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 55-27، ص 89یازدهم، بهار و تابستان  ، شمارهسال ششم ن اسالمی،تاریخ و تمدّ    

   
 2،*،1کتاب التاجییافته از روایتی نو: بویهیان و زیاریان

  
  بیکیدکتر محمدعلی کاظم

   دانشیار دانشگاه تهران                
mabeyki@ut.ac.ir     
 

   چکیده
باره دو سلسله ایرانی آل بویه و آل زیار مأخوذ از تاریخ دودمانی بویهیان مهمی از آگاهی موجود در  بخش

است که  ) .ه 381 ح د( اثر معروف ابو اسحاق الصابی ۀیلمیالد ۀالدولجی فی أخبار کتاب التاموسوم به 
کتاب تلخیصی از . نسخه ای از آن در دست نیست، اما منقوالتی از آن را در آثار متأخرتر می توان یافت

است که در  نیز موجود) .ه 620 ح د( بن عبدالحمید الکرمانی مجدالدین ابوالفتح فضل اهللا به خامه التاجی
این خالصه تا کنون مورد مطالعه قرار . ، آمده استرکَر و لوامع الفِفقَجوامع الِ ، موسوم بهالیمینیشرح او بر 
تلخیص الکرمانی و توضیح محتوای آن،  هر آن است با ارائه متن ویرایش شدمقاله حاضر ب. نگرفته است

نشان می دهد که مشروعیت  کتاب التاجیصه بررسی خال. منشأ درونی سقوط آل بویه را روشن تر سازد
در قبال خاندانش ) .ه 372 د(بویهی  های عضدالدوله قدرتمندترین حاکم حکومت بویهیان و توجیه سیاست

  . مالحظات اصلی در تاریخ دودمانی بودند که صابی مجبور به نوشتن آن شد
  

  .ت بویهیان، زوال بویهیانمشروعیآل بویه، ، کتاب التاجیتواریخ دودمانی،  : هاکلیدواژه
 
  
 

                                                  
  . 15/6/89:؛ تاریخ تصویب 21/5/89 :تاریخ وصول .1
 .تقدیم به جناب آقای سید محمد صادق خرازی به پاس عالقه فراوان او به ارتقای فرهنگی جامعه *

را از اصالحات و پیشنهادهای استاد گرامی جناب آقای دکتر هادی  راتب سپاسگزاری خود نگارنده بدین وسیله م .2
عالم زاده برای ارتقای این مقاله و نیز از همکاری مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی و جناب آقای عنایت اهللا مجیدی 

 .رار داد، ابراز می داردرا در اختیار راقم سطور ق» جستانیان« که مقاله منتشر نشده خود با عنوان 
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 تاریخ و تمدّن اسالمی/ 28

  مقدمه
دور می نماید که ابو شجاع بویه دیلمی به وقت پیوستن به جمع پیروان حسن بن علی الناصر للحق 

آغازین  هاما در سه ده. متی را در سر داشت، برپایی حکو).ه 304د (امام زیدیه و حاکم طبرستان 
ای موسوم به اه ظهور سلسلهعباسی ر سده چهارم هجری، شرایط حاکم بر ایران و ضعف خلفای

اینان با استیال بر بخش . آل بویه را هموار کرد که بنیانگذاران آن پسران ابو شجاع بویه بودند
ای از مناطق غربی، مرکزی و جنوبی ایران و نیز بر عراق، حکومتی مستقل را تشکیل دادند گسترده

این تحول سیاسی در زمانی بود که فرهنگ . دکه دستگاه خالفت عباسیان را تحت نفوذ خود درآور
  .و تمدن اسالمی در شرق مراحل اوج خود را طی می کرد

خاندان حکومتگر  "یک"ن چه از این قدرت نوظهور در قلمرو خالفت شرقی به عنوااگر
باره مناسبات داخلی اما چنین می نماید که اطالعات دردیالمه یاد شده است، / آل بویه موسوم به 

ویه عمالً تحت الشعاع تأکیدات منابع بر روابط عاطفی و نیز شیخوخت میان بانیان این سلسله آل ب
ح (، رکن الدوله ابوعلی حسن بن بویه ).ه 339-280ح (عماد الدوله ابوالحسن علی بن بویه  -

 سوابق هقرار گرفته که نشان - ) .ه 356-303(و معزالدوله ابوالحسین احمد بن بویه ) .ه 284-366
توانست مرهون درک واقع ود، گرچه روابط حسنه سه برادر میپیوند و لزوم تداوم آن در خاندان ب

به . گرایانه از شرایط سیاسی حاکم بر قلمرو جغرافیایی ایران و وجود حکومتهای رقیب نیز باشد
در در واقع . های فرزندانشان نداشتهر حال مناسبات خوب این برادران با هم ربطی به خواست

) .ه 421د (ابن مسکویه . عالئم رقابت داخلی در آل بویه پدیدار شده بود ،دوره همین بنیانگذاران
الدوله برای استیال بر طلبانه  عضدالدوله پسر ارشد رکنگزارشی مشروح را درباره اقدام فرصت

 برآشفتن به گفته او این مشی موجب. قلمرو پسر عمش عزالدوله بختیار، حاکم عراق، آورده است
لدوله گفته نماند که عزانا 1)..ه 364(الدوله و تیرگی مناسباتش با عضدالدوله شده بود و خشم رکن

الدوله حبشی بن معزالدوله در بصره را تجربه کرده بود که تنها با خود پیشتر شورش برادرش سند

                                                  
شرح لشکر کشی عضدالدوله به عراق بـدون اشـاره بـه    ) 142-141گگ (به بعد؛ ابن ظافر  377/ 6ابن مسکویه،  .1

 .تدابیر و حیله های او آورده است
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 29/کتاب التاجیروایتی نو یافته از : بویهیان و زیاریان    
 

چشمی  از همشی دیگر نیز در دست است که گزار 1)..ه 357(توسل به نیروی نظامی خنثی شد 
به گفته ابن ظافر که مأخوذ از ابو اسحاق صابی . پسران رکن الدوله در حیات پدر حکایت دارد

است، فخرالدوله، پسر دوم رکن الدوله، از پذیرش توصیه پدر برای استقبال پیاده از برادر ارشد 
شکوه و خود عضدالدوله خودداری کرده بود، هر چند که به وقت خوشامد گویی، تحت تأثیر 

های آتی بویهیان با از این روی و نیز با توجه به درگیری 2)..ه 365(جالل برادر از اسب فرود آمد 
، گزاف نیست که از 3شدایشان به رقبای خارجی می بردن یکدیگر که گاه موجب توسل و پناه

د، بویژه آن اختالف و رقابت داخلی به عنوان یکی از کاستیهای ذاتی حکومت بویهیان نام برده شو
اری حکومت ایاالت به فرزندان، با هموار کردن راه رقابت آنها با هم، موجبات ذکه سیاست واگ

به سخن دیگر نسل دوم حکام آل بویه جز نسبت و اصل مشترک، . افول آل بویه را فراهم می آورد
های داخلی و یطلبی و درگیرای جلوگیری از جاهوحدتی نداشت؛ این عوامل نیز به تنهایی بر همای

  . نیز ضعف ایشان در برابر رقبای خارجی کافی  نبود
  
  بو اسحاق ابراهیم بن هالل الصابی و تاریخ بویهیانا

ادب موسوم به  آل بویه، به مقدار چشمگیری مرهون مورخین خاندانی اهل علم و هبارآگاهی در
ریخی دودمانی موسوم به  بویژه ابواسحاق ابراهیم بن هالل بن زهرون الصابی، مؤلف تا 4صابی

                                                  
 .141؛ ابن ظافر، گ 285-281/  6ابن مسکویه، . 1

 .أ139ابن ظافر، گ  .2

قبال برادران خود پس از مرگ پدر موجبات پناه بردن برادرش فخرالدوله به به عنوان نمونه سیاست عضدالدوله در  .3
/  6ابـن مسـکویه،   : امیر زیاری قابوس بن وشمگیر و تقاضای کمک این دو از امیر نوح بن منصور سامانی گشت، نک

؛ )کرده است عتبی به گزارش صابی در این زمینه اشاره( 237-235به بعد؛ قس عتبی،   19و روذراوری،   465-466
 .به بعد 99روذراوری،  : به عنوان نمونه نک. برای رقابت و خصومت پسران عضدالدوله پس از مرگ پدر، نک

-295شامل وقـایع   تاریخ طبرینویسنده ذیل .) ه 365د (این مورخین عبارتند از ابوالحسن ثابت بن سنان صابی . 4
نویسنده دنباله تاریخ ثابت بـن سـنان؛   .) ه 448د (صابی  شامۀال؛ ابوالحسین هالل بن ابوعلی المحسّن صاحب .ه 363
 .عیون التواریخنویسنده .) ه 480(ابوالحسن محمد بن هالل صابی  النعمۀ غرس
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 تاریخ و تمدّن اسالمی/ 30

: نک(در گذشت  .ه 381 است که بنا بر اطالعات نو یافته، به سال ۀیلمیالتاجی فی أخبار الدولۀ الد
پایبندی اش : در زندگینامه ابواسحاق الصابی سه موضوع مورد تأکید قرار گرفته است 1).همقال ادامه

الیش در ادب و امعه اسالمی، مقام وبه آیین صابئین در عین احترام به اسالم و هنجارهای جا
ای او به عنوان یک کاتب در تشکیالت دیوانی که حیاتی پر فراز و نشیب را سرانجام زندگی حرفه

. های او در شعر و ادب ارتباط داشتوجه اخیر زندگی ابواسحاق الصابی با توانایی. برایش رقم زد
به عنوان یک کاتب  را هی بود که موجبات اشتغالشابتدا از اطرافیان المهلبی وزیر معزالدوله بویوی 

گاه در همان شهر در خدمت معزالدوله بویهی و سپس آن. در دیوان رسائل بغداد فراهم آورد
جانشینش عزالدوله بختیار بن معزالدوله به کتابت اشتغال داشت تا آن که از سوی عزالدوله به 

  2)..ه 349(ریاست دیوان رسائل منصوب شد 
طلب بویهی در عضد الدوله، حاکم مقتدر و توسعه مناسبات عزالدوله بختیار و پسر عمشسوء  

ها تا بدانجا محتوای گزنده این نامه. مراه بودفارس، با مکتوباتی به خامه ابواسحاق الصابی ه
آزردگی خاطر عضدالدوله را برانگیخت که پس از پیروزی بر بختیار، صابی را نیز زندانی کرد و 

ها مدتی زندان، در نتیجه پا درمیانیاسحاق پس از تحمل اما ابو). .ه 367(م به قتل او داشت تصمی
مĤثر و ": به گفته یاقوت( "مفاخر"از مرگ رهایی یافت و در ازای این عفو مأمور شد که کتابی در 

را در  ابو اسحاق کار تألیف تاریخ دودمانی بویهیان. عضدالدوله و خاندانش تألیف کند) 3"تاریخ
کتاب التاجی فی   - "و تاج الملۀ لۀعضدالدو" - آغاز کرد و آن را به مناسبت لقب عضدالدوله  بند

باره آزادی ابواسحاق پس از اظهارات هالل بن محسّن الصابی دراز  4.نام نهاد ۀیلمیأخبار دولۀ الد
ها پس از پایان چنین برمی آید که تن .ه 371تحمل سه سال و هفت ماه و چهارده روز حبس، در 

                                                  
/ 1(این در حالی است ابن خلکان . در گذشت. ه 380آورده است که گفته می شد صابی پیش از ) 194(ابن ندیم  .1

 .  نوشته اند. ه 384مرگ او را ) 1/131، معجم األدباء( و یاقوت) 106/ 9(، ابن أثیر )53

بـه   2/214؛ ثعـالبی،  34-31روذراوری، : برای مشروح زندگینامه ابواسحاق صابی و نمونه های نظم و نثر او، نک. 2
 .41ش /به بعد 1/130، معجم األدباء؛ یاقوت حموی، 15ش /54-1/52؛ ابن خلکان، 115ش /بعد

 .1/131، األدباءمعجم یاقوت حموی،  .3

 .33روذراوری، . 4
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 31/کتاب التاجیروایتی نو یافته از : بویهیان و زیاریان    
 

 کتاب التاجیمؤید این نکته آخرین منقوالت مستند از  1.تألیف کتاب بود که از زندان رهایی یافت
این درگیری به استمداد فخرالدوله و . در شرح خصومت عضدالدوله با برادرش فخرالدوله است

این  2.شدمنجر  .ه 371متحدش قابوس بن وشمگیر زیاری از امیر نوح بن منصور سامانی در
از بند آزاد  کتاب التاجیپایان تألیف  پس ازتطابق زمانی بدان مفهوم است که ابواسحاق تنها 

  .گشت
  

  تاریخنگاری ابو اسحاق الصابی و بازتاب آن
از منظر تاریخنگاری شیوه کار ابواسحاق الصابی و اعتبار محتوای اثرش موردی جالب توجه 

ردید که تاریخنگاری اسالمی با پشت سر گذاشتن بیش از ویژه آن که در عصری تألیف گهاست، ب
موارد مهمی همانند آن ابعاد برخی از سه قرن تجربه، دستخوش تطور و تحوالتی شده بود که 

 تگاه اجتماعی مورخان را در بر می، اقسام و انگیزه از نگارش آن و نیز خاس"تاریخ"مفهوم 
های سیاسی و اید به یاد داشت که در بستر رقابتپیش از هر چیز ب کتاب التاجی هباردر 3.گرفت

به  5-3های متقارن در سده های حکومت ههای حکومتگر درعصر موسوم به دورتبلیغاتی سلسله
به گفته . اشتدتعلق طبقه دیوانیان  بود که به ادیبیمصنف آن که دیگر آن . آمدتحریر در هرشت

و  "اباطیل"ندن بود، را  که تالشی برای زنده ما جیالتاابومنصور الثعالبی، ابواسحاق خود محتوای 
افزاید که این سخن تا بدانجا خشم همو می). "نمقها و أکاذیب ألفقهاأباطیل أ"(دانست می "اکاذیب"

عضدالدوله را برانگیخت که تنها پا درمیانی موجب تجدید نظر عضدالدوله در تصمیمش برای قتل 
زون آن که مطالب هر بخش اف 4.بار دیگر جان سالم به در برد او گردید و بدین ترتیب الصابی یک

                                                  
 .1/135، معجم األدباءیاقوت حموی، . 1

 .أ11کرمانی گ : ؛ قس237-235عتبی،  . 2

  :ویژه ورود اهل ادب به این عرصه، نکبرای تحول تاریخنگاری اسالمی به. 3
T. Khalidi, Arabic historical thought in the classical period, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1994. 

 .15ش /52/ 1، ابن خلکان، 30-27ابن حسول،  ؛ 115ش /2/287ثعالبی، . 4
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 تاریخ و تمدّن اسالمی/ 32

بدین ترتیب  1.های ابواسحاق پس از حک و اصالح شخص عضدالدوله پاکنویس می شداز نوشته
بی گمان . مطالبی را در بر داشت که برای عضدالدوله نیز خوشایند نبود کتاب التاجینویس پیش

را مقبول  کتاب التاجیهی نمی توانست محتوای نسخه نهایی رفع این کاستی به دلخواه حکمران بوی
رقبای داخلی و خارجی عضدالدوله و همچنین دستگاه خالفت کند که عمالً وابسته به عضد الدوله 

  2.شده بود
های حکومتگر در عصر موسوم به دوران های سیاسی و تبلیغاتی سلسلهدر بستر رقابت

الصابی خیلی زود به اثری  اسحاق، تاریخ دودمانی ابو).ه 5-3های سده(های متقارن حکومت
باید به  کتاب التاجیرسد که نخستین واکنش به محتوای چنین به نظر می. رانگیز تبدیل شدبجنجال

 تاریخاز کتابی تحت عنوان ) .ه 681د (ملک جوینی عطا گذاشته شود، زیراخود بویهیان حساب 
. شده بودنوشته ) .ه 387د (ادر عضدالدوله، فخرالدوله علی یاد کرده است که برای بر و دیلم جیل

با توجه  3.ای از کتاب مذکور در کتابخانه قلعه الموت خبر داده استوی همچنین از وجود نسخه
مناسبات خصمانه عضدالدوله و فخرالدوله از یک سوی، و از سوی دیگر مطالب جانبدارانه 

تاریخ گیل و های عضدالدوله، دور نیست که این  تابواسحاق الصابی در مورد حکومت و سیاس
  4.بوده باشد کتاب التاجیپاسخی به  دیلم
تبار و رقیب آل بویه نسبت به اثر ابواسحاق های ترکدر مورد واکنش وابستگان سلسله 

ادیب و دیوانی معروف ) .ه 427د (محمد بن عبدالجبار العتبی  . تری در دست استاطالعات دقیق
، از دیوانیان مجدالدوله ).ه 450د (ویان و نیز ابوالعالء علی بن حسن بن حسول همدانی عصر غزن

بویهی در ری که پس از پیوستن به سلطان محمود غزنوی، در نهایت به خدمت طغرل بیگ 

                                                  
  .138/ 1، معجم األدباء؛ یاقوت حموی، 34-33روذراوری،  .  1
 .شاید همین ویژگی یکی از دالیل از بین رفتن اثر صابی شده باشد. 2

 .271-3/270جوینی، . 3

؛ 237-235ابن ظـافر؛ عتبـی،    : ز حکومت فخرالدوله و درگیرهای او با عضد الدوله، نکبرای گزارشی یکپارچه ا. 4
 .أ11کرمانی گ : قس
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گیران گفتنی درباره این خرده. صابی را مورد نقد قرار دادند، در آثارخود کتاب 1سلجوقی در آمد
ی کتاب خود را که تاریخ دودمانی غزنویان بود، به خواست سلطان مستعجل غزنوی، است که عتب

از تاریخ مخدومانش آگاه  انبه زبان عربی نوشت تا عرب زبان محمد پسر سلطان محمود، و
یمین  –وی به تقلید از ابواسحاق الصابی، نه تنها اثر خود را بر اساس لقب سلطان محمود  2.شوند

بلکه گفته شده که در نگارش آن نیز از انشای مصنوع او پیروی  3نام نهاد، الیمینیکتاب   -الدولۀ 
در سخنانی  صابی عقب نماند، چنان که نمایی مخدوم هم ازاین، در بزرگ افزون بر 4.کرده بود

از سلطان محمود به عنوان حکمرانی عالم به علوم اسالمی چون تفسیر، فقه و حدیث  اغراق آمیز
صابی برای آل بویه، ابو اسحاق سازی گیری به نسبردهحسول نیز به رغم خابن 5.یاد می کند
تبار سلجوقی، راه او را پی گرفت و به اساطیر پیشینه و مشروعیت برای سلسله ترکجهت خلق 

   6.متوسل شد) ص(ایرانی در مورد اسفندیار و تأویل حدیثی از پیامبر اسالم 
عصر اما در  ؛اختالف نظر وجود داشت التاجیمحتوای  های پیشین در باب گرچه در سده

صابی مایه بحث و گفت م و زیدی مذهب از اثر ابواسحاق ای گمناحاضر ماهیت منقوالت  نویسنده
صابی را به طور مستقیم و بی کم و  حیث که آیا این نویسنده مطالب  و گو بوده است؛ از این

                                                  
 .10ش /637/ 2؛ فصیح خوافی، 753ش /539/ 1؛ رافعی، 112علی بن زید بیهقی، . 1

 .210-209عتبی، . 2

 .ب34-ب32؛ برای شرح کنایه های او، نک کرمانی، گگ207همو،  . 3

آورده است که ) 406- 397/  4چاپ قاهره، ( الدهر ۀیتیمبا استناد به تصریح ثعالبی در   ) p. 942  (باسورث . 4
از آنجا که . خورددر چاپ مذکور کتاب ثعالبی چنین موضوعی به چشم نمی. انشای مصنوع عتبی به تقلید از صابی بود

دبی غیر مصنوع اند، قضاوت درباره صناعات ادبی نقل قول غیر مستقیم و از لحاظ ا کتاب التاجیمانده از مطالب باقی
 کتاب التاجیتصریح می کند که  ابواسحاق صابی در ) 139(در متن اصلی آن ممکن نیست، هرچند که ابن اسفندیار 

 رسائلبه هر روی بعید نیست  که نثر ادبی و فاخر . "لیغ تر عبارتی حکایت کرده استه بب"تاریخ آل بویه را 
ضمناً این نیز واضح است . هم به همان شیوه نوشته شده بود التاجیموجب این مفروض شده باشد که  ابواسحاق صابی

  . ، گزارشی درباره وجود شرحی بر اثر ابواسحاق در دست نیستالیمینیکه بر خالف 

 .556عتبی،  .5

 . به بعد 37ابن حسول،   .6
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به هر روی، مؤلف اخیر به سبب عالئق  1.رگزیده استکاست نقل کرده یا شیوه نقل به مضمون را ب
ها و پرداخته که به فعالیت علویان زیدی مذهب در میان گیل التاجیمذهبی، به نقل بخشی از 

به گفته . ها و نیز حکومت ایشان در ایاالت جنوبی دریای مازندران مربوط می شوددیلمی
   2.است کتاب التاجیول مادلونگ، مطالب این منبع زیدی برگرفته از جزء ا

هایش باید کتابی موفق دانست که مورد اقبال قرار اثر ابواسحاق الصابی را به رغم کاستی
از همین روی مطالب آن را مستقیم و مستند یا غیر مستقیم . گرفت و محتوای آن معتبر شناخته شد

گذشته از  ،یان ایناندر م. توان یافتیری از تاریخنگاران ادوار بعد میدر آثار تعداد چشمگ
الدول نام برد که در تألیف ) .ه 610د (مذهب پیش گفته، باید از ابن ظافر األزدی نویسنده زیدی

برای تألیف فصول مربوط به تاریخ علویان طبرستان، آل زیار و بویژه آل  کتاب التاجیاز المنقطعۀ
 470د (توان به ابوالفضل بیهقی می یزدر میان مورخان فارسی نگار ن3.بویه مستنداً بهره گرفته است

، ).ه7سده ( ، ابن اسفندیار5).ه 520: تألیف( مجمل التواریخ والقصص، نویسنده گمنام 4).ه
اشاره کرد که  7).ه 740د پس از (و حمداهللا مستوفی  6).ه 718د (رشیدالدین فضل اهللا همدانی 

                                                  
1. M.S. Khan,”A Manuscript of an Epitome of al-Şābī’s Kitāb al-Tājī”, Arabica, 
12(1965), pp. 27-44; Idem, “Studies in the Kitāb al-Tājī of al-Şābī”, Arabica, 
18(1971), pp. 151-160 ; W.  Madelung, “Abu Ishāq al-Şābī on the Alids of 
Tabaristān and Gilān”, Journal of Near Eastern Studies, 26(1967), pp.  17-57; Idem, 
“Further notes on al-Şābī’s Kitāb al-Tājī”, Islamic Studies, 9(1970), pp. 91-88.    

من تألیف أبی إسحاق إبراهیم  هبالتاجی فی أخبار الدولۀ الدیلمیکتاب المنتزع من الجزء األول من الکتاب المعروف " .2
از این پس ( 51-7،  1987، بیروت، دیلمان و جیالن فی طبرستان و هالزیدی هأخبار أئم، "بن هالل الکاتب الصابی

 ). کتاب المنتزع

به دست آمده که برخالف سـایر اجـزاء ایـن کتـاب      الدول المنقطعۀتا کنون تنها یک نسخه از بخش اخیر از کتاب  .3
  :منتشر نشده است، برای آگاهی بیشتر در مورد نسخه مذکور و محتوای آن، نک

Madelung, W., "The Identity of Two Yemente Historical Manuscripts," Journal of 
Near Eastern Studies, 32(1973), pp. 175-180.    

 .194،380بیهقی، ابوالفضل، .4

 .388، مجمل التواریخ. 5

 .129همدانی، . 6

 .409مستوفی، . 7
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ایشان به اثر صابی  هلی برای دسترسی همچند که دلیاند، هررا نقل کرده کتاب التاجیمستنداتی از 
در کنار اینان باید به نویسندگانی اشاره شود که در تألیف آثار خود بدون ذکر  .در دست نیست

ی جای دارد که ب) .ه 421د (در صدر این دسته ابن مسکویه . بهره گرفته اند کتاب التاجیمنبع از 
 1.رای تألیف تاریخ آل بویه استفاده کرده استاز اثر ابواسحاق الصابی ب تجارب األممگمان در 

صابی، ن بر فراهم آوردن موجبات رهایی ، با همه کاستی هایش، افزوکتاب التاجیبدین ترتیب 
بخش برای مورخان ادوار بعد، بویژه نویسندگان تواریخ دودمانی شد که الگو و اثری الهاممنبع، 

آن که شهرت ادبی ابواسحاق و نیز اهمیت جایگاه  عمدتاً از ادبای شاغل در دواوین بودند، خاصه
  باشد   کتاب التاجیتوانست مروّج ن در تاریخ اسالم و ایران خود میبویهیا

  
  کتاب التاجیمجدالدین الکرمانی و تلخیص 

به دست نیامده، اما منقوالتی از آن را چنان که اشاره شد، در آثار  التاجیای از تا کنون نسخه
، ادیبی موسوم به مجدالدین کتاب التاجییکی از ناقلین کمتر شناخته شده . ان یافتتورتر میمتأخ

وی . است که به امر قضا اشتغال داشت) .ه 620د حدود (ابوالفتح فضل اهللا ابن عبدالحمید الکرمانی 
جوامع  برای معرفی آل بویه، گزارشی خالصه اما مستند از کتاب صابی را در اثر خود موسوم به

آورده است که از شروح متقدم و معتبر ) .ه 611غرّه محرم  : پایان تألیف( قَر و لوامع الفِکَرالفِ
باره حکومت عضدالدوله ابوشجاع کرمانی، مطالبش درالبه تصریح  2.به شمار می رود الیمینی

و از این روی ). هادام. نک(است  کتاب التاجیاز جزء پنجم ) .ه 372د (فناخسرو ابن رکن الدوله 
با فرض صحت اظهارات مادلونگ مبنی بر تعلق منقوالت نویسنده زیدی پیش گفته به جزء اول 

به  کتاب التاجیصابی، شاید این حدس مقرون به صحت باشد که جزء دوم، سوم و چهارم الکتاب 
د (و معزالدوله ) .ه 366د (، رکن الدوله ).ه 339د(ترتیب به رویدادهای دوره حکومت عماد الدوله 

به هر حال در مورد محتوای جزء اول معلوم نیست که از چه روی . اختصاص داشته است) .ه 356

                                                  
 .تصریح کرده است اجیکتاب التبا  تجارب األممبر مشابهت بخش پایانی ) 33(ابوشجاع روذراوری  . 1

  .4290ش / 4/491ابن فوطی، . 2
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بویه چنین اطالعات مشروحی را  آمیز خود برای آلالصابی در تاریخ دودمانی و اغراقابواسحاق 
ا بر باره علویان و جزئیات همکاری و نافرمانی سران گیل و دیلم از ایشان آورده، بویژه آن که بندر

منقوالت نویسنده زیدی که با اظهارات ابن ظافر، الکرمانی و ابن اسفندیار همخوانی دارد، ابوشجاع 
بویه و پسرانش در رویدادهای آن دوران نقش چندانی نداشته و در واقع کامالً تحت الشعاع اشراف 

در هیچ یک از گفتنی است که جزئیات مذکور در اثر نویسنده زیدی  1.و سران گیل و دیلم بودند
در  "ۀیهیۀ البویلمیالدولۀ الد"و  "ۀیلیالدولۀ الج"، "ۀ بطبرستان و بجرجانیالدولۀ العلو"فصول 

را در اختیار داشته  کتاب التاجیشود، هرچند که او خود ابن ظافر نیز یافت نمی الدول المنقطعۀ
  2.است

 مروج تشیع در عصر حکومت ای ایرانی ودر تاریخ ایران و اسالم، آل بویه به عنوان سلسله
های متقارن آن اندازه حائز اهمیت است که ظهور و همچنین عوامل تضعیف کننده آن بر اساس 

ویژه آن که بویهیان با وجود استیال بر خلفای سنی همورد توجه و بررسی قرار گیرد، ب کتاب التاجی
سترش قلمرو خلفای شیعه اما مذهب عباسی، نه تنها برای براندازی ایشان نکوشیدند، بلکه از گ

گمان منقوالت در فقدان کتاب مذکور، بی. کردند اسماعیلی مذهب فاطمی در شرق نیز جلوگیری
. تواند جایگزینی مناسب باشدمجدالدین کرمانی، می جوامع الفقر مستند از آن، همانند فصل پنجم

صول کتاب بوده و افزون بر در مورد فصل مذکور توضیح این نکته ضروریست که مستقل از سایر ف
بهستون  ه، ظهیرالدول).ه 337د (ابو طاهر وشمگیر بن زیار  -آل بویه، مختصری از تاریخ آل زیار

. داشته است را نیز در بر -).ه 372تا (و شمس المعالی قابوس بن وشمگیر) .ه 357د (بن وشمگیر
باره زیاریان نیز مأخوذ از یش درورده هاگمان آصرحات مؤلف در مورد منبع خود، بیبا توجه به م
 ابن ظافر هم می الدول المنقطعۀویژه آن که مضامینی مشابه مطالب او را در هاست، ب کتاب التاجی
  .توان یافت

                                                  
 .کتاب المنتزع: نک .1

تنها از حمزه اصفهانی به عنوان منبع خود یاد می کند، این ) أ115-أ109گگ (در فصل مربوط به علویان، ابن ظافر  .2
اقتبـاس شـده    لتاجیکتاب ابه وضوح تلخیص تاریخ طبری است، هرچند که از . ه 310در حالی است که مطالبش تا 

 .باشد
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کرمانی و توضیح برخی نکات آن اختصاص  جوامع الفقردنباله مقاله کنونی به فصل پنجم  
، استخراج و )استانبول(، کتابخانه الله لی 2068متن این فصل از نسخه خطی کتاب به شماره . دارد

ابن ظافر، منقوالت  الدول المنقطعۀاز  ،در تصحیح و تکمیل این مستخرجه. ویرایش شده است
  .  و نیز سایر منابع معتبر بهره گرفته شده است کتاب التاجیمستند دیگر منابع از 

  
  الفصل الخامس 

  الکرمانی لمجدالدین فضل اهللا بن عبدالحمید رکَو لوامع الفِر فقَالِ جوامعمن کتاب 
أسامیهم و أندرجت ] الیمینی[ ۀ و ملوک الدیلم و الجیل الّذین تضمن الکتاب یفی ذکر آل بو] ب9[

یمایه و المعتمد فی ذلک نتف أبی اسحق ابراهیم بن هالل إل لتلویحه و استکشافاً الفصول القابهم ابانۀً
  .ذکر فیه مناسبهم و مساکنهم ما هو من لوازم الکتاب التاجیه الصابی و فقرۀ المنتظمۀ فی کتاب

و السهل مما یلی بحر طبرستان، و ألصولهم  2کانت مساکنهم فی الجبل 1نّ الدیلم و الجیلأاعلم 
أحوال مختلفۀ، و قدماهم عرب من بنی ضبّۀ و هم الّذین افتضّوا عذرۀ السکنی فی هذه البالد، و 

و کثرت الطوایل عندهم و اصطلحت . و لم یکن لمن سواهم طاقۀ بهم اًکانوا من أشدّ العرب بأس
فی  3قوالی آذربیجان فرقا متالحقین، ثم تفرّإالعرب علیهم، و نبت المحاضر و المبادی بهم، فرحلوا 

البالد التی هی اآلن وطن لهم، و کانت ذات عیون تنفجر من الجبال و تجری الی بحر طبرستان 
صناف الشجر و منابت القصب و الخشب ال یأوی فیه أحد، فجعلوها لهم محالً و مملوءۀ بالغیاض و أ

خوین واحد من هذین األ ۀ کلّیرّمعقالً، و افترقوا فرقتین عن بطنین ألخوین و هما دیلم و جیل، فذُ
و  و أکلوا غلّاتها و ثمارها، و داخلهم الناس فیها، 4البالد و اعتملوها] أ10[و اقتسموا . منسوبۀ إلیه

نین الطوال، و اتّخذوا القری و المساکن من الطین و المدر، سّالعلی مرّ  5إتّسعت عماراتهم و مزارعتهم
                                                  

 .الحیل: فی األصل. 1

 .الحبل: فی األصل. 2

 .تغربوا: المنتزع کتاب. 3

 .اعتلوها: المنتزع کتاب. 4

 .مزارعهم: المنتزع کتاب.  5
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و ألنّ الفرس  1،ۀ لغتهم إلحاطتها من جمیع بینهمیۀ عن ألسنتهم و إنقلبت إلی الفارسیو امحّت العرب
الۀ، و تضاعفت منهم الشدّۀ و و سری فی أعقابهم عرق الشجاعۀ و البس. کثروا عندهم و انتشروا بینهم

، و من أجل ذحول و طوایل نشأت فیهم و 2عۀ األرض التی سکنوها و أنبتتهم تربتهایالقوۀ بحسب طب
  .اضطرتهم إلی أن یکون الحربُ دیناً لهم
ۀ لیاهج، و هم یلۀ شیرذیالوند من ناحیأوّلها و أشرفها قب: و الجبالیّون یفخرون بأربع قبایل

لۀ تجری فی لغتهم مجری قولک یالّتی فی اسم القب "اوند"ذیل و هذه الزیادۀ یعنی منسوبون إلی شیر
فی النسب إلی بهرام جور ] و[ۀ آل فالن و آل فالن، و هم أسالف عضد الدولۀ فناخسرو یفی العرب

وجوه أحرار فارس هربوا عن ] و[بن یزدجرد الملک الساسانی، و فی ذلک انّ أوالد الملوک 
هد فتوح اإلسالم و اعتصموا ببلد الدیلم، و کان من جملتهم أسالف موالنا أطال اهللا أوطانهم علی ع

ذا ذکر معها قیل فیه فیها کقول إوفی علی مناصب الناس و یمنصب یجلّ عن القیاس و  هذاه و ءَبقا
  :أبی تمّام

  هئه و انافته و ارتقائلی القری            لعلوه و سناجری الوادی فطمّ ع
کون ذلک و قد اطلع اهللا تعالی منه ثمرۀ الدولۀ التی سبقت المواعید بها و لمعۀ نورها التی وکیف الی

طال االنتظار لها موالنا أطال اهللا عمره و أعز نصره الّذی فضّله اهللا تعالی علی کل راجع من الملوک 
  .الی شرف و فاخر باصل فی المجد و طرف

دان بن المرزبان و مقرّ ملکه بشهرستان قصبۀ لهم وهسوفامّا الملوک و القدماء منهم اوّ
اشکورجان و له قلعۀ تیدا و لها الملوک تعرف بقلعۀ الموت و هی التی تعرف الیوم بقلعۀ الموت 

ال موت له لحصانته، و له عدّۀ من الولد ینتقل  ۀ، هل موت لمن اوی إلیها؟ اییاطنداراإلمارۀ الب
ۀ الّذین آووا إلی نادیهم من یو انّ العلو. تقل الملک فیهمالدول فیهم ایامهن بنقل االفیاء حتی تن

 4الحسن بن علی] للحق[و الناصر ] جعفر بن محمد[أبی الفضل ] فی اهللا[ 3عوادی اعادتهم مثل الثائر

                                                  
 .لغتهم إلحاطتها من جمیع الجهات بهم ۀإنقلبت إلی الفارسی: المنتزع کتاب. 1

 .أنبتتهم بریتها: المنتزعکتاب . 2

 .السایر: ل فی األص. 3

 .حسن بن محمد: فی األصل. 4
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ۀ الناجمۀ بها و ذلک ألنهم أسلموا علی ایدی من کان صار الیهم العلویین مثل یحیی بن یدیو الز
قۀ، و طرق یعلی بن أبی طالب رضی اهللا عنهم و هو أوّل من سنّ هذه الطرعبداهللا بن الحسین بن 

ۀ و یفی والء العلو] ب10[لمن بعده من أهل المصیر الی ذلک الطرق عند الخوف و بلغ تَصلّبهم 
هم أزْمَتَهم و اتّخذوهم أئمتهم و راعوا أذمّتَهم حتی عَلت امورهم و وکتشیّعهم ألهل البیت إلی أن مَلَ

ۀ و حدیث لیلی بن النعمان المستشهد بنوقان یَدلّ علی ذلک، و یخراسان علی شوکۀ الساماندخلوا 
و الناصر . موافقۀ الناصر بجرجان مع إلیاس بن محمد بن ألیسع الصغدی و قتله ایّاه شاهد مُقنع

هذا کان معتنیاً بأمر جدّ عضد الدولۀ أبی شجاع فناخسرو هو الغرض المطلوب من هذا ] للحق[
من األوالد خمسه إثنان منهم محمد و ] و[ۀ بن فناخسرو، یفصل و أقاربه و هو أبو شجاع بوال

الداعی، و عَمروا و  1]الحسن بن القاسم[الناصر و االخر مع ] حسن بن علی[ابراهیم قُتل إحدیهما مع 
لۀ أبوالحسین أعقبوا ثالثۀ منهم عماد الدولۀ أبوالحسن علی و رکن الدولۀ أبوعلی الحسن و معز الدو

و لرکن الدولۀ أبی علی . أحمد، و هوالء السادۀ الثالثۀ و بهم إستَقرّت السیادۀ و لهم کَمِلَت الریاسۀ
غلبت علی أخالقه؛  2ۀالتقدم و الفضل علی الجماعۀ و ذلک بأنّه والد شهنشاه عضد الدولۀ و الشجاع

ی؛ و اما معزّ الدولۀ فدونهما فی السنّ و جار و اما عماد الدولۀ و کانت له السنّ العلیا و السابقۀ االول
  . 3]ولد معزالدولۀ فی سنۀ ثلث و ثلثمائۀ: قال أبو اسحاق الصابی[لهما مجری الولد، 

بن النعمان جیش ال سامان و  5لمّا هزم لیلی 4و مبدأ نشو ریاستهم أنّ عماد الدولۀ قُلِّد إسفِینَقان 
دّه ن، و لم یزل یعلو أمره باختالف األموال و بفرح جِغلب علی حدود خراسان المُتاخمۀ من جرجا

بتوالی الزمان حتی ولی فارس و اصفهان علی یاقوت المنصوب بها مِن قِبل بغداذ و جعل عضد 
الدولۀ ولی عهده بها، و ذلک لمّا إستولی علی فارس و اعمالها و استقرّ مُلکه بها لَهِج بطلب الولد و 

                                                  
 .ب133ابن ظافر، گ . 1

 .لشجاعه: فی األصل. 2

 .أ140ابن ظافر، . 3

/  1، معجم البلـدان  یاقوت حموی، ؛320مقدسی، : اسفنیقان؛ اسفینقان شهری در ناحیه نیشابور بود، نک: فی األصل. 4
251. 
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ثالث و عشرین و ثلثمائۀ للهجرۀ أنّ وارث األمر لیس من  نۀِرأها فی سَی فی رؤیا أنذر هللا نذورا ر
ظَهرک بل من ظَهر الحسن أخیک، و هو الملک المُنتَظَر الّذی یَطبق سلطانه شرق اإلسالم و غربه و 

رّه و بحره، فخرج بهذا األمر إلی أخیه رکن الدولۀ، فاجتمعا فی اإلبتهاج بذلک، و حملت بعقبه والدۀ بَ
و ثلثمائۀ، و نشأ  1]عشرین[ۀ، فوُلد فی الخامس من ذی القعدۀ سنۀ أربع و یًالدولۀ وهی تُرک عضد

حتی کَمِل فی العلوم و اآلداب و المعقول و الحساب و  2هنّاً و تَزایَدت مَحامده تزاید سِمَهیباً مطاع
و أوصافه مستوفاۀ ۀ والفراسۀ إلی غیر ذلک من آداب الملوک و خصایص القُروم، یالسیاسۀ و الفروس

ثم أنّ . وافیا بین الخَلق مستفیض و دواوین الشعراء به ناطقۀ کتاب التاجیفی الجزء الخامس من 
إستقدم ] فی سنۀ ثمان و ثلثین وثلثمائۀ[عمّه عماد الدولۀ لمّا وَدَعَتهُ حیاته و إستأذَنَت علیه مَنیّتُه 

ه فی العهدَ و أقرَّ] أ11[و أخَذَ له علی األولیاء  لی شیراز و جَدّدَ له العقدَإعضد الدولۀ من اصفهان 
قال أبو إسحاق الصابی بوجه . [ۀ هذه السنۀیالصدر و خَلّی بینَه و بین تدبیر األمر و قَضی نَحْبَهُ فی بق

فحین ورد . 3]التقدیر أن یکون مولده فی سنۀ ثمانین و مائتین ألنّه خرج مع الناصرفی سنۀ ثلثمائۀ
ۀ أنشأها یۀ و التکنیۀ و التولیلسالم خرج أمر المطیع هللا بمکاتبۀ رکن الدولۀ بالتعزنۀ ایخبرهما مد

ذعَ حتی ه الجِأحمد بن الثوابۀ المُتَقَلّد علی ذلک العهد لدیوان الرسایل، ثم زاد أمره و قَرّحَ مُلکُ
واسطۀ العراق استولی علی ممالک العمّ و أبیه  و انتزع من فخرالدولۀ أخیه ما جعل أبوه برسمه من 

و الجبل و ألجاه الی اإللتجا بشمس المعالی قابوس، و لم یَقنع بذلک حتی رمی بأخیه مؤیّدالدولۀ 
. کتاب الیمینیبویه فی نَحره بجرجان و أجلی أخاه و مَن إلیه اواه الی خراسان کسیرا علی ما تَضَمن 

وحۀ، و ذلک بأنّ رکن الدولۀ جعله به غیرُ مقد و معاذیرُ عضد الدولۀ فی ذلک مندوحۀ و أوصافُهُ
مۀً، و کَتب یهُم قامۀً و قبر أوالده فضالً و سنّاً و أطوَلُاألمرَ إلیه من بعده و هو أک وّضَعهده و فَ ولیَ

ذوالکفایتین و ذکر فیه جمیع ما نَدب إلیه ] بن العمید[ابوالفتح  کتاب التاجیبذلک العهدَ المُثبَتَ فی 
من طاعته و ألزمه من  4بها] الدولۀ[ۀً و ما ألزَم أخویه مؤیّدالدولۀ و فخریۀً و وصایعضد الدولۀ وص

                                                  
 .ب136ابن ظافر، گ . 1

 .محامدۀ تزاید سینه: صلفی اال. 2

 .ب136ابن ظافر، گ . 3
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ۀ أصغر إخوته أبی ینۀِ لهما و علیهما و تربیالقیام بتربیتهما وتدبیر أمورهما و تقریر المملکۀِ المع
ته و فیما استکفاه من أمور إخو ، و من جملۀ ما کُتب فیه أنّه عَهد إلیه أن تنظر1َالعباس خره فیروز

اهَرَ فی القریب و البعید جمیلَ عوایده، فیقضی ه و تَظَدِلیومه و غَ 2ممالکه و رعایاه نظراً تَضَمّن الخیر
فخر الدولۀ أبی الحسین مولی أمیر المؤمنین بما استقصاه من حقّهما و ] و[لمؤیدالدولۀ أبی منصور 

ولۀ إلیه بهما و ضمان عضد الدولۀ یرعی فیهما ما استرعاه من واجبهما، و یکون عند وصّاه رکن الد
علی ایقاعها فی الممالک التی فوّضاها إلیه و قضیاها فیهما  3فیهما و أن یُمضَی القسمۀ التی إتَّفقا

و قزوین  5امضاؤها فی جَنیِها، و هی أن یُجعل الریّ و اصفهان و قم و ماجری مجراها 4حیث یُحب
ؤیدالدولۀ أبی منصور مولی أمیر المؤمنین، و همدان و لم 6و أبهر و زنجان و ما واالها و سهرورد

و ما اتصل بها و خالط اعمالها و دُبّر بعُمّالها لفخرالدولۀ أبی الحسن مولی أمیر  7الدینور و اإلیغارین
هما بما تُطاعَ له و لعضد الدولۀ مقابلۀً دَقِبه و عُ 9أحد منهما صاحبه فیما أفرد 8المؤمنین، ال ینازع

 فینِماداما عند هذا الرسم بما یوجبه فیها واقِ ی هذه القسمۀُمضَۀ الحقوق و أن یُیا من رعایوجبه فیه
] أخاهم األصغر[ فَنن یکأ، فإن وقع تقدیم أو تأخیر و تبدیل او تغییر و نِیْن و به راضییَفقَتَّو علیه مُ

 مَو ألزَ] ب11[یه الی اخره، ه و یُربّینْشحیطته و یُ فَنَه و کَخره فیروز بن رکن الدولۀ یحتاج إحسانَ
الدولۀ أبا أبا منصور و فخرَ مع هذا العهد رکن الدولۀ أبو علی مولی أمیر المؤمنین، مؤید الدولۀِ

                                                  
 .خسرو فیروز: ابن ظافر. 1

 .الحبر: فی األصل. 2

 .فقاٮا: فی األصل. 3

 .  حبٮ: فی األصل. 4
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 .شرورد: ابن ظافر. 6
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ما یوجبهما علیه عضد الدولۀ من شرایط هذا العهد و أحکامه حتی ال لِ و الطاعۀَ الحسن السمعَ
، و إلتزما ذلک و بذل الوفاء و ال فسخٍ بنقضٍ نعُمتَال یُ و و ال نسخٍ منها بنقصٍ هی و ال شیءٌ بَعَقَّتَیَُ

به لرکن الدولۀ أبی علی و عضد الدولۀ أبی شجاع مولی أمیر المؤمنین و أشهدا علیهما بذلک، و کتب 
رکن الدولۀ  ذو الکفایتین أبو الفتح فی رجب سنۀ خمس و ستین و ثلثمائۀ و فی آخره خطُّ

 مولد رکن الدولۀ بعدَ: ۀ عقیب ذلک بالریّ، قال أبو إسحاق الصابیو مات رکن الدول[ 1.ۀیبالفارس
 لۀِیی فی لفّوُفی سنۀ أربع و ثمانین و مائتین و تُ أن تکونَ عمادالدولۀ بثالث سنین فتقضی الحسابُ

ۀ ثم لمّا نابذ فخرالدول. 2]بالریّ نَفِیتْ من المحرم سنۀ ست و ستین و دُقِبَ لۀًیل ۀَرَشَبت إلثنی عَالسّ
بما إلتزم من  یهما و ال مُبالٍقّحَلِ مُراعٍ أخویه الکبیرین غیرَ و زاحم مُلکَ هریاًخذ ظَه و اتّوالدِ هدَعَ

  .نعم هُعهدهما، قصده مؤید الدولۀ علی ما سیأتی فی متن الکتاب ذکرُ
ؤمنین به الم أمیرِ و تواترت إستغاثۀُ و الممالکُ الوالیاتُ صَو لمّا عال أمر عضد الدولۀ و إستخلِ

و تشویه تلک  بح األحدوثۀِضیعه و قُ نْ سوءِمِ ثَممّا أحدَ 3بختیار] عزّ الدولۀ[ه علی و إستعانتُ
، فأوجب عضد الدولۀ رَالموارث الموروثۀ و ضَراوۀ الترک به من وجهٍ و تغلّب الدیالم علیه من آخَ

حتی  لٍهَنَ عْدَالً بَلَخری و وردها عَأُ بعد نۀ السالم مرۀًیو بادر الی مد 4ما اختلّ من ذلک األمرُ تدارکَ
 هُرَو ناصِ موازرهُ بَرَو هَ 5بختیار بقصر الجَصّ بإزاء سرمرا] عزّ الدولۀ[ لَتِإستَتَب له االخر بها حتی قُ

و قد تبعه الی الموصل و جرّد الطلب فی أثره حتی إلی بالد الرومِ أبو تغلب ناصر الدولۀ الحمدانی ،
ه فی دیار ممالکه عُصانِو مَ 6.ه منهاص ذخایرَخْلَه بها و استَالعَو فتح قِ و الرَحْبَۀُ الدیارُی له صْفِإستُ

                                                  
در بـاره  ) 412-408/ 6(ابن ظافر این عهد را بدون اشاره به منبع خود آورده است؛ گزارش مشروح ابن مسکویه . 1

 التاجیبر اساس )  236-235( دالدوله نیز بدون ذکر منبع بوده و فاقد جزئیات فوق الذکر است؛ عتبی والیتعهدی عض
 .به عهد رکن الدوله اشاره کرده است

 .ب138ابن ظافر، گ  .2

  .ختیارٮ: فی األصل .3
 .االخر: فی األصل. 4

 . را به همین شکل آورده است) سر من رأی(ابن ظافر نیز سامرا  .5

اشاره ای موجز و ) 236(به بعد؛ عتبی  6/429ابن مسکویه، : ، نک.ه 368-367مشروح فتوح فوق الذکر در  برای .6
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و هی هی و  رضی التی إبتناها ببغداذَالمَ سریره تدلّ علیه و ال سیّما دارُ تشهد بذلک و آثاره فی مقار
 1االدولۀ أب بهاءَ: و أعقب من األوالد ۀٌ عن اإلبانۀ،یستغناألرض مُ سایطِو بَ و األهوازِ ه بفارسَعماراتُ

و ضیاء ] کالیجار المرزبان اأب[الدولۀ  و صمصامَ نصر أحمد و شرف الدولۀ أبا الفوارس شیرذیلَ
و هم الّذین ذکر ] شجاع فنا خسرو بن بهاء الدولۀا أب[و سلطان الدولۀ ] نصر خسرو فیروز اأب[ 2الملۀ

هم و بعدَ وفاته، و فی ذلک والدِ هِم و اختالف األیامِ فی حیاۀِصاحب الکتاب اسامیَهُم و بعضَ مقاماتِ
و [ و ستین ستِ ه رکن الدولۀ أبو علی فی محرم سنۀِی والدُو تُوُفّ. الکتاب بذکرٍ عن تطویلِ نیًغِ

نُهُ أبو لمعروفُ بابن العمید و بعدَهُ إبو وزیرُهُ األوّل أبو الفضل محمد بن الحسین بن محمد ا. ]ثلثمائۀ
إحدی  و تُوُفّی الصابی سنۀَ إثنتین و سبعین و ثلثمائۀٍ ی عضد الدولۀ سنۀَو تُوُفِّ. لفضل ذو الکفایتینا

من  و هو أوّلُ] أ12[ۀ المقابر و الجنازات یبرؤ رُتطیینّ عضد الدولۀ کان إو یقال . ائۀٍثمو ثمانین و ثل
 لَعِو قد جُ مدفونٍ مدّۀً غیرَ یَقِه لمّا مات بَله بذلک أنّ ، فأتاح اهللاُهُرَأمر بتحویط المقابر لکیال یَ

و یدخل علیه بعد الحشم حتی لحِق نَعیُهُ بأطراف الممالک، و  4حیٌّ عْدُینیه تخییالً بأنّه بَفی عَ 3الزنبقُ
ه من ه و أقاربِأخالفِ و هو شرف الدولۀ شیرذیل و باقی أحوالِ من کرمانَ عهده إلی بغداذَ تسارع ولیّ

و انّما الغرض فی تمهید هذا . عهمواقِ بِسَما هو فی الکتاب مثبت فی مواضعه بحَ الجیلِو  الدیلمِ
 تبی إنحرف فی عدّۀِعلیه اوّالً فإنّ أبا نصر العُ فی الکتابِ المتأمّلُ فَقِاألصل و تقریر هذا الفصل أن یَ

عن  لَأن یَعدِ حدٌّ هِحِارِلش عُسَعن أکثرها و ال یَ ۀمواضعَ إلی ذکر أحوالهم و أطنب فیها مع استغنای
  .تابعه وتَحَمّل سهیمشارعِهِ فهو المقتدی 

  
  ]ذکر وشمکیر بن زیار[ 

 طبرستانَ و أمّا والۀُ. أمّا ذکر وشمکیر فهو أیضاً متعیّنٌ فی هذا الفصل إلشباع الکالم فیه فی األصل

                                                  
 أبو: فی األصل .1

 الملۀا ٮص: فی األصل .2

 الزق:  فی األصل .3

 .99روذراوری،: وله، نکبرای مخفی نگاه داشتن مرگ عضدالد) 7/99(ابن مسکویه  .4
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بها فی الکتاب إذ الطایل  رَمِّع أُم بشرحها فی مواضالمتغلبون علیها من الدیلم فَأَلَالجیوش و  ادُو قوّ
وردانشاه الدیلمی، أمّا وشمکیر فإنّه کان تابعا ] بن[ 1و هذا أبو طاهر وشمکیر بن زیار. فی هذه الباب

بالریّ علی خالفته، و لمّا مضی مرداویج لسبیله  ل باصفهان و هو مقیمٌألخیهِ مرداویج إلی أن قُتِ
 بل،الجبلهم بالریّ و اجتمع  رکن الدولۀ ممن ال عالقۀَ کثیر منهم طاعۀَ رَصحابه، فأظهَأ أهواءإخْتَلَفَتْ 

و من کانت له عالقۀ هو بالریّ من الدیلم إلی الریّ من اصفهان علی أن نصبوا أبا منصور بن 
و  منزلۀً و 2وراثۀً بطبرستان، ثم قالوا له لست بأجلّنا، فنطیعک و ال باحقَّ مرداویجَ فۀَیلشکروان خل

ألخی مرداویج، فأطاعهم و دخل معهم فی ما اجتمعوا علیه و تمت  الریاسۀُ بنا أنْ ینعقدَ األولی
علی احوال مختلفۀ و قد  بین جیش خراسان وقایعُ] و[و کان بینه و بین رکن الدولۀ . وشمکیر ریاسۀُ

الدولۀ و  فی أخبار عماد إلی وقت قتله و الباقی داخلٌ 3اثبت البعض منها فی أخبار ماکان ابن کاکی
، فانحاز عظیماً إلیه جیشاً ذَنفَو أَ الدولۀ و له اصبهانُ نازع رکنَ هُنَّأن أخبار وشمگیر فمِ. رکن الدولۀ
رکن الدولۀ  ه و بینَمنه، ثم جری بینَ ثم أعاد إلیه فهزمه و استرد اصفهانَ. الدولۀ إلی فارس عنه رکنُ
د بباب خرج یوما للتصیّ أنَّهعمر وشمکیر  و کان خاتمۀُ. هاعلی مرور الزمان یطول ذکرُ حربٌ

ه فسقط عنه و مات و ذلک سِرَبطن فَ رَقَبَ نّ الخنزیرَإه و قیل سُرَفنفر منه فَ جرجان، فعارضه خنزیرٌ
  ]ب12. [مائۀٍثو ثل و خمسینَ سبعٍ فی المحرم سنۀَ

  
   4ذکر ولد وشمکیر بن زیار

 ه بطبرستانَفِلَو هو اکبر من خَ 5بهستونُ] دولۀ ابو منصورظهیرال[ه و ابنُ بجرجانَ یرُکی وشمفِّوُفلمّا تُ
بن  فاجتمع ساالرُ. مع أبیه بجرجان وشمکیرَ بنُ و کان قابوسُ أبیه بطبرستانَ فۀَیألنّه کان خل
ل شهریار خال قابوس علی أن بَجَ أصبهبدُ شروینَ بنُ علی ابنته و شهریارُ وشمکیرَ هرُشیرذیل صِ

                                                  
 .زیاد: فی األصل .1

 .بوراثۀ: فی األصل .2

 .کاکا: فی األصل .3

 .زیاد: فی األصل .4

 .ـهستونٮ :فی األصل .5
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 وفاۀِ خبرُ و بلغ بهستونَ. ان فی ید أخیه، فصارت الجماعۀ حربا علی بهستونعلی ما ک نصبا قابوسَ
از أکثر حمنها أن بَرُنایباً عنه و سار إلی جرجان، فلمّا قَ 1نالی بنَ دوباجَ ف بطبرستانَلَّأبیه، فخَ

و انحاز عنهما  و شهریارَ ساالرَ و بینَ قابوسِ بینَ الفُو وقع الخِ ف أمر قابوسٍجیش أبیه إلیه، فضعُ
عها من زو کرّ بهستون إلی جرجان لین. إلی جنبۀ الحسن بن فیروزان، فتقبله بکلتا یدیه و زوّجه ابنته

و صار الحسن ملتقیا له، فتحاربا باستراباذ و استظهر بهستون علیه، فلجاء الی . ید الحسن بن فیروزان
إلی أبی  و فرّ قابوسُ. مائۀٍثو خمسین و ثل سبعِ سنۀِ ی فی شوالِفِّوُقلعۀ له هناک و حضرته الوفاۀ، فتُ

اوالد الحسن نصراً و هو ابن أخیه و  ]و[ و لم یزل بهستون. [صالح أخیه بهستون و دخل فی طاعته
و اتفقت وفاۀ بهستون بجرجان و اخوه  2]ماکان و لشکرزاد و ابوالعباس و إستنزلهما من قالعهما

بن نالی نائباً عن بهستون  باجو کان دو][شهریار[بل جَقابوس زایرٌ لخاله رستم بن شروین فی 
ه صغیرا، فتحرک من طبرستان إلی جرجان قاصداً أن تعقد فَلَبطبرستان و هو جد ولد بهستون خَ

فوجد ماکان ابن الحسن بن فیروزان بجرجان . األمر ألنّ بهستون لیتولی هو تدبیره و تغلب علی أمره
و سار قابوس قاصداً جرجان من جبل . علیه و استوثق منه 3وباجدداعیاً إلی خاله قابوس، فقبض 

ماکان  5]فهرب و تخلص. 4باجوشهریار، فبادر الجیش بالخروج إلیه و اإلجتماع علیه و ضعف أمر د
قابوس مدۀ ثم فسد ما بینهما و مکر علیه، فأحتال   7و دخل فی جملۀ 6بن الحسن من اإلعتقال

و افتتح قابوس القلعۀ التی کان فیها ولد . قبض علیهم و قتلهم قابوس علی ماکان و أصحابه حتی
فأرشده اهللا تعالی إلی أن لجاء إلی موالنا الملک شهنشاه، . جرجان کلّها بهستون و صفت له أعمالُ

                                                  
دباج بن بانی؛ ): الزیدیه ئمۀأخبار األ( لی و دباج؛ الناطق بالحق اٮدوباح بن : بن بالی؛ ابن ظافر احٮدو: فی األصل .1

 . ن مالیرباح ب): چاپ عزان(همو 

 .ب7ابن ظافر، گ  .2

  .احٮدو: فی األصل. 3

 .حاٮدو: فی األصل .4

 .أ8-ب7ابن ظافر، گگ  .5

 .االعتقاد: فی األصل .6

  .حمله: فی األصل .7
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به إلی منزله من منازل التشریف و دخوله فی أولیائه، و  یبدیو سأله أن  1کالته فمدّ علیه جناح
نۀ السالم فی خالفۀ أمیر المؤمنین الطایع هللا، یالنا الملک الی مقر سریره فی مدمو وافق ذلک وصولَ

تۀ أعماله و بکنیته عن السلطان فی یفأجیب الی ما سأل و أسعف بما طلب و خرج األمر بتول
إلیه الخلع و العهد و أضاف الکرامات و ذلک فی سنۀ ثمان و ستین و ثالث  2المکاتبات، و نفذت

و  سْطِالبَ إلیه من أزمّۀِ لَعِفی األرض و جُ مَکُنَعضد الدولۀ أبو شجاع فناخسرو اعلی ما و اما . مائۀ
و منثوره نثر الورد و قصایده کما  قدِالشأن، فمنظومه نظم العِ ۀعۀ السلطان و رفعو أولی من سَ بضِالقَ

المجد و لها  ا لسانُالعلم و عنده ءُوصفها الصاحب معها عزۀ الملک و علیها روا الصدق و فیها سیما
  الشارق الصادق و الطالعِ الحق و هو اشهر من صبحِ مثالُ

  ی العالمون عن الضیاءعمَأیَ            لیلٌ هذا الصبحُ لتُبنی قُو هَ
  

  توضیحات
نخست . استتوجه  در خورمنقوالت کرمانی از ابواسحاق صابی به رغم اختصار از جهاتی چند 

دیگر آن  3.ه استکامالً آگاه بود کتاب التاجیی و اجبارش به نوشتن آن که وی از زندگینامه صاب
برای شرح اظهارات مبادرت ورزیده که  کتاب التاجیهایی از که در کار خود تنها به تلخیص بخش

؛ از این روی نباید آن را خالصه همه محتویات استهداشت کاربرد الیمینیعتبی در و دعاوی ابونصر
با وجود این، همین مختصر حاوی اطالعاتی است که در منابع معتبر . پنداشتاثر ابواسحاق صابی 

مانی حکایت از آن دارد که در افزون آن که محتوای خالصه کر. چشم نمی خوردبه و انتشار یافته 
های متقارن، شجاعت و سلطه نظامی به تنهایی برای حکمرانی و ثبات سیاسی حکومت عصر

متوجه استفاده  کتاب التاجیوی بخش مهمی از تالش صابی در تألیف از همین ر. کفایت نمی کرد
توانست برای یک بود که در قرون متقدم اسالمی می های دینی، فرهنگی و اجتماعیاز همه مؤلفه

                                                  
 .کذا فی األصل .1

 .نفدت: فی األصل .2

 .ب33-ب32کرمانی، گگ  3.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 47/کتاب التاجیروایتی نو یافته از : بویهیان و زیاریان    
 

اضر و نیز آشنایی بیشتر برای بررسی متن ح 1.مشروعیت به بار آوَرَدایرانی چون آل بویه  خاندان
  :ضیحات زیر می تواند مفید باشدهای مذکور توبا مؤلفه

انتساب گیل و دیلم به قبیله بنی ضبه  تالشی از سوی صابی برای جعل قومیت عربی برای . 1
تبار بر استیالی فرماندهان و نظامیان ترکنیروی نظامی و سیاسی جدیدی بود که به دوره طوالنی 
ن دیگر با معرفی دیالمه به عنوان به سخ. بغداد، خلفای عباسی و تشکیالت خالفت پایان داده بود

ابن . عرب، صابی بر آن بود که انتقال قدرت به ایشان را احیای خالفت مشروع عربی جلوه دهد
گیری بر این اظهارات تبار گذرانده بود، با خردههای ترکه عمری را در خدمت سلسلهحسول ک

کتاب یستند مورخانی که تحت تأثیر با وجود این کم ن 2.صابی، آن را به درستی مردود دانسته است
  3.ها را عرب معرفی کرده انددیلمی التاجی
تأکید صابی بر اسالم داوطلبانه گیل و دیلم در پاسخ به دعوت شیعی علویان زیدی مذهب  .2

ین یها و نیز نفی نقش امویان و عباسیان در تغییر آبه مفهوم نفی استیالی  نظامی مسلمین بر دیلمی
در ) .ه 304د(علویان بویژه امام ناصر اطروش به رغم تصریح صابی بر فعالیت  .ایشان است

های شرق سفید رود، باید توجه داشت که گسترش اسالم و تشیع زیدی در میان دیالمه و گیل
مقارن فعالیت ناصر اطروش، تاجری حنبلی مذهب موسوم به ابوجعفر الثومی موفق شده بود که با 

های غرب سفید رود، زمینه ترویج مذهب اهل سنت را میان سالم به گیلمعرفی مسالمت آمیز ا
بر نویسنده زیدی پیش گفته، در غرب سفید رود اسالم یکی از سران  بنا 4.ایشان فراهم آورد

طوایف گیل به نام سیاه گیل بن رستم به دست ابوجعفر الثومی گسترش اسالم و مذهب تسنن در 
های پیرو ابوجعفر الثومی در برابر ناصر به هر روی، مقاومت گیل. آن منطقه را در پی آورده بود

                                                  
  :برای نقش عوامل مذکور در مشروعیت دادن، نک 1.

R. Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society, 2nd ed., I.B. 
Tauris, London, 2001. 

 .34-33ابن حسول،. 2

 .1/129مقریزی، : به عنوان نمونه نک. 3

  . 58؛ قاشانی، 994ش /491؛ سهمی،1/518سمعانی،  .4
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های چهارم و پنجم دیگر در سده 1.اطروش مانع از گسترش مذهب زیدیه در غرب سفید رود شد
   2.داشتند پیروانی مذاهب اهل تسنن نیز در میان گیل و دیلم

اندان دند که یکی از چهار خبو) شیرذیالوند(به گفته صابی، آل بویه از خاندان شیرذیل . 3
چنین  3.ای نکرده استه به اسامی سه خاندان دیگر اشارهداد، هرچند کاشرافی دیالمه را تشکیل می

تر جلوه های اخیرالذکر را باید به حساب تعمد صابی در بزرگنماید که عدم ذکر نام خاندانمی
در مورد اسامی این . میان دیالمه گذاشتدادن جایگاه اجتماعی شیرذیالوند و در نتیجه آل بویه در 

خاندانهای مسکوت گذاشته شده گفتنی است که ابن حسول با تقسیم دیلمی ها بر اساس جغرافیای 
، )"ۀیجالالن"موسوم (و دشت نشین ) "ۀیاالستان"موسوم به (نشین کوه همحل سکونتشان به دو دست

و آل ) ستانجهان(خاندان آل جَستان  باز حکمرانان منطقه از دوتصریح کرده است که از دیر
خاندانهای اشرافی دیلمی نیز در  ، از دیگردر مورد دو طایفه ساالروند و باذروند 4.وهسودان بودند

این در حالی است که حمزه اصفهانی از  5.اواسط سده چهارم هجری نیز اشاراتی در دست است
علی بن زید  6.ه استبن شیرویه از آن بود یک طایفه دیگر به نام وردادوند یاد می کند که اسفار

  7.بیهقی هم در کنار وردادوند از فوالدوند به عنوان دیگر خاندان مهم دیلمی نام برده است
های سوم و چهارم هجری که بنا بر اطالعات موجود در سده ها نیز اشراف خود را داشتندگیل

گیالن آداوند و  ، وند در شرق سفید رودشاهانشاه آوند و فاراو: به چهار طایفه تقسیم می شدند
  8.ملوک گیالن از شاهانشاه آوند بودند ؛هشاوند در غرب سفید رود

                                                  
بر ماهیت ترکیبی اثر نویسنده زیدی  تواندبابی است صاین اظهارات که ناقض سخن شاید  ،24-23، المنتزعکتاب  .1

 . داللت کند

 .32؛ ابن حسول، 367مقدسی، . 2

 .او نیز اسامی سایر خاندانها نیامده بود کتاب التاجیدر نسخه ) 13کتاب المنتزع، (به تصریح نویسنده زیدی  .3

 .32-31ابن حسول،  .4

  .sیادداشت / 370مقدسی، .5
 175-174اصفهانی،. 6

 .93بیهقی، علی بن زید  .7

 .15-13،  المنتزعکتاب  .8

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 49/کتاب التاجیروایتی نو یافته از : بویهیان و زیاریان    
 

، در مورد 1ها اهتمام داشتندثبت نسب نامه سلسله بهاگرچه کرمانی و همانند او ابن ظافر  .4
بهرام گور  ز طریقآل بویه سخنانی کلی بدون ذکر نسب نامه از صابی نقل کرده اند که بویهیان را ا

ای برای آل نامهنیست که اثر صابی فاقد نسب البته این بدان مفهوم 2.کندبه ساسانیان منتسب می
در مورد انتساب دیالمه به بنی ضبه و نیز   کتاب التاجیمطالب   بویه بود، زیرا بیرونی با تکرار

 با وجود این، نسب 3.ستا ردیدت افزاید که در اعتبار این دعاوی صابی جاینامه آل بویه، مینسب
کوت از این روی س 4.در آثار برخی از مورخین ادوار بعد تکرار شده است التاجینامه مذکور در 

. اقدامی آگاهانه به شمار آوردتوان نامه بویهیان را میکرمانی و همچنین ابن ظافر درباره نسب
ای را بدون ذکر منبع  ثبت کرده است سب نامهباره انتساب بویهیان به ساسانیان، ابن ماکوال نیز ندر

نامه مرجع مورخان اهل حدیث در ادوار بعد شده است این نسب 5.که با آورده صابی تفاوت دارد
    6.گرددابن ماکوال نزد دسته اخیر باز میکه این به جایگاه و اعتبار 

بخش لفه ای مشروعیتآگاهی از خواست الهی و تحقق آن به عنوان مؤرؤیا به عنوان پیش .5
 آن است کهها از لحاظ موضوع قدیمی ترین این خواب. داشتجایگاه مهمی در تبلیغات آل بویه 

بنا بر . به نقل از یکی از دیوانیان به ابوشجاع بویه نسبت داده است) .ه 384-327(قاضی تنوخی 
حکومت بویهیان  نیست، یاز مطالب غیر واقع خالی این گزارش که از منظر اطالعات تاریخی

با وجود این، بر  7.دادیش پادشاهی سه پسر او را نوید میشجاع بویه بود که از پوتحقق رؤیای اب

                                                  
 .ب115أ؛ ابن ظافر، گ 6کرمانی، گ : به عنوان نمونه برای نسب نامه سامانیان، نک .1

شیرذیل وند و لیسوا من الدیلم و إنّما هم  هفهم من قبیل": در مورد نسب آل بویه آورده است) ب133گ (ابن ظافر  .2
 ."بن یزدجرد الملک، فهرب أجدادهم عند تغلّب اإلسالم إلی الدیلممن أوالد الفرس یرجعون إلی بهرام جور 

 . 45بیرونی،  .3

 .409؛ مستوفی، 391-390و  388، مجمل التواریخ: به عنوان نمونه، نک .4

 .1/372ابن ماکوال، . 5

 .11/173؛ ابن کثیر، 265-8/264؛ ابن أثیر،  11/173ابن جوزی، : به عنوان نمونه، نک .6

به نقل از : 341-13/339(و ابن جوزی ) 198-195( ؛ روایت تنوخی را سید بن طاوس 194-4/191تنوخی، . 7
در منقوالت مفصل سید بن طاوس به جایگاه ابوشجاع بویه نزد . را با اختالف نقل کرده اند) علی بن المحسن التنوخی
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پیشگام نویسندگان عصر بویهیان هایی صابی را در ذکر چنین خوابااساس شواهد موجود باید 
د الدوله مربوط ادانست، هر چند موردی که او ثبت کرده به رؤیای پسر ابوشجاع بویه، یعنی عم

آگاه شده بود که وارث ذکور  رؤیاعمادالدوله از طریق  صابی،بنا بر گزارش ابواسحاق ال. شودمی
بنا بر . خواهد یافتنخواهد داشت و پس از او سلطنت به فرزندان برادرش رکن الدوله انتقال 

خواست عمّش تحقق رؤیای اخیر و  ، پسر ارشد رکن الدوله،گزارش صابی پادشاهی عضدالدوله
های داخلی بویهیان باشد که تواند بیانگر نوع چالشضمناً ذکر همین رؤیا می. وله بودعمادالد

به هر روی ورود این خوابها به ادبیات مربوط به آل بویه از این . عضدالدوله با آن مواجه شده بود
  .نده اجهت نیز قابل توجه است که سرچشمه آنها کاتبان و دیوانیان بود

بخشی به حکومت بویهیان، های یاد شده، ضمن مشروعیتسحاق الصابی با تکیه بر مؤلفهو ااب
و آن دسته اقدامات عضدالدوله در قبال خاندان خود بود که زمینه داخلی گر سیاست توجیه

کتاب این ویژگی تاریخنگاری ابواسحاق صابی با توجه به تعلق  . اضمحالل آل بویه را فراهم آورد
  .به نوع دودمانی و رسمی تواریخ  موجب شگفتی نیست التاجی
 ،پیش از این. باره ملوک قدیم دیلم حاوی اطالعات مفیدی استمنقوالت از صابی در .7

ستانیان پژوهشگران از مرزبان بن جستان به عنوان نخستین حکمران شناخته شده سلسله محلی جَ
خلیفه عباسی هارون الرشید به او خلعت و مال  در دیلم یاد  کرده اند که) 1ستانجهان/ ستانآل جَ(

پژوهشگران از قرائن و نیز حدس  منابع موجب آن شده است که سکوتاما ). .ه 189(عطا کرد 
قزوینی بر اساس ظن و گمان از وهسوذان بن جستان بن . خأل موجود بهره بگیرند کردنبرای پر

                                                  
( کن طبرستان است که به گفته طبری این محمد بن ابراهیم همان علوی سا. محمد بن ابراهیم علوی تصریح شده است

دعوت محمد و جعفر پسران رستم را برای رهبری قیام علیه طاهریان نپذیرفت و ایشان را به . ه 250در ) 9/273
این بدان . رجوع به حسن بن زید علوی در ری راهنمایی کرد و او پیشنهاد رهبری قیام علیه طاهریان را پذیرفت

دهه پیش از فعالیت ناصر اطروش در منطقه دیلم مسلمان و زیدی شده بود،  4قل مفهوم است که ابوشجاع حدا
متولد حدود (ضمنا در زمان رؤیای ابوشجاع، پسرش علی . موضوعی که در هیچ یک از منابع به آن اشاره نشده است

در آن . ا نیامده بودهنوز به دنی.) ه 302متولد (به تازگی از کودکی وارد نوجوانی شده و کوچکترین پسرش .) ه 280
 .    پسر داشت که به گفته صابی دو تن از آنها در حمایت از ناصر اطروش به قتل رسیدند 4زمان ابوشجاع 

 ."جَستانیان"مجیدی، . ع: برای اطالع از تلفظ و مفهوم جستان، نک .1
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- 250که در سالهای  هجستانی نام بردمرزبان بن جستان به عنوان دومین حکمران شناخته شده 
همو از جستان بن وهسوذان به عنوان جانشین . از حسن بن زید داعی کبیر حمایت می کرد .ه259

به  از اواخر سده سوم هجریپدر یاد کرده و می نویسد که به حمایت از علویان ادامه داد تا آن که 
این در حالی است که کسروی  1.برخاست) .ه 304د (مخالفت با امام الناصر للحق حسن بن علی 

، وهسودان بن جستان و جستان بن وهسودان یاد ).ه 201زنده در (به ترتیب از جستان بن مرزبان 
با توجه به منقوالت  2.می کند که دو حکمران اخیر از یاران حسن بن زید و جانشینان او بودند

آل جستان، وهسودان بن مرزبان نام الکرمانی از الصابی می توان دریافت که دومین حکمران 
دو دهه بعد از ابن واصل  ی است کهمکمل این آگاهی، اطالعات. کرسی او بود "شهرستان" وداشت 

با  اظهارات ابن واصل با توجه به مشابهت 3.است آورده تاریخ الصالحیدر . ه 636 الکرمانی و در
هر روی، ابن واصل تصریح کرده  به 4.صابی باشدانی دور نیست که سرچشمه آن نیز کرمگزارش 
پس از . اولین حکمران دیلم وهسودان بن مرزبان بود که کرسی او شهرستان نام داشت است که

جنگید تا آن که به  للحق ناصرالمرگش، پسرش جستان بن وهسودان به حکومت رسید که با امام 
شوهر خواهرش محمد هنگامی که علی خود به وسیله . دست برادرش علی بن جستان کشته شد

بن مسافر به قتل رسید، برادرش خسرو فیروز حاکم دیلم شد اما جانش را در جنگ با محمد بن 
نبرد با محمد بن مسافر کاری از جانشین او، مهدی بن خسرو فیروز هم در . مسافر از دست داد

                                                  
 . 439،  )حواشی و اضافات( 3جوینی،  .1

 .27-25کسروی،   .2

تـاریخ  تصریح می کند که کار تـألیف کتـاب دو جلـدی     تاریخ الصالحیاز باز نویسی مفصل ابن واصل خود در آغ. 3
(  تـاریخ الصـالحی  نسـخه عکسـی   : به پایان رساند و سپس مشروح آن را از نو نوشت، نـک . ه 636را در  الصالحی

British Museum, OR  6657 ( توضیح آن که ؛ 9-8و  4المعارف بزرگ اسالمی، گگ  ۀدر کتابخانه مرکز دائر
در مقاله حاضر از تاریخ مختصـر ابـن   . نسخه بریتیش میوزیوم ناقص بوده و تا آغاز خالفت معاویه را شامل می شود

 .  واصل استفاده شده است

، در مـورد تقسـیم قلمـرو رکـن الدولـه      )أ131گ (ابن واصل حموی گذشته از استناد به صابی برای نسب بویهیان  .4
 ).أ145گ (و ابن ظافر آورده است  مضمونی مشابه کرمانی
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عمر جستانیان، بر بدین ترتیب محمد بن مسافر با پایان دادن به . پیش نبرد و  مجبور به گریز شد
 الناصر باره جستان بن وهسودان بن مرزبان که پس از پناه دادن اولیه بهدر1.استیال یافتدیلم 
، در اواخر سده سوم هجری مناسباتش با او تیره شد، اطالعات بیشتری به نقل از ابواسحاق للحق

ستان اخیر و مرزبان به هر روی و با توجه به فاصله زمانی بین حکومت ج 2.الصابی در دست است
جستان را بتوان سومین حکمران جستانی دیلم به شمار این بن جستان، دلیلی در دست نیست که 

  . آورد
در قصبه اشکورجان به عنوان محل استقرار  "شهرستان"در روایت از ابواسحاق صابی، از  .8

به  "شهرستان"ز به نی  3مقدسی. کمران آل جستان،  یاد شده استوهسودان بن مرزبان، دومین ح
 "بروان"نیست که دور از این روی . تصریح کرده است "بروان"عنوان کرسی قصبه دیلم موسوم به 

  .لصابی بر یک منطقه اطالق می شدند"اشکورجان"مقدسی و 
ای در قصبه اشکورجان به او منسوب شده تنها اطالع موجود اشاره ابن باره تیدا که قلعهرد .9

 از این. است) .ه 304د ( للحقاو هروسندان بن تیدا در وقایع دوره الناصر  اسفندیار  به پسر
همین اطالع  4.شودمیهروسندان به عنوان یکی از ملوک مناطق هموار و کوهستانی گیالن یاد 

بدون هیچ مستندی  کههارات اولیاء اهللا آملی و از طریق او میر ظهیرالدین مرعشی شده ظمبنای ا
این نام در  5.ذکر کنند) استندار(یجه تیدا را در شمار ملوک محلی رویان هروسندان و در نت

او این هروسندان . به شکل هروسندان بن تیرداذ ضبط شده است التاجیمنقوالت نویسنده زیدی از 
به  6.در گیالن معرفی کرده است "داخل"از ملوک خاندان شاهانشاه آوند در ناحیه موسوم به  را
باره قلعه تیدا از این بابت حائز اهمیت است در کتاب التاجیکرمانی از صاری ر روی گزارش انحه

                                                  
 .أ127، گ 2همو،  .1

 .أ112؛ ابن ظافر، گ 25-23،  کتاب المنتزع .2

 .360 مقدسی، .3

 . 274ابن اسفندیار،  . 4

 .320، 306، 54؛ قس مرعشی، 77آملی،   .5

 .36و  15-14،  کتاب المنتزع .6
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که ، در شکل کنونی آن نه تنها به نام قدیم قلعه الموت و بانی آن داللت دارد بلکه با توجه به دوره 

 .ه 246 مبنی بر بنای قلعه الموت در تاریخ جیل و دیلمحیات هروسندان، با منقوالت جوینی از 
از  1.چند که او بر جستانیان به عنوان بانیان قلعه تصریح کرده استازگار به نظر می رسد، هرنیز س

و  "وتمَ"نباید فراموش شود که عربی نبوده و ارتباطی با واژه   "الموت"در مورد نام سوی دیگر  
 . ندارد مذکورتعریف در زبان  "ال"

ای مختصر کرده، کرمانی به آن اشاره الدوله که در مورد شکست وشمگیر بن زیار از رکن .10
مضمون گزارش  با روایتی مستند و مشروح از ابواسحاق الصابی را ابن اسفندیار نقل کرده است که

   2.هماهنگی دارد کتاب التاجیاز  نویسنده گمنام زیدی
که در پایان، در مورد مجدالدین الکرمانی به این نکته توجه شود که به رغم  الزم است .11

به  جامع الفقر، از کاستی کار عتبی غفلت نورزیده و در همین فصل پنجم الیمینیرح نویسی بر ش
  . آن اشاره کرده است

  
 کتابشناسی

  .1313خلیلی، تهران، اقبال، . ، به کوشش، عتاریخ رویانآملی، اولیاء اهللا،       
  .1965دار صادر،  بیروت،  ،الکامل فی التاریخابن األثیر، 
  .1320کالله خاور،  تهران،  اقبال،. کوشش عه ، بتاریخ طبرستاندیار، بهاء الدین محمد بن حسن، ابن اسفن

عطا، . ع.عطا و م. ع.کوشش مه ، باألمم و المنتظم فی تاریخ الملوکابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، 
  . 1992ۀ، یدار الکتب العلمبیروت، 

 العزاوی، در . کوشش عه ، ب"ألتراک علی سایر األجنادکتاب تفضیل ا"ابن حسول، أبوالعالء 

Belleten, IV- nos. 14-15(1940), pp. 1-51. 
  .1889بریل،  لیدن،  دخویه،. ی.م به کوشش، المسالک و الممالکابن خردادبه، ابوالقاسم عبیداهللا، 
  .1965دارالثقافۀ، بیروت،  عباس،. ا به کوشش، وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمانابن خلکان، احمد بن ابی بکر، 

                                                  
داده کـه   "احتمال بسـیار "و نیز شواهدی دیگر  بر اساس گزارش جوینی) همانجا(؛ مجیدی 271-3/270جوینی،  .1

 .وهسودان بن جستان بن مرزبان بن جستان دیلمی بانی الموت بوده است

 .40-39، کتاب المنتزع؛ 301-300ابن اسفندیار، .2
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ۀ، ی، الدولۀ الصفار... ۀیۀ، الدولۀ السلجوقیلیالدولۀ الج( أخبار الدول المنقطعۀ ابن ظافر األزدی ابو الحسن علی،
، کتابخانه  Codex arab. G 6، نسخه عکسی مخطوط شماره  )ۀیلمیۀ، الدولۀ الدیۀ، الدولۀ السامانیالدولۀ العلو

  .الن، در مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمییانا، میآمبروز
محمد  به کوشش، مجمع اآلداب فی معجم األلقابفوطی الشیبانی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد،  ابن
  .ق 1416وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، الکاظم، 

  .1986ار الفکر، د بیروت،  ،ۀیۀ و النهایالبداابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، 
دار بیروت، ، اإلکمال فی رفع اإلرتیاب عن المؤتلف و المختلف فی األسماء و الکنیابن ماکوال، علی بن هبۀ اهللا، 

  .ق1411ۀ، یالکتب العلم
-1366سروش، تهران، امامی، . ا به کوشش، تجارب االمم و تعاقب الهممابن مسکویه الرازی، ابوعلی احمد،       

1379.  
کتابخانه  Fatih, 4224 ، نسخه عکسی مخطوط شماره تاریخ الصالحیصل، محمد بن سالم الحموی، ابن وا

، در British Museum, OR  6657   با مشخصات تاریخ الصالحیو نسخه عکسی مشروح  سلیمانیه، استانبول
  . کتابخانه مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی

  .1361علمی، تهران، بهمنیار، . ا به کوشش، تاریخ بیهقبیهقی، ابوالحسن علی بن زید، 
  .1324فیاض، تهران، . ا.غنی و ع. ق به کوشش، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، 

- 1391شالچی، بیروت، . ع به کوشش، نشوار المحاضرۀ و أخبار المذاکرۀتنوخی، ابوعلی المحسّن بن علی، 
  .ق1393

 ،ۀدارالکتب العلمی ،بیروت ،ۀقمیح. به کوشش م ،فی محاسن اهل العصرر الده ۀیتیم ،منصور عبدالملکواب ثعالبی،
1983.  

  .1961اۀ، بیروت، ی، مکتبۀ الح2، چتاریخ سنی ملوک األرض و األنبیاءحمزۀ بن الحسن االصفهانی،  
  .1937بریل، لیدن، قزوینی، . م به کوشش، تاریخ جهانگشایجوینی، عطا ملک عالء الدین بن محمد، 

العطاردی، انجمن مخطوطات ایران، . ا.الشیخ ع به کوشش، التدوین فی أخبار قزوینافعی، عبدالکریم بن محمد، ر
1376 .  

  .7، جتجارب األمم، در ذیل کتاب تجارب األممروذراوری، ابوشجاع محمد بن الحسین، 
  .1967دار التراث،  روت، بی ابراهیم،. ا.م به کوشش، تاریخ األمم و الملوکطبری، أبوجعفر محمد بن جریر، 

  .1388، بمیراث مکتوتهران، الهادی، . ی به کوشش، الیمینیعتبی، ابونصر محمد بن عبدالجبار، 
  .1386اساطیر،  تهران، سید محسن ناجی نصرآبادی، به کوشش، مجمل فصیحیفصیح خوافی، احمد بن محمد، 

 . 1348بنگاه ترجمه و نشر، تهران، همبلی، . م وششبه ک، تاریخ اولجایتوقاشانی، ابوالقاسم عبداهللا بن محمد، 

  .1889دخویه، بریل، لیدن، . ی.م به کوشش، کتاب الخراجقدامۀ بن جعفر البغدادی، 
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ۀ من تألیف أبی إسحاق یلمیکتاب المنتزع من الجزء األول من الکتاب المعروف بالتاجی فی أخبار الدولۀ الد"
مادلونگ، بیروت، . و به کوشش، ۀ فی طبرستان و دیلمان و جیالنیدیار أئمۀ الزأخب "إبراهیم بن هالل الصابی الکاتب،

  .51-7، صص 1987
کتابخانه الله 2068   ، نسخه خطی شمارهجوامع الفِقَر و لوامع الفِکَر کرمانی، مجدالدین فضل اهللا بن عبدالحمید،

  .لی، استانبول
  .1307، تهران، )بخش نخستین(شهریاران گمنام ، .کسروی، ا

  .1318کالله خاور،  تهران،  ملک الشعرا بهار،. ت.م به کوشش، مجمل التواریخ و القصص
  ).1389در دست انتشار ( 18، ج دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، "جَستانیان"، .مجیدی، ع

       .1850دارن، سنت پترسبورگ، . ، به کوشش بتاریخ طبرستان و رویان و مازندرانمرعشی، میر ظهیرالدین، 
  .1339امیرکبیر،تهران، نوائی، . ح.ع به کوشش، تاریخ گزیدهمستوفی، حمداهللا بن ابی بکر، 

لیدن، ، 2دخویه، چ. ی.م به کوشش، أحسن التقاسیم فی معرفۀ األقالیم مقدسی، شمس الدین أبو عبداهللا محمد، 
  .1906بریل، 

ف و الترجمۀ و ییاده، قاهره، لجنۀ التال، به کوشش محمد مصطفی زکتاب السلوک لمعرفه دول الملوکمقریزی، 
  .ق1958- 1934النشر،

لمان یۀ فی طبرستان و دیدیأخبار أئمۀ الز، در خ األئمۀ السادۀیاإلفادۀ فی تارهارونی، ابوطالب یحیی بن الحسین، 
  .1996مانیۀ، یعزان، صنعاء، دارالحکمۀ ال. س. ع. م؛ به کوشش 1987روت، یمادلونگ، ب. کوشش وه ، بالنیو ج

روشن، . م به کوشش، )تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان( جامع التواریخهمدانی، خواجه رشیدالدین فضل اهللا، 
  .1386میراث مکتوب، تهران، 

  .ق1414دارالغرب اإلسالمی،  بیروت،  عباس،. ا به کوشش، معجم األدباءیاقوت حموی، ، 
  .1870-1866یگ، وستنفلد، لیبز. و به کوشش، معجم البلدان، همو
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