا بفرمود آ

رحمةاهللا عليها، ذآر صالح و خيرات او در اين آتاب گفته آمد، تا سابق قزويني آه پدر 

او را بسطام و دامغان و جاجرم داده بود براي تهنيت ملك پيش او آمد چون حاالت او 

در، بمقام ساري نماز شامي برنشست آه بادامغان چنان يافت آه از آن پ مشاهده آرد نه

شود، اصفهبد را خبر دادند جمله لشكر را بدنبال بفرستاد و او برنشست و در عقب 

ُدنبادنب ميرفت، چون سابق بديه زارم رسيد بوم داني داشت آه بوقت تابستان باجاره 

 آنجا نتواند گذشت دره، باالی زارم، رسيده بود و ندانست آه بزمستان آدمي و چهارپاي

سابق را گفت اين راه بچند فرسنگ نزديكتر است، روي بدان راه نهادند و اصفهبد 

اهللا در رسيد، دانست آه او آنجا نتوانست گذشت، بزارم باز  الملوك رحمه عالءالدوله شرف

ايستاد و گفت برويد و بگيريد، محمد آهنگر گفتند رعيتي بود بزارم بپياده راه بر دويد و 

پيش سرباز گرفت و بر ُتنده ايستاد، سابق و ياران او جمله در برف بماندند او پياده شد و 

اسب را پي بكرد، چون بمحمد آهنگر رسيد سنگي پنجاه من از باال بر او انداخت، بر 

 آمد، شمشيرش چنان از دست بيفتاد آه دو نيمه شد و اين محمد آهنگر بعد يك ماه یبازو

يمه شمشير در دست گرفت و پشت خويش بكوه بازداد، علي آيا مرتعش شد، او آن ن

الدين آه خاّصگي بود پيش او شد، نيمه شمشير چنان بر او زد آه نيمه گردن ببريد  شمس

جنبانيدی و لقب او علي  و تا زنده بود بعهد شاه اردشير از اثر آن زخم هر ساعت سر مي

سابق را بگرفتند و گيلي بود با اسفره آيای سره ناون بود بدين سبب، تا جمله غالمان 

پيش سابق شد و او از زخمهاي بسيار از پاي درآمده بود، او را بگرفت و دست فرو 

بست، محاسني دراز داشت رسن بر ريش او نهاده آورد تا بزارم، اصفهبد از دور او را 

 رسن از بديد از غايت گرم مزاجي آه در او بود بيامد، او را مقرعه بزد و فرمود تا

ريش برگيرند و جمله غالمان و خيل او را ميان فرمود زد، و از آنجا با ساري شد و 

بجهت سابق جامه خواب و خدمتكار پديد آورد و بفرمود تا جّراح بمداوات او مشغول شود 

اّما فايده نكرد و بهمان زخم فرمان يافت، و آن گيل آه او را رسن بر ريش نهاده بود در 
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رد، و اند هزار ملحد را سابق بشمشير آورده بود و بشجاعت او مرد در همان ماه بم

عراق و خراسان نبود، از ساري بآمل شد، آيكاوس استندار بخدمت او آمد بحكم آنكه پدر 

الملوك و شكستن از او عظيم باآراه بود، آيكاوس پنهان بطاعت  با ملك عالءالدوله شرف

وافقت او ميان بسته از اليش رو تا بكتش آه و بندگي او عهد آرده بود و بهوي و م

رود گويند و از شاه غازی بضمان داشت بدو باز سپرد و بر سْر رودبست آه ناِن  سياه

آيابزرگ بود بانعام بدو ارزاني داشت، و باحرب الرجان مرزبان بخدمت آمد، چون 

مازندران را استندار بازگشت او را تا بساری آورد و شبي بگجمور باحرب جمله معارف 

بمهمان برد و اند هزار دينار بصلت ايشان را داد تا ملك عالءالدوله چندان نعمت و شفقت 

در حّق باحرب بفرمود آه هرگز الرجان داران بخواب نديده بودند و او را از آنجا 

بازگردانيد و او روی بتميشه نهاد و بجهت اصفهبد گرده بازو آه يزدگرد نام بود و 

خواهر باحرب را آه از مادر او بود بخواست و آمل و نواحي با پسر سپرد و وليعهد بود 

سراي امير شهريار آه پدر خواهر او را بود بجهت پسر از ايشان بازگرفت و خواهر 

باحرب را با آنجا آورد و گرده بازو را از آن زن دو دختر بود و قّصه دراز است آه 

الدوله شاه اردشير دختر آبود جامه  انين حسامآخر آار ايشان بكجا رسيد و بجهت پسر مي

بخواست و با قصر دونكا آورد بدابويي تا آرم بدو داد، آنجا سرايي آردند و با آنجا برده  را

رود آه در او عصيان  باسترآباد شد، جماعتي از امراي بالمن و جهينه و لنگرود و خواسته

، بميدان استرآباد همه را گردن آرده پيش آبود جامه شده بودند، جمله را بازخواست

بفرمود زد و هيچ معارف پدر را برقرار نگذاشت، پادشاه ارجاسف را بلشكرآشي پديد آرد 

الدوله اميرحسن را پديد فرمود، و سنقر  و آشواره را بدو سپرد و بشوزيل داشت و آوال تاج

يمانشاه را بقلعه آشته  گريخته پيش او آمد آه اتابك ايلدگز و ارسالن سلطان سلیاينانج از ر

بودند و عراق و آذربايگان گرفته و او را تاخته، اصفهبد او را بتنير و بهرام آالده و آن 

حدود با دو سه هزار مرد آه او داشت فرود آورد و همه را علوفه ارزاني داشت و هّمت 

ويشتن او در سخاوت و مرّوت بدرجه بود آه اگر ملك عالم بكمتر و شاقي بخشيدي هنوز خ

 ی ناممكنست در عهد هيچ پادشاهي از وی و بعد از ویرا مقّصر دانستي، پيش از و

 و یتر بود يا باشد، اما در سياست و حكم نيز چنان بود آه بر هيچ گناه عفو نكرد بخشنده

چون بر حقيرتر جرمي از آن بندگان وقوف يافتي البته زنده نگذاشتي و عقوبت او بچوب 
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ست بطبرستان آه فالن را چوب حسني ميبايد يعني اصفهبد حسن، و در  تا مثل ایزدن بود

مدت ملك او شبانروز هيچ آفريده از معروف و مجهول و اسفاهي و رعّيت آسوده نبودند 

 یديو را بدوزخ از بيم او زهره چكيدي، بهر منزل آه يك ماه بنشستي گورستاني پديد آمد

، با همه خلق طبع او يكسان بود بوقت یاز بس آشتگان او آه بدان موضع دفن آردند

 یجّحت و بّينت آار  و بقول هر آس بيیسياست اما در درستي آردن احتياط فرمود

 تا چنان فرو داشت آه پدر و پسر و زن و مرد با يكديگر بعهد او سخني ناواجب يا ینكرد

ن نهادن و انديشه محال در سّر نيارستند گفت، و شب و روز آار او شكار و شراب و خوا

استغفاره ده شب نخفت اّال همه شبها يا  ، در اين مدت آه او پادشاه بود بيیصالت دادن بود

بسياست و حكم مشغول بود يا بصلت، و هرآرا پدر ده دينار جامگي داد او پانصد فرمود و 

هرآرا صد دينار او دو هزار و هرآرا هزار او بيست هزار يا پنجاه هزار و شصت هزار 

 رغبت بپياده و گيل داشتن نبود، دوازده هزار سوار نامدار جمع آرد و امراي ترك و هيچ

و تازيك را علم داد و نوبت، چون اينانج بخانه او آمد دختر او عايشه خاتون نام را بخواند 

 است، و شاه اردشير اول روز آه بر تخت نشست )170(آه اين ساعت زن عزالدين صبماز

ق فرستاده بود نزديك خواهران، و اصفهبد را با عايشه خاتون او را آاوين داده با عرا

بغايت خوش بود و بسيار نعمت در حق او بفرمود و اين ساعت هر تجّمل و اسباب و بنده 

و خادم آه در عراق دارد همه از ملك شهيد است و دعا و ثنا بر روان او ميفرستد و بزهد 

 روزگار ميگذراند، و اينانج چون با شاه و عّفت و صالح چنانكه رسم زنان مازندرانست،

وصلت آرد فرمود آه بگرگان خواهم شد تا از خواجه تاش مؤّيد آيبه مدد گيرم، ملك 

عالءالدوله اجازت داد آنجا شد و مؤّيد او را مدد فرستاد و ملك شهيد چهار هزار سواره و 

ّد مزدغان مصاف داد و پياده با او سپرد تا بري شد و بموضعي آه چاله آاوانان گويند بح

ايلدگز را بشكست و بمحّمد اتابك رسيد، خواستند آه او را بگيرند بحكم آنكه دختر خويش 

 مصاف و حمله است او یقتيبه را بدو داده بود گفت رها آنيد او را آه آودك است چه جا

                                                 
 .طهماز يا قيماز: صهماز، ظاهرًا: ب، در الفآذا در . 170
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اد  و پيش ملك شهيد فرست)171( باز آمد و قلعه طبرك را عمارت فرمودیرا، و از آنجا بر

آه من ُترآم قلعه نتوانم داشت، عراق همچنانكه مازندران از آن تست، خاّصه و آوتوال 

بفرستد، و در اين سال سرماي عظيم بود، ملك شهيد سيصد مرد خاّصه بابرگ و ساز و 

آوتوالي معروف را بقلعه فرستاد و با تّصرف خويش گرفت، الرجان مرزبان باحرب و 

 .روز احوال قلعه و امير اينانج نماينداستندار را فرمود آه روز ب

 

 ذآر بدفعلي باحرب و هالك او
 

ديانتي و ملحدي باحرب ستوه شدند آه زنان مسلمان را  مردم الرجان از آفر و بي

 و زنان را در ی و گوش و بيني بريدی و بتهّور و جنون دست و پایبمجلس شراب برد

 سوزان ی شمعهایاگر آلمه بازگفتند خفت و او بر پشت غالمان و یزير غالمان فرمود

 و از نامسلماني او چه تقرير توان آرد و اگر شرح رود یدر اسافل زنان و غالمان زد

 شد، غالمان او را خالي بيافتند و از پشت )172(باور نباشد تا اتفاق افتاد آه بالر و آهنگ

ده و در اسفل او زده اسب بشمشير بزير افگنده و دست و پاي او بريده و اندام از او جدا آر

و با عراق گريخته و اهل آن واليت را حّق جّل جالله فرياد رسيد و از آن حرام زاده ظالم 

نامسلمان خالص داد و اميرعلي الرجاني گفتند از ديه آوا يكي بود آه لشكرآش و نايب او 

يكساله و پدر او بود، آينخواز را آه پسرك او بود و خواهرزاده ملك شهيد و هنوز طفل 

بود بپادشاهي نشاند و گفت من اتابكي خواهم آرد، چون ملك شهيد از آشتن باحرب وقوف 

يافت لشكر آشيد بآمل شد و از آمل بپرسب و پيش علي الرجاني قاصد فرستاد و مثال آه 

تو در اين ميانه چه پيشه؟ باحرب خدمتكار من و خواهرزاده من پسر اوست واليت مرا 

 بخدمت ملك شهيد ی فرزند بزرگ شود بدوسپارم مردم الرجان بكّلي روميبايد بود تا چون

نهادند، صد ساله محصول الرجان آن جماعت را آه پيش او آمدند بصلت ارزاني داشت و 

                                                 
 تا اينجا چنانكه اشاره شد در ساير نسخ تاريخ طبرستان بغير از 106 صفحه 13از سطر . 171

از » ذآر قتل اصفهبد حسن«نيست و پس از سه سطر باز بقيه مطلب تا ابتداي عنوان ب و الف 
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هر ديناري را آه مرزبانان الرجان دادند صد دينار اطالق فرمود، علي الرجاني جمله 

 یفرستاد و او با هر دو پسر و زن خويش با ر یهاي ايشان نهاده بود با ر خزاين آه بقلعه

هاي الرجان باتصّرف گرفت  شد و از آنجا بخدمت اتابك ايلدگز پيوست ملك شهيد جمله قلعه

و چهل فرزند بودند منوچهر را بدختر و پسر، بعضي را آه برادر آور آرده و آنان آه 

د و از بزرگواري او سزيد برقرار بودند جمله را بآمل آورد و چنانكه پادشاهان آريم آنن

چندان وظيفه و راتبه و اقطاع و امالك و مستغّالت پديد آرد آه بروزگار پدر ايشان را و 

 آه در خانه پسر او گرده بازو بود یپدر ايشان را بممالك خويش نبود و همه را بخواهر

رزندان او سپرد و يكي از فرزندان ضياءالدين بهرام بن منوچهر گفتند، آه در ميان همه ف

بكمال عقل و هنرمندي و آفايت ممتاز بود و خطي بغايت خوب نبشتي چنانكه خّطاطان 

نويسند و بعهد باحرب ازو گريخته بنيشابور بخدمت مؤّيد ملك خراسان شده بود، ملك شهيد 

مثال نبشت و او را بياورد و بهزار دينار اقطاع پديد فرمود و اآنون دويست تن از فرزندان 

اند و ملك شهيد همه را عزيز داشت و خواهر خويش   هنوز در نواحي آمل بر جايمنوچهر

و پسر او آينخواز را بآمل آورد و قصر و سراي پديد آرد و خدمتكاران اليق برگماشت تا 

بعهد ملك سعيد اردشير شاه اصفهبد آينخواز زنده بود از بام بيفتاده هالك شد و هنوز 

الرجان مستخلص شد مردم قصران درون و بيرون جمله خواهر او برجاي است، و چون 

را آه  بخدمت ملك شهيد آمدند و همه جامگي و اقطاع گرفته پادشاه قارن بن بوالقسم باو

بتابريان نشستي باسفهساالري و علمداري پديد آرد و با مردم آن واليت عدل فرمود و بعد 

 علم داد، آنجا فرستاد و در اين مدت از آنكه او درگذشت بهاءالدين شهردار لفور را نوبت و

 ی بكشتند و اتابك ايلدگز و محمد و سلطان ارسالن بر در ریسنقر اينانج را غالمان او بر

بودند، او را دفن آردند بپايان آوه طبرك، هنوز گنبد او معمور است، و اميرعلي الرجاني 

جهت مدد اينانج و قلعه گفت هميشه واليت الرجان باعراق بود، ملك شهيد بظلم ببرد و ب

طبرك ايلدگز و سلطان ارسالن را بايست ملك شهيد را گوشمال دهند، عزالدين يحيي گفتند 

وآيل در خاّص سلطان بود، بمقام پريم پيش ملك شهيد فرستادند آه تو ميداني آه با ما چه 

گر آردي بجهت اينانج و بعد از آن الرجان آه بملك عراق مّتصلست باتصّرف گرفتي ا

دست از واليت بداري خود قرار و مخالصتست و اگر نه چندان ترك بياورم آه جمله 

درختان مازندران بكس مادر خويش و اتابك بكون پسران خويش برگيرد، و دست بر 
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ها گيرند و از باالي  شمشير ُبرد آه بر سر رسول زند، رسول بگريخت، فرمود آه ريش

را از ريش گرفتند اصفهبد مجدالدين دارا و قصر بزير اندازند، حّجاب چون رسول 

خورشيد و امرا و باوندان معروف در روي افتادند و رسول را شفاعت آردند آه بديشان 

بخشد، و بعد دو سه روز ديگر باره در حّق رسول چندان نعمت و صالت فرمود آه بعد 

ت آرد حّقا آه هر بيست و پنج سال او را بعراق ديدم، گفت اگرچه ملك شهيد با من آن حرآ

وقت تّرحم بروان او ميفرستم آه هنوز اثر آن نعمت او از امالك و اسباب آه خريدم با من 

مندي نيافتم بمّدت عمر آه  مانده است و بدين مقام آه رسيدم از هيچ پادشاه و مخدوم آن بهره

ا معلوم از هّمت او بمن رسيد، چون رسول رسيد و جوابي آه اصفهبد گفت اتابك ايلدگز ر

شد لشكر برگرفت و بپان قلعه فيروزآوه شد بدماوند، و سلطان ارسالن از يك جانب فرو 

آمد و اتابك بخندا خيمه زد و بجمله سراگاه تا دامغان و بسطام لشكر فرستاد و چهل روز بر 

در فصيل پيروزآوه جنگ آردند آه يك تير پرتاب بكنار حصار نتوانستند آمد، چون نوميد 

 بدست نداشته بعهد و قرار و موافقت بازگشتند و اتابك محمد را یبااصفهبد چيزشدند و 

 بنشانده و ضياع آهن قصراِن بيرون با اصفهبد داده، چون اتابك از پايان قلعه یبر

پيروزآوه بازگشت علي آيا را از آنجا بياورد و با الرجان فرستاد و بقلعه الرجان آوتوالي 

الدوله شهريار در بيعت بود   آنكه صورت آرده بود آه با حسامفرمود، بعد ماهي چند بسبب

او را بگرفت و بسيار برنجيد و بدوازده هزار دينار رآني قرار نهاد و تا آخر عمر ملك 

شهيد او در آن مصادره مانده بود، و هم در اين وقت حوالت آرده بودند آه وزير و 

 تصّرفي آردند و منكبه با یه سار وفات يافت بخزانیاصحاب ديوان اصل چون شاه غاز

 منكبه را عظيم عزيز داشتي و هميشه بعراق برسالت او را یايشان شريك بود و شاه غاز

مگر بعهد پدر اصفهبد از او غالمي خواسته بود پيش او فرستاد تا سال آينده آه . یفرستاد

ز رغبت آرد، منكبه از عراق آمد و غالمي خوب روي آورد اصفهبد عالءالدوله آن را ني

 :منكبه دو بيتي گفت اگر چه قافيه ُمعاد است

      امسال بسنقراك همي ميل افتاد  را پــار شهنـشـاه بگــادیآيتغـد

      آين آفت آير تو بما چون افتاد  بدو آون دامادیبا ما بنگويي ا

و اصفهبد را نقل آرده بودند و از او غبار برخاطر داشت، چون اين حوالت آردند ا

 بن رشا موج یالدين لشكر الدين وزير پدر را و آيا شهاب را بگرفت و خواجه حسن نجم
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گفتند مشرف بود هر سه را بيك روز چندان چوب فرمود زد آه مرده از پيش او برداشتند 

و هر آفريده را آه در ميان آن بود جمله را بكشت و وزارت خويش بمرزبان آيا نام داد آه 

، بعد پنج شش ماه او را بگرفت و مصادره آرد و با سگ ی شاه غازعميد آمل بود بوقت

 آه ی بآمل بر در مسجدیگزنده در جوال فرمود آرد و عقوبتها دادند تا شنيدم آه روز

الّدعوه   مستجاب)173( پارسا نشستي متدين متبّتلیگذشت و آنجا پير  ميیمعروفست بأخبار

نكبت آن روز در آن مسجد شد و بر پير ، در ايام ی آن پير آردی مريدیو مرزبان دعو

بيني هّمت دريغ مدار، پير گفت تو بجهت اين  سالم آرد و عليك شنيد و گفت احوال من مي

 او آن آردم آه بهمه ی پير من برای آه با تو اين عقوبت ميفرمايد؟ گفت ایپادشاه چه آرد

قوبت با تو آن ميكند جهان آسي نكند بنيك خدمتي و امانت، گفت مرزبان هنوز اين همه ع

 و حرمت ی، آهسته باش تا پيش آن پادشاه رسي آه با او بد آردیآه تو بجهت او نيك آرد

نعمت او نداشتي، مرزبان بسيار بگريست و بيرون آمد و در همان واقعه و عقوبت هالك 

 عهد تر و جمله را بعواني بكشتند، و در شد، از او فرزندان بماندند بهزار درجه از او عوان

پادشاهي او خوارزمشاه عادل ايل ارسالن اتسز با جوار رحمت حّق جّلت قدرته نقل آرد و 

سلطانشاه محمود را بخوارزمشاهي نشانده بودند و خداوند عالم سلطان صاحب قران با 

لشكر خطا بخوارزم آمد از او باز ستد، مؤيد آيبه پيش ملك شهيد رسول فرستاده بود آه 

 اعمال خراسانست نايبان خويش را از آنجا بازخواند و اگرنه لشكر ميغان و خرقان با

فرستم و بسطام و دامغان بازستانم، اصفهبد بتنير بود آه رسول اين پيغام ادا آرد، بفرمود 

تاموزه از پاي او بيرون آنند و از ريگ پر فرمود آرد و در گردن رسول افگند و پياده از 

يش مؤيد آيبه شد احوال عرض داشت مؤيد گفت لشكرگاه بيرون آرد، چون رسول پ

 وافر دارد، بروزگار بايد سپرد آه مكافات او خود رسد، چون یورز پادشاهست و جوان

سلطانشاه محمود با والده او بدهستان رسيدند و سه چهار هزار خوارزمي با او بود پيش 

 جهانيانست تا آجا ملك شهيد فرستادند آه ميان پدران ما و شما دوستي و موافقت معلوم

رسيد، اگر سر رحمت و مدد ما فرمودن داري تا پيش شما آييم، اصفهبد چون اين حال 

رود گيالن جمله خاليق را بتميشه برد از  بدانست بتميشه لشكر آشيد و از در ري و سياه
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اسفاهي و حواشي و هر حلواگر و چرب آار و نانوا و قّصاب و خوردنين پز آه در شهرها 

ها بود آنجا فرمود آورد و مدت يك ماه حلواها و شكر پيله و انواع نانها ترتيب  هو قصب

فرمود ساخت و قرار نهاد آه از گنجينه تا سپيد دارستان زمين برافگند تا مسافت يك 

ها تا حّد تميشه آورد براي صلت و فرمود تا خيمه و خرگاه و  فرسنگ خوان نهد و جمله گله

 اين يك ماه هيچ آفريده در لشكرگاه اصفهبد از ترتيب آار سر بر سراچه مّرصع زنند و در

الدوله  بالين نتوانستند آورد و بزرگان را بدهستان فرستاد و سلطانشاه را بياورد و حسام

اردشير را باستقبال او فرستاد تا همديگر را از پشت اسب در آنار گرفتند و بگنجينه فرود 

 و شاه اردشير با تميشه آمد، مؤيد آيبه چون از حال آمد تا بروز نيك پيش اصفهبد آيد

سلطانشاه آگاهي يافت از نيشابور تاختن بدهستان آورد با سواري صد و پيش سلطان 

ام زنهار بمازندران نشود آه شاه  فرستاد آه من آمر بندگي و طاعت بر ميان بسته

مازندران بيرون نتواني طبرستان ترا مدد نكند و تازيك بر ترك اعتماد ندارد و هرگز از 

آمد و مردم تو آنجا هيچ زنده بنمانند، اگر يك روز بگنجينه توّقف آني من بيايم رآاب تو 

ببوسم و آنچه شرط بندگي و نصيحت بود بجاي آورم و هم در حال برنشست؛ هنوز جواب 

باز نرسيده مؤيد بخدمت او رسيد و دست بوس آرد و او را برگرفت و بادهستان برد و 

بطلب لشكر خراسان بفرستاد و در اين وقت او از مهتر پسر گرده بازو و يزدگرد نام 

آزرده بود بحوالتها آه بدو آرده بودند و از خود رايي و سياست و قهر و عتّو اصفهبد 

بيشتر مردم مازندران پناه بخدمت گرده بازو آرده بودند و حشم و لشكرگاه او دو چندان 

ارف مازندران و امرا و ملوك و باوند و اسفاهي و آّتاب و عّمال و شده آه از آن پدر و مع

زاده بود آه آلبرگ از   بود باخدمت او فرستاده بودند و او پادشاهیحواشي و هرآرا فرزند

طراوت او درطيره بود، بنفشه عارض، ياسمن اندام، باعقل و ثبات و فّرو اورنگ و دلير 

اني، و مثل او تيرانداز در عهد ما نبود و آمان چرخ و توانا و طبع شاعر و عالم بعلم اغ

آش او آه بگوزن تيرانداختي بر سر تربت او نهاده بود و  آشيدي و تا با آنون آمان دست

 پهناي آنست، از عراق و خراسان و اطراف و آفاق )174( باشد، يك ِفتریهنوز ممكن برجا

شيد و بعجز بوسه بر تربت او نهاده آشان آمدند و هيچ خلق آمان او نتوانستند آ عالم آمان

                                                 
 .فتر فاصله ميان دو انگشت ابهام و سّبابه وقتيكه آنها را از يكديگر دور آنند. 174
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 تعالي بخاليق طبرستان ی اگر خدایبازگشتند، و چنان طبيعت او بعدل مايل بود آه گفت

 آند و اگرنه حكم او راست، و از علم و هنر یخير خواهد و آسايش خود مرا پادشاهي روز

برستان و الرجان و زادگان را بايد او زيادت از آنچه حّد او بود داشتي و اهل ط آه پادشاه

 او بودند تا پدر بقول مردم بر او متغّير شد و امير یگيالن فتنه و شيفته خدمت و هوادار

 افتاده بود و ی را آه بمصاف قراجه ساقي در سرشاه غازیابوشجاع گفتند بايزآباد امير

خر پسران او آه همه جوانان پاآيزه و مردان شير آار بودند بگرفت و محبوس فرمود و بآ

همه را هالك آرد و جمله حواشي و حشم و اهل قلم را آه در خدمت پسر بودند بچوب 

بكشت و سر و ريش بتراشيد و غالمان و امردان او را بازگرفت تا پسر از غّصه تغّير پدر 

 یرنجور شد و عّلت دّق پديد آمد و بقولنج انجاميد و بهمه مواضع آه ملك شهيد آوچ فرمود

 او فزون بود، بزبان طبري او ميگويد یميگردانيد و روز بروز رنجوراو را با خويشتن 

 :حسب حال خويش، طبري

 وراورد بناز هو برد بخاآه واشو  وا ِمن آرد اين نكرده وا َيكي ُبو َجل

 آـاشكي بيكي بـاز و نيـاوردا دو  بويست و پنج سال مي تن بي بال پو

رگان با لشكر خوارزم و چون مؤيد لشكر خراسان جمع آرد از دهستان و گ

سلطانشاه بتميشه آمد و مادر سلطانشاه بدهستان بگذاشت، قلعه بالمن امير فرامرز ليمسكي 

پدر امير دارا داشت، مردي بود آه ببيست سالگي جمله سر او سپيد بود آه تاره موي سياه 

 بدو دادند و نماند، از او بالمن بازگرفت و بشير را آوتوالي داد و بسدن رستاق قلعه روهن

چون بتميشه رسيد جمله حشم مازندران آنجا بودند مثل بهاءالدين شهردار و مجدالدين دارا 

و مبارز جبرئيل و اميرعلي لهراسف و حسن آيالهراسف و اصفهبد علي جوم عّم زاده او و 

اصفهبد علي بورنام و اصفهبد نصيرالدوله دارا بن بهمن و حسن آيا مادر خواهر پسر، 

وز سلطانشاه و مؤيد محاصره تميشه دادند و پادشاه مبارزالدين ارجاسف را آه چون ر

لشكرآش بود با چهارصد مرد اختيار بكرد تا بمدد حشم تميشه شود، براه الآش بيامدند 

 تميشه بموضعي آه اينامه گويند رسيدند مؤيد تميشه گرفته بود و چهار هزار یچون بباال

 گرفته و قتلي شنيع روا داشته و از آنجا آوچ آرد بأشرب مرد را آشته و جمله معارف را

 آن لشكرگاه آرده بود، مؤيد لشكر آنجا فرستاد، ارجاسف از آنجا یآمد، ارجاسف باال

برخاست، لشكرگاه رها آرد و بزيرتر آمد، آمين آرد تا ايشان آنجا شدند و غارت آرده، 
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تند جمله همانجا آشته آمدند و مؤيد بوقت آنكه بازگرديدند يكي از آن تاختني بازپس نرف

بساري آمد و خراب آرد و آتش در او زد، هيچ بنياد از مسجد و گورخانها نگذاشت و بهمه 

 چندان عمارت نبود آه سايه افگند و ملك شهيد بكوشكه بن و آسياوو بود، آوچ آرد یسار

ر خويش قوشتم و آه با فريم شود، چون بحّد شارمام رسيد مؤيد تاختني فرستاد با براد

 بسر راه ايستاده بود با گوسفندان، لشكر بديد دانست آه اگر تا گاه یترآان خوارزم، آرد

باصفهبد رسند آواره آنند، گوسفند رها آرد و پياده راه بتاخت، چون باصفهبد رسيد بيش از 

ا اين نتوانست گفت آه لشكر، و در حال نفس منقطع شد و جان بداد، اصفهبد لشكر خود ر

گفت حّد گريختن همين بود، بعد از اين مردي را آار بايد فرمود و بجوق جوق لشكر فرو 

داشت، چون خصم برسيد لشكر اصفهيد همچون شير آه بچشته شود در يك ساعت همه را 

 افتاد، ديگر همه را بكشتند و مؤيد بدانست یبر زمين زدند با سه چهار سوار قوشتم، بسار

 بسر او آيد، در حال پيش سلطانشاه شد و او را برنشاند و تا بتميشه آه اصفهبد بعد از اين

نرسيد هيچ جاي فرو نيامد و از آنجا بگرگان شد، و ملك شهيد پسر خويش گرده بازو را با 

را آه طبيب او بود بر سر او آرده آه ی الزمان يهود پايان قلعه دارا فرستاده بود و شرف

ضعي آه بجاديه گويند او را بگرمابه بردند، صرع پديد آمد مداوات او آند، بعملگاه هج بمو

 رستم آوردند ی شاه غازیو در آن صرع فروشد، انا هللا و انا اليه راجعون، از آنجا با پهلو

 بريده و یو بخاك سپرده و ملك شهيد در آن فترت و تشويش چهارصد مرد را دست و پا

 نكند و بزرگان او را آه بتميشه یسي دليرآويخته بكمتر حوالتي آه آردند تا ديگر باره آ

گرفته بودند فرمود آه اگر از مقام و خانه ايشان آسي آنجا شود بفرمايم تا آويخت، و از 

ها بفرمود آورد و حشم را جامگي داد و گفت همه چهار  ساري آوچ آرد بتميشه شد و گله

 فرمود تا بدهند و پادشاه بايد آه باشند و از گله خويش هرآرا اسب نداشت اسبه جريده مي

بايد از  الدين برسق و منگووتغرتمر را گفت اآنون مي ارجاسف و اصفهبد شهريار و قطب

اول خراسان تا طوس چنان بسوزانيد آه خالل در آن واليت بنماند و آودك شيرخواره در 

اند آه گهواره بايد آه بكشند و اگر معلوم شود آه هيچ مسجد و زيارتگاه و مواضع ديگر بم

شما ناسوخته گذاشتيد شما را بعوض آن بسوزانم، چون لشكر گسيل آرد از آنجا بدرويشان 

تر شد باز آرم رفت و شب و روز بشراب خوردن مشغول بود و از اطراف  آمد تا هوا گرم

 آلمه برزفان راند یواليت او هرآرا گرفتند او بدين تشويش با يكي خصومت آرد ِاّما روز
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 و ميكشت، و هميشه سيصد چهارصد غالم امرد داشتي بسرايي آه اگر ميفرمود آورد

گفتندي يكي در يكي نگريد ِاّما بازي بكرد هر دو را بفرمود آويخت، هيچ مخلوق را زهره 

 .نبود آه با ايشان هم آواز شوند يا ايشان نيز با آسي سخن بگويند

 

 )175(ذآر قتل اصفهبد حسن بر دست غالمان او
 

دند و همه با يكديگر بيعت آرده، شبي تا روز بقصر زارم شراب ترآان ستوه ش

 از خرد و بزرگ و ی هيچ آفريده را آه خدمتكار او بودیخورده و چون او شراب خورد

 آه باوثاق شود، چه اگر يكي را یترك و تازيك و حشم و حواشي و اهل قلم ياره آن نبود

آويخت، چون او بخفت بامداد مردم  ی در حال بفرمودی و آن آس ناستاده بودیطلب آرد

، سيصد غالم جمله سالح بستند و بعضي یها بآسايش رفتند  پراگنده شدند و بخانهیاز سرا

 آمدند، او بر تخت خفته بود و دو غالم بنوبت یببارگاه شده منتظر ايستاده و بعضي بسرا

 ای از اعضیضوايستاده، او را بشمشير و خشت و زوبين پاره پاره آردند چنانكه هيچ ع

 شده و گفته اصفهبد ميگويد آسي را درون یاو بيك پاره نبود و بيرون آمدند و بدر سرا

 براه ِلند نهاده، شاه اردشير از اين ینگذاريد و از آنجا ببارگاه رفته و اسبان برنشستند و رو

يصد  پنجاه، مردم گفتند ايشان سیحال آگاه شد بر نشست آه بدنبال ايشان برود با سوار

 و یاند و تو پادشاه، نشايد ترا بدنبال ايشان شد، او باز پس آمد اما بمّدت از ر مرد خواني

ابخاز و خوارزم و خراسان همه را بدست او باز دادند و پيش او فرستاده هر يك را و دو 

 بتيرباران ميفرمود آرد، هيچ از آن همه درون يك سال یرا و ده را آه آوردند بشهر سار

و او را پنج فرمود بود چهار پسر و يكي دختر، يزدگرد و علي پيش از او .  نماندندناآشته

 ديگر یالدوله اردشير و يكي فخرالملوك رستم و فرزند وفات يافتند، دو پسر بماند حسام

 و ورع ی و زهد و تقویدار  پرستي و دينیصالحه آه در عمر عالم بصيانت نفس و خدا

 نشان ندادند و چون بعهد ايشان رسيم و عجايبي آه از نوايب مثل او پادشاه زاده نبود و

شاءاهللا گفته آيد، چون اصفهبد شهيد عالءالدوله درگذشت  روزگار ديدند بشرح ان
                                                 

در همه نسخ هست ولي » الدوله اردشير بن حسن پادشاهي حسام«از اينجا تا ابتداي عنوان . 175
 .افتادهب و الف ها بغير از  از آن ببعد چنانكه اشاره خواهيم آرد باز مقداري از ساير نسخه
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 :ناصرالدين روزبهان ميگويد در حّق او

 چــون آتـش سـوختـي جهــاني بشتــات   آمــدن و گـذشتنـت چـون سيـالبیا

  آنون چون سيمابیدر خاك نهان شد  ت نه خـوابچون باد نه آسـايش بودي

 

 الحسن نّوراهللا مرقده الدوله اردشير بن پادشاهي حسام
 )176(سي و چهار سال و هشت ماه بود

 
اطناب در القاب او شروع رفت اعادت و تكرار عادت  در اّول مجّلد آتاب بي

اه، صنوبر قامت، آفتاب  او نه در زمين شاه بود و بديدار او نه بر فلك می بباال)177(نيست،

 سعادت، زحل محّل، تير تدبير، حسن از مالحت او خيره و یطلعت، بهرام صولت، مشتر

 سر او تا بدوش یشبيه، مو عقل از آمال او طيره، محاسن عارضيه آمحاسن أخالقه، بي

 غاليه آويخته و زره داود بر هم پيخته و بر )179( چو ماسوره)178(در هر طرف هزار آاللك

الورد، ُرسته، فراخ سينه، پهن پيشاني، لطيف  الّنمل علي  او، آدبيت)180(ن و مسربهساعدي

، خوب منظر، مهيب هيكل، بلند ]آذا[الّذراع، شديد اصل المنكب  اندام، متناسب اعضا، عبل

، عذوبت الفاظ و ذالقت لهجه ی آن برسيدی يك تير پرتاب آواز صدایآواز، اگر عطسه زد

المثل هرآرا  العموم بود، در ميان خاليق مشرقين في ح قلوب عليو شمايل الحاظ او مفّر

 از فّر و اورنگ او باّول لمحه معلوم گشتي آه تا جور اوست، اگر چنگ ینظر بر او افتاد

 و اگر ی و اگر خدنگ از شست روانه آردي بر آهن گذاره آردی پاره آردیدر سنگ زد

، هيچ شاه و شاهزاده و ی بسودیزر ماليد و اگر انگشت بر ُمهر یآمر آوه گرفتي بربود

اجّله و امرا و ابدال و علما بپايه تخت او نرسيدند آه از حشمت او دهشت و رعشت بر 

ايشان نيفتاد، و اگر خواهم از صناديد امرا و اآابر علما از غابر و باقي آه برسالت آمدند و 

                                                 
از جميع نسخ » ذآر حال استندار هزار اسف با شاه اردشير«: از ابتدای اين عنوان تا عنوان. 176

 .بقدر نه ورق بزرگ افتاده استب و الف بغير از 
 .121 ـ 114قسم اول ص . 177
 .آاللك و آالله يعني زلف و تار مو. 178
 .ماسوره و ماشوره يعني ني. 179
 .مسربه يعني خّط موي از سينه تا ناف. 180
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اوراق مستغرق ذآر ] يسمنو[حشمت و جالل و هيبت و آمال او ايشان را زبان بند آمد 

 ابّهت و عظمت او ی سخن در دريای ادای آه آن مسلمانان بر جایشود و چون او ديد

 آه ی اشارت آردیغرق شدند اآابر خويش را آه اسرار ملك بواسطه ايشان متعّلق بود

 او عرض دارند، هر روز دو نوبت یآنرا برگيرند و ببارگاه ديگر استنطاق آنند و بر رأ

 در اّول روز خوانچه و در آخر روز خوان بزرگ گفتند، سيصد یه او خوان نهادببارگا

، سيصد گوسفند و ده یخوانها آردند مرد مطبخي او بودند، از اّول زوال تا نماز ديگر نقل

 شكر سپيد و ده من )181(سر بره و پنجاه سر گاو و دو سر اسب و صد و هشتاد مْن بكوچك

 و ديگر حوائج آه در عالم )182( صد من روغن گاو ببزرگنبات و دويست من مغز بادام و

 و یموجود است هر روز وظيفه مطبخ او بود، و چهار هزار من نان بر اين خوان آشيدند

از انواع طيور خانگي و تذرو و تيهو و دّراج و آبك و بنات الماء گوناگون از حصر 

 یب سّالر اصفهبد نسختي نامها نقيیمتجاوز و از عّد بيرون، و چون اين خوان تمام نهادند

 ی قلم برنهادی، هرآرا آن روز نوبت خوان بودیملوك و معارف نبشته بر او عرض آرد

، و مراتب مجلس و مقام هر يك مقّرر و معّين ی و ببارگاه حاضر فرمودندیبفرستادند

 او عرضه داشتي آه ملوك و امرا ی بر قدر حرمت و حشمت او، و بعد از آن بر رأیبود

 خاّص بفرمايند آورد، سيصد طبق جمله را سرها یبارگاه رسيدند، گفتي اآنون خوانهاب

 ی تا هر يك را سر بر گرفتندی تا آخر طعام داشتندیساخته مطبخيان بر سر نهاده آوردند

 اگر خواستي لقمه برگرفتي واگرنه بكمربستگان آه صف آشيده یو بتخت او فرو نهادند

 داد تا ببارگاه ديگر یزادگان و غالمان خاّص و ابناء امرا فرمود از پادشاه ی بودندیبر پا

 دست بآب و گالب شستي و اگر یشوند و تناول آنند، و در اّول آه آهنگ تخت خوان آرد

 و اگر نه ی قبا و موزه و رانين پوشيدیرسوالن و بيگانه بر خوان حاضر بود

ها چندان  ، چاوشان نعرهیاه بيرون آمد مّلمع، و تيغي از نيام آشيده از خوابگ)183(یها لپاچه

 آه شاه بخوان آمد و چون بر تخت نشستي تيغ ی آه همه را بجوانب معلوم شدیبرداشتند

، تا جمله حاضران آه ی فّراش خالل دادی و چون از نان فارغ شدیپيش خويش فرو نهاد

                                                 
 .90 در زير صفحه 1رجوع شود بحاشيه . 181
 .پيشين. 182
 .اند اي بوده است آه شكاف آن از قفا بوده و آنرا ُفرجي نيز ميگفته لپاچه جامه. 183
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 و حجاب بار ی و او بر همين تخت تا يك ساعت توّقف آردیبر خوان بودند با بارگاه شدند

، اگر قّصه یاز ميان برگرفتي تا وضيع و شريف و اسفاهي و رعّيت مقابل او آمدند

 و جواب در خورد و اليق مصلحت ی بشنيدی و اگر تّظلم بودی عرض افتادیداشتند

، دست بآب و گالب ی برخاستي با خوابگاه شدیبگفتي و چون هيچكس از اين طايفه نماند

 گفتي بزرگان ببارگاه حاضرند، اگر یحضرت مراجعت آردبشستي تا نقيب سّالر ب

 آه شراب ی تا بوثاق شوند و اگر نه فرمودیعزيمت مجلس شراب نداشتي اجازت فرمود

 و بيست خروار زرّينه و ی مّرصع باز آشيدندیسّالر را بفرمايند تا مجلس آرايد، بساطها

ي آه همه را جامگي و اقطاع و  و مطرباني اختيار جهان داشتیسيمينه و مّرصعات بنهادند

 نبات ی و قمطرهایاسب و تجّمل بود، بخروارها رياحين از گل و بنفشه و شنبليد بريختند

 یها  و نرگس مفّتق و ياسمين و ترنج و نارنج و ليمو و شكوفهیو نسترن و نسرين و خير

ناف  نبات و شكر و قند و طبرزد و اصی و قمطرهایدرخت و خويد و شنبليد بريختند

 حريفان فّراشي ی و بهر گام در پس قفای خشك و تر پيش هر يك بر طبقها نهادندیها ميوه

 ی و اگر يكي از حريفان بقضایهاي زرّين عود و عنبر و زعفران سوختند با مجمره

، و هيچ آس از مجلس یحاجت برخاستي فّراش آمر خدمت بسته بشرايط آن قيام نمود

ق نتوانستي شد و چون رفتي هر نقل و نبيد آه پيش او نهاده اجازت شهنشاه با وثا شراب بي

استطالع درخور   و اگر گفتي بوثاق حريف دارم شراب سّالر بيی با او ببردندیبود

 و یداران حاصل آرده با او سپردند حريف نقل و نبيد و گوسفند پروانه نبشتي و شراب

 رو و هيچ شب نبود تا هزایخشيدها و زرّينه ب  آه بغراره حريفان را سيمينهیشبها بود

 و چون نشاط خواب و استراحت داشتي دو یوديها و مستغّالت بصالت نفرمود دوهزار

 و یشاهنامه خوان پس تتق بنوبت تا روز بآواز خوش شاهنامه ميخواندند، اگر او خفته بود

د خفته ، و هرگز او را صبح نيافته باشیاگر بيدار بر قرار ايشان بخواندن مشغول بودند

 و جامه نو ی و غسل فرمودی، پيش از صبح برخاستي و بگرمابه شدی و هشياریبمست

 و ی مكتوبه گزاردی و خويشتن را و لباس را معّطر و معنبر آرده بخوابگاه ادایپوشيد

 ی، اسبان زين آرده بميدان داشتند آن را آه خواست نشست بفرمودی از قرآن خواندیجزو

 بر ید، آه قصر چنان ساخته بودند، و برنشستي، اگر برياضت شدتا بدر خوابگاه بياورن

حوالي ميدان ِاّما تير پرتابي چند هميشه سي سر اسب خاّص را ساخت بر افگنده و ده استر 
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خانه و آب و جامه   از داروخانه و شرابیها بسته و سي خروار موآب استر را جوشن

 و پنجاه نفر غالم سرايي باسالح ید و تخت و آلت آن با او بردن)184(خانه و غاژفدان

 تا حريفان ی زين آردند)185( ويكدشی صد اسب از تازیبرنشستي و اگر آهنگ پيكار آرد

 مشغول خواستي بود صد و پنجاه اسب یشكار بر اسبان او نشينند، و اگر بنشاط گو

ب او  بچوگان گيرد بر اسی تا هرآه گویچوگاني بميدان زين آرده با سر آخوران بياوردند

 تا اگر يكي را ینشيند، و بهر چهار حّد ميدان شرابدار بر موآب با قدح شراب استاده بود

ها   اصفهبد بخالف ديگر جامهیگو تشنگي غالب شود آنجا گرايد و شربت خورد، و جامه

 يشم ُقل هو اهللا ی و آاله را سربند بستي و آمر مّرصع با لوحهایتنگ پوشيدی ، قبایبود

 و آن قبا و آاله ی ميدان بگرمابه شدی از تماشایبستي و چون فارغ شديس نبشته ~و 

 آن آاله و قبا و موزه و ی چون فرود آمدی در رآاب آوردی، و هر وقت آه او پایببخشيد

 و در مدت ملك او اين رسم سّنت شده بود، و اگر یرانين ببنده از ترك و تازيك بخشيد

 در حال از موآب او قباه و آاله یو لباس َتر شد یآسي در خدمت رآاب او از اسب بيفتاد

 جامه ديگر ی روز دو نوبت اتفاق گرمابه افتادک، و اگر در يیِاّما آاله بند اليق مرد دادند

، و بر عمر او يك روز نگذشت آه نه بامداد او در سفر و حضر بگرمابه رفتي و یبر آرد

 بخوابگاه و بآبريز و بموآب، و یديگرچهار پاره تخت ابدًا با او داشتند يكي ببارگاه و 

بدين مواضع آه شرح داديم او را قصر و باغ و ميدان بود بهريك تختها نهاده، و آلت 

 و تابستاني و جامه خواب ُمعّد و بهريك ی زمستانیفّراشخانه از زرّين و سيمين و بساطها

ور افتاده جمله مهّيا دو نفر فّراش معّين تا اگر اصفهبد ناگاه بدان مقام رسد از موآب د

بگلپايگان، بتميشه، ببانصران، ببارتورز، :  مواضع آه قصرها ساخته بودیباشد، نامها

برآوند، بكوسان، بواهان، ببهران آالده، برامش آباد، بسروآنده، بتنيراترب، بوالشير، 

آباد ، بعمر ی، بدولت آباد آه اتراُبن خوانند، بكجموس ساریبدارمهر آنده، بجلوسك، بسار

، بجويبار مرزاناباد، ببرنمهر، برودبست دونكا، بسورستان ايزاباد، باردشير آباد، یسار

هج، بلشكرك آمل، برودبار آمل، بشهر  بآس آالته، بآلومه سرتريجه، بلنكيمان هج، بديه مي

آمل قراآالته، بقصبه ناتل، بقصبه آجو، بكالر، بكهرود، بفلول، بپردامه، بأردل، 

                                                 
 .غاژقدان، مقصود از اين آامه معلوم نشد: ب، در الفآذا در . 184
 .اشديكدش يعني اسبي يا غالمي آه مادر آن از نژادي و پدر آن از نژادي ديگر ب. 185
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 بفريم، بدوالم، ببورو، بورن، )187( برنت،)186(ور، بفيروز آوه، بچارماب،نشين لف بخشمه

 آه داخل شهر یقصر. ، بلـلرت، بدرويشان، بمهروان، بدامغان، ببسطامیبليا: بزارم

 بود صف آن متعّذر است و نطاق شرح گردد و صف آن برنيايد، اما بدولت آباد آه یسار

 بقلم ی آن سرای بر صورتهای من زر طال او بود، دهی زمين سرایاترابن گويند صدگر

 آن در زيرزمين ده گام فرو بايست شد، حوضخانه ساخته ی و از پهلو)188(شرح داده بود

 بخالف یبود آه باد خانه گفتند، سر بعّيوق رسانيده، چهار صّفه و تابخانه و بارگاه و مبرز

ضي هشت از اين طول سي ارش و عرض هشت ارش، همه خشتهاي آن پيروزه، و حو

آمد   زرّين در ميان حوض بيرون ميیارش در هشت ارش زير زمين و آب از دهان شير

ها  ها و تابخانه  سياه فرش اين صّفه)189( اآسونی پيروزهای بغدادیو در تابستان حصيرها

 و بهر صّفه بادبيزن آّتان گالب بر او افشانده بسته بود و فّراشان موّآل بر آن یساختند

لحاف نشايستي   آنجا بي)190(ساخته و ترتيب آرده بودند آه در ايام باحورخدمت، و چنان 

خفت، و بر يك جانب ديگر آن قصر باغي آه رشك سغد سمرقند و غوطه دمشق بود و 

رياحين و اشجار و ثمار او نمونه ارم آرده، و در ميان آن باغ بر سر زمين چهارصّفه و 

نظير چون خورنق و سدير بود و بر او صفت  بي بام بر بام ساخته آه )191(خانه سه دله تاب

صورت آين افراسياب از اول تا آخر بطلي نقش آرده، و حوض آب در ميان و جمله 

و آارد آباب و [ و فاخته و طوطي یطيور از طاوس و تذرو و آبوتر و بلبل و قمر

ا معّد و  از غّله علف ايشان ریو انبار, وتيهو و هرچه انديشه برسد در آن باغ] )192(طبق

 از آن جانب ميدان چهارصد ی خدمت ايشان نصب آرده، و در مقابل سرای برایمرد

 زمين باغي ديگر ساخته از انواع درختان ميوه در او نشانده و نيشكر و خويد و بنفشه یگر

الوحش گردانيده از  و شنبليد و گل و نسترن در يك جانب او آشته و از جانبي ديگر حمي

گوش و گور و زرافه و شترمرغ در او آرده و طعمه ايشان مرّتب گوزن و آهو و خر
                                                 

 .بچارمان: ب. 186
 .بزيت: ب. 187
 .آنجا بر ديوارها آار آرده بودند: ب. 188
 ].؟[ب و الف آذا در . 189
 .تصحيح قياسي، در اصل باجوز، الباحور شّدة الحّرفي تموز. 190
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اهكي آرده از هر جانب تير پرتاب و از ميان آن عمارتي يميدارد و در ميان اين باغ در

ريخته ساخته مقدار ده نيزه باال و آب گرداگرد او برآمده و انواع ماهي و مرغان آبي را 

 بدان باغ در ی هر وقت شاه را خلوت آرزو بوددر آنجا وطن و آرام داده و پلي ساخته آه

 و درون راه ی پول نهادندی، آن را آه فرمان او بودی و پول بزنجير برآشيدندیآنجا شد

 ساخته و زير یداده و ديگرباره پول برآشيده، و بر سر آن عمارت صّفه و تابخانه و مبرز

صر و درياهك و باغ و خانه، و بناحيت پريم بقصبه همچنين ق آن فّراشخانه و شراب

ها و عمارت  بجلوسك و درويشان همچنين و بمقام دولت آباد خدم و حواشي او چندان خانه

 بهمديگر یعلياباد خانه و سرای  تا بپارسي خندق باالیساخته آه از پول محمد سپند

ها بود آه هرآس بجهت خويش بنياد نهاده بودند و عمارت  متّصل بود و دوازده در گرماوه

 و طويله )193( مادام بسپنجیرده و هنوز تمام نبود زحمت مردم را، و پانصد سر اسب تازآ

 آه از برقه و موصل و بغداد هر سال هزار و اند رزمه ابريشم فرستاده یاو بسته بود

 بخالف اآدش و رهوار آه خانه زاد او بودند، از حّد استراباد تا حّد ديلمان دشت یبياورد

ك طويله بسته بود و دوازده هزار اسب بكار خالف آّره آن، و دويست و آوه بهر عملگاه ي

 خاّص او در دست چوپانان بود آه وظيفه لقمه )194(و هشتاد هزار گوسفند از دنبل و زل

، و هميشه هزار غالم امرد از ترك و يكدش در خيل دیخاّص از نتايج آن گوسفندان بو

 و بهر چهارماه را بر سر ی و پارسا گزيد متّدينی، و مردیخانه او بود در سپنج و سرا

ايشان پديد آرده بود با دويست نفر شاگرد غالم تا غمخوارگي مصالح ايشان آنند و چهار 

 حوالت رسمي ايشان گرفتي، و یفّراش بودند هميشه در خيل خانه آه پيش استاد سرا

 و بيست و پنج یهفتصد و پنجاه سر استران او بودند آه روز آوچ رخت و بنه او آشيدند

سر طبل و آوس و دوازده علم و يك جفت نشان همه زرد عالمت و باز زرّين بر سر و يك 

 بكنام و بتابستان بخروت و اند یهزار سر اشتر بزمستان بوروز آباد بديه نامنه گرديدند

 معمور بود با یها مرد دامغاني ساربانان بودند و بچندين مواضع آه ياد رفت او را قلعه

 و هفت هزار یها و چهارپايان آه ذخيره قلعه بردند گان و آوتوال و ُمشرف و قلعهخاّص

 :مرد خاّصه و خاّصه در را نام بر جريده عارض بود، و مفّصل اينست

                                                 
 .اهگذري و آاروانسرايسپنج يعني منزل ر. 193
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 :حرف، بيرون تميشه
چناشك، تلومن، قّله او، تيره او، تيره سنگ، جهينه، بالمن، گچين، ملك بنِد شاه آوه، 

 .بن ، خّرمه ِدز شالرود، نديِش بسطام، داسجاِن بسطام، مهرهروهِن سدن رستاق، وجا

 :حرف، درون تميشه، آوه و دشت
انبامه، شاه ِدز جورود، ايالل جورود، آوزا، قلعه منازل شله روِد پريم، سواته آوه، 

 الرجان، لزجر اسفيددز، ی آوترآار، اسفاال)195(پيروزآوه، استوناوند، بجت، جكودره،

دز، دارا،  ديه، آهرود الرجان، خّرمه ، فلول، لوندرشنگلهیرسنگي سارآنده آوه بچهار ف

تمام نكرده (رود، دور مو  گندم آوه سمنان، ورن شوزيلداشت، آب دره آوسان، رزان بهبله

 . سرچاهان بدماوند، آيسليان)196(، ويمك،)فرمان يافت

 :حرف، برويان
ان، دشمن گور، چيرنه آباد آجو، آردوربهرج نور، ناجور، آاولول، هارسي، رستم

، چلندر، افران آوآالج، آشفل، ازبلو، تنكا، یآوه، چمازستان گرجيان، سيالسرا

 . وايخوارسپنج)197(، ابليت،یاستوناوندك، لؤلؤسرا

 گفتند او را نديمي بود ظريف و فاضل در همه انواع آه یابوالمفاخر مهّذب خفر

 و فقه و بالغت بابهره، در آخر )198(مثل او در آن معني بهيچ عهد نخاست و از علم ادب

 با اسب و استرو جنيبه و )199(عمر دو حّج آرده بود و تايب شده و رسم هروني گرفتي

 و هر شب آدينه بر درگاه ميدان استاده دعا یتجّمل و آالت ابدًا مالزم خدمت رآاب او بود

 : اينست، نخست بعضي از آن دعای برسيدیگفتي چنانكه آمين خاليق لشكرگاه بهمه جا

  زمينیآفرين بـاد آفرين بر خسـرو رو

 آنكه موروث است او را از شهان تاج و نگين 

 صـد هـزاران آفـرين ايــزد پـروردگـار

                                                 
 .حلودره: ب. 195
 .ويلك: الف. 196
 .ايلت: ب. 197
 .در همه انواع آه بديع زمان خود بود در علم و ادب: ب. 198
 .اين جمله نداردب ، الفآذا در . 199
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 باد بر تاج و سرير و تخت و بخت و شهريار 

بعدد ريگ بيابان و ستاره بر آسمان و موي بر چهارپايان هزاران هزار رحمت 

گار آموزگار بر تن و جان خداوند خداوندان شهريار ايران و دادار آردگار پروردگار آمرز

بخش عراق و خراسان سلطان تازيكان االصفهبد االعظم شاهنشاه المعّظم مالك  توران تاج

رقاب االمم سيد ملوك العرب والعجم الملك بن الملك بن الملك بن الملك المؤّيد و الكالي 

ن خليفةاهللا مظهر الحّق مغيث الخلق خحسام الّدنيا و ألمسّدد حافظ بالداهللا ناصر عباداهللا معي

الّدين عالء االسالم والمسلمين شمش الملوك والّسالطين فلك المعالي ذوالقرنين الّثاني 

طهمورث الّزمان خسرو خسروان شاه ايران و توران ناصر الّشريعة محيي الحقيقة باسط 

ياءاهللا و مّذل اعداءاهللا مولي ملوك العالم العدل آاشف الّظلم اعدل الملوك الخافقين مديل اول

فرشواذ گرشاه ابوالحسن اردشير بن الحسن بن رستم، اعّزاهللا انصاره و ضاعف ملكه و 

جالله باد، ابن علي بن شهريار بن قارن بن سرخاب بن شهريار بن دارا بن رستم بن 

ب بن مهر شروين رستم بن سرخاب بن قارن بن شهريار بن قارن بن شروين بن سرخا

مردان بن سرخاب بن باو بن شاپور بن آيوس بن قباد بن فيروز بن يزدگرد بن بهرام ابن 

بهرام بن بهرام بن هرمزد بن شاپور بن هرمزد الجنود بن اردشير بابكان بن ساسان ابن 

بابك بن ساسان بن وهافريد بن مهرماه بن ساسان بن بهمن بن اسفنديار بن گشتاسف ابن 

 بن آيقباد بن زانا بن انودر بن يوزنا ابن )200(ياوجان بن آياندش بن آيانويدلهراسف بن آ

نامور بن نوذر بن منوچهر وهو فارس بن يهودا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن تارخ 

بن ماخور بل ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ابن 

ارد بن مهابيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم ابوالبشر لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن الي

السالم، و از عمر و عيش و تاج و تخت ممّتع و در شرق عالم ِاّما غرب عالم هر آجا  عليه

آه او را دشمنيست از پشت زمين آاسته، و بر آن مؤمن و مسلمان رحمت آناد آه از 

ساعات صد هزار قناديل رضوان و صدق دل بگويد آمين، و خدايا در اين ساعت و ساير 

مغفرت و غفران و رحمت بر روان ملك سعيد شهيد عالءالدوله الحسن ابن رستم دررسان، 

الملوك حسن ابن اردشير و  خاك بر او روضه بهشت گردان و خداوند زادگان شرف

                                                 
 .آياپشين: ب. 200
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الدوله قارن بن اردشير را بدو ارزاني دار و چشم  الملوك رستم بن اردشير و رآن شمس

الملوك روشن دار، و بعد از آن اين قطعه با ديگري برخواندي با ده بيت ِاّما  شان ببقاء ملكاي

 .دوازده بيت، نظم

 احسـانت پيشـه بـاد و ايـاديت آـارباد  شـاها آمينـه بنـده تـو روزگــار بــاد

 اّيـــآم تـنــد رام ملــك اردشيــر بــاد  يـا رب جهان بكام ملك اردشير باد

اهللا قتلته را از مقام زارم با اعيان   ملك شهيد عالءالدوله نّو راهللا حفرته و لعنچون

حضرت بساري فرستاد اصفهبد با صغر سّن و غرور شباب و ترعرع جواني قباي وقار و 

آاله ثبات در قامت حالت پوشيده و از زارم با مقام و قصر درويشان نقل آرد و چهل روز 

الدين تورانشاه بن زردستان را  نشست و تاج ا بر خاك و پالس ميآاله شاهي با جامه عز بي

آه امير چناشك بود و پيري با رأي و تدبير و بمحّل مرموق و جاي وثوق پيش سرير 

برپاي آرد و بعد از استخارت بيمن مشاورت در غوامض مهّمات و مصالح ملك شروع 

ش گرفت و بأطراف ممالك امثله استبداد و عناد و فجور و فساد پي فرمود و جهانداري بي

 فضل و زنجير عدل بدرگاه ما بسته و آويخته است هرآه سموم )201(روان آرد آه منجل

زده ظلم و ستم ديده روزگار است بارگاه ما پناه حال تباه اوست، و منهيان و اصحاب اخبار 

هار برگماشت تا اندك و بسيار هرچه در ممالك او رود بمسامع شريفه او رسانند و چ

 ناصر علوي )202(الدين حاجي اشتان، الدين قاضي، جمال نجم: اميرالعدل پديد فرمود

تعويق   مسلمانان ستانند، آنچه ضرورات باشد برفور بيیها پشته، و برادر او، تا قّصه سنگه

 و )203( و هر يك را پديد آرده،یها را مطالعه فرمود عرض دارند و هر شب آدينه قّصه

 مثال نبشت بخراسان آه چنين واقعه حادث شد و اگر چه بسوگ پدر بمبارزالدين ارجاسف

وار بگلغونه عدل ما  ايم اما جهان گنده پير نوعروس ما جامه بزاج و مازو برنگ آرده

توف بشرف رسيده، .........آراسته و خود را نگار بسته است و آفتاب شاهي از آسوف 

بازگردد و تا درون تميشه نرسد افشاء سّر و چون بر اثناء و ادراج مثال واقف شود بايد آه 

اعالم اين حال بر حشم و حول روا ندارد و چون بدربند درون آمد اظهار آند و جامه عزا 

                                                 
 ].؟[منحل : الف، در بآذا در . 201
 .لشتان: ب. 202
 .كم آرديح: ب. 203
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دار ارجاسف رسيد بازگرديد  پوشيده ببارگاه ما رسد والسالم، بحّد طوس چون مثال با سپاه

و حشم تقبيل بساط و مثول خدمت و اشارت و فرمان شاه را امتثال نمود و او با جمله امرا 

يافتند و بعد چهل روز آه اصفهبد با جامه سوگ بود چون ارجاسف رسيد تاج و سرير 

ببارگاه بردند و اصفهبد بطالع سعد و اختر همايون ُمالبس و ُمعانق ملك طبرستان شد و 

 بميدان احكام او نفاذ يافت و جّباران اطراف حلقه در گوش و طوق در گردن و آمر برميان

او صف زدند و از گنج و قالع مال و متاع فرمود آورد و براي امير و مأمور وسايس و 

مسوس و سّيد و مسّود و رئيس و مرؤس تشريف تغيير لباس آرامت فرمود تا هيچ طايفه 

از خدم و حواشي و حشم نماند آه او نه جامه گردانيد و در حّق امرا و اآابر مزيد اقطاعات 

 و از درويشان با باالي مهروان آمد و از آنجا با تنير و روز ديگر برودبار ارزاني داشت

اترابن خيمه و سراپرده زدند و با فردا بروضه پدر شد و تربت ببوسيد و خيرات و صدقات 

بمستحّقان رسانيد و يك ماه بدان مقام اقامت نمود، واليت از آسيب ترآناز مؤيد خراب بود، 

 نصب فرمود تا بعمارت و زراعت مشغول شوند و سپهدار عّمال و آافيان باطراف

ارجاسف را بكشواره فرستاد ويرنقش آمير آخور را ببسطام و منگو را بدامغان و تغرتمر 

الدين سيد بوالقسم را  را بويمه و دماوند و تا حّد شامرزا و سمنان بدو سپرد و جمال

بن و برادر او آت آيارا بكوتوالي الدين علي آياي پيروزآوه را بمهره  باستراباد و شمس

الدين شهريار خورشيد مامطير را بآمل  جهينه و اصفهبد ابوجعفر اشرب را بالرجان و تاج

پديد آرد و برادر او رستم را بنيابت او فرستاد، تا مؤيد آيبه را بنيشابور از گذشتن ملك 

لشكر خراسان آهنگ الملوك عالءالدوله حسن خبر شد او ديگرباره با  شهيد اصفهبد شرف

 خوارزم بياورد، چون او بساري رسيد یمازندران آرد و سلطانشاه را با حشم و امرا

اصفهبد از آرم بأردل شد و استندار آيكاوس بمقام آرم بخدمت او آمده بود، مؤيد رسول 

 تو شمشير یفرستاد بتهنيت و تعزيت آه اگر پدر گذشت من دختر بخدمت تو فرستم و برا

 بديش و بيرون تميشه مرا دهد، استندار آيكاوس را بفرمود تا حاضر آنند و زنم قلعه

اصفهبد رسول را هيچ جواب نگفت تا استندار رسيد، اشارت آرد تا رسول آنچه تقرير 

آرده بود پيش او باز راند، استندار گفت امير مؤيد را بگويد ترا چنان صورتست آه ما 

، اگر مرا یاند آه تو بعهد پدر او بتميشه گرفته برد ن همانترك نديديم يا اين پادشاه را بندگا

آه آيكاوسم فرمان دهد با پنجاه هزار گيل و ديلم بتميشه آيم تا بدانيم آه بعد از اين او 
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آيد، آن فرصت ديگر بود و حالت پدر او جدا، رسول را اجازت دادند آه  چگونه مي

بايد گشت آه بعنف ترا با اين پادشاه  بازگردد چون بمؤيد رسيد گفت ترا بحرمت باز مي

زاده هيچ پيش نشود، مردم آن واليت از صالبت و خشونت طبيعت پدر مهجور و نفور 

 و وال و متابعت و موافقت او یبودند و احكام و تهّور او را منكر اين ساعت همه برهو

يد هشتم روز آه اند و از جمعيت و انبوه درگاه ببارگاه او راه نيست، مؤ جان برميان بسته

 آمد و آيكاوس را یرسول بدو رسيد آوچ آرد تا بتميشه نرسيد فرو نيامد و اصفهبد با سار

تغيير جامه عزا آرد و تشريف داد و با رويان فرستاد و چون مؤيد باسترآباد رسيد قلعه 

ولين آه بر در شهر دويني بود عمارت آرد و حصار نهاد و سه پاره چاه فرمود آندن و 

 بكوتوالي پديد آرد و آن یست مرد خراساني در آنجا نشاند و بقلعه بالمن بشير نام اميردوي

 یواليت باختيارالدين قوشتم آه برادر او بود داد و در خدمت سلطانشاه و والده او رو

بنيشابور آورد، قوشتم بكشواره تاختن آورد بر سر پادشاه مبارزالدين ارجاسف او را 

ون شود و آمين آرد بوقت بازگشت، قوشتم با سواري سي بيرون بگذاشت آه بدربند در

افتاد، ديگر همه را بكشتند و بيرون تميشه مقام نيارست آرد، برفت تا مدد گيرد و بازآيد 

چون مؤيد بنيشابور رسيد سلطانشاه پيش او فرستاد آه من آمدم تا تو مرا مدد آني آه بملك 

شغولم و اند هزار مرد من بمازندران آشته آمدند پدر باز رسم من خود هر روز بمدد تو م

 او ببوسيد و لشكر برگرفت و عزيمت یمن بطرف خطا خواهم شد، مؤيد دست و پا

قران نبشته بود و ميان ايشان بموافقت معاهدت  خوارزم آرد و شاه اردشير بسلطان صاحب

رد و آبوت افتاد، او رفته، بحّد سوبرني در تاختن ببندگان سلطان سعيد رسيد، اسبش تكيه آ

 بگرفت و بسته پيش سلطان آورد، اول گفت من اشترواني بودم و یرا بينداخت، سوار

 افتاد و گفت بجان امان دهد یچون نام او را بشناخت و گفت آيبه اوست پيش سلطان در رو

تا خزانه سلطان سنجر بتو تسليم آنم، گفت وقت بازرگاني نيست، از اسب فرود آمد و مؤيد 

 فرمود آشيد و ميانش زد بدست خويش و نقاشي شاعر بمدح شاه اردشير یا سراپار

 :ميگويد بيت

 آه آبك عمر مؤيد گذاشت شب بخروس  زبـاز هّمـت او بـود در ِدر خـوارزم
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 آوچ آرد، بامداد شب را باسترآباد )204(چون خبر قتل او بشاه رسيد از مقام ليان

فردا لشكر رسيدند بحّد سپيد  نبودند، بافردا و پسرسيده بود، بخالف دويست سوار با او 

الدين ابناء سيد  در آن روز سيد عالءالدين و رآن[ آردند ی پرده بر پایگور دهليز و سراي

شمسك بيشك گراز اوالد علّي بن اسمعيل بن جعفر الّصادق بود داد آردند آه پدر ايشان 

رده بود آه در حلقومش مرض راحيدر آرد آه بهتر آردان بود بجهت معالجت پسرش ب

بود مداوا آند، پسر مرد، شمسك را آردان بكشتند، شاه تمامي آردان را قتل آرد و مال 

ايشان را بغارت داد و ديه ايشان را بجنايت قصاص بسّيدان داد و تقويت آرد تا صاحب 

دند و زاده شمسك ميگفتند و پس از آن آرده آالن ميخوان شدند و بعد تصّرف بسّيدان اده

هم در آن روز خبر افتاد آه قوشتم ] )205(الحال اوالد سيد شمسك نيز صاحب آن ده اند

بنيشابور هالك شد، اصفهبد بقلعه ولفن فرستاد و نجيب خّيامي خدمت قوشتم آردي، بزير 

آمد و امان طلبيد بجهت اصحاب قلعه و تسليم آردند، اصفهبد آن را خراب و پست آرد و 

 و براي محاصره لشكري پديد آرد و بواليت آبود جامه رفت، از آنجا ببالمن شد

الدين هر دو بخدمت آمدند و اصفهبد بر عّم او  نصرةالدين محمد آبود جامه و عّم او رآن

متغّير شد آه مؤيد را ديد و مالزمت نمود، واليت ايشان را قسمت فرمود و پادشاهي و 

الدين را اليق ناني پديد فرمود و از آنجا  نوبت و حكم بر نصرةالدين مقّرر گردانيد و رآن

دانيد، بشور او آمد، و لشكر را بدامغان و بسطام فرستاد و هر دو باتصّرف رعنان برگ

الدين برسق بپايان قلعه بديش مرديها نموده بود، او را ببسطام بنشاند و قلعه  گرفت و قطب

هبد با ساري آمد و از ساري بديش مستخلص آردند و بدان نواحي عّمال پديد آورده و اصف

الدين ايزه داد را بعمل گرگان فرستاد و آن واليت بتصّرف ديوان گرفت، و محّبت و  تاج

صداقت ميان شاه اردشير و سلطان سعيد تكش بغايتي رسيد آه مباينت در ملك و اتباع نبود 

سم بود و بهر الدين ابوالقا و تواتر ترّدد رسل منقطع نگشتي و بيشتر وقت سفير سيد جمال

هاي خطا و غالمان پاآيزه و  نوبت سلطان سعيد چندان تحف و هدايا بفرستادي از جامه

اسبان راهوار آه خاطر بكنه شرح آن نرسد و هر رسول آه از مازندران بدان حضرت 

رسيدي سلطان سعيد باالي ُرسل خطا و غور و ساير ملوك نشاندي و بر لفظ بزرگوار 

                                                 
 .، لياتب. 204
 .هستب افتاده و فقط در الف قسمت بين دو قالب از . 205
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 مازندران است و بدوستي و موافقت او پيش ايشان مباهات آردي راندي آه رسول سلطان

و حال بسطت ملك و قّوت و شوآت او و آثرت حشم و رسم جهانداري پرسيدي و بر 

محاسن اخالق و آيين پادشاهي او بمحامد زبان گشادي و اهتزاز نمودي و چون رسل شاه با 

ض داشتندي مهر او حضرت عود آردي و حفاوت و اشفاق سلطان سعيد بر او عر

الدين يوسف پادشاهي  بمطاوعت و هواخواهي يكي هزار شدي، و در آن تاريخ صالح

مصر و شام و بيشتر سواد فرنگ و حدود مغرب گرفته بود و از او بزرگتر پادشاه و 

 :عادلتر بعهد ما نخاست و شمس اقطع در حّق او ميگويد شعر

      َما ِزْلِت َمْنِزَل َاْحَبـاِبي َو َمْأَلَفَهـا ٍدَيا َاْرَض ِمْصَر َسَقاِك اُهللا ِمْن َبَل

      َحـتـَّي اْلِإلـُه َاَلْيهـَـا َردَّ ُيـوُسَفَهـا َآْت ِبُدُموِع الّنِيل َأْعُيُنَها...َآْم َقْد 

او را با اصفهبد دوستي و يكانگي بود و ميان ايشان اختالف رسوالن، و هم در اين 

ّطاعة الناصر لدين اهللا اميرالمؤمنين ابوالعباس احمد بمسند خالفت و مدت االمام المفترض ال

 طلب بيعت قاضي القضاة بغداد را پيش شاه اردشير فرستاد و یامارت مستند شد و برا

 زرّين زده، بمقام آمل، بموضعي ی همه را نعلهایتشريف گرانمايه و َعلم و چهل اسب تاز

 عالي ساخته بود آب ببرد، رسول را ديد و آه آوشك جاولي گويند شاه سراي رفيع و

تشريف جّبه و دستار و قبا و آاله پوشيد و برادرش را آه فخرالملوك رستم گفتند بفرستاد 

تا سنب بوس اسبان آند، و بر تزايد ايام ميان او و خليفه مواالت بجايي رسيد آه اگر يكي 

 پناه باصفهبد یطات حبس فرموداز دارالخالفه مستشعر و مستزيد بودي يا اميرالمؤمنين خ

 و او را شفيع جراير و جرايم خويش ساخته، اصفهبد بمواقف مقّدسه امامّيه عرض یآرد

، و از آن جمله يكي یداشتي، حاجات او باسعاف و انجاح پيوستي و شفاعت او قبول افتاد

س اطالق اميراالمراء طاشتكين بود آه اميرالحاّج و ملك خوزستان بود، بشفاعت او از حب

العراق عزالدين خواجه فرج آه والي اصفهان بود و  االمراء في فرمود و امير عميد ملك

 دارد، ومحّرر اين تاريخ را اتفاق افتاد آه بعهد او ببغداد شد بوقت آنكه یذآر همه دراز

ايزد تعالي حّج اسالم آرامت فرمود، هنگام بازگشت نقل آردند از الفاظ گهر افشان او آه 

را بگويد آه ما را شفقت و عنايت و رعايت جانب با جهانداران ديگر مصلحتي و ملك 

ناموسي است اّال با تو آه اعتقاديست، بحكم آنكه اصفهبد امامي المذهب بود و از مواقف 

مقّدسه بيشتر خيرات و صدقات و التفات در حّق آن طايفه فرمودند، و شنودم آه چون 
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فت خالفت مصر بعلي نام پسر داد آه اين ساعت حلب و الدين يوسِف شام وفات يا صالح

 ديگر از آِن یحّران بحكم اوست، ملك عادل ابوبكر آه امروز سلطان شام است و پسر

الدين يوسْف عثمان نام بمصر شدند و بقهر از او ستده، او خدمتي مينويسد بمواقف  صالح

 :رمقّدسه نبوّيه و حضرت امامّيه و در او اين ابيات آه، شع

        ُعْثَماَن َقْد َغَصَبا ِبالسَّْيِف َحقَّ َعِلي َمـْوَلاَي ِانَّ َاَبــاَبْكــٍر َو َصــاِحَبــُه

        ِمــْن اَألَواِخـِر مـَـاَلا َقي ِمـَن اْلُاَوِل َفاْنَظْرِاَلي َحظِّ َهَذااِإلْسِم َآْيَف َلَقي

        َو هـَـْل ُيـْرجَّـي َاُبـوَبْكـٍر ِإلْنَصـاِف ِنـي َمـْوَلاَي ِانَّ َابـَـاَبكـْـٍر َتـَهـضَّـَم

 الصَّاِفي َرَأَي َآِدرًا َاْجَدي َعَلي        َو َمْن ِاْســٌم تـََكــدََّر قـِـْدمــًا َأيُّـَمـا َآـــِدٍر

 حرمين و یو سلطان ارسالن و طغرل و اتابك محمد و قزل ارسالن و امرا

 شروان و یعمان آه ملوك بودند و صاحب اخالط و امراعبدالمؤمن مغرب و سادات 

 یدربند، و زني بود طامار نام پادشاه تفليس و ابخاز آه بگنجه و حدود اّران تاختنها آرد

 :تا نظامي گنجه امير ابوبكر را ميگويد آه پادشاه اّران و آذربايگان بود، بيت

 در ابخاز بردتا فتح تو آي نيزه   او دوك بنيزه آرد و ما نيزه بدوك

الّتعاقب و   مغرب اين جمله سالطين و ملوك هر سال علي غرض آنست آه از حّد

الّتوالي رسوالن بحضرت شاه اردشير فرستادند و همچنانكه خدايگان عالم سلطان سعيد 

 تا ی اصفهبد با اين پادشاهان ذآر عظمت او فرمودیتقرير جالل خاندان مبارك او آرد

 او دعوت سلطنت آشكارا گردانند، یو بدو مستظهر شوند و برابخدمت او رغبت آنند 

 سلطان سعيد ميديدند او یچون بندگان اصفهبد عّلو اعتقاد و خالصه ضمير او در دوستدار

ثمر نشايد گردانيد و اين دو اصل را  را بر آن داشتند آه چنين دوستي را ابتر و ضايع و بي

 اعلي سلطاني ینيد، چون اين حال بر رأبا يكديگر وصل بايد فرمود و بخويشي رسا

 دو ساله نبود، در آن تاريخ فرمود آه مرا اين ینها آردند او را خالفت دخترآشهنشاهي 

آرزو در دل متمّكن و اين مراد در طبع حاصل بَود اما بحكم آنكه اول فطامت اين انديشه 

ابد آه خدمت او را موقوف داشتيم و خاطر بر آن مصروف آه بال برآشد و استقالل آن ي

 اين استدعا از جانب ما رود، اگر شاه را اّيام مهل مصلحت است فبها و اگرنه یشايد ابتدا

الدين از خوارزم اعالم اين حال آرد سعدالدين حسيني  حكم او را، چون شاه را سيد جمال

 را آه معروف بود بديوانه با شيربها و زر و جامه و جواهر بحضرت خوارزم فرستاد و
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آنكه عقد نكاح بود و بوقت بازگشت حسين ديوانه عصيان آرد و با اّران و  قولي رفت بي

آذربايگان افتاد و بمّدت و تبّدل اّيام در آن حدود او را حشمتي نه اليق او و اقبالي نه 

 نمود و بسيار مال و قالع و امالك و اسباب در آن حدود او یفراخور اصالت و هنر او رو

 عاقبت روزگار هم با او وفا نكرد، از آنجا بموصل افتاد و اتابك موصل را حاصل شد و

بطمع حاصل و تجّمل او شربت زهر قاتل بغدر او را فرمود و مال او برداشت و قّصه او 

الجمله تا سلطان سعيد مجلس رفيع و طوعه، و چون مؤيد آيبه از پيش  دراز است، في

شابور ببالش او بنشست و با سلطان سعيد مهادنه برخاست ملك طغان شاه آه پسر او بود بني

رفت آه خطبه و سّكه بنام او آند، و او جواني بود آه در لطافت طبع و ظرافت الفاظ و 

طراوت لون و سخاوت دست و فصاحت بيان و ذالقت زبان در همه جهان مثل او نبود و 

ز آن نبود و تاج آبي را يكي از هنر طبيعي او رباعيات است آه بعد ما آسي را خود بهتر ا

 :بمرثيه او قصايد و مقّطعات و رباعّيات است، يكي از آن اينست، رباعّيه

  آرمش آان وجودیيك ذّره شمرد   جان وجودیآو آنكه از او تازه شد

 ماهي چو طغانشه از گريبان وجود  تـا دامـن حشـر بـر نخـواهـد زد سـر

انشاه برسالت فرستاد و ابواب دوستي اصفهبد ابراهيم آيا شرابسّالر را پيش طغ

گشاد و حقوق جوار را رعايت ميفرمود و قوام علي آه نايب او بود باز فرستاد با ابراهيم 

آيا و گفت اگر اصفهبد از سر اآراه و وحشت پدر برخيزد و دين انتقام را فرو گذارد و 

وزگار خويش بتباعت و طاعت بسر بروم و ِعْنَد الشََّداِئِد َتْذَهُب اْلَأْحَقاُد را آار فرمايد، من ر

بمثال او ممتثل و بفرمان او مأمور باشم، بر اين جمله ميان ايشان عهد رفت و در مدت يك 

دو سال چندان والء و حسن طاعت طغانشاه فرا نمود آه اصفهبد آّلي ُسبغه لطف طبع و 

 گرايد ميان ايشان دلجويي او شد و چنانكه عادت روزگار است دل جوانان بيكديگر بيشتر

اسباب دوستي مؤّآد و طناب يكانگي ممتّد شد، روز بروز از حال يكديگر واقف بودند و 

 آه شاه اردشير برادر و فرزند را قسمت آرد نصيب یهر طرايف مازندراني و اسبان تاز

و مطربان نيشابور آنچه بهتر و ] آذا [ی و او از طرايف مشرق اسبان بارزیاو فرستاد

الدين تورانشاه بن زردستان شاه را گفت آه او   تا تاجیتر بود بخدمت اصفهبد رسانيد پاآيزه

 ليلي و دين آسيه و زهد یرا خواهرانند و يكي از ايشان بحسن زليخا و ملح شيرين و وفا

رابعه و عّفت هاجر، اگر شاه فرمايد او را باحرم حرت خداوند آوريم و بحكم آنكه تورانشاه 
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 بر اين یان بانواع ميل بود هر لحظه او را بر اين تحريض مينمود تا روزرا بمردم خراس

الدين بسطام و عّم  مهّم اجازت يافت او و ابراهيم آيا و مجدالدين دارا و برسق و شرف

محّرر اين اوراق بنيشابور شدند و خطبت آرده و مهر و صداق رسانيده و عقد نكاح 

لت مستولي و ضعف غالبتر بود، فرستادگان فرمودند، عروس رنجور شد و روز بروز ع

باميد صّحت او چهار ماه آنجا بماندند و طغانشاه چندان مكرمت و مرحمت در حّق ايشان 

 عروس بّدق انجاميد، برادْر یفرمود آه از خجالت اجازت بازگشت خواستند و بيمار

تو رغبت من  موافقت یطغانشاه را گفت شاه طبرستان پادشاهي جوان و بزرگ است و برا

آرد و تكّلف پادشاهانه فرمود، مرا گسيل آند اگر در عمرم تأخير باشد خود اقبال منست و 

 تو معذور باشي، برادر او را با ی مرگ را يكيست، باریاگر البّد فنا و وفات بايد همه جا

  او بود ویاند هزار بار هزار دينار جهاز بمازندران فرستاد چنانكه در هّمت و جوانمرد

خواهران را و بزرگان را اند فرسنگ تشييع آرد و چون خبر بشاه اردشير رسيد ملوك و 

امرا را تا بگرگان استقبال فرمود با مهدها و عماريها و بجمله واليات آذين بستند و يك ماه 

اهل طبرستان از عشرت و تماشا و عرس بهيچ مهّم نپرداختند و زرافشان و شكر ريزان 

 ی رسيد شاه ايوان و سرای قدم بر قدم ميفرمودند، چون مهد بساریبساراز حّد گرگان تا 

بهشت آيين فرموده بود آرد و بهر جانب زرها از رآني و آملي و شاهي و جامي و شرفي 

 بعيارهاي مختلف انبارها فرو ريخته و یو عالئي و بسطامي و دامغاني و استرآباد

و سيمين در ميان زرها زده، از اول دهليز  آه در آن واليت خيه گويند زرّين )206(بمجرفه

و آستانه تا موضع منزل عروس بر مهد زرافشان ميكردند و روز اختيار رفت آه شاه 

 در محاق بود و از جواني و یدرون رود، چون ميان شاه و ماه اجتماع رفت ماه از رنجور

و چشمي پرآب باز عمر در فراق، شاه منزل بر سر پل و گل را در ِگل يافت، با دلي آباب 

گرديد و عبرات حسرات بر وجنات حاالت ميباريد و عروس مشك مشك اشك از ديده 

 :الموعود و شاهد و مشهود حوالت فرمود و گفت روان آرده وعده زفاف بيوم

          َواَحْسَر َتاَلْيَت اْلِقَياَمَة َقاَمِت َيـْوَم اْلِقَيـاَمِة َمْوِعٌد ِلْلَقاِئَنا

 تـرسيد       دراوفتــاد هم آخـر در آنچـه مي رگ ورا از آـنـــار شـه بـربـودنهيـب مــ

                                                 
 .مجرفه يعني پارو. 206
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       غــم خمــار نيــر زد همـي نشــاط نبيـد  آه مرگ درپـي اوستیچه لّذتست زعمر

       ز رنـج هـرزه منّغص مدار عيش لـذيذ  همي نـدارد سـودیچو گـريه و غم و زار

بحوريان بهشت رسيد و با جوار فضل و رحمت هم در آن هفته آن شاهزاده 

ذوالجالل واال آرام شد و شاه را در فراق ماه حال تباه گشت و ميان طغانشاه و شهنشاه 

اردشير مواّد مّودت بر تزايد ايام و تعاقب شهور و اعوام بيشتر و گردش روزگار آن 

افزود و  افات ميداشت و بيش از آنكه باّول مراعات رفت بآخر مص تر مي طراوت تازه

نمود و از اين مدت چون شاه سّيارگان دوازده برج قلعه فلك بتيغ بستد و چهار  مالطفات مي

شاهي راندند اآابر طبرستان بيعت آردند و پيش سرير  هانجعناصر فصول بر شش جهات 

 مردم یزادگان خاندان توايم و امروز بسطت ملك و آثرت هوا اصفهبد زانو زده آه ما بنده

 و بصيرت یرا از اسالف بيشتر است و با فّر پادشاهي و جالل نامتناهي خصال رأت

بعواقب امور و معرفت بفرجام آار و اواخر روزگار جمع، و ميداني آه دهر با فريب 

 متين و ظاهر مبين تو هويدا، جهان یپرفراز و نشيب است، وقايع و تواريخ عالم پيش رأ

ان آه هفت اقليم بأوتاد حكم شمشير و سنان ايشان آرام گرفته داران از انبيا و اوليا و تاجور

 آسماني و ارادت حكم یبود جهان بما گذاشته رفتند و هر يك بمقدار خويش بموافقت قضا

يزداني آوشيده و بيشتر اجتهاد و جهاد بود براي آنكه تا مگر يك روز ذآر ايشان در عالم 

ه غم اخالف و معقبات پس پشت اندازد و بملك مرّوت آن بود آ هّمت بي زيادت باشد و دون

و فرزند و خويش و پيوند ننگرد و بسالمت ذات و هناءت لّذات مشغول و قانع گردد چون 

سگ آه در استخوان آويزد و چون موش آه از گربه بگريزد و ما ميخواهيم آه از اين 

 تو و خويشان گنجي  فرزندانیموافقت تو و سلطان روز فاقه و هنگام انقالب دولت را برا

سازيم و قرنًا بعد قرن گذشت تا ميان دولت پدران شما اتحاد و وداد است و پيغمبر صلي 

َصَداَقُة اْلآَباِء َقَراَبُة اْلَأْبَناِء، و تشييد ارآان اين ابنيه و تأسيس : اهللا عليه و آله و سّلم ميفرمايد

 و ساليان ید او را شيربها فرستاددانيم آه فرزن بنيان اين ُامنيه را واسطه جز آن نمي

، چون اين یساز برگذشت و نما يافت عقد نكاح فرمايي و از بستان طبرستان او را شبستان

سخن بآخر رسيد اصفهبد نظر بر هريك از ايشان گماشت، هم در اين انديشه يك آلمه بودند 

الم مقرون باد،  عی پيروز آوه، گفت عمر و دولت پادشاه اسالم تا مدت بقایجز علي آيا

 :عقل را در اين انديشه جوالن تنگست و صالح از اين گريزان بصد فرسنگ، بيت
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 ی را هرگز چه آار با رازی    آه مرغز ترا چه نسبت با ديگران و اين مثل است

 خويش نزدند، یالوف آالف از اسالف تو گذشتند آه هرگز تيشه چنين انديشه برپا

خويشي همانا آه اگر فطير اين فكرت در تنور گرم بندند ترآان را با خسروان عراق چه 

هنگام شام بطعام ناگوار باشد، ميان ترك و تازيك مسالك تاريك و مهالك باريك در پيش 

 وفا را مجّدر نگردانند آه ی صفارا مّكدر و حسن رویاست، زنهار تا هوشيار وار آب جو

الخصوص با آساني آه  شد عليهميشه دوستي و يگانگي و خويشي بعداوت و بيگانگي آ

قّوت و قدرت و مكنت و شوآت بيش از تو دارند، تا زنده باشي ببهانه قربت و قرابت دست 

 او دراز بود و چون بلب گور رسي در ترآت تو دندان تيز آند و با ی تعّدیتطاول و پا

ينجا فرزندان تو بقسمت شريك شود آه ميراث حالل است، سخن اين پير سالخورده چون بد

 او داستاني از باستان آوردند و چنانكه رسم یرسيد هريك از جوانب در تخطئه رأ

 :دولتان است از قانون عقل و تدبير مآل حال بيگانه بودند و دور افتادند و گفتند بي

  خون جگری بسيار خوری          تا بدست آر بهـره از يافتـه بـردار آـه نايـافته را

بن ايل ارسالن جمع است  بر در ميدان سلطان جهان تكشامروز صد هزار عنان 

و هميشه با سلجوقيان و محموديان گذشتگان ما را خويشي بود، هرگز از آن خلل توّلد 

نكرد و آسيبي در وجود نيامد، ارباب خرد و اصحاب تميز را بچنين سخن مزّور التفات 

شمار بامضا و نفاذ  ايد بينبايد نمود و اين عزيمت آه متضّمن مصالح بسيار است و فو

الدين  پيوست آه بيمن و نجاح و خير و صالح آراسته است، شاه بفرمود تا سيد جمال

ابوالقاسم استراباد و اصفهبد آبير مجدالدين دارا و ابراهيم شرابي و عّم مرا آه سعدالدين 

ي و های روم زاهد گفتندی بدين مهّم آمر بندند و صد هزار دينار نيشابوری و جامه

بغدادی و تفليسي بخروارها و جواهر بطبقها و خيمه مّرصع بمرواريد و پوشش خرگاه هم 

مّرصع با اسبان تازی و يكدشان برای عقد نكاح در صحبت ايشان روانه آرد، چون 

بحضرت سلطان سعيد رسيدند بنفس و ذات مبارك خويش استقبال آرد و در دلداری و 

ان احترام در حّق هيچ آفريده آسي را ميّسر نشد و آنچه نوازی بنهايتي رسيد آه چند غريب

سلطنت او بود از تعّهد و تفّقد آرامت فرمود و اهل مازندران در خوارزم چنان مشهور 

شدند آه اگر آمتر شاگرد پيشه بهتر آسي را دستار بودی زهره آن نبود التفات بدو آنند يا 

 باعزاز آنجا بازگرفت و ترتيب جهاز زجر و منع روا دارند، و مدت هشت ماه ايشان را
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فرمود و با امرای آبار و والده دختر اميد داد آه هر دو را گسيل آنم تا اتفاق افتاد آه ملك 

دينار ُغزاز آرمان و آن حدود بگرگان افتاد با هفت هزار سوار و جمله ترآمانان بدو 

ين طرف آمدم اگر اجازت  خدمت و بندگي تو بدیاردشير فرستاد آه برا پيوستند، پيش شاه

باشد بيايم و پايه تخت بوسم، شاه ببرنمهر رستاق و استرآباد مثال فرمود تا او را و حشم او 

را علوفه دهند و تيمار دارند و اجازت داد آه بيايد و خدمت ما دريابد، او را بر آن داشتند 

ن از طاعت شاه و آه البته ترا نبايد شد آه هرگز اجازت بازگشت نيابي، ملك دينار چو

اصفهبد دل برگرفت واليت را بتاراج و غارت نهاد و مردم بيرون تميشه با احكام و معاقل 

پناه دادند و لشكر اصفهبد بتميشه رسيد، و در اين تاريخ عزالدين گرشاسف بكشواره 

اين آوردند تا  اسفهسّالر بود، با حشم ملك دينار بس نيامد و ايشان تا بحّد گنجينه تاختن مي

 بود از آن شاه آه سالك طريق خوارزم یخبر بسلطان رسيد، بايي رآابدار گفتند مجمّز

 نبشت آه البته تو حشم خويش بسر ايشان نفرستي تا من فالن روز یبود، بدست آن چيز

بگرگان از پس او درآيم و تو از پيش، چنان سازيم آه يك آفريده از ميان ايشان نرود چه 

از حشم تو گريخته باطراف عالم معّرت ايشان باقي باشد، اين مجّمز  یاگر تو بر او تاز

براه آبسكون بر ملك دينار افتاد، او را بگرفتند و نبشته باز ستده و يك نيمه گردن او زده و 

معلوم ايشان شد آه سلطان آدام روز بديشان خواهد رسيد، از آن واليت آوچ آردند و 

وز چون سلطان از خوارزم بگرگان رسيد ايشان را بمرو و سرخس رسيده تا بمدت هفت ر

نيافت و اصفهبد از رسيدن او واقف گشت، اصفهبد شهريار بن خرشيد ممطير را باتحف و 

هدايا بخدمت او فرستاد، چندان اسباب تجّمل و آالت سفر با خويشتن همراه آرد آه لشكر 

ان آن رسم نبود، و شاه مثال خوارزم از آن در تعّجب ماندند و در آن تاريخ در واليت ايش

 علوفه غّالت بيرون آنند و هشت هزار گوسفند و ی تميشه و استرآباد برایداد تا از انبارها

 هرامير بنسخت اليق منصب یدو هزار گاو و حوايج از واليت بتعّهد سلطان فرستاد و برا

 شكار و نيزه  ویجداگانه پديد آورد و چون اصفهبد شهريار بخدمت سلطان عالم رسيد بگو

و تير و آمان او را آزمون آرد، الحق مثل او سوار بعهد او در طبرستان نبود، جمله 

ترآان را از شكوه و شجاعت آن مرد شگفت آمد و سلطان او را گفت پيش شاه بنويسد تا 

 علفگاه یگرگان بما بازگذارد و مدد فرمايد تا حصار او آنيم آه هر لحظه ترآان ياغي برا

ن طرف ميكنند و آسيب آن باطراف ممالك شما ميرسد، چون در تصّرف ما باشد آهنگ اي
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الدين اين حال عرض داشت، شاه فرمود آه   آمتر آنند، تاجیتر بود و ترآان دلير بحساب

بملك جهان با سلطان مضايقه نيست، گرآان چه خطر دارد و بفرمود تا از استرآباد و 

ر بردند و عمارت حصار آردند و بهاءالدين علي برنمهر رستاق و واليت آبود جامه حش

الملك بود با اصفهبد شهريار بن خورشيد پيش شاه فرستاد  الدين نظام را آه پدر خواجه شمس

 را آه شاه گفتند بدهستان بنشاند و گرگان و آن حدود بدو سپرد و بخوارزم شد، و یو پسر

ود و با ملك غور مصافها رفته در اين مدت سلطان شاه بمرو و سرخس بپادشاهي نشسته ب

و قرار افتاده، چون بهاءالدين علي پيش اصفهبد رسيد آنچه اليق چنين بزرگ بود در 

 آه ميان سلطان عالم و اصفهبد بود گفت و يكي از آن جمله یاحترام تقديم داشت و اسرار

دانسته اما ام و   ديدهیاين بود آه سلطان ميگويد آه اصفهبد شهريار را آه پيش من فرستاد

نبايد آه رهيگ از مخدوم پديد باشد، پادشاهي آه در حّق خدمتكار چندين شفقت و نعمت 

 ی حاجتمندینياز فرمايد آه او را از مخدوم باز نشايد شناخت و ميان او و مخدوم از بي

برخيزد آن رهيگ بهيچ حال دولت آن مخدوم نخواهد، خدمتكار را بمقدار بمرتبه بايد 

 سخن بر اصفهبد آارگر آمد و اين نصيحت را بسمع شفقت قبول آرد و مستور رسانيد، اين

داشت و بهر وقت آن بهاءالدين با اصفهبد بمجلس شراب بنشستي گفتي اصفهبد اجازت 

بايد داد تا شاه از دهستان پيش تو آيد مدتي با همديگر باشيد و دل او نيز بديدار تو خوش  مي

ن شود، اصفهبد اين آلمه را بهيچ نوبت جوابي نگفت و شود و چون اجازت دهي با دهستا

نمود تا بوقت بازگشت بهاءالدين آه تشريف وداع پوشيد و پيام شنيد اصفهبد را  تغافل مي

گفت مدتيست تا در خدمت ميباشم و بهر وقت تكرار اين آلمه ميرود آه شاه پيش تو آيد و 

شد آه پسر خوارزم شاه در خدمت تو باشد، انديشي؟ بد با تو تغافل ميفرمايي، نميدانم چه مي

اصفهبد فرمود آه ما را مهّمات عراق و رويان و گيل و ديلم در پيش است، چون بهّمت 

سلطان از ضبط آن واليات فارغ شويم خود پيش تو آنچه صالح باشد نويسيم، و سلطان 

 و او با ايشان سعيد چون بخوارزم رسيد اصفهبدان و اآابر طبرستان او را استقبال آردند

احوال خوشي تميشه ميگفت آه در معموره عالم چون آن طرف جايي نيست، چندان قالع 

حصين و اموال دفين آه آنجاست آجا تواند بود و آبها بر روي زمين روان و ينابيع و 

 پاآيزه ساخته و حقيقت آنكه آن یقنيات آه بتابستان ببرف و يخ حاجت نيست و آهريزها

مةالدنيا گفتند از بصيرتست، و مردان مرد تيرانداز آه بايي گويند در جمله موضع را شّما
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ترآستان چنان تيراندازان ممكن نيست آه باشند، و بعد از آن عمارتها و مهدها راست 

فرمود و دختر را با مادر او از خوارزم گسيل آرد و امرا و معارف مازندران را با 

 نعمت و تكّلف در جهاز فرزند فرمود آه چشم تشريف و نواخت باز گردانيد و چندان

عالميان از ديدن آن خيره شد و از جمله آن سيصد و پنج پاره قبا و آاله و موزه و رانين 

زر آشيده و آمر مرّصع بود و بهمه قباها گوي مرواريد و آالهها را لعل و ياقوت در 

وارزم آذينها بستند تا حّد نشانده تا اصفهبد هر روز در مدت يك سال يكي پوشد و بجمله خ

سوبرني و چون پيش شاه خبر رسيد باوندان آه خويشان بودند و اصفهبدان و امرا را تا 

گردان دختر و مادر تشريف و براي امراي   جامهیبدهستان باستقبال مهد فرستاد و برا

ختر  پسر بهاءالدين علي آه صاحب گفتند بوزارت دیآبار خوارزم آه با مهد بودند و برا

آمده بود و خواجگان ديگر همچنين، و چون از دهستان بگرگان رسيدند مبارزالدين 

دار بود، استقبال آرد، چندان تكّلف فرمود از نزل و علوفه و  ارجاسف آنجا بود آه آشواره

پيشكش و خوانها نهادن و زرافشان و شكرريز آه اهل خوارزم عبرت گرفتند، و شاه 

ان تا حد گرگان از امرا و معارف و قضاة و ائّمه و آّتاب و اردشير از گرجيان و ديلم

ها و آيين عروسي تا بحّد تميشه فرستاد و بهر ديه و شهر و گذر  عّمال و رعايا را تحفه

آذين بستند و مطربان نشانده و انواع شعبذه و بازيها آه بطبرستان چلچلو گويند ميكردند و 

 آردند و چهار ماه بجمله طبرستان زرافشان و ی اميرها و ديهها امير ها و آوچه مردم محله

جامه و شكر ريختند، و تا عمر دنياست بهيچ دور و عهد چنان سور آسي نشان نداد، چون 

 رسيد یالحسن استقبال آرد و چون بسار مهد بمهروان رسيد اصفهبد فخرالملوك رستم بن

تر بيشتر هفت ِاّما هشت نبود، بسرايي آه شاه را بدر باغ بود فرو آوردند و هنوز سال دخ

 حرم خوان نهاده بودند، از هر نوع حيوان آه خوردن آن یاز در دهليز اّول تا در سرا

 آرده بودند، از آن جمله هزار سر گوزن بود و هزار آهو و گاو و یمباح است سوخته برپا

مشغول گوسفند و اسب و شتر و گورخر را حساب نبود تا سه روز خاليق بالش آن خوان 

بودند، و يك ماه اردشير شاه بدين ِعرس از مجلس شراب برنخاست، صبوح بر صبوح، و 

خلق را از صلت او فتوح بر فتوح بود و بيك روز آن يك ساله قبا و آاله آه سلطان 

خوارزمشاه سعيد فرستاده بود بمعارف و امرا و اصفهبدان طبرستان و گيالن و ديلمان 

ر و اند دينار واليات بصاحب بن بهاءالدين علي آيا آه وزير بنشاطي ببخشيد و بصد هزا
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 حرم بود سپرد، پنجاه هزار آاويني بود و مابقي اقطاعي، و بعد چهار ماه آه فصل یسرا

برگذشت والده دختر و امرا و معارف خوارزم را باز گردانيد چنانكه از َآرم و هّمت 

و مخالفان دم در آشيده ماندند تا شاه را سزيد، و بموافقت سلطان و اصفهبد جهان آراميده 

هوس خواست آه زمين ديلم و رويان از استندار آيكاوس باز ستاند و بحكم آنكه پادشاه 

ارجاسب را با مردم رويان عصبّيت ديرينه بود او را از آشواره بازخواند و بآمل 

ارجاسف بآمل اسفهساالر آرد و پسر عّم او خورشيد بن آيوس را بكشواره فرستاد، چون 

رسيد باستندار آيكاوس در حرآت و مكاوجه آمد پيش اردشير شاه شكايت ارجاسف عرض 

داشت، از حضرت بجوابي شافي مباالت نفرمودند، استندار بزرگان رويان و ديلمان و 

گيالن چون امير شروانشاه خرداوند و زرميوندمانيوند و لخته زن بتينجان و صعلوك گيالن 

ت ملك مازندران پادشاه جوان و بسلطان مّتصلست، ارجاسف را آه سپهدار را بخواند و گف

اوست از آن سر حّد چون فراغت يافت بحّد ما فرستاد تا طمع بخانه ما آند، من شكايتي از 

 داشت ی شما در اين انديشه چيست؟ و او پسریاو نوشتم التفاتي بجواب من نفرمود، رأ

و نيكو اعتقاد و شيرسوار و داناتر جواني برنخاست، پيش جستان نام آه در قبيله ايشان از ا

 بود، امرا گفتند ما همه بندگان و برآشيدگان توييم و امروز قرب چهار سال یاو بر پا

 یبرميآيد آه ما را مخدوم و منعم تويي و پدران ما از تو جاه و منزلت يافتند، با شاه غاز

، امروز یو مردم رويان آن آردند آه ديدرستم آه ديو از آتش فتنه او گريخت باشارت ت

 نهي يا ی، بهر چه روی و روّيت و سّن و هّمت بيشتر داریبحمداهللا حشم و حشمت و رأ

 اشارت و فرمان تو آنيم، امير یها فدا  بر آن مصروف گرداني ما جانها و خانهیرأ

آه پسر او بود استندار برايشان ثنا گفت و همه را بازگردانيد و چون خالي شد جستان را 

، دانم آه باد دربروت و غرور در دماغ گرفته یبنشاند و گفت سخن معارف رويان شنيد

 مصلحت و بازار خويش گفتند تا یاند ايشان هرچه گفتند برا باشي آه ما را بندگان شايسته

 یمن خالف ملك مازندران آنم و ايشان از گردن من مرآبي خوش رفتار سازند و تحّكمها

اندازه باميان آورند، اين ريش دراز خويش را گره برخواهم زد و ملك   بيیو نازهاوجه  بي

مازندران را بر دوش خويش نشاند و بدست او داد تا هرچه مرادش باشد آند آه تحّكم و 

اند، و چون بر اين ششماه  تسّلط از آن او برم اوليتر از اين جماعت آه بنده و اتباع من

 طفل ماند تا حّد يكساله و یان با جوار حّق نقل آرد و از او پسرگذشت فرزند آيكاوس جست
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 آمده بود، استندار آيكاوس از مصيبت آن بس جزعها نمود و لباس یشاه اردشير را دختر

ها بر او آمده و اقبال يافته و  صبر دريده شد آه بر طرف عيش و ساحل حيات بود و سال

يش تعزيت نامه نوشت وعّزالدين گرشاسف آه از آامها رانده، شاه اردشير پيش او بخّط خو

معارف پدر او بود بنيابت خويش آنجا فرستاد و او را بشفقت و رأفت خويش مستظهر 

گردانيد و وصّيت آرد، آيكاوس از آن خوش دل شد و بوقت بازگشت، گرشاسف را گفت 

يم و ببندگي و خداوند ملك ملوك را بگويد آه من و پدران من اين خانه از دولت شما داشت

طاعت شما در حساب آمد، مرا فرزند نماند جز اين طفل آه بنده زاده تست، او را بتو 

 را بنام اين پسرك پديد فرمايد و یسپردم اگر بماند چنانكه خداوندان جّدان تو آردند دختر

اين واليت بديشان سپارد تا روان من از تو خشنود باشد، چون اين سخن بر شاه عرض 

 قبول فرمود آه بوقت و مّدت اين تمّني را بوفا رساند و آيكاوس از شاه خوشدلي داشتند

يافت و هم در آن سال بلشكرگاه فنا پيوست و مردم رويان بر هزارسف بن شهر يوشن آه 

برادرزاده آيكاوس بود بيعت آردند و او را پادشاه گردانيده آه پسر جستان آودك بود، او 

م را بحضرت فرستاد و آنچه اظهار اطاعت بود از خراج و برادر خويش امير جليل نا

 رستم ی آورد و شاه اردشير بفرمود تا هرچه گذشتگان او را بعهد شاه غازیخدمتي بجا

مسّلم بود بر همان موجب بروند با هزارسف، و در مدت عمر آيكاوس از عهد آنكه شاه 

 و روز و شب بجهاد و غزو  واليت او را داد تا روز وفات با مالحده خصومت بودیغاز

فرمان شاه اردشير با ايشان صلح آرد و استظهار طلبيد و با خويشتن  مشغول، هزارسف بي

 .صورت بست آه از جوانب فارغ شدم

 

 )207(ذآر حال استندار هزارسف با شاه اردشير
 

 بود زرميوند مانيوند را یچون استندار هزارسف در واليت خود استيال يافت پسر

 را نيز حكم قتل فرمود، هر دو از او برگرديدند و یشت و از آن شروانشاه برادربفرمود آ

زادگان دولت شماييم و هر يك را  بخدمت شاه اردشير آمده و گفته آه ما همه بنده و بنده
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قبيله و پادشاهي بيشتر از او، بفرمان شما متابعت ايشان را انقياد نموديم، امروز او نادان 

يش گرفت آه گذشتگان او را هرگز در انديشه نيامد، اگر اصفهبد او را وار با ما حكمي پ

اين تمكين دهد واليت از دست بشود و بملحد و ديگران پيوندند مردم آن ناحيت، اصفهبد 

 تو همه برخالف مصلحت بر ما عرض ميدارند یپيش او نصيحت فرستاد و گفت آارها

 :بيت, انكه گفتندخويشتني بازدار، چن زنهار دست از تهّور و بي

       سبك سر سبكتر در افتد بدام جوان سبك سر بود خويش آام

بيچاره برگشته بخت را نصيحت سودمند نبود چه ابله آه بموضع غرور و مقام 

الجمله بدانجا رسيد آه  خويشتن بيني رسد آتش فضله دماغ او جز بشمشير نشاند، في

 ترك جمله او را باز گذاشته بخدمت یامراالدوله سياه و ارسالن و طارق سنجر و  عين

رآاب شاه پيوستند و پادشاه ارجاسف در اين ميانه بر برانداختن او با اين جماعت يار شد و 

 يافت و تا حّد ديلمان تاختن برد و جمله رعايا و اسفاهي آن حدود یاز شاه اردشير دستور

يت آمل در حرآت آمد، شاه با آمل آورد و بنواحي بنشاند، هزارسف نيز بگرگيلي بوال

 یاردشير بمقام تنير لشكر جمع آرد و با چهارده هزار مرد از ترك و تازيك و بايي رو

برويان نهاد، چون بموضعي آه ناتل گويند رسيد گفتند هزارسف بخواجك مصاف داده 

ايستاد، فرمود تا نشان و عالمت آنجا برند، در حال آه نشان شاه برسيد بگريختند و 

رود آنار آمد و خيمه   را از ايشان گرفته و آشته، او با آجو افتاد و شاه با سياهیربسيا

 بخدمت او نهند و از آنجا بكجو شد، جمله یزدند، دو روز آنجا مقام آرد تا مردم رويان رو

 چند مقام فرمود و بكالر آمد و یواليت خراب آرد و از آجو بگور شيرد باز شد و روز

ا شد و بملحد پناه آرد و زمستان نزديك رسيده بود، شاه بازگرديد بآمل هزارسف با آالته ر

آمد، و در اين سال اتابك دآله پارس در سلطان طغرل و اتابك محمد عاصي شده بود، و 

پيش شاه موّفق وآيل دِر عراق را برسالت فرستادند آه چندين سالست تا ميان ما و تو 

ران و حدود آن بتو بازگشته، هرگز از تو  قصیموافقت و دوستي است و از اعمال ر

 ايوه و لشكر یتمّنايي نرفت، امروز ما را بمدد تو حاجت است، اميرالمؤمنين خليفه و امرا

 فرستد جهانيان را یاّران و آذربايگان و اخالط و مراغه بمدد ما آمدند، اگر شاه نيز مدد

ر را پديد آنند و او مرزبان موافقت از خبر بعيان رسد، اصفهبد بهاءالدين شهردار لفو

الرجان بود، اصفهبد بهاءالدين را اعالم آردند بلفور آمد و چندان تجّمل و اسباب جمع آرد 
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اند دست نيزه زرّين بود و  آه تحرير و تقرير از وصف آن عاجز است و از جمله تكلّفها

 ی معهود ُدرستها زرّين مّرصع و بجمله دوالها آه رآاب در او آشند معّد ساختیها َدَرقه

 برفرموده بود زد و مردان با ساز و آلت اختيار آرد و بعراق شد، چون سلطان و یقادر

اتابك عرض لشكر او آردند امير زرّين لقب دادند، سلطان و اتابك باصفهان مقام آردند و 

و لشكر را باتابك دآله فرستادند و او را شكسته و آواره آرده و بعد از آن او بخدمت آمد 

عفو فرمودند و با سر واليت فرستاده، و بهاءالدين شهردار را گسيل آردند با تشريف و 

نواخت چنانكه اليق او بود و از اصفهبد بمّنت داشتند، تا در اين سال از گيالن علويي 

حسيب و نسيب فاضل و شجاع بخدمت شاه آمد، او را نوبت و علم داد و ديلمان آه از آن 

 گفتند بدو داد و با آنجا فرستاد، بدان یاعي الي الحّق الّرضا بن الهادآيا بزرگ بود الّد

طرف عدل وانصاف پيش گرفت، مردم هزارسف را باز ميگذاشتند پيش او آمده، 

 را گرفته و آشته، چون اين خبر باصفهبد رسيد تافته یهزارسف تاختن آورد بسر او و علو

 بآمل آمد و پنجاه پاره یم نيارامم، از سار او را نكشیشد و سوگند خورد آه تا بعوض علو

 آردند، یمنجنيق راست آرده بدوش مردم آمل بكجو بردند و بپايان نور شد و منجنيقها برپا

نهند تا درون آيند، بپيش شاه فرستاد آه آنچه  بوالفارس آور نام آوتوالي بود پنداشت پل مي

بوالفارس آور بزير آمد و شاه آوتوال و , مبدين قلعه نهاده بمن ارزاني دارد تا قلعه تسليم آن

خاّصه فرستاد و از آنجا بپايه ناجو شد و هم در هفته مستخلص آرد و بپايان وليج شد، 

چون بجنگ شدند در حال دويست سيصد مرد را از آن اصفهبد بر زمين زدند، بفرمود آه 

 افتادند، شاه یرادر با رالبته جنگ نكنند و از انجا باز گردند و با آالر شد و هزارسف و ب

 پديد آرد و آوچ فرموده با ديلمان رفت و براه یامير رستم سوته آالده را باسفهساالر

ساحل آمد بآمل و يك دو ماه مقام آرد تا مردم آسوده شدند، ديگر باره لشكر بازخواند و 

 جمله پيش بكنار دريا لشكر آشيد و قلعه ُازبلو و تنگا بجنگ گرفت بقهر و مردم آن واليت

 را از ايزاباد شاه خسرو حاجي نام بدان واليت پديد آرد و ارجاسف یاصفهبد آمدند، امير

را بجمله ممالك رويان نايب خويش گردانيد و ديگرباره با آالر رفت و مطالعه آن واليت 

 رجه رسيد، و ُاالغ رسيد آه از دختر آبود جامه یفرمود و بوقت آهنگ بازگشت بسر داو

الملوك حسن در وجود آمد، بهمان موضع خيمه فرمود زد و سه روز جشن  شرفاصفهبد 

 غراره آماج آرده تيرانداخت، یآرد و صالت و صدقات فرمود و آن روز آيسنقر نام امير
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تنگ شد و   رسيد و گذاره آرد، اصفهبد دلی از غراره گذر آرد و بر دل مردیقضا را تير

 آن تابستان بزارم شد، او را با پسران اصفهبد آوچ آرد و آوچ بر آوچ بر آمل آمد و

خورشيد ممطير دلگراني بود از عهد پدر و بر ايشان تكيه اعتماد نداشت در آن سال با 

بهاءالدين شهردار لفور خويشي آرده بودند و ساختگي نموده، بر اصفهبد عرض داشتند و 

هي و سرجه رجه بپايان  راهاردشير بن اردشير گفتند قلعه آوزا بجهت شما بستانم چون از 

فصيل آوزا رسيدند او را مردم آوزا ظاهر است او را پادشاهان نشناختند در خدمت 

 )208(............خويشاوندان ميگرديد تا بمدت بر اسرار و اقوال و افعال ايشان وقوف يافت 

د و مصيبت روا داشت و شاه اردشير را مينمود و بحكم آنكه شاه را تغيير ديرينه بود ميشني

سلطان عالم در پيش بود فرمود آه مثال نويسند تا بهاءالدين شهردار از الرجان بخدمت آيد 

جريده، شهردار چون بترآار رسيد پيش خويشاوندان نبشت آه مرا چرا خواندند، اين 

جماعت آگاه نبودند از خواندن او، پيش او فرستادند آه ما را از اين حال خبر نيست خطا 

 چند ی چه شايد آرد، شهردار بخدمت آمد و بر اين روزی چون اينجا رسيد امایآرد

الدين تورانشاه بهاءالدين شهردار و  بگذشت، شاه بفرمود تا پادشاه ارجاسف و امير تاج

الدين شهريار و برادر او اصفهبد رستم را ببارگاه حاضر آنند و آنچه از پسران  اصفهبد تاج

ان فرمود گفت و بهاءالدين شهردار رستم و شهريار را بند خورشيد نقل آردند در روي ايش

فرمود نهاد و اصفهبد آيخسرو اشرب را بفرستاد تا بممطير پوره آله را آه برادر ايشان 

ه ع شد، چون آيخسرو اشرب برسيد هر يك را با قلیبود بند نهاد، بياورد و آوچ آرد باال

آله را بورن، و اصفهبد  ا بكيسليان و بورهالدين را بايالل و رستم ر فرستاد، شهريار تاج

آله را بعد سالي چند خالص داد و مدت  شهريار و رستم را گردن بفرمود زد و بوره

شانزده سال شهردار را بقلعه آوزا محبوس داشت، چون سلطان سعيد فرمان يافت او را 

بعد يك سال در ملك بياورد و واليت لفور بكّلي با او داد و بسياري نعمت در حّق او بكرد، 

اند، و در اين سال  یو پادشاهي وفات يافت و اين ساعت فرزند او و فرزندزاده بر جا

الدين تورانشاه بن زردستان از دنيا رحلت آرد و ارجاسف را اجازت داد آه باسكندره  تاج

شود و ساز خويش آند تا بگيالن لشكر آشد هم بمقام سكندره فرمان حّق يافت و شاه 

                                                 
هست و ساير الف اين دو سطر بعلت سقط بعضي آلمات و اغتشاش مفهوم نيست فقط در . 208
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 بعّم زاده او هزبرالدين خورشيد داد بواليت آمل و نيابت رويان زمين با یدار ر سپاهاردشي

او سپرد، در اين سال طغانشاه بن مؤيد را با مالحده خالف افتاد و سبب آن بود آه بايست 

خراسان بدست گيرند و او را غافل يافته بودند و مشغول بمالهي و مناهي و عشرت و 

الملك سرخسي و قوام آهين و  ديد آردند آه طغانشاه را و شرفعيش، چون آارد زنان پ

قوام مهين و عمر ديوانه را بكشند آن جماعت بنيشابور آمدند و مدتي در اين تدبير بودند تا 

 ملحد ن بر او زد، سرهنگای يكي از ايشان قوام ميهن را ببازار دريافت آاردیعاقبت روز

ما زنده ماند و معلوم آردند آه چند آس بودند و را بگرفتند و قوام علي را زخم رسيد ا

بعضي را سياست فرمودند و بعضي ناپديد شدند، و طغانشاه لشكر آشيد و بترشيز و تون و 

ها ساخت و از جمله   مالحده منارهیقاين شد و دمار از اهل آن ديار برآورد و از سرها

ها  د من زيادت فرستاد و سالارمغاني پيش شاه اردشير بتي از برنج دمشقي نقره آوفته ص

 بمحّله گاوپوستي آشته نهاده بود، بتشويش اول آه یآن بت در آستانه مدرسه شاه غاز

صوتاش بساري آمد آن مدرسه بسوختند و آن بت بغارت برده، چون پادشاه هزبرالدين 

برويان زمين بنشست هزارسف و برادر بهمدان شدند پيش سلطان طغرل و اتابك محمد و 

ي آردند آه پيش شاه شفيع باشند تا مگر خانه با ايشان دهد، اتابك عزالدين را آه از تمّن

خواّص او بود بمقام آمل پيش شاه فرستاد، جواب داد آه ايشان بنده ما بودند و واليت ما 

بديشان سپرده بوديم، حشم و معارف بشكايت او پناه بما آردند، خواستيم آه بنصيحت 

خويشتني و استبداد و عناد پيش گرفت، واليت از او   صالح پذيرد بيمنزجر شود و بتعريك

بازگرفته ببنده ديگر داديم، او را بفرستند تا بطرفي ديگر نان پديد آريم، چون رسول پيش 

اتابك شد هزارسف را جواب باز دادند آه هم مالزمت درگاه او بايي آرد و رضاي او 

 دختر او ی گفتند والي بود بر)209(الدين قليار اج آمد و سریجست، از آنجا بازگرديد و بر

را بخواست، تا قايماز ابوبكر درازگوش گفتند اميري را بكجو فرستاد آه واليت از آِن 

سلطانست و او بحمايت سلطان آمد، شاه را از هزارسف اآراه زيادت شد، پادشاه 

 بدنبال برداشته یزه رهزبرالدين خورشيد را مدد فرستاد، ابوبكر درازگوش را تا بدر دروا

 : در اين فتح ميگويدیبدوانيد، و شاعر

                                                 
 .قايمان، ساير نسخ از ابتداي اين جمله را تا سه سطر بعد ندارند: ب. 209
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  و تـرآي چنـد عاجـزّی        ببـوبكــر َملْك مازندران را چون توان آرد

         رفــو نكـننـد صــد مــرد مّطــرز آه آون هريك از صد من بريشم

 :ديگری در ّحق هزار سف ميگويد

        درازگوش طلب آرد و زو حمايت  اندبزير ران چون هزارسب را يك اسب نم

 خواست

 : گويدیديگر[

  جويندیخـر را ز پي مـزاح و بـاز   جوينـدیشـاهان بهـوس مرآـب تـاز

  جـوينـدیقــّوت ز درازگـوش راز  شايد آه هزارسف پس از عمر دراز

 :ديگری گويد

  رنجـد؟یيا رعـد ز بانگ بلبل غاز   رنجـد؟یهـرگـز رستـم ز نيـزه بــاز

 ])210( رنجد؟یهرگز ز درازگوش راز  شاهي آه هـزارسف آهـن بنده اوست

و مادر هزارسف پيش والده اردشير آمده بود بموضع ليات، او را چون اين حرآت 

در راه آمد بآمل با خانه آمال محمد آه وزير بود فرستادند و موقوف آرده، در آخر اين 

د بنيشابور با جوار حّق شد و در عالم هر آجا سال خبر رسيد آه ملك طغانشاه بن مؤي

  بود بمرگ آن پادشاه جوان بماتم نشستند و يكي از حريفان او ميگويد، و آزادًهیجوانمرد

 رباعّيه

     از شـاخ وفـا بـرون نيـامد ميـوه )211(تا بيخ نهال ملك را زد ديوه

 وه    در خانه بمانده چون زنان بيـ  در هر شيوهیمردان هنر نما

 :و تاج آبي ميگويد در حّق او، رباعيه

       نه با مي و دوستـان نشينم بي تو نه باغ و نه بوستان گزينم بي تو

 نم بي توي      گـر هيچ گـل جهـان بچ نـوك مژه خـار باد در ديـده من

و او را پسري بماند آودك از ترآان خاتون سنجرشاه نام و منگلي تكز گفتند بنده از 

 با رعايا و اآابر و اعيان طريقي )212(انشاه باتابكي پسر ميان بست و بظلم و جورآِن طغ

                                                 
 .ساقط است و از اينجا تا آخر رباعّيه دّوم در ساير نسخ نيستالف قسمت بين دو قالب از . 210
 .ديوه يعني آرم. 211
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نامحمود پيش گرفت، و سلطان سعيد پادشاهي بغايت عادل و منصف و عاقل بود، مردم 

خراسان هواي خدمت او آردند و بخوارزم شده او را بنيشابور آوردند و محاصره داده، از 

الدين برسق و امير آخور روس و  رف مازندران قطبشاه اردشير مدد خواست، از معا

اصفهبد آيخسرو اشرب و اصفهبد عزالدين اردشير بن اردشير بابائيان بيرون تميشه 

بخدمت او فرستاد تا روزي ايشان را بپايان حصار بردند شيرسوار ليمسكي گفتند از امراي 

د بهر تير آه از آمان سدن رستاق مردي بود چپ و راست تير انداختي و دعوي انداز بو

 را از بارو درآوردي و سلطان نّظاره بود، بفرمود تا اندترك بشدند و بر ی مردیبرون شد

دست شيرسوار ليمسكي بوسه نهادند و آن سال خود مستخلص نشد و قاضيي آوفي از جمله 

علماي جهان مستثني و قاضي و رئيس و مقتداي اصحاب بود، از منگلي تكز گريخته پناه 

 سياه ی حرمت علم و زهد آن قاضي برنشست قبایا اصفهبد آرد بمقام دولت آباد، براب

 سياه )213(اآسون پوشيد و آالهي برسم آنكه بخراسان در آن وقت داشتند پيش برداشته قنُدْز

 سياه نهاده، تازيي سياه يكرنگ بلند باال برنشسته و تا بموضع چاله رودبار )214(و َاوره

ت آه قاضي را از اسب فرو آورند، چون قاضي جّبه و هيكل شاه بديد پيش بازآمد و نگذاش

و لباس او، از هيبْت قاضي را لرزه برافتاد و هرچه اصفهبد در ترحيب و تقريب او هزيز 

آلمه آرد جز آن نتوانست آرد آه سر برزين آوهه مينهاد و چون گامي چند با شاه اسب 

 فرو آورند و وظيفه او روز بروز معّين آرد و  برند و آنجایراند بفرمود تا با شهر سار

چندان الطاف و مكرمت و موهبت آرامت فرمود آه اندازه آن پديد نبود تا منگلي تكز 

رسوالن فرستاد بمصالح خويش و دل قاضي آوفي خوش فرمود آرد، قاضي بر آن اعتماد 

ن بنيشابورند و مرا آرد و منگلي تكز را سوگند داد و پيش شاه فرستاد آه عيال و اتباع م

 شاه او را گفت اين انديشه مصلحت نيست، من بجهت تو )215(بر ايشان دل قرار نميگيرد،

بفرستم و آن جماعت را با اينجا فرمايم آورد و مواضع اليق تو پديد آنم، منگلي تكز ترآي 

 آدمي  ايستاده بود، امروز آه تمكين فرو نشستن يافته باشد جهان بچشم نبيند و خويشتنیپا

نو رسيده داند بر عهد و سوگند ترك چندان اعتماد نباشد آه چون تو مردي را بر آن تكيه 
                                                 

ها بكار برند و در اينجا غرض همان  قندز يعني بيدستر يا سگ آبي آه پوست آنرا در جامه. 213
 .پوست آن است
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 تا ما آار تو سازيم، یشايد آرد ِاَذا َاْعَشْبَت َفَأْنِزْل، چون بما پيوستي آهستگي را آارفرما
تباع و اعوان اند و َمْن ُقِتَل ُدوَن َاْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، مرا بنيشابور ا:  قاضي آوفي گفت)216(

منگلي تكز بمن دست دراز نتواند آرد، بانيشابور خواهم شد، شاه در حّق او فراوان نعمت 

 و اصحاب  منگلي تكز او را بياويختیفرمود و بازگردانيد، چون آنجا رسيد ناگاه روز

ن او چنانكه مهاجر و انصار مدينه عثمان را بدست اهل غوغا باز دادند و شيعت آوفه حسي

 :ابن علي را بكربال او را بدست منگلي تكز دادند تا يكي ميگويد، رباعيه

 برهان آشتن ز خون عثمان بيش است  جور تو ز جور آل مروان بيش است

 گـر جمع شود ز آب طوفان بيش است  انصـاف بــده آـه اشـك مظلـومـانـت

 گرفت و در آن سال بعد مدتي سلطان سعيد اناراهللا برهانه بيامد بنيشابور و عهدها

شاه اردشير دو هزار مرد را بمدد فرستاده بود، منگلي تكز را بقصاص قاضي آوفي 

برهان حكم فرمود تا بياويزند و سنجرشاه و مادر او و قوام علي را با ديگر معارف 

 نيشابور بدو )217(الدين خان را آه مهتر پسر او بود بالش بخوارزم برد و ملك خراسان قطب

اشت و روزگاري بر اين بگذشت و فخرالدين گلپايگاني چون خراسان سلطان را ارزاني د

شد هواي آن آرد آه از خدمت شاه بگريزد چنانكه بعهد ملك شهيد حسن آرده بود و فتنه 

انگيزد، خدمتكاران او شاه را در سّر اين حال معلوم گردانيدند و او اجازت ميخواست آه 

 سخن بتحقيق پيوست تا شبي بقصر دونكا شراب خورد و بگلپايگان خواهم شد، شاه را آن

خبر شد و بيفتاد فرمود آه  نوبْت بعِد نوبت فخرالدوله را تشريف ميداد، چون از مستي بي

او را بر اسب نشانند و برودبست از آن جانب جوي بُاول وثاق معّين بود و جماعتي را 

شاه او را سروپاي گرفته در جوي باول بنيمه پل نشانده بود، چون بميانه پل رسيد معتمدان 

انداختند، بامداد زير دونكا بسياه مجد ماهي بدام باز افتاده نهاده بود، از آنجا بيرون آشيدند 

خبر بوده است، تكيه آرد و در باول افتاد، بفرمود  و شاه را معلوم آرده آه دوش مست بي

ديست دفن فرمود و هنوز گور تا تعزيت داشتند، بدونكا بهمان جايگاه بسيار مجد مسج

برجاي است ظاهر، چون اين خبر بكيكاوس گلپايگاني و پسر تورانشاه بن زردستان رسيد 

                                                 
 .نيستب و الف قسمت بين دو ستاره در ساير نسخ بغير از . 216
در سطر » بخانه خويش برد«، از ساير نسخ از ابتداي اين آلمه مشكوك تا بو لف اآذا در . 217
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او را هم پدر مرده بود و هم مبارزالدين پادشاه ارجاسف آه پدرزن بود گفت من تنها ماندم 

مت و خصمان دارم، هر دو با همديگر ساختگي آردند و عصيان نموده و بخوارزم بخد

الدين زردستان بن تورانشاه  سراج. سلطان شدند، آيكاوس را بشحنگي گرگان پديد فرمود

را فرستاد، شاه اردشير رسول فرستاد آه اگر سلطان عالم راه باز دهد و مرا خدمتكار 

بنمايد ايشان را پيش من فرستد، سلطان گفت دل خوش آند ببرد، من دِر خويش درنتوانم 

رند، اين جواب بر شاه گران آمد و گفت مگر سلطان طمع در خانه بست بنده بخوشدلي دا

 یالدوله بكشواره پديد فرموده بود، سلطان انگشتر من آرد و هم در مّدت امير رستم سابق

الدوله  نشان فرستاد آه با خدمت من آيد، گرگان و دهستان بتو سپارم، امير رستم سابق

 نوميدتر شد، و اصفهبد نصرةالدين محمد آبود نشاني با پيش شاه فرستاد با شفقت سلطان،

جامه هنوز نان از او داشت و بنده او بود، بدو فرمان نبشت آه بهر علم و طريق آه دست 

دهد زردستان را گرفته دست بسته پيش ما فرستد و زنهار نكشد آه پدر او بر من حقوق 

ز جناشك بخانه خويش دارد و مرا دل در بند اوست، اصفهبد نصرةالدين مهمان آرد و ا

برد و سرش برگرفت و پيش شاه فرستاد، بمقام دولت آباد بر درگاه بياويختند، يكي از 

 :شعرا ميگويد

 بي تن سر او چون سر زردستان باد   تو بودیهر سر آه نه بر سر رضا

 بگريخت بخوارزم رفت و شاه بر پدر او یالدين علو و هم بر عقب آن پسر جمال

 آردند آه خود او یتبه و منزلت او نقصان گرفت و خدمتكاران او دعومتغّير شد و مر

فرستاد و هواي سلطان عالم ميكند تا بهاءالدين علي وجيه شد آه دختر را بنام او آرده بود 

و پسر اين سيد را بياورد و شاه او را و پدر او را بگرفت و مدتها بقلعه داشت، عاقبت عفو 

الدين بشنيد بواليت آبودجامه آمد و جمله  ن خبر قتل سراجفرمود و خالص داد، سلطان چو

واليت را بفرمود سوخت و او با قلعه همايون شد، سلطان سوگند خورد آه تا او را بزير 

الدين محمد آبود جامه با تيغ و آفن از قلعه بزير آمد  نيارم از اينجا نروم، بعد ماهي نصرت

ود گرفت و نواخت و تشريف داد و با واليت و در سنب اسب سلطان افتاد، او را برفرم
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 و بخدمت سلطان بخوارزم شد و از آنجا اجازت يافت، )218(فرستاد و ساز خويش آرد 

با خانه آمد و خصومت و آفران نعمت شاه اردشير پيش گرفت و هر روز بنوعي ديگر و 

ه ساخته و شيوه سعايت و غمز نبشتي آه شاه رسول بغور و غزنين ميفرستد و با سلطانشا

 اصفهبد بگرفت بمخالفت سلطان و بحضرت فرستاد، و چون هزارسف و جليل یها مالطفه

 بماندند هر دو برادر پنهان بكجو آمدند و جليل آنجا متواري بود و هزارسف یمدتي بر

 امان از در یبآمل آمد، ناگاه پيش شاه بمقام تنير خبر بردند آه امير استندار هزارسف برا

د، شاه را خوش آمد و او را بنواخت و وعده داد آه در حّق تو شفقت آنم، بعد از خانه بازآم

سه روز پيش از آن آه شاه را خوش آمد خبر بود قاصد بهزارسف رسيد آه برادر امير 

 باقي شد، حالي از ناتمامي خويش آاله از سر بينداخت و در یجليل بعّلت خناق با سرا

 اصفهبد را آگاهي دادند، معارف را بتعزيت فرستاد خاك نشست و رسم عزا پيش گرفت و

 او شد اما از اسب بزير نيامد، معارف مازندران گفتند او را یو او بنفس خويش بسرسرا

امانتي مبارك نبود و روا نشايد  ببايد گرفت و بپايان قلعه برد تا قلعه تسليم آند، شاه گفت بي

پادشاه خورشيد از انديشه آنكه رويان زمين داشت، هر يك بنوعي ديگر گرد شاه برآمدند و 

از او بازستاند باو سپارد، او را تحريض آرد تا اصفهبد آن گفت آه آن واليت بتو تعّلق 

ميدارد تو داني آنچه صالح است فرمايد، در حال او را بگرفتند و بند برنهاده و بپايان قلعه 

 رها آنيم، گفتند او پادشاه ما آن وقت ولج برده، مردم ولج را گفته آه قلعه بدهند تا او را

فرمان شاه تعّرض ملك و واليت هزارسف  بود آه در بند شما نبود، پادشاه خورشيد بي

نمود، هزارسف را گردن بفرمود زد و بافردا قلعه ولج بدادند و مدت هجده سال از در 

المثل بر   زرّين فيجاجرم تا بسياه گيالن چنان ايمن و آسوده بود واليت آه پيرزنان طبقهاي

الدين رسيد پيش اتابك شد و بگفت  ميرفتند، و چون خبر آشتن هزارسف بسراج سر نهاده

داماد مرا شاه مازندران بكشت، اجازت فرمايد تا بروم و انتقام ثار او آشم، اتابك گفت تو 

پيش  آشته آه بدنيا و آخرت از او منفعتي نباشد با شاه اردشير من خصومت یديوانه، برا

 ِاّما بر حال حيات بلطف و عنف او را با یگيرم تا او را از آن چه شود اگر در بند بود

 شاه بخانه شاه نشود، و قايماز را از یدست آورديمي، او بيچاره شطرنج نباخته بود آه ديد

                                                 
و الف  آه بعالمت ستاره نمود شده از ساير نسخ بغير از 153 صفحه 19از اينجا تا سطر . 218
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 نشسته ی آمد، روزی معزول آرد و سونجبه را عوض او پديد فرمود و در اين سال بریر

 آواز چاووشان در افتاد، اتابك گفت اين آيست؟ گفتند قايماز است، )219(لي واربود با پسر ع

گفت قايماز نيز بمقام آن رسيد آه چاووش دارد اما تو چه ميگويي در حّق بندگان من و 

مراتبي آه ايشان را دادم؟ گفت زندگاني خداوند اتابك اعظم جاويد باد بندگان را بدان مقام 

ت هيچ فرزندي از آن تو ندارند و يكي بر ديگري سالم نكند و تا رسانيدي آه بعد تو طاع

يكي از اين بندگان زنده باشند عراق نيارامد، اتابك آب در چشم آورد و گفت راست 

ميگويي اآنون تدبير چه باشد؟ گفت اين را روزگار و مهلت بايد تا حكم حّق جّل جالله 

 فرو شد و پيش ی، در آن رنجور اتابك رنجور بودیچيست، هم در اين مدت بشهر ر

اصفهبد فرستاد علي وجيه را آه من رفتم فرزندان را بتو سپردم و ترا همسايه نيك بودم با 

 برگرفته بهمدان یايشان همان پيش گيرد آه بوفات پدر تو با تو پيش گرفتم، او را از ر

 ببرادْر قزل ارسالن بردند و بمدرسه اتابك ايلدگز آه پدر او بود دفن آرده و خبر گذشتن او

عثمان رسيد بأّران و او را برخالف اين برادر سه پسر مانده بود اتابك ابوبكر و قتلغ اينانج 

 یو امير اميران، اتابك ابوبكر را عمّْ قزل ارسالن بزاهده خاتون سپرده بود، بفرزند

ودند، امير اميران داشت، وقتلغ اينانج و امير اميران هر دو از دختر اينانج سنقر قتيبه نام ب

بشروان افتاد و از آنجا پيش طامارا ملكه ابخاز شد و لشكر گرفت با ابوبكر مصاف داد 

 ارسالن لهمانجا فرمان يافت و آن قّصه دراز است، وقتلغ اينانج با مادر بماند، اتابك قز

عزيمت عراق آرد و سلطان طغرل بساوه بود، چون او برسيد طغرل از او بگريخت، پناه 

بخانه اصفهبد آرد بمقام فلول و روس و آيبه و بشير و سونجبه و قراگوزومياق با او يار 

 سلطان )220(شدند، در اول مجّلد آتاب نبشتيم آه ميان شاه و اتابك پيغام و جواب چه بود،

ريز بود و اتابك قزل را هّمت و  طغرل پادشاهي متهّور و خودآامه و مغرور و خون

ير اخسيكتي و نظامي گنجه و ظهير فاريابي و مجير بيلقاني و مرّوت چنان بود آه اث

اند،   و عبدالرزاق و نجيب زنگاني در قصايد و مدايح او شرح دادهی و جمال خجندیاشهر

و روس و آيبه و امرائي آه با طغرل بودند گفتند آه ما ترآيم، ما را غارت و تاراج بايد و 

اييم شد، او را بر آن داشتند آه بدامغان و بسطام بمازندران مسّلم نشود از اينجا بطرفي ب
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بيرون شود، ناگاه از فلول آوچ آردند و بر راه ايستاده پيش شاه آمدند آه سلطان بدربند 

دهند، گفت بگوييد تا راه دهند آه برود، چون بدامغان رسيد، و آن  رسيد و مردم تو راه نمي

ا چندانكه آنجا باشد علوفه دهند و با قزل واليت هنوز بحكم شاه اردشير بود، مثال نبشت ت

 آن روز قلعه ی با ديوان گرفت و بدوازده هزار دينار رازیارسالن عهد آرد و خوارور

ان خويش سپرد، و اتابك عمارت قلعه طبرك فرمود و بحكم يبانبامه از اميران قصران بنا

 برادر زاده و نوبت سلطنت  بگذاشت بایآنكه ِعّدت قتيبه تمام نبود با همدان شد و او را بر

زد و با آذربايگان شد، طغرل از دامغان براه قزوين و خرقان بهمدان رفت و بعد از مدتي 

روس و آيبه را پيش خويش ببارگاه سر بر فرمود گرفت و قرارگوز را آور آرد تا اتابك 

خت، بدنبال از اّران و مراغه و اربل و اخالط لشكر آشيد و بهمدان آمد، سلطان از او بگري

 آمد نكاح قتيبه یاو لشكر فرستاد، عاقبت گرفتار آمد، با قلعه دزمار بردند و اتابك بر

 ُمد یمراد او، چه قتيبه را دل با ذيل طغرل بود و اتابك با خصال جوانمرد خاتون بكرد بي

شراب نگذشت  روز بر او بي  و جز رمضان هيچ شبانهیالخمر مباشر شراب و قمار بود من

ي بغالمان داشتي و بر مباشرت و مباضعت مخّدرات ذوات آواعب راغب نبود و و رأ

قتيبه دانست آه چون اتابك محمد او را سغبه نتواند آرد، و او چنانكه عادت و مّلت زنانست 

در فنون جنون ملك مشحون بود، از نيرنگ رنگها آميختي آه ديو از آن بگريختي چه هر 

و سفاهت زبان زنان و دناءت هّمت و تلّون حال و ضعف ملك آه مصالح آن برآاآت رأي 

نّيت و قصور حمّيت ايشان مفّوض و منوط باشد دوام آن دولت و بقاي آن ملك چون رعد با 

تشنيع و چون برق اندك شعاع باشد و خاتمت ببدنامي و عاقبت بدشمن آامي انجامد، هميشه 

دو فطرت آه نقش بند تقدير ايجاد و ابداع  ايشان بر محّل امتحان َنبهرج آيد و از بینقد وفا

مخلوقات نمود مجمع فتن و ممكن محن و معدن آفات و مهبط بلّيات و وآر هر مكر و آسر 

هر جبر شخص نامبارك زنان ناپاك بود ِالَّا اْلَأْخَياَر ِمْنُهنَّ، و هيچ آتش فتنه و بلّيه در عالم 

 ی جهان و حكمای عقال)221(، آمدآب و خاك محَدث نشد آه نه ازباد زنان افروخته

سوالف اّيام را با احاطت فكرت ايشان بمعرفت اشياء آماهي و ادراك علوم رياضي و آلهي 

خاطر بكنه آيد ايشان نرسيد و انگشت تعّجب بدندان و سر بر آستان دستان ايشان ماندند، و 
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جز محض َعته و هرگز مباد آه هيچ عاقل از مكائد عجايز فوائد و عوائد جايز شمرد آه 

حمق و َبله نبود و هرآرا نور آفتاب عقل از صاحب مقنعه چو ماه مقّنع در چاه سغبه و 

 .شعبده منكسف گردد صلف فرهنگ و الف نام و ننگ درست نيايد

 در عهـد آم استـوار باشد زن گــر ز يكــي هـزار بـاشد

 بر نـام زنـان قلم شكستند چـون نقـش وفــا و عهـد بستند

 تا جز تـو نيافت مهرباني  نـيــك بــود ولـي زمــانيزن

 خواهد آه وجـود تو نبيند  فــرو نشيندیچــون بــا دگــر

 افسون زنان بد دراز است اين آـار زنـان راست بـازاست

الجمله اين زن آه شرح او رفت بهمدان بكوشك آهن چهار مرد را در خوابگاه  في

. پاره پاره بفرمود آرد و بانك برآورد آه ملحد آشته استقزل ارسالن برد و او را بكارد 

 قزل ارسالن از دست فرو گرفت و باتابك ابوبكر داد و یدر حال زاهده خاتون انگشتر

گفت آه برود واليت اّران و آذربايجان با تصّرف خويش گيرد چنانكه اشاره آن مستوره 

ادشاهي آرد و آن قّصه دراز است و زاهده بود اتابك بملك عّم رسيد و بيست سال بسالمت پ

 : بيت)222(از غرض ما دور،

 آمينه مقنعه آاندرو وفاداريست  چه از آاله بسي مرد ناحفاظ بهست

 آه منّجمان حكم باد طوفان آرده بودند در مثّلثه خاآي و بعد )223(و در اين سال بود

آه َآِذَب پانصد سال صدق معجز خبر رسول صلي اهللا عليه و آله و سلم معلوم شد 

اْلُمَنجُِّموَن ِبَربِّ اْلَكْعَبِة، و شاه اردشير بحّد پريم بديه دوالم بادخانها ساخته بود آه اگر آسي 

السالم ديوان را فرموده  آن عمارت اآنون بيند گويد اين آار آدميان نيست مگر سليمان عليه

ا آنجا برد و او در  حرم را آه دختر سلطان بود بین رفت سرااباشد و آن روز آه حكم قر

ها ببارگاهي بنشست و بار عام داد، بفرمان ذوالجالل از آن خوشتر روز در آن  آن خانه

 آمده بود، و شرف یماهها نگذشت، چون از آن فارغ شد بپايان قلعه فلول آمد و قتيبه بر

 مدرسه و خانقاه و دخمه او باقيست، زن را بر ی گفتند خواجه داشت آه هنوز بریمراد
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عّرض واليات شاه اردشير حريص ميكرد و بخوار فرستاد، مردم او را بيرون آردند و ت

آوتوال اردهن بلخي نام را فرمود تا بنواحي دماوند آشوب آند، شاه آن سال قلعه سرچاهان 

 پديد باشد بفرمود آرد و بطبرك آوتوالي بود قزويني، ی ریها و آنده آوه آه بمحّله

المرتضي بدان قلعه شد و او را بفريفت آه قلعه  ي يحيي بنالهد عزالدين مرتضي علم

 فراوان نعمت یباصفهبد دهد و اين مرد خويشاوند سابق قزويني بود و از دولت شاه غاز

بديشان رسيده، و در اين عهد جمال حسن قزويني گفتند از خويشاوندان او پيش شاه آمده 

آه آن خويشاوند من بيايد از خدمت شاه ت قبود و واليت گلپايگان باقطاع داشت، گفت هر و

 دل او با شاه سپارم، سيد عزالدين او را بر اين جمله دست بر مصحف نهاده سوگند یبرا

داد و پيش شاه آمد، و اين حال مستوفي بگفت، شاه هزبرالدين پادشاه خورشيد و آيسنقر و 

غه امير سالح و امير الدوله شهريار و برسق و اصفهبد اردشير بن اردشير ويم امير سابق

 ی تابدوالب ریآخور و امير شكار و اسدالدوله قراسنقر را باجمال حسن قزويني و سّيد

 از اين حال خبر يافته بود، پيش آن آوتوال شد یپيشين روز عماد وّزان ر ارفرستاد، قضا 

همه گفت شنيدم آه قلعه بپادشاه رافضي ميدهد و تو مرديي قزويني ميخواهي آه ما و شما 

 و رسول و صاحبه چه خواهي گفت مرا؟ گفت ایدليل رافضيان شويم، و روز قيامت با خد

چه آنم آه سيدي مرا بخداي و رسول و طالق سوگند داده است، بعد از اين چه توانم آرد، 

از دين چگونه برگردم روانشايد داشت، عماد وّزان گفت اين همه محال است و سخني 

دهم آه روز قيامت اين جمله سوگند در گردن منست و مكافات با عاميانه، من ترا خّطي ب

 عزالدين و یمن و بر اين موجب پيش قزويني سوگندها بطالق ياد آرد، بامداد آه سيد

 را گفت من یجمال حسن بپايان قلعه شدند آوتوال را آوازده داده بر لب حصار آمد و سيد

 نامسلمان نه سوگند بطالق یه، گفت آخر ااز آن انديشه بر گرديدم و بر آن پشيماني خورد

؟ گفت آن جمله عماد وّزان بگردن خويش گرفته است و مرا خّط ی و آردیو نذر خورد

داده، مدتي آنجا باستادند بلم و آيف تا آوتوال بازگرديد و با پس شد و ايشان نوميد با 

 گرد آرد، چون لشكرگاه و در همان لحظه آوچ آرده با فلول رسيده و عماد وّزان حشر

شاه با آمل آمدند، و بپايان قلعه امامه قصران شد با لشكر قتيبه و مستخلص آرد و رئيس 
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قصران عادل نام را آنجا بنشاند بمّدت هفت هشت ماه، دگرباره شاه اردشير بيامد و 

 ی پهلوان گفتند مرد)224(محاصره قلعه داد، شب و روز نگذاشت آه آسايند تا بزدال آاني

رسن در سر حائطي افگند و برشد و بعد از آن سي مرد را برآشيد، و بمكابره و بسطامي 

قهر قلعه ستدند و عادل را با جمله اتباع و زن و فرزند او آشته و سر عادل را آاه در 

آرده مدت يك سال بقصران درآويخته داشتند و سلطان طغرل را آوتوال دزمار بدرالدين 

آورده و بقفجاق برده و يك پسر پيش خليفه فرستاده بود تا او از قلعه برگرفته بود و بيرون 

را مدد آند البته نكرد و تهاون نمود تا خالف ظاهر شد و پسر او را درون حرم بردند و او 

پيش خليفه پيغام فرستاد آه عمارت قصر سلطان مسعود بفرمايد آه زمستان ببغداد خواهم 

اب آرد آه اين ساعت اثر ظاهر نيست و عزالدين بود، اميرالمؤمنين ستيزه او را چنان خر

فرج را آه خادمي مشهور در عالم بود و والي اصفهان و با پسر آنجا شده بود بگرفت و 

بند برنهاد، تا شاه اردشير خواجه سنبل نام خادميرا بفرستاد و شفاعت آرد و عزالدين فرج 

شهرابان و جوال رسند بگيرند او را اميرالمؤمنين خالص داد و بر سر راه فرستاد تا چون ب

 بياورد، هيچ آفريده ندانست )225(را و بياورند، سنبل او را در صندوقي بست تا بواليت حّله

 و ساوه و آن یو آنجا بيرون آورد پيش سلطان فرستاد و طغرل بر عراق مستولي شد و ر

آه عرب آن حدود بقتيبه بازگذاشت، و در اين تاريخ بحضرت طغرل آالغي سياه فرستاد 

را غراب گويند، زيادت بجّثه و هيكل، گفتند يكي از معجز رسول محمد مصطفي اين آالغ 

 ی ُقل، بلهجه عرب و زبان فصيح آالغ جواب دادیبود و هر لحظه آه پيش آن آالغ گفتند

آه اقول محمد رسول اهللا، اين آالغ را سلطان باعزاز پيش شاه اردشير فرستاد و مدت يك 

شنودند، بعد يك سال وفات  آمدند و مي بود و جهانيان بزيارت مي  خانه او ميسال بخزانه

يافت و بقصبه رودبست مقابل جامع گنبد دخمه ساداتست بر در آن دخمه بخاك سپردند و 

اين ساعت خاليق بزيارت او ميشوند و حاجات ميخواهند و ببرآات معجز رسول صلي اهللا 

 .عليه و آله و سّلم روا ميشود

 بعد مدت بيامد و قتيبه را نكاح آرد و ببرد و مدتي با او بود و قتيبه طاقت طغرل تا

 ینداشت و بر او رشك و حمّيت ميبرد و سلطان در بند او نبود و زيادت التفات نكرد تا بر

                                                 
 ].؟[روآنكاهي : ب، الفآذا در . 224
 .عّكه: ب. 225
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 را گفت فرزند من بزرگ شد و مرا برگ صحبت طغرل نيست و جمله یآمد و شرف فراو

آه باشد، شرف او را بر خدمت خداوند سلطان اعظم شهنشاه بايد  عراق خود پسر مرا مي

ها از  نبشت و روز بروز خدمتي سعيد تكش بن ايل ارسالن تحريض آرد تا او مالطفه مي

ها اليق عاشق و   زر آشيده و دوبيتها و قطعهیها طرايف عراق پنهاني ميفرستاد و جامه

ت طبع و ميل و رغبتي آه او را اهللا روحه از لطاف معشوق برنبشته و سلطان سعيد قدس

، اين خبر بشاه اردشير رسيد و او هم دوست طغرل یبزنان بود بمجلس شراب درپوشيد

بود و هم از قتيبه اآراه داشت، پيش سلطان رسول فرستاد و اين حال آماهي باز نمود، 

تا طغرل از او بمّنت داشت و شبي از شبها ريسمان در گردن او فرمود آرد و بياويخت، 

 آمد و قلعه طبرك بگرفت و تا ساوه یاين خبر بسلطان سعيد شهيد رسيد لشكر آشيد و بر

 شحنه آرد و ی خوارزم بود بری را آه از آبار امرایلشكر او برسيدند و طوغاج نام امير

بقلعه طبرك مردان خراساني پديد آورد و بازگشت و با خوارزم شد آه سلطان شاه از مرو 

 آمد و از شاه اردشير مدد خواست بر یرزم برده بود، سلطان طغرل برتاختن تا بدر خوا

محاصره قلعه طبرك، چون مدد او رسيد خود قلعه ستده بود و طوغاج رنجور بود همان 

روز بر جنازه نهاده بيرون آوردند تا اتفاق افتاد آه شاه را اين حال باز نمود آه قلعه طبرك 

آه آن قلعه را پست آنند چنانكه هرگز عمارت نتوان را عمارتي ديگر خواهم آرد، فرمود 

چنانكه اصفهبد فرمود طغرل قلعه را خراب آرد و از آن . ايست آرد آه آن نامبارك قلعه

تاريخ آسي را رغبت عمارت آن نبود، تا قتلغ اينانج از سلطان بگريخت، با عزالدين مياق 

زم شد و سلطان عالم پيشين سال و قراگوز بدرالدين لقب و ديگر امراي پدر او با خوار

بدربند تميشه آمده بود و بديه اسفيد دارستان لشكرگاه زده و بيرون تميشه جمله خراب آرده 

و گفت رئيس بسطام و دامغان و معارف آن ناحيت را با من سپارد آه من ملك عراق 

سرخاب  علوفه ميبايد و شاه اين سال با آشيت و یخواهم گرفت، سر راه منست مرا برا

 شده بود لشكرگاه آرده، از ضرورت رئيسان را با جمله معارف پيش او ی ساریآالده باال

فرستاد و واليت سلطان با ديوان خويش گرفت و شحنه بنشاند، اصفهبد را هر روز ملكي 

باز گذاشتن و نعل بها دادن سخت بود، اصفهبد اردشير بن اردشير را پيش سلطان طغرل 

الملوك بخواست، و موافقت افتاد آه او   مهتر پسر خويش شرفیرا برافرستاد و دختر او 

بخوار آيد از آنجا بسطام دامغان با تصّرف گيرد و منتظر باشند تا سلطان محمود بخراسان 
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آيد و نيشابور از سلطان باز ستاند و خراسان را با سلطان شاه محمود دهند، و بر اين عهد 

گرگان با تصّرف خويش گيرد تا بر او اعتماد آنند، هنوز سوگند رفت، و اصفهبد بفرستد و 

سلطانشاه بخراسان نيامده اصفهبد بفرستاد و گرگان بغارت فرمود آرد و حصار خراب 

 بسرخس نهاد و مدتي آنجا بماند تا برادر یآرد و شهر بسوزانيد و سلطان اعظم رو

ه گرگان سوختيم و خالف ِ شاه دو قاصد آنجا بودند تا عرض آنند آ مصاف دهد و از آن

ظاهر آرده، شب عيد رمضان سلطانشاه را قولنج گرفت، نيمشب جان بحّق تسليم آرد و 

سلطان اعظم را خبر دادند بمرو شد، جمله استقبال آردند و تعزيت برادر داشت و او را 

ا بصندوق نهاده و نوبت و طبل و علم نگونسار با خوارزم فرستاد و دفن فرمود و از آنجا ب

 جّرار باسترآباد آمد و پيش شاه رسوالن فرستاد چون خطير پهلوان و خواجه قرنفل یلشكر

 را بخدمت فرستد، اصفهبد در اين ی معروف و با اصفهبد عهد آرد بر آنكه فرزندیو امرا

وقت بمقام آالمه سرترجي بود، رسوالن را بازگردانيد و پيش طغرل فرستاد آه سلطان 

 آه هرآس ی بعراق دارد، بايد آه تو از پيش برخيزی نهاد و رویارسعيد آمد و با من قر

را آه بعراق بگذارد و بازگردد چون بازآيي پيش تو نايستد، سلطان طغرل فرستاد آه بهمه 

حال مصاف خواهم داد، چون سلطان اعظم مالك رقاب االمم صاحب قران عالم از خوار 

دار آلي مقدمه لشكر بودند و  ز با امير اقجهبگذشت قتلغ اينانج و مياق و بدرالدين قراگو

طغرل بر آوهي آه گنبد شهنشاه فخرالدوله ديلم بدان متّصل است ايستاده بود و آن شب 

 دويست چون لشكر بديد یهوش، با سوار شراب خوردن بروز آشيده و هنوز مست بي

 ده ید، او با سواربزير راند تا بر مقدمه زند، بوقت حمله بندگان او جمله عنان باز آشيدن

 یبا لشكر سلطان حمله آورد، او را گرد فرو گرفتند و عزالدين مياق نيزه بر او زد و امير

دو ديگر يار شدند او را از اسب درآوردند و قتلغ اينانج در حال فرو آمد و سر او برداشت، 

ه او هم بر اثر خبر سلطان برسيد، سر او پيش بار بردند گفت نبايست آشت و چون بجّث

 ببازار رويه سه روز آويخته نهاده بود، سر را در یرسيد بفرمود تا از آنجا برداشت و بر

اهللا فرستاد و سلطان در آن سال بهمدان شد و  حال ببغداد پيش اميرالمؤمنين الّناصرلدين

 عراق بخدمت آمدند و باصفهان یها مستخلص آرد و امرا بجمله عراق بگرديد و قلعه

ا بدان حدود اصحاب اطراف اظهار طاعت آردند و علي شاه را آه پسر او مدتي بماند ت

الدوله قارن  بود بواليت اصفهان پديد آرد و بازگشت و چون بهمدان رسيد شاه اردشير رآن
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 ترك و یرا آه آهتر پسر بود با پادشاه خورشيد بن آيوس و خواجه فخرالدين سنبل و امرا

 یالدوله را بازگردانيد و او بازگشت با ر  چند رآنی روزبعد. باوند و ديلم بهمدان فرستاد

آمد و بجهت قتلغ اينانج بعراق نان پديد آرد و بنيابت خويش مياُجق را با دو هزار سوار 

 بگذاشت و چون بدامغان رسيد بسطام و دامغان بارآلي سپرد و فرمود تا با شاه یبر

ن بگرگان رسيد صوتاش و اردشير خصومت آند و تعّرض واليات او فرمايد و چو

 و عزالدين جلدك و بيشتر لشكر خراسان و خوارزم را پديد آرد تا )226(آبودجامه و آيك

 در اين )227(آله نام درون مازندران لشكر آشند و او با خوارزم شد و اصفهبد روستم پوره

ايان قلعه تاريخ آشواره دار بود، او را از آشواره بدر آردند پناه بقلعه تلومن آرد، لشكر بپ

 سدن رستاق آنجا آوتوال بود و برادر او ابراهيم آيا جناشك شدند و آياشيره زاد قرا آالدًه

نام بتلومن از غلبه مردان آه پناه آنجا آرده بودند، و لشكر سلطان محاصره دادند، قلعه را 

داشت زاد آه جناشك  بعهد و ميثاق اصفهبد رستم و ابراهيم آيا بدادند و بعد از آن شيره

 اصفهبد رستم سه نوبت و تشريف ی برادر هم بداد، و سلطان را باز نمودند، برایبرا

فرستاد، او جمله رها آرد و بگريخت پيش اصفهبد آمد بمقام رودبار، اصفهبد او را پيش 

خويش نگذاشت، بعد ده روز بند فرمود و با قلعه دارا آوردند و لشكر سلطان با پايان پيش 

 چهار ماه جنگ آرده تا عاقبت بمنجنيق و قهر بستدند در سنه ثمان و  او آمدند و مدت

 شاه سوخته و شهر را ی آمدند و جمله قصرها و مقام جای و خمس مائه بسار)228(تسعين

آتش زده و قتل و غارت آرده، اصفهبد بحّد لفور بلوند و راوند بود، بعد بيست و سه روز 

يت را شحنه در آرده آه نان صوتاش بود و بازگشتند با بيرون تميشه شده و آن وال

 باقتلغ اينانج یصوتاش بخدمت سلطان بنيشابور بود و مياُجق چون بعراق متمّكن شد روز

 خواهيم شد از اسب فرود آمد و قتلغ اينانج را فرود آورد و سر او یبرنشست آه بفالن جا

الّنقباء  گرفت تا نقيببرگرفت بخوارزم فرستاد و همدان و جملگي واليت با تصّرف خويش 

الوزراء  اهللا سلطان  التجا بدارالخالفه آرد و اميرالمؤمنين ناصرلدينیعزالدين يحيي ر

 یالقّصاب را با لشكر عرب و پرچم خوزستان و اربل بعراق فرستاد تا بر مؤيدالدين بن

                                                 
 .گيل: ب. 226
 .روستم بورنام: الف. 227
 .سبعين:  در هر دو نسخه.228
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بكشتن بيامدند و خوارزميان بكّلي گريخته و آشته شدند، اصفهان بسنقر طويل دادند و او 

 اتابك محمد را بكشتند و الدين قايماز بندًه  بدان واليت مستقيم شد و سراجیرئيس خجند

 رسيد و شاه اردشير رسول فرستاد و اميرآبير ناصرالدين ممطير را آه در یمؤيدالدين بر

 ی بغدادیها  و جامهیخدمت مؤيدالدين بود با عزالدين يحيي پيش شاه فرستاد با اسبان تاز

 شفقت و عاطفت در حّق اردشير شاه فرانمود، چون ماهي چند یيرالمؤمنين بسيارو از ام

برآمد بر اين سلطان اعظم صد هزار عنان بعراق آورد، مؤيدالدين برخاست با همدان شد و 

 پديد آمده بود، سلطان بمزدغان فرو آمد و مياجق را با سي هزار مرد بهمدان یرنجور

 زده و هزيمت آرده و در  مدند و فوجي را از حشم سلطانفرستاد، لشكر خليفه پيش باز آ

 مؤيدالدين فرمان يافته بود و دفن نكرده، چون مياُجق بديد آه مقدمه ی آن روز از رنجور

او را شكسته پناه با آوه آرد با جمعيت بسيار و مهلت داد تا لشكر خليفه بغارت مشغول 

آه لشكر ما را شكستند، فرموده بود تا شدند و اول پيش سلطان بمزدغان خبر رسيده بود 

 هزيمت تا در عقب قاصد مياُجق رسيد بر فتح و نصرت، لشكر و یجهازها راست آنند بپا

علم و موآب بهمدان آشيد و بفرستاد تا سر مؤيدالدين بردارند و بخطا برند و طلب سيد 

 بيافتند، او را بسته  جاييیعزالدين يحيي آه اين فتنه و آشوب انگيخته بود ميفرمود، متوار

بيني خويشتن را، و در دل سلطان نبود آه او   چون ميیپيش سلطان اعظم بردند، گفت سّيد

را هالك آند، او از سر تهّور و گرم مزاجي آه در طبيعت او مرآوز بود گفت خويشتن را 

تند بينيم آه حسين بن علي را، سلطان از اين درطيره شد و فرمود تا سرش برداش چنان مي

 بود فرو آويختند، اين ساعت تن و ی فرستاد در مدرسه عماد وّزان آه دشمن سّيدیو بر

 و شيعت عراق )229(االمام آاظم موسي بن جعفر مدفونست  بقم بمشهد مطّهر بنتیسر سّيد

 :شعر,  گفتیالدين عّالمه ماهباد  گفتند امام افضلی مرثيه سّيدیبسيار

 اْلَمْظُلوِم ِعزِّالدِّيِن َيْحَيي         َعَلي ـَريَّـاَسـَلام اِهللا َمـاَطَلـَع الثـُّ

         َقِتيـٍل ِمثـْـِل َهـاِبيـٍل َو َيْحَيي َشِهيٍد َآاْلُحِسْيِن ِبَغْيِر ُجْرٍم

الدين قّمي آه اين ساعت وزير اميرالمؤمنين  سيد ناصرالدين ممطير و مكين
                                                 

آه تنها همان ب و الف الملوك رستم بن شاه اردشير مابين  از اينجا تا ابتداي پادشاهي شمس. 229
دو نسخه هم همين قسمتها را دارند از حيث عبارت اختالف آلي است چون بدست دادن آن 

هاست طبع آرديم  نسخهآه قديمترين و آاملترين الف اختالفات لفظي بيفتاده مينمود متن را مطابق 
 .مطلبي زيادتر يا نسخه بدلي متفاوت بود آن را در حاشيه يادداشت نموديمب و هر جا آه در 
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ا بنهاوند بردند و از آنجا ببغداد افتادند، و ناصرلدين اهللا است بر درازگوش نشانده ايشان ر

بعِد مؤيدالدين وزارت بغداد اميرالمؤمنين بامير سيداالمام ناصرالدين داد و لقب نصيرالدين 

فرمود آرد و حكم و تمكين و مرتبه او بدانجا رسيد آه در دولت آل عباس پيش از او 

هيچ جرمي آه  ّصب آشكارا آرده و بيبرامكه را هم نبود تا دشمنان مجال وقيعت يافتند و تع

آن سيد بزرگوار عالم را بود اميرالمؤمنين صالح ملك آن ديد آه او را بنشاند حق سبحانه و 

تعالي او را فرج و خالص بخير و عافيت و امن و رفاهيت آرامت آناد بمحمد الّنبي و آله، 

 بخدمت نهادند و یمله روتون شد و عّكه و پرچم جس آوه بيو سلطان در آن سال تا بپايًه

عراق آرام يافت و او باز گرديد و با همدان آمد و خواجه امام شهاب خيوقي را برسالت 

ببغداد فرستاد و در اين وقت هنوز نصيرالدين بنيابت وزارت نشسته بود، ميان ايشان در 

 شهاب خيوقي بمحاورت خشونتي رفت و ابن ناقد گفتند صاحب مخزن خليفه رعايت جان

دار را بمازندران فرستاد آه ميگويند فرزند  آرد، و در اين سال سلطان عالم نجيب قّصه يم

نهادند، نجيب بيامد و بديد و  مرا ناپديد آردند بدشمني من، و از اين جنس بهتانها بشاه مي

بازگشت و معلوم گردانيد آه دروغ و محال ميگويند، و سلطان بسالمت با خوارزم رفت و 

الدين  ا قدزخان مصاف داد و حشم را چشم زخم رسيد، با خوارزم آمد و قطبدر آن سال ب

ملك خان را از مرو بعراق فرستاد و شاه اردشير بمقام پريم بود بارمغاني مصاف قدز آافر 

 در شكم خويش ی آافرك را تب آمد آاردی با زن و بّچه بمازندران آوردند، روز)230(را

 خان بعراق شد، فتنه آراميده بود، بازگشت، شاه الدين زد و بدوزخ شد، آن سال قطب

اردشير بجهت او بدامغان بسيار تحف و هدايا فرستاد و با او عهد رفت آه پيش سلطان آار 

او بسازد و با مرو شد و شاه رسولي پيش او فرستاد، هنوز رسول آنجا بود آه او با رحمت 

 سلطان یيدالعصر شهنشاه غاز شد و سلطان شهيد خداوند عالم اسكندر العهد جمشیخدا

العالمين را بولّي عهد پديد آرد و او در تيمار داشت و  الّسالطين المخصوص بعناية رب

 آن نتوان بود تا اتابك بوبكر بعراق آمد و یشفقت بر احوال اردشير شاه بغايتي بود آه ورا

كر جمع آرد و با مياجق مصاف داد و او را بشكست و باز باّران شد، ديگر بار مياجق لش

 ميشد بحشم ميداد، شش هزار مرد شمشير زن عرض داد و  حاصلهر مال آه بعراق

                                                 
 .آافري بين: بقدر آافوي بير، در الف در : تصحيح قياسي. 230
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بحضرت مال نفرستاد و در سلطان شهيد پنهاني عاصي شد و پيش شاه اردشير معتمدان 

 نان آندآوه، و در اين ی عهد و موافقت و قصران بدو بازگذاشت برایخويش فرستاد برا

 سنجر شاه بن یف خراساني عرض داشت آه بنيشابور مردم براالّشر سال سلطان را آريم

طغانشاه بيعت ميگيرند و شاه اردشير بجهت او زهر فرستاد تا او را زهر دهند، و بدين 

حوالت چند آس را بخوارزم هالك آردند و سنجرشاه را بهردو چشم ميل آشيد و بهمان 

رود با او بخوارزم بودند هر دو بمرد و عزالدين حسين آيا بن وستامير و حسن نقيب زبر

را بگرفتند و بند برنهادند و عزالدين حسين آيا در بند فرمان يافت و سلطان لشكر آشيد، 

بپيروزآوه آمد، و اصفهبد بوالقاسم پريم آوتوال قلعه پيروزآوه بود و اصفهبد حسن گور 

ا هم در قلعه بودند، الدين برسق ُمقطع ويمه و شامرز جعفر اسفهساالر دماوند و قطب بن ابي

آنكه جنگي بود بفرستادند و از  چون سلطان عالم بموضع خندا خيمه زد اين جماعت بي

سلطان درخواست جامگي و اقطاع آرده و قلعه باز سپردند، سلطان از آنجا آوچ آرد 

، شاه او را از شباني بمرتبه ی بود آه شباني آردیبپايان استوناوند شد، علكا گفتند مرد

يده بود آه دختر علكا را بدو داده و سرشباني گوسفندان خاّص دنبل بدو سپرده و رسان

 ديگر هم بوديعت او را داده بودند با جمله یمعارف طبرستان اسبان و اشتران چهارپا

 شاه و ودايع مردم، پيش سلطان شد و سر خيلي اسفاهيان هبله رود بدو سپرد و یچهارپا

عه را منجنيقها برنهاد تا بقهر بستد و ترآي آغوش نام آنجا آوچ آرد بپايان فلول شد و قل

پديد آرد و مياجق بخدمت سلطان آمد و بخالف شاه اردشير هيچ آفريده را معلوم نبود آه 

او عصيان در دل دارد تا شاه پسْر وليعهد خويش را بخدمت سلطان فرستاد و در اين 

ان بيعت آرده بود و بيستون بن ناماور  گذشته زرميوند مانيوند با جمله مردم رويیسالها

نام را آه گفتند تعّلق خويشي دارد با استندار او از خمول ذآر و خساست نفس و فرومايگي 

قدر بمنزلتي بود آه شاه اردشير او را نشناخت و اسفهسّالران آمل يك نيمه ديه تا تنكا او را 

 بداشتند، برگرفتند و عصيان آرده و محّلي و نااهلي او ديهي ارزاني بنان داده بودند از بي

 یگر را آه عامل شاه بود و اديب پسر جستان را آه او را از ر بناتل حسن حاجي باج

بخدمت اصفهبد آورده بودند گردن بزدند و بديلمان و آن ناحيت و پادشاه علي را آه برادر 

ويان زمين بغدر  مردانه و مبارز و نايب شاه بود بریزاده ارجاسف و خورشيد بود و مرد

و فتك بزوبين آشته و بيك روز جمله اهل رويان بكجو رسيده و بيستون را بپادشاهي 
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نشانده تا شاه را بچالوس اين خبر آوردند، بلشكر جمع آردن مشغول شد، خبر رسيد آه 

آيسنقر نام امير گريخت و بطمع واليت دامغان پيش سلطان شد، خود در راه نيشابور 

اه با لشكر فراوان برويان آمد و هر آفريده را آه در آن واليت بود گردن فرمان يافت و ش

ميفرمود زد، زرميوند و بيستون با دالور شدند، حشم مازندران آنجا درون شدند و زن و 

فرزند زرميوند را بغارت آورده و او با دو سر آس در بيشه گريخت و هم در آن بيشه 

 ی رضای واليت ملحد شد بخرقان، ملحد او را برابحسرت ناداني خود بمرد و بيستون با

شاه اردشير نگذاشت پيش او شود فرمود تا با شاه تقرير آنند آه جرجان بملحد دهد تا او را 

سر بر فرمايد گرفت، شاه گفت در همه جهان او چه سگ باشد آه من بخون ريختن مثل او 

بر عصيان داشت، آن جماعت آه مجهول التفاوت آنم يا آلوخي بملحد دهم، او را بدبختي 

دار بودند از دست من واليت نتوانستند خورد،  او بنده ايشان بود با قرب هزار سال آه خانه

او را چه محل باشد آه زنده بود ِاّما آشته، چون ملحد جواب شنيد او را پنهان بواليت 

 آمد تا یته راخويش ميداشت تا ميان شاه و خداوند عالم سلطان خالف ظاهر شد او با آال

 آرد را بهبله رود پديد آرد و یها گرفت و علكا اتفاق افتاد آه چون فيروزآوه و فلول

آوتوال استوناوند اصفهبد شيرزاد گرمابه رود بود، علكا بشب مردمان آوهستان را آه 

شو گويند بواليت ايشان برد و قلعه بدزديد با جمله مردم دماوند و رشته رود و فهرا،  آمره

 آردان بر او جمع شدند و اصفهبد بادوسبان لفور آه نقيب سّالر شاه بود و اهل شالب آه و

مقّدم ايشان را شهردار و ميردوجين گفتند و شير بمكوت اجور رود و امير شهريار 

 یالملوك رستم آه شاه غاز آله و بيشتر معارف با اصفهبد شمس الدوله و اصفهبد پوره سابق

ن شاه بود بيعت آردند برخالف پدر، شهردار و ميردوجين و خواندند و پسر مياني

شيربمكوت گفتند ما را اجازت دهد تا پدر را بقصر بزوبين زنيم بكشيم آه ايشان نوبتي 

آله گفت آه سي ترك را  بودند، بوقت و ناوقت شاه را حجاب نبود از ايشان و اصفهبد پوره

 ديلمان شود و اصفهبد بادوسپان گفت آه سوگند دهد تا پدر را از آمل بيرون آنيم آه با

 اسب خويش ميشوم تا ما ترا یها  خواهي آه بكنار گلهیمصلحت آنست آه از پدر دستور

گوييم لشكر آمد، پدر او را با قعله ميفرستد، چون درون شويم آيا لشكر , يمبقلعه دارا بر

يم هم حشم، بعافيت  دارجفيروز را آه آوتوال هست گردن بزنيم و قلعه بستانيم، هم گن

فردا اين آار را   و انديشه بقرار است، وعده نهاد آه پسیالملوك گفت اين را بنشينيم، شمس
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الملوك پيشين روز بيامد و از پدر اجازت خواست بمقام آمل آه بامداد  باشيم، اصفهبد شمس

ِ پسر   از آن خويش باز بينم، پدر اجازت داد، تا نماز ديگر نوبتيي دویها بميله ميشوم گله

 ی و اصفهبد علي سنگور نام آمدند و خلوت خواسته و گفتند پسر تو دستور)231(اردشير تاتا

خواست آه برود، احوال او بر اين جملتست و چنانكه نبشتيم همه او را بگفتند و نوبتيي 

ديگر آه پسر رستم يزداني گويند هم در ساعت پيش اصفهبد رستم آمد و گفت اردشير تاتا 

فهبد علي هر دو با پدر خلوت ميكنند باحوال تو، رستم در حال و ساعت بر اسب و اص

 آه پادشاه عليك گفتند و اين جماعت آه با او در بيعت ینشست با دو وشاق و مادر پدر

بودند بعضي بگريختند، چون پدر از قصر رودبار آمل بشهر فرستاد گفتند پسر با شكار 

ادوسپان لفور را بگرفت و بند نهاد و جمله حشم و رفت، در حال اصفهبد بهاءالدين ب

ون بكنار دريا او را بگرفتند و بمقام اريان آالده  غالمان را بطلب پسر بفرستاد تا با دزه

گونه باز پرسيد آه با تو در بيعت چند آس بودند، همه را نسخت  آورده، اصفهبد از او همه

ا بچوب بكشتند و اصفهبد بهاءالدين آرد و پيش پدر فرستاد، آن شب مادر برادر او ر

بادوسپان را بفرمود آويخت و پسر را بند نهاده با قلعه دارا فرستاد و مهتر پسر 

 خصومت اصفهبد باستراباد یالملوك با حشم باصفهان بود وصوتاش را سلطان برا شرف

رسيد، الدين آبود جامه و آبك ترك را تا اين خبر عصيان پسر بجوانب  گذاشته بود و رآن

 آرد از جانب الرجان بآمل ی آمد و آغوش و علكایصوتاش از آن جانب استراباد بسار

آمدند، جمله مردم آمل از حشم و حواشي و رعّيت پيش ايشان شدند و پادشاه علي با آياباد 

گفتند از تخمه نايب شاه بود برويان و الب سنقر سنبلي گفتند با سيصد نفر غالم بكجو 

، یها برويان بردند با دويست سر استر خاّص شاه آه هر سال ذخيره قلعهنشسته بودند و 

هر دو ترك و پادشاه علي با جمله خيل و استران پيش آغوش آمدند و آغوش را ديدند و 

معارف رويان با ايشان بودند تا آغوش برخاست از آمل و بديه دوگاه آمد آه بسر شاه 

] و گفت[ادند در حال برنشست و پيش باز آمد  بود آه شاه را خبر دیميشوم، نماز ديگر

فرمان من بآمل فرو نتواني نشست، ترك گفت پس مرا بيرون آند بشمشير تا بروم،  بي

عهد در خوارزمست، صبر  اصفهبد با معارف طبرستان مشورت آرد همه گفتند پسْر ولي

                                                 
 .شاتا: ب. 231
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 با موضع بايد آرد، اصفهبد التفات بدين سخن و مشورت نكرد و بآمل شد، حشم سلطان

ليكاني شدند، اصفهبد بقصر قرا آالده فرو آمد و فرمود آه برويد ايشان را بشمشير با پيش 

خدمت من آوريد ِاّما آواره آنيد، لشكر آنجا شدند مردم رويان از بيم سياست شاه جمله خود 

 یگريخته بودند، حشم خوارزم را بعضي گرفتند و بعضي آشته و قالجه پياده با استندار

تاد، بيستون او را در آشتي نهاد با تني چند ديگر خوارزمي آه با او بودند بآبسكون اف

 فرستاد و بسيار خلق را یفرستاد، و شاه مدتي با آمل بماند و لشكر بكوه و دشت استندار

 شد و بعد از آن چون حشم بآمل رسيدند یبفرمود آشت و بيستون گريخته با آالته را

الدوله را بالرجان فرستاد و آيكاوس نام  د و امير رستم سابقپادشاه گرشاسف بن خورشي

اسفاهيي بود بيني بريده، جماعتي از آردان الرجان و اسفاهي بر او جمع شده بودند، او را 

بديه نوا بگرفتند و گردن زده و بفلول شدند، قلعه فلول طغان نام ترآي داشت فرا گرفتند و 

 سلطان بود با آمل آورده، شاه اردشير قصبه ارزاناباد او را با زن و فرزند آغوش آه نايب

الملوك حسن را سلطان با پيش پدر  باقطاع ايشان را داد و بعد ماهي چند اصفهبد شرف

فرستاد و دختر را بخوارزم باز گرفت و شاه التفات نفرمود بدختر باز خواستن، تا مدتي بر 

 ارآلي را بشكست و قلعه استو ناوند با اين برآمد و اتابك ابوبكر بن محمد بعراق رسيد و

 پسر علي الرجاني در خدمت او بود قلعه بدو داد، و در اين )232(اتابك افتاد و شرالتولي آاو

خبر   خبر وفات سلطان سعيد بحّد شارستانه بارآلي رسيد بدماوند، شاه از اين بي)233(سال

ن بعضي بطاعت آمدند و بود، ارآلي با خوارزم شد و شاه بكجو بود و مردم رويان زمي

بيستون پناه بملحدان آرد و جمله واليت باقطاع داد و خواست آه آن سال آنجا بماند، خبر 

 یوفات سلطان سعيد اناراهللا برهانه حقيقت شد، از آجو بيك روز بآمل آمد و از آمل بسار

ه عاصي  بتميشه و بانزان، پادشاه گرشاسف را بفرستاد جمله مردم انزان را آیو از سار

بودند حشم شاه بگرفت و امير اسباوجين آه عّم لشكر فيروز بن گردآويج بود بر دست 

 گرفتار آمد، وآيل ترك خوارزمي فيروزنام بيرون تميشه شحنه بود، با یقرماج نام امير

 معروف خوارزمشاه لشكر آنجا فرستاد، مصاف یجمله مردم خراسان و سه ديگر از امرا

 خوارزمشاه را بشكستند، وآيل گرفتار آمد و زخمي منكر برداشت، یدادند، حشم شاه امرا

                                                 
 .اين قسمتها را باختصار دارد و سقطات آن در اين قسمتها بسيار استب ، ]؟[الف آذا در . 232
 .596يعني . 233
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 مرد اسير پيش شاه آوردند بتميشه، در )234(لشكر بسيار غنيمت برداشتند و او را با سيصد

حّق او شاه مراعات فرمود و آنيزآان او را با جمله اسباب آه بغارت برده بودند پيش او 

 فرمود برد، زخم یت زخم آند و محّفه ساخته بسارفرستاد و جّراح بر او گماشت تا مداوا

 فرمان يافت و اسيران را پنجاه و بيست و سي و علكا را یبهول منكر و صعب بود، بسار

با حبس فرستاد و اصفهبد باستراباد شد و نصرةالدين آبودجامه بخدمت خداوند سلطان 

عيد رسيد هم رفته بود، سكندر الّثاني رفت بتميشه، وصوتاش نيز چون خبر وفات سلطان س

شاه قلعه بالمن و جهينه از آوتواالن سلطان باز ستد و با تصّرف خويش گرفت و خاّصه و 

الدين نصيرالدوله شهريار را پديد  آوتوال خويش بنشاند و نيز سدن رستاق اصفهبد شرف

در اين  ممالك نبشت محبوسان را آه یها آله را و بجمله قلعه آرد و استراباد اصفهبد پوره

اند بحضرت آورند، جمله را چون برسيدند آزاد آرد و  بيست سي سال در حبس بوده

اصفهبد بهاءالدين شهردار لفور شانزده سال بود آه بقلعه آوزا محبوس بود، از معارف 

 آبير او مانده بود خالص داد و جمله پادشاهي لفور برقرار اول بدو سپرد و یقديم و امرا

فند و ماديان بخشيد و خدمتكاران او هرجا آه بودند حكم رفت آه با او  گاو و گوسیها گله

 اين طرف را ی شاه را مسّلم و مستخلص شد، چون آارهایسپارند، و از حّد گرگان تا ر

نسق و ضبط پديد آمد بازگرديد و برودبست و دونكا آمد و او را عّلت نقرس پديد آمد بود، 

الدوله و امير  ع آرد، امير شكار قراسنقر و سابقآنجا ديگر باره درد گرفت، لشكر جم

 از آن سلطان یشهريار را بدماوند فرستاد تا قلعه پيروزآوه مستخلص آنند، تتق نام امير

الدين لقب، تتق ايشان را در آن واليت نگذاشت، شاه را معلوم شد، بفرمود  آنجا بود و سراج

رشاسف بن خورشيد با امير آخور و امير الدوله رستم و پادشاه گ الدين سابق تا امير سيف

الدين تتق قلعه را گذاشته  شكار لشكر آنجا آشند، چون حشم بپايان قلعه رسيد سراج

 دويست از فصيل بيرون افتاد آه بر حشم شاه زند، لشكر او یبخوارزم شد و تتق با سوار

 بمقام دونكا پيش شاه ها برده، عاقبت اسير آمد، او را بند نهاده را گرد فرو گرفتند و حمله

آوردند، فرمود تا بند بردارند و يرغش ُمقطع مرزاناباد او را بخود قبول آرد، با خانه 

، حشم شاه دو ماه تالدين محمد نام بدست فرو گرف  جمالیخويش برد، قلعه پيروز آوه علو

                                                 
 .ششصد: ب. 234
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  بخدمت آمد و شاه مهريران بایبمحاصره قلعه مشغول بودند تا مستخلص آردند و علو

 بازگشت آلجه گفتند ترآي یمواضع متفّرق او را بنان قرار داد، چون اتابك ابوبكر از ر

 پدر او بود، او را گرفته داشت، از بند بگريخت و لشكر عراق بر او جمع شدند بود آه بندًه

الدين ملك   وصتمازو اميرعلم جمال)235(غمش و منگلي و منكبه و عزالدين قيتبهتچون آي

ر خويشتن قسمت آردند و پيوسته پيش شاه رسوالن فرستادند آه ما بنده و عراق بگرفتند ب

فرمان برداريم و عراق نيز هم ملك تست و از شاه عهد موافقت استدعا آردند، مبذول 

داشت و از طرف عراق شاه را هيچ انديشه نماند، لشكر بيرون تميشه آشيد، چون بديه 

 آبودجامه با هر دو پسر محمد و اسفهسّالر نام الدين ليمسِك سدن رستاق رسيد اصفهبد رآن

بخدمت شاه آمد و آن روز آنجا شراب خوردند و جشن آرده، اصفهبد بپايان قلعه وجا شد و 

عمارت فرمود و از آنجا بخرماب رود رفت، قلعه تيره سنگ را بنياد افگند، نصرةالدين 

در زمان سنجر محمد خّلداهللا آبودجامه از آنكه عّم بخدمت شاه آمد پيش سلطان اعظم اسكن

الدوله تاختن بواليت آبودجامه برد و از همديگر  الدين با اميررستم سابق سلطانه شد، رآن

خيل و حشم و غالم بر مردم آبودجامه افتاد، او را بگرفتند و  دور افتادند، اميررستم تنها بي

يره سنگ تمام ببرد، خاّصه با واليت خويش برده، شاه از آن دلتنگ شد و آنجا بود تا قلعه ت

و آوتوال پديد فرمود و بازگرديد، چون باستراباد رسيد رسوالن خداوند عالم سلطان بني 

 اسكندرالّزمان عّز نصره وزيد قدره رسيد و منشور آورد آه یآدم شهنشاه آشورگشا

پيروزآوه و بيرون تميشه شاه را مسّلم فرموديم و چون شاه بازگرديد باواليت آمد، 

 نام ترآي بود آه بسطام و دامغان بتصّرف او گذاشته بودند و در آن سال آوازه )236(اربرزا

 و صوتاش و )237(اند بحرب سلطان الدين غور بخراسان آمده الدين غور و شهاب بود غياث

آله پيش شاه فرستاد آه مرا ببندگي قبول آند،  اتابك و جمله امرا با نيشابور فرستاده، پوره

شد و جمله حشم را بدامغان پيش او فرستاد، او پسر خويش را بنوا بزارم شاه با زارم 

بخدمت شاه گسيل آرد و مدت بيست روز در ميان حشم شاه بود تا قاضي دامغان پيش او 

 هرگز اينجا نرسي و بيرون نيايي، اربرز از ميان یآمد و او را گفت اگر بمازندران شو

                                                 
 .ها نيست اين جملهب ، در الفآذا در . 235
 .ها نيست اين جملهب ، در الفآذا در . 236
 ).فقط(بخراسان ب السلطان و در  بن...... بخراسان الف تصحيح قياسي، در . 237



    info.tabarestan.www            168 /2 ،جاريخ طبرستانت      
 

حشم شاه بالند آمدند، آنجا لشكرگاه آرده تا خبر لشكر مازندران بگريخت با دامغان شد، 

حاالت اربرز بنيشابور بصوتاش رسيد و شاه با حشم خويش بزير آمده بود، از نيشابور 

 شد، صوتاش ديگر )238(او بگريخت با سراگاه وارهاش بتاختن بدامغان آمد، اربزر ازصوت

د با خوارزم فرستاد، سر او باره تاختن آنجا برد، او را بگرفت با نيشابور شد و بند نها

بگرفتند تا سلطانان غور بيامدند و نيشابور مستخلص آرده و علي شاه را با جمله امرا 

گرفته باغور برده و ملك عالءالدين را آه در آن وقت ضياءالدين لقب بود بنيشابور نشانده 

چنانكه از آمال آدم اسكندرالّزمان بيامد و بقهر نيشابور بستد و  و سلطان عالم مفخر بني

 او سزيد رحمت و بخشايش آرد و همه گرفتگان غور را آزاد آرد و یعقل و جهاندار

 ارزاني داشت و غوريان دون هّمت را شيوه سلطنت و مرّوت یتشريف و نفقات و چهارپا

بياموخت تا آن پادشاهان خجل شدند و پشيمان و ندامت نموده و علي شاه را با تمامي امرا 

لي خدايگاني فرستاده و همچنين خداوند عالم بمرو و سرخس شد و تا در با حضرت اع

هرات تاختن برد و جمله واليت بگرفت، و در اين سال ميان امراي عراق و اتابك سعِد 

پارس خالف افتاد، آكجه لشكر باصفهان برد و از آنجا بشيراز رفت و با اتابك مصاف داد 

 داشت و منگلي را یود و آكجه او را ببرادر و صفدار آيتغمش بیو آن روز لشكر آرا

 از دست ايشان خالص )239(، اتابك سعد در آن مصاف شكسته آمد و جاناجانیبفرزند

يافت، ترآان عراق جمله ممالك او بدست فرو گرفتند و بسيار زّهاد و ابدال را بشيراز 

ين صتماز را آشته و آويخته و فساد و خرابي و نابساماني آرده تا بوقت بازگشت عزالد

غالمي بود آپك نام از او تظّلم آردند پيش آكجه آه در راه مردم را تعّرض رسانيد و 

غارت آرد، فرمود آه بر سر راه بر دار آنند، آيتغمش و منكبه شفاعت آردند، با ايشان 

الحاح و لجاج آرد و بعد از آن فرمود تا خالص دهند، امرا جمله بيعت آردند آه آكجه را 

 آمد ی چون باصفهان رسيدند از او جدا شدند، او از ايشان بترسيد، بگريخت با ربكشند،

 آمدند، امير اوزبك بن اتابك محمد با او بود مصاف دادند، منگلي بقلب یايشان بدنبال او بر

او آمد و او را بگرفت آيتغمش وصتماز و منكبه پيش او آمدند، منگلي خواست آه نگذارد 

 او زد آه از هم جدا آرد، آيتغمش سر بر فرمود گرفت و یر بروآه بكشند صتماز شمشي

                                                 
 .سراآال: ب. 238
 .اين جمله را نداردب ، ]؟[الف آذا در . 239
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 خدمت و بندگي تو آشتيم او را و اتابك ابوبكر را ی آمدند آه ما همه بنده توييم و برایبر

باز نمودند، اتابك بجهت ايشان تشريف فرستاد و استمالت، و بدانچه آرده بودند رضا داد 

بپادشاهي عراق بنشست و خطبه سلطنت بجمله  گريخته بود و آيتغمش یآه آكجه از و

األمراء و پيش  عراق بنام اتابك ابوبكر آردند و اوزبك را ملك ميخواندند و آيتغمش را ملك

شاه اردشير رسول فرستادند بموافقت، شاه گفت قلعه استوناوند ملك منست با من سپارند، 

ا را رضاست، اصفهبد با گفتند اين ساعت حول و قّوت تو بيشتر است تو بازگير آه م

ايشان قرار نهاد و لشكر بپايان قلعه استوناوند فرستاد و محاصره فرمود تا عاقبت بر آن 

قرار افتاد آه بعوض استوناوند قلعه فلول بأسفارنگيج بن علي الرجاني دهد و قلعه 

رجاني الدوله بن علي ال استوناوند را اصفهبد آوتوالي خاّصه فرستاد و بعد يك ماه آه شرف

بفلول بنشست اصفهبد ميله او را باقطاع ارزاني داشت و فرزندان را با ميله فرستاد، قلعه 

فلول ببندگان شاه سپرد و او مالزم خدمت بود پيوسته، و شاه در حّق او شفقتها ميفرمود، و 

در اين سال آه استوناوند گرفته بود شاه اردشير باپريم آمد، رئيس دهستان عالءالدين بن 

الملوك  شمس. الدين پناه بخدمت شاه آرد و او را امان داد و در حّق او شفقتها فرمود زين

رستم بن اردشير از پريم اجازت خواست آه بديه باغك ميشوم تا طويله اسبان خويش ببينم 

الملوك و آهتر قارن هر دو در خدمت پدر بودند، شاه او را اجازت داد  و برادر مهتر شرف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )240(ك آمد و با امرب پنجاه هزاراز آنجا بباغ

چون .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مرد و خداوند بسوبرني رسيد خداوند عالم الّسالطين اسكندر جهان گير مقدم او عزيز ش

جهان اعظم ِترآان پادشاه اسالم خّلداهللا ملكها در حّق او از پناه دادن و جاه و منزلت تعيين 

الدين غور  فرمودن و مستظهر گردانيدن بشفقت هيچ باقي نگذاشت، و در اين تاريخ غياث

فتم الدين غزنين بخوارزم آمد و رسوالن بمازندران فرستاد آه من ر فرو رفته بود و شهاب

بخوارزم، شاه اردشير در حّق رسوالن او هر تكّلفي آه در جهان ممكن بود بفرمود و 

اهللا رايته و نصرألويته بمقام  خطبه و سّكه بنام او آرد تا خداوند عالم سلطان الّسالطين اعلي

                                                 
 .اين قسمتها را نداردب قدر يك سطر سفيد است، و در اينجا نسخه بالف آذا در . 240
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 بشش فرسنگي خوارزم مصاف داد و ميان هر دو لشكر جيحون حايل بود و )241(نوزوار

الدين غزنين را معلوم شد آه خطا انديشه آرد   يكديگر بنشستند، شهابی در رویمدتي رو

و ناصواب بود تدبير او، خداوند عالم پادشاه بني آدم هر شب و هر روز و ساعت بدان 

 اند خود رفت، )243(الدين غزنين شكسته شد و سلطان در حصار  شهاب)242(...............

د مسلماني انداخته ن آه خطا اگر او را بگيرسلطان الّسالطين سمرقند عثمان نام دانست

 سود ندارد و اگر ترا اين ی و غمریشود، بأند خود رفت و گفت آار افتاد و پلنگ جوهر

ها جهت  جماعت بگيرند ما و جمله مسلمانان ذليل شويم صالح آنست آه پيكي دو و تحفه

، یو بسالمت بيرون شوطينگو بفرستي تا من او را بحيله از پايان حصار بردارم چنانكه ت

 آه هرگز اميد نبود برآمد یالدين رضا داد، سلطان الّسالطين طينگو را گفت ترا آار شهاب

، پيالن و مال از او بستان یو اين مرد از خوارزم شكسته بتو رسيد و اگرنه تو مرد او نبود

و آن و بسالمت برو آه از جوانب حاًال فحال و ساعت تا ساعت لشكر او برسند، طينگ

الدين بهرات شد فرستاد براه سيحه رود آنجا   بماوراالّنهر نهاد و شهابیسخن بشنيد و رو

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )244(شدند و بغارت

 بعد از او الملوك، و مهتر پسر شرف: و شاه اردشير را سه پسر بودند. . . . . . [

الملوك رستم و آهتر پسر قارن، در تاريخ اثني و سّتمايه هجرّيه شاه اردشير فرمان  شمس

الملوك رستم در قلعه دارا محبوس  الملوك هم در عقب پدر برفت و شمس حّق يافت و شرف

 .بود

 الملوك رستم بن شاه اردشير  پادشاهي شمس)245(
 

الملوك  رن بقلعه دارا رفتند و اصفهبد شمسالدوله قا اآابر و اعيان طبرستان با رآن

ده با رودبار هج آمدند و از آنجا با منگول و يرستم را نثار آرده، و هم در آن روز باز گرد
                                                 

 .نورآباد: بنوزآباد، در الف تصحيح قياسي، در . 241
 .اين قسمتها را نداردب اين موضع سفيد است و الف در . 242
 .آمده» حساب«آه تنها همان اين قسمتها را دارد الف تصحيح قياسي، در . 243
 .هستب  قالب فقط در مقداري افتاده قسمت بين دوالف از اينجا از . 244
افتاده ب و الف  تا اينجا از جميع نسخ تاريخ طبرستان بغير از 145 صفحه 11از سطر . 245

قسمت بين دو قالب . چنانكه اشاره آرديم از سه سطر قبل از شروع عنوان را نداردالف ولي 
 . هم هستالملوك باشد در ساير نسخ و قسمتي از آن آه از ابتداي پادشاهي شمسب بتمامي در 
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آمل شدند، منّجمان گفتند آه در اين مدت پنج روز را بر تخت نشستن روز نيك نيست، 

ملوك عجم هفت روز  منّجمان بر تخت نشست و بر رسم و طريق ینشنود و برخالف رأ

مجلس نشاط بود و عيش و عشرت و نثار و زرافشاني، اصفهبدان و باوندان و امراء و 

 بدرگاه نهادند و مراسم تهنيت بانجام رسانيدند، هشتم روز بر تخت یاعيان از سرحّدها رو

سلطنت برآمد و آمر بربست و آاله بر سر نهاد و اصول و اعيان و امراء و بزرگان هر 

 و اصفهبدان را خلعت داد و از عزا بيرون ء آه بودند بداشت و جمله امرای بر آارآس را

آورد و بهر طرفي از اطراف نايبان بفرستاد و از سلطان الّسالطين عالم رسول آمد 

 .بتعزيت پدر و تهنيت مملكت

 

 آراهيت قارن با اصفهبد
 

الملوك آه  ث شرفالدوله قارن را آه برادر آهتر بود با اصفهبد بسبب ميرا رآن

 چند بعليشاه آه یالدوله باسلطان پيوست، سلطان لشكر مهتر برادر بود خالف افتاد، رآن

دامغان و بسطام داشت داد و فرمود آه اول با اصفهبد بلطف و نصيحت بگويد ميراث 

الملوك ببرادر بگذارد و اگر نصيحت نشنود بخشونت با او بگويد، و مثال فرمود آه  شرف

 و گرگان مدد دهند، عليشاه از راه فيروزآوه بالرجان آمد، برودبار هج خيمه ی ریامرا

داد و بازپس آمدند و زن برادر علي شاه براه ) ؟(بمازندران بهمن ] ............ زد و بنشست

 و مردم شالب بر سر راه آمدند و او را )247(................... نهاد آه آنجا ی رو)246(منگول

الدوله  و آشته، علي شاه از ماتم او دلتنگ شد، معارفي آه با اصفهبد رآنبا جمله خيل ا

بودند گفتند ما از آن بيفتاديم آه بيرون توانيم شد، بضرورت پيش برادر آس بايد فرستاد و 

با او عهد موافقت فرمود، گفت آنچه صالح دانند فرمايند، عالءالدوله و شهاب دبير هر دو 

الدوله و خويشتن عهد آرده و قرار نهاده آه  آمدند و بجهت رآنالملوك  برسالت پيش شمس

الملوك بود بعهد پدر با آنچه او در قديم داشت او را مسّلم باشد و هر آلت  آنچه واليت شرف

پادشاهي و غالمان دون سرايي آه با او ماندند بدو بگذارد و وّلي عهد خويش آند، چون 
                                                 

 .منگلي: الفدر . 246
 .سفيد است و ساير نسخ اين قسمت را ندارندالف جاي اين قسمت در . 247
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 همه آنجا باشيد بقلعه تا آن وقت آه عليشاه بيرون اين جمله برفت فرمود آه برادر و شما

شود، برادر از قلعه بزير آمد و علي شاه تمّني آرد از اصفهبد آه خواهر را بحكم من بايي 

الدوله در قلعه بودند حباله شرعي  آرد، اصفهبد از او قبول آرد و بحكم آنكه خواهر با رآن

 علي شاه را پيشكش فرستاد و بازگردانيد و تا ها از قلعه آوزا بياورد، نرفت و بسيار تحفه

الدوله از قلعه بزير آمده بود و پادشاه  بحّد تريجه تشييع آرد و با هج رودبار آمد و رآن

الدوله بخدمت او  الملوك در قلعه شده، فرمود تا برادر رآن افراسياب اشرب بكوتوالي شمس

ديگر را از پشت اسب در آنار گرفتند آيد و استقبال آرد تا منگول، و چون برادر رسيد يك

و با منزل آمده و با فردا اصفهبد با قلعه دارا شد و اعّزه و همزاد و خويشاوندان را ديد، 

 .بديدن او جمله شادان شدند و بخروار زر نثار او آردند
 گفتند يكي بود بعهد ملك سعيد اردشير شاه پيش از آن آه ی موسوی علو)248(

ايل ارسالن بسلطنت نشست از خوارزم گريخته پناه بخدمت او آرده سلطان سعيد تكش بن 

بود و مدت بيست سال بطبرستان مانده و مقام ساخته و متأهل شده و هميشه شرير و فّتان و 

بد فعل و مجهول بود و بويمه شاه اردشير بدين سبب او را گرفته بود و مالشها داده و بقلعه 

الملوك در پدر عصيان آرد  شتن روا نداشت تا چون شمس بود آیفرستاده و بحكم آنكه علو

و صوتاش بآمل آمد، او بگريخت بصوتاش پيوست و از آنجا بخدمت سلطان الّسالطين 

 یرسيد و وزارت عليشاه او را تفويض آردند و چون بمقام هج آمد در خدمت او علو

مازندران بپادشاهي  نيز بيامد و او را بر آن داشت آه اصفهبد را بگيرد و بملك یموسو

شاه آنچه او گفت  تر و بسيار خيرتر واليت در همه جهان نيست، علي بنشيند آه از اين نفيس

 طمع ی چند برای روزی موسوینشنيد، اما با اصفهبد ظاهر نكرد، چون او بازگشت علو

 خواهد یشاه بقول او آار بخدمت اصفهبد فرو ايستاد و توّقف آرد، چون نوميد شد آه علي

آرد اصفهبد را بر مخالفت عليشاه داشت و از در نصيحت درآمد و بسياري از هر نوع 

گفت تا اصفهبد آنچه او تقرير آرده بود جمله بر درجي نبشت و پيش عليشاه فرستاد بكالر 

خوشي، چون سيد آنجا رسيد عليشاه درج بر او   را نيز بازگردانيد بدلیو سيد موسو

 او آورد و سر او برگرفت پيش اصفهبد فرستاد و یرو او با یها عرض آرد و گفته

                                                 
قّصه اين موسوي علوي قبل از حكايت سازش اصفهبد با عليشاه الف در ساير نسخ بغير از . 248

 . آمده172 صفحه 10در سطر » عليشاه از ماتم او دلتنگ شد«يعني بعد از جمله 
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 عليشاه آرده بود درگرفتن و آشتن اصفهبد هم پيش اصفهبد ی را آه از اول برایتقرير

 آن نتواند یفرستاد و ميان ايشان بدين سبب اعتماد زيادت شد و اتحاد بجايي رسيد آه ورا

ويختند اما فرزندان او را گرفته  برودبار هج بميان بازار لشكر بيای موسویبود، سر علو

با قلعه آهرود فرستادند و تا مدتي انجا محبوس بودند عاقبت حسين با رضا شفاعت آرد، 

 )249(.خالص فرمود

الدوله را مالحده بغدر بكشتند و مالحده در  از اين تاريخ بسي برنيامد آه رآن[

ا فرزند معلوم نبود و الملوك ر اطراف دستبرديها نمودند و تغّلب ظاهر ساختند و شمس

الملوك  خواهر خود را باصفهبد شهريار بن آينخواز بن رستم بن دارا بن شهريار آه اب

الملوك پسري متولد شد آه آينخواز نام داشت و ملك  است داده بود و از اين خواهر شمس

هبد الدوله اردشير بن آينخواز از او متولد شد و شاه اردشير بن الحسن و اصف معّظم حسام

الدوله شهريار در عهد سلطان ملكشاه بود و  حسام)250(آينخواز عّم پسران يكديگرند، 

 :ملكشاه هميشه پيش او پدر نوشتي، رافعي شاعر گويد

  بـاور اآنون نامه سلطـان نگریگر ندار هم ملك خواند هم پدرسلطان عصرش در جهان

ر قـارن سـرخاب را شهــريـا بر جهــان و بـر بـزرگـان جهـان تـا روز حشــر

 فرمان فگر

 :و جايي ديگر همو گويد

      خواند پدر از فخر ترا خسرو عالم داند ملك از قدر ترا داور گيتي

و در اين تاريخ سلطان الّسالطين عالءالدين محمد خوارزمشاه را بسبب وهني و 

واليتي چند  آه در ملوك باوند راه يافته بود دست تغّلب ظاهر شده بود و قالع و یقصور

آه بيرون تميشه بود گرفته و آسان خود نشانده و در اين اثنا ابورضا حسين بن محمد بن 

 بدان شنيعي روا داشت و آفران نعمت آرده پشت بر ی غدری المامطيریالّرضا العلو ابي

 منعم و مخدوم خويش آرد؛ در چهارم شّوال سنه سّت و سّتمايه با نصيرالدوله یحقوق اياد

 آرد و بغدر او را شهيد گردانيد و از شهادت او نقصان یملوك غدر و ناجوانمردال شمس
                                                 

همين جا ختم ميشود فقط در صفحه آخر آن سه رباعي و تاريخ آتابت نسخه بالف نسخه . 249
 .هست آه در جاي خود نقل خواهد شد

از اينجا تا آخر شعر ثاني بهيچوجه بمطلب ما نحن فيه ارتباط ندارد و معلوم نشد بچه علت . 250
 .در اينجا گنجانده شده
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 بسلطان محمد خوارزمشاه نهادند یآلي در واليت راه يافت و امراء و اعيان مازندران رو

 ...])251( بادا ميرسانيدندینمودند و سال بسال مقّرر و بناچار مطاوعت مي

   
 ]آذا[تالب او غرقه چومن سوخته باد لب   بـاد آتـش ز نهـاد گيتي افـروختـه)252(

 چشـم و دل مــن دريــده و دوختــه بــاد  خســرو اردشـيــر گـر شـاد شـوم بي

 و لـه ايضًا 

 سود عيش و نه ازعمر نه راحتست و نه  تـا بـاد فـنـا تـرا شــه از مـن بـربـود

 جــدار تــو خــاك بسـودتــا تــارك تـا  پـر آتــش و آب شــد دل و ديـده مـن

 و لـه ايضًا 

         خـود را و مـرا بخاك غم بسپرده  عالم بردهی مرگ تو آب رویا

         تو مرده و من نه مرده و نه زنده ی بــود يقينـم آـه ببينـم روزیآـ

بحمداهللا الملك الّديان و حسن توفيق خالق ] آذا[تّم من مجموع تواريخ مازندران 

عليه ] آذا[ في ثالث شهر ربيع االول سنة ثمان و سبعين و تسعمايه من هجرة الّنبوّية المّنان

 .الّصلوة والّتحّيه

 

 )253(978سنه 

 
 
 

                                                 
نيست الف ايم چنانكه اشاره شد در  قسمت بين دو قالب آه ما آنرا بحروف ريزتر چاپ آرده. 251

 در ساير 750و اين قسمت آه با دنباله آن در ذآر وقايع عهد مغول و احوال مازندران تا حدود 
نسخ هست ظاهرًا الحاقي است و جزء اعظم آن عينًا از تاريخ رويان اولياءاهللا آملي برداشته شده 

 يعني در حيات 606ار آل باوند آه در قسمت بين دو قالب را براي آن نقل آرديم آه خاتمه آ
 .مؤلف اين تاريخ صورت گرفته معلوم باشد

هست و معلوم ميشود آه قبل از الف اين سه رباعي آه در مرثيه شاه اردشير است فقط در . 252
 .آنها مطالبي افتاده

، ايم آمده اين سه رباعي و جمله خاتمه نسخه بشرحي آه نقل آردهالف در صفحه آخر نسخه . 253
هاي ديگر بشرحيكه گذشت دنباله مطلب را بقلم آسي يا آسانيكه ذيل تاريخ بهاءالدين محمد  نسخه

اند متصل بمطالب سابقه دارند، برای شرح آنها بمقدمه قسم دوم   آشانده750آاتب را تا حدود 
 .رجوع شود
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