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بررس�ی انتقادی مادهتاریخهای منظومة تاريخی مازندران در
»نسخة «منظومة فتوحات شاه اسماعيل
2

 محمدرضا نصیری/1شهرام قلیپور گودرزی
چكیده

»هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسهای مادهتاریخهای تاريخ مازندران در نسخة منتشرنشدة «منظومة فتوحات شاه اسماعيل
 بهویژه مازندران و حکومت محلی مرعشیان و دیگر شاهکهای شمال ایران در عصر، که به بیان وقایع تاریخیسیاسی ایران، این اثر.است
 برای تاریخنگاری مازندران بسیار اهمیت دارد؛ مادهتاریخهای مذکور در این منظومه میتواند برخی گزارشهای تاریخی، میپردازد،صفویه
 شاعر گمنام این منظومه که با چیرهدستی تمام.را تأیید یا تکذیب کند؛ چیزی که ممکن است در برخی تحریفها و تصحیفها رخ داده باشد
 از این. از نظر ساختاری در نظمی نوین درآورد، از آغاز تا عصر خویش، کوشیده است تاریخ مازندران را،برای اغلب وقایع مهم مادهتاریخ آورده
 مادهتاریخهای مندرج در این منظومه رویکردمان را. در این منظومه نوآوریهایی دیده میشود که در تاریخنویسی مازندران پیشینه ندارد،رو
. در جهتی درست سوق میدهد، که تاکنون در پشت پردة گشتارهای تاریخی ناپدید بودهاند،در سلسلهمراتب زمانی
. تاریخنگاری نوین، تاريخ مازندران، منظومة تاريخی، مادهتاریخ:واژگان كليدی
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Abstract
Critical and comparative Study on the chronograms of the history of Mazandaran based on
the unpublished versification manuscript (Manżumeh) named “Conquests of Shāh Ismā̔il” is
the goal of the paper. This work, dealing with the Iranian historical and political events, esp.
with Mazandaran and the local governments of the Mar̔ashids as well as other rulers in the
northern Iran in the Safavid’s period, is very important for the historiography of Mazandaran. The
chronograms coming in the Manżumeh can confirm or disprove some historical records, what
might occur in some corruptions and interpolations. The unknown poet of the Manżumeh, who
mostly mentioned chronograms for the important occurrences, had tried to order the history
of Mazandaran in a new arrangment structurally. In the Manżumeh, therefore, it can be seen
some innovations that thay have had no background in the historygraphy for Manzandaran.
The chronograms mentioned in the Manżumeh lead our approach to chronography, which
were heretofore disappeard behind the curtin of the historical changes, in the right direction.
Keywords: chronogram, historical versification manuscript, history of Mazandaran,
modern historygraphy
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1ـ مقدمه
هنگامی که در تحقیقات تاریخی میکوشیم بر معلومات تاریخی خود بیفزاییم ،به ویژه هنگامی که
با رویکرد تاریخنگاری نوین به تاریخ محلی مینگریم ،متوجه اهمیت ابزارهایی میشویم که اگرچه
از ادوار گذشته به یادگار ماندهاند و خود میراث تاریخنگاری کهن هستند ،با کمک آنها میتوان پرده
از مجهوالت برگرفت .یکی از این ابزارها مادهتاریخهایی هستند که در دیوانها و دفترهای منظوم
مورخان ش��اعر نیز نامید ،بازماندهاند؛ ابزاری بسیار کارآمد
ش��اعران مورخ ،که میتوان آنان را
برخی
ِ
ِ
ل توجه ،جذابیت و اهمیت آنها را در تاریخنویسی و
که هیچ تحقیق عالمانهای نمیتواند ش��مار قاب 
پژوهشهای تاریخی به شیوة مدرن نادیده بگیرد.
مادهتاریخ از ظرافتهای فنون شعری است و اغلب آن را جزء صنایع مستظرفه ،مانند موسیقی و
نقاشی ،میدانند .در گذشته شعرا برای ثبت وقایع ممتازی چون جلوس پادشاهان ،فتح شهر یا بنای
عمارتی مهم ش��عرهایی میس��اختند که در آنها واژه ،عبارت یا جملهای مشخص دربردارندة تاریخ
آن رویداد بود 5.تاریخگویی به این نحو اصطالح ًا «مادهتاریخس��ازی» خوانده میشود که به حساب
عددی حروف با تاریخی مشخص برابر میشود.
جمل (حروف ابجد) و ارزش
ِ
مادهتاریخنویسی از سدة هفتم به بعد در ادبیات فارسی رایج شد و نه تنها با اشعار فارسی و عربي
بس��ياري از ش��اعران قرن س��يزدهم و چهاردهم ،که حتی با منظومههای تاریخی نیز گره خورد .در
همة این آثار معمو ًال ش��اعر میکوش��د با بهکاربردن مادهتاریخسازی ،از آن بهمنزلة یک امتیاز برای
اغلب ش��اعران را یارای دس��تیازیدن بدان نیس��ت .در این راه ،شاعر
خویش بهره گیرد؛ فنونی که ِ
میکوش��د دس��تکم به یکی از این اهداف دس��ت یابد :ثبت تاریخ حوادث ،سهولت در حفظ تاریخ
ح��وادث ،تبدیل مفاهیم کیفی به کمی 6،هنرنمایی ،س��رگرمی ،و پیشگیری از تحریف یا تصحیف
احتمالی سالشمار.
یکی از این شعرای چیرهدست در مادهتاریخنویسی صاحب منظومة تاکنون منتشرنشدهای است
با عنوان «منظومة فتوحات شاه اسماعيل» که نسخة منحصر به فرد آن به شمارة  4769در گنجینة
کتابخانه و موزة ملی ملک نگهداری میشود.

كند.

 .5میمنت میرصادقی ،واژهنامة هنر شاعری (تهران :کتاب ممتاز ،)1373 ،ص .227
 .6ش��اعر با ذكر مادهتاريخ ش��عري نه تنها قادر است تاريخ رويدادي را بيان كند ،که میتواند موضوع بحث خویش را نیز تكميل
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2ـ معرفی اجمالی نسخه
این اثر ،که در اینجا به جهت اختصار در کالم «منظومه» نامیده میشود ،و شاید بتوان آن را نوعی
« ُرمانس» نیز خواند ،به قطع  28/4 × 17/7س��انتیمتر ،در  397برگ و هر صفحه  20س��طر ،به
زبان فارسی و خط نستعلیق بر کاغذ سمرقندی و مجدول به طال تحریر شده است .نسخة مزبور که
س��رلوح مذهب خراب ،عنوان و نشان شنگرف و رکابه دارد ،با جلد ميشَ ِن (پوست گوسفند) قهوهاي
روشن تجلید شده است .نویسندة آن نامعلوم ،اما به خط سيداحمد الحسيني خليفه در سال 1132ق
کتابت ش��ده است ،گرچه هیچ بعید نیس��ت نویسنده و کاتب یکی باشند .این نسخه با بیت زیر آغاز
میشود:
بــود آن ســر مسـند پـردهدار
سـزاي سر حـرف هر تاجدار
و با بیتی به انجام میرسد که در آن از سلطان حسین ،آخرین شاه صفوی و همعصر شاعر ،یاد
شده است:
ز چتر دلافروز سلطانحسين جهان باد تاقات روشن چو عين
منظومة مزبور تاریخ منظومی اس��ت در قالب مثنوی که به بیان وقایع تاریخی سیاس��ی ایران،
بهویژه مازندران و حکمرانی مرعشیان و دیگر حکمرانان شمال ایران در عصر صفویه ،میپردازد.
3ـ اهمیت مادهتاریخهای منظومة حاضر در تاریخنگاری مازندران
در منابع تاریخ محلی مازندران تناقضات و لغزشهایی اساس��ی در کرونولوژی و ترتیب زمانی وقایع
گذاری مدت حکمرانی و سال تولد و وفات ملوک
دیده میشود که عمدهترین آنها تناقض در تاریخ
ِ
تبرستان است .در ادامه مهمترین علل این تناقضات از نظر میگذرد:
الف .اقتباسیبودن منابع
مهمتری��ن منابع اصلی تاریخ مازندران ،بهترتیب تاریخ تألیف ،تاریخ طبرس��تان اثر ابن اس��فندیار
آمل��ی 7،تاریخ روی��ان اثر اولیاءاهلل آملی 8،و تاریخ طبرس��تان و رویان و مازن��دران اثر ظهیرالدین
مرعش��ی 9هس��تند .یکی از بارزترین ویژگیهای این منابع آن اس��ت که هر یک کام ً
ال از منبع یا
 .7حسن ابن اسفندیار ،تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال (تهران :چاپخانة مجلس.)1320 ،
 .8اولیاءاهلل آملی ،تاریخ رویان ،تصحیح عباس خلیلی (تهران :اقبال.)1313 ،
 .9ظهیرالدین مرعشی ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،به کوشش محمدحسین تسبیحی (تهران :شرق.)1368 ،
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روی��ان اولیاءاهلل به دلیل دریافت
منابع پیش��ین خود پی��روی کردهاند .برای نمونه ،با اینکه تاریخ
ِ
ش��فاهی همعص ِر مؤلف برای آگاهی از تاریخ غرب مازندران در
نقلقولهای افواه و جذب تاریخ
ِ
طبرستان ابن اسفندیار
قرن هشتم هجری فوقالعاده مهم است ،مهمترین منبع مکتوب آن تاریخ
ِ
نخست آن مطلق ًا برگرفته از همین تاریخ است .این وضعیت در
مطالب باب
اس��ت .چنانکه عمدة
ِ
ِ
مورد تاریخ طبرستان و رویان و مازندران نیز که از آثار قرن نهم هجری است صدق میکند :بخش
اول این کتاب ،که در ذکر بنای شهرهایی چون آمل ،ساری ،گرگان و شرح حکومت مسلمانان از
رویان اولیاءاهلل
نواب خلفا ،حکام محلی و ذکر ملوک قدیم رستمدار است ،آشکارا اقتباسی از تاریخ
ِ
آملی است.
ب .تطبیق دو تاریخ عجمی و هجری
منابع تاریخ محلی ش��مال ایران بر اس��اس دو تاریخ نوشته شدهاند :یکی تاریخ یزدگردی که از سال
یازدهم هجرت شروع میشد و دیگری تاریخی مخصوص که اسپهبدان تبرستان آن را وضع کرده
بودند و از س��ال سی و یکم هجری آغاز میش��د .در حقیقت ،بیتوجهی مورخان به اختالف بیست
س��الة تاریخ یزدگردی و تاریخ مخصوص اس��پهبدان تبرستان موجب ذکر تاریخهایی متناقض شده
اس��ت؛ از جمله س��ید ظهیرالدین ابتدای سلطنت آل بادوسپان را مطابق نوش��تة ابن اسفندیار سال
پنجاهم عجمی قرار داده ،اما مبدأ آن را ده س��ال قبل از تاریخ هجری و وفات گاوباره را در س��ال
چهلم هجری دانس��ته اس��ت .ش��اید او تاریخ عجمی مذکور را که عبارت از تاریخ یزدگردی و مبدأ
آن ده س��ال بعد از هجرت اس��ت ،ده سال قبل از آن تصور کرده اس��ت 10.همین تطبیقنداشتن دو
تاریخ عجمی و هجری موجب ش��ده که جدول فهرست حکمرانان ملوک طبرستان در کتاب تاریخ
طبرستان و رویان و مازندران با تناقضات و اشتباهاتی همراه شود .این تناقضات و تفاوتها در مآخذ
بعدی ،که از آن پیروی کردهاند ،عین ًا تکرار شده است.
با توجه به چنین شناختی ،مادهتاریخهای مذکور در این منظومه اهمیت بیشتری مییابند ،چراکه
میتوانند در رفع تناقضات و اشتباهات تاریخی ،بهویژه در شیوة ارائة تاریخهای مهم مازندران ،کمک
بسزایی نمایند:
الف) ذکر مادهتاریخها در محافل و مجالس ،به دلیل زبان شعرگونهش��ان ،میتوانس��ت موجبات
حف��ظ آنه��ا در خاطرهها و در نتیجه بقا و ماندگاری تاریخ رویداده��ا را فراهم کند .در واقع ،ترویج
 .10بنگرید به :ظهیرالدین مرعشی ،صص هفتاد و چهار ـ هفتاد و هشت.
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مادهتاریخه��ا میتوانس��ت موجب توزیع و توس��عة تاریخها در میان عوامالناس ،ادیبان ،ش��اعران و
هنرمندان ش��ود ،و در حفظ و پایداری و جلوگیری از تحریف و لغزش در ضبط تاریخها بس��یار مؤثر
باش��د .ب) تاریخگذاریهای آشفتة وقایع تاریخی ش��مال ایران به دلیل آنکه تاکنون در ساختاری
منظم و منسجم بهصورت مقایسهای تنظیم نشدهاند ،موجب سردرگمی محققان شدهاند .از این رو،
چنی��ن پژوهشهایی میتوانند به مدد نس��خههای نویافتهای چون منظومة حاضر و مقایس��ة تاریخ
وقایع در منابع و مآخذ ،موجب انسجام و یکنواختی در ارائة تاریخها شوند .ج) مادهتاریخهای مذکور
در ای��ن منظوم��ه میتوانند صحت برخی از گزارشهای اصیل را تأیید ی��ا تکذیب کنند؛ چیزی که
ممکن است در برخی تحریفها و نیز تصحیفها رخ داده باشد.

4ـ موضوعات مادهتاریخهای منظومه

فراوانی ابیاتِ مادهتاریخدار در این نس��خه آش��کارا گویای این نکته اس��ت که این آرایة ادبی یکی
از مهمترین ابزارهای این ش��اع ِر مورخ در ثبت دقیق وقایع بوده اس��ت .در اینجا ،برای سهولت در
معین تقسیم میکنیم.
بررسی و تنظیم نتایج ،این مواد تاریخی را به پنج بخش ّ
4ـ 1تولد و ازدواج
در این زمینه در سراسر منظومه فقط یک بیت ثبت شده است:
چو شعبان شد از سال با بخت بود
چـو در سال بخت او تولد نمـود
(برگ  ،441بیت )3
واژة «بخ��ت» ب��ه حس��اب ابجد برابر با رق��م  1002و «با بخت بود» برابر با  1015اس��ت؛ دو
مادهتاریخی که شاعر آنها را به زیبایی هرچ ه تمامتر با واژة «بخت» ساخته است؛ بهویژه آنکه در
بخت نخست مادهتاریخ تولد و در بخت دوم مادهتاریخ ازدواج را ثبت کرده است :الف) در مادهتاریخ
نخست سال تولد میرزا عالءالدین حسین ،مشهور به خلیفهسلطان ابن میرزا رفیعالدین محمد خلیفه
مرعشی ،آمده است .در برخی منابع 11سال تولد خلیفهسلطان 1001ق ذکر شده است؛ ب) بر اساس
دامادی خاقان گیتیستان (شاه عباس) درآمده ،در حالی
منظومه ،خلیفهس��لطان در سال 1015ق به
ِ
که بنا بر ش��ماری از منابع ،ش��اه عباس دختر خویش ،خان آغا بیگم ،را در  15شعبان سال 1017ق
 .11آقابزرگ تهرانی ،طبقات االعالم الش��یعه ،تحقیق علینقی منزوی ،ج ( ،5بیروت :موسس��ة مطبوعاتی اس��ماعیلیان،)1403 ،
ص .168
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به همس��ری وی درآورده است 12.اهمیت این مادهتاریخ بهویژه ا ز آنجا روشن میشود که در برخی
13
مناب ِع دیگر سال 1018ق نیز ضبط شده است.
4ـ 2آغاز حکومت یک دودمان یا آغاز حکومت یکی از فرمانروایان

4ـ2ـ 1شاهدی برای آغاز حکومت یک دودمان

كه داني جلوسش بود در چه سال
شمـر شـاه مازنـدراني كمال
(برگ  ،760بیت )3
کل مصرع «ش��مر ش��اه مازندراني كمال» دارای ارزش عددی  ،760برابر با سال 760ق ،است.
مرعشی مازندران را ثبت کرده ،که نخستین فرمانروای
مؤلف با این مادهتاریخ آغاز حکومت سادات
ِ
آن میرقوام الدین مرعشی است .فرمانروایی مرعشيان بر مازندران تا سال 1005ق دوام آورد ،اگرچه
14
حملة تیمور در سال 896ق ضربة مهلکی بر آن وارد کرد.
4ـ2ـ 2شاهدی برای آغاز حکومت یکی از فرمانروایان

به تاج پـدر گشت سـال خليـق
چو رفت او قباد از نژادش حقيق
(برگ  ،775بیت )8
واژة «خلیق» در این بیت برابر اس��ت با سال740ق .این مادهتاریخ به آغاز حکومت عضدالدوله
باوندی رویان و رستمدار ،اشاره دارد .بنا بر برخی منابع ،مدت حکومت
قباد بن فخرالدوله ،از ملوک
ِ
این َملک از سال  780تا 781ق 15یا به قولی دیگر از سال  780تا  782ق 16بوده است.
4ـ 3سالش�مار کل دوران حکوم�ت یک فرمانروا بههمرا ِه مفروضاتی از گش�تارهای
تاریخی
در اینجا مادهتاریخهایی بررس��ی میش��وند که بیانگر مدت حکومت فرمانروایان مازندران و رویان
 .12همان ،ج  ،6ص 164؛ نصراهلل فلسفی ،زندگانی شاه عباس اول ،چاپ سوم ،ج ( 2تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1344،ص .200
 .13میرزا محمد معصوم ،تاریخ سالطین صفویه ،سعی و اهتمام سید امیرحسن عابدی (تهران  :بنیاد فرهنگ ایران ،)1351 ،صص
58-57؛ اسکندربیک ترکمان ،تاریخ عالم آرای عباسی ،بهکوشش فرید مرادی ،ج ( 1تهران :نگاه ،)1390 ،ص .89
 .14بنگرید به :مصطفی مجد ،ظهور و س��قوط مرعش��یان (تهران :رسانش ،)1388 ،صص 74-71؛ عباس شایان ،کتاب مازندران
(ساری :مؤلف ،)1316 ،ص .219
 .15اسماعیل مهجوری ،تاریخ مازندران ،ج ( 1تهران :توس ،)1381 ،ص .313
 .16چراغعلی اعظمی سنگسری ،گاوبارگان پادوسپانی؛ بازماندگان ساسانیان در رویان (تهران :بینا ،)1354 ،ص .201
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فرمانروایان اغلب کوچک در تاریخنویسی مازندران همواره
و رس��تمدار هستند .مدت شهریاری این
ِ
یکی از دلمش��غولیهای صاحبنظران بوده اس��ت ،زیرا پیکرة زمانی آن به دلیل دستبهدست شدن
فوری حکومت و جابهجایی گس��ترة قلمرو دچار آش��فتگی و گشتار منحصربهفردی است که به نظر
میرس��د فقط با مدارک تاریخ محلی قابل بازس��ازی است .ممکن است برخی از این دگرگشتهای
زمانی را بتوان با مادهتاریخهایی که صاحب این منظومه به دست داده ،به قرار ذیل ،تحلیل کرد.
4ـ3ـ 1مادهتاریخ جبل برای رقم :35

در امـالك كـوه امتـداد عمـل
 ...از شـاهـان به قـدر جبـل
(برگ  ،752بیت )8
بنا بر تاریخ رویان ،پو ِر گیل گاوباره پادوسبان یکم سی و پنج سال (40ـ75ق) در رویان حکومت
کرده است 17.این رقم در تاریخ خاندان مرعشی ،که در تاریخ مازندران و رویان اقد ِم منابع است ،سی
اس��ت 18.مادهتاریخ مزبور نشان میدهد که مؤلف منظومه در این اپیزود تاریخی از منبع دست دوم،
یعنی اثر شیخعلی ،که پس از تاریخ مرعشی نگاشته شده 19،بهره برده است.
4ـ3ـ 2مادهتاریخ کِی برای رقم :30

چو كي داشت خورزاد نسلش به كوه
هم از او چو خورشيد تيغ شكوه
(برگ  ،752بیت )9
در ای��ن بیت ،کِی ( )30مادهتاریخ مدت فرمانروایی خورزاد پور پادوس��پان /خورزاد یکم (حیات:
105ـ175ق) در رستمدار است 20.محققانی چون اعظمی سنگسری ،برزگر ،مهجوری ،اعتمادالسلطنه
 .17ش��یخعلی گیالن��ی ،تاریخ مازندران ،تصحیح منوچهر س��توده (تهران :بنیاد فرهنگ ای��ران ،)1352 ،ص 80؛ نیز بنگرید به:
اعظمی سنگسری ،ص 15؛ اردشیر برزگر ،تاریخ تبرستان ،تصحیح و پژوهش محمد شکری فومشی (تهران :رسانش93-92 ،)1380 ،؛
مهجوری ،ص .66
 .18ظهیرالدین مرعش��ی ،ص 158؛ نیز بنگرید به :هـ .ل .رابینو ،مازندران و اس��تراباد ،ترجمة غالمعلی وحید مازندرانی (تهران:
علمی و فرهنگی ،)1365 ،ص 218؛ محمدحس��ن اعتمادالس��لطنه ،تاریخ طبرس��تان (التدوین فی احوال جبال شروین) ،تصحیح میترا
مهرآبادی (تهران :دنیای کتاب ،)1373 ،ص .214
 .19اگرچه تاریخ شیخعلی بر اساس تاریخ مرعشی و در اغلب مواضع تحت تأثیر شدید آن به رشتة تحریر درآمده ،معلوم نیست
بر چه اساسی در تعیین سال مزبور از او پیروی نکرده است .این پرسش همچنان بیپاسخ میماند که آیا منبع دیگری در نگارش این
اثر تاریخی نقش داشته است که ما از وجود آن بیخبریم یا این تاریخگذاری بر اساس محاسبة شخصی مؤلف بوده است.
 .20ظهیرالدین مرعشی ،ص .158
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و رابینو از مرعشی پیروی کردهاند 21.اما شیخعلی گیالنی ،منبعی که پس از مرعشی تاریخ مازندران
را به رش��تة تحریر در آورده اس��ت ،مدت حکومت خورزاد یکم را ،همچون مدت فرمانروایی پدرش،
22
پادوسپان یکم پسر گیل گاوباره ،سی و پنج سال میداند.
4ـ3ـ 3مادهتاریخ یل برای رقم  40و کی برای رقم :30

چو كي بود صاحب نگين شهريار
یل 2440 23بود بادوسبان كامكار
(برگ  ،752بیت )12
در مصرع نخس��ت مادهتاریخ یل ( )40مدت ش��هریاری پادوس��پان بن خورزاد /پادوسپان دوم
(145-105ق) در رویان اس��ت 25.تاریخ طبرس��تان ،که کهنترین منبع در تاریخ مازندران است ،به
مدت فرمانروایی اصفهبد بادوس��بان اش��ارهای نمیکند 26و حتی معلوم نیس��ت که مقصود مؤلف در
آنجا همین اس��پهبد پادوسپان بوده اس��ت .این رویه در اثر شیخعلی گیالنی نیز پیروی شده است:
«پادوس��پان بن خورزاد و اهل اس�لام را که در عهد ابوجعفر منصور تس��خیر والیت طبرستان کرده
بودند  27»...در مصرع دوم مادهتاریخ کِی ،با ارزش عددی س��ی ،مدت حکومت استندار شهریار یکم
پس��ر استندار پادوس��پان دوم (145ـ175ق) در رویان و رستمدار است 28.بسیار هوشمندانه است که
شاعر در این بیت فرمانروا پادوسپان را «یل» و استندار شهریار یکم را «کِی» میخواند؛ دو عنوانی
که خود مادهتاریخ قرار گرفتهاند.
4ـ3ـ 4مادهتاریخ لب برای رقم :32

پس اميد پيمانهاش در طرب

چو پرگشت جانش برآمد به لب
(برگ  ،752بیت )13

 .21اعظمی سنگسری ،ص 200؛ برزگر ،صص  93-92و 379-378؛ مهجوری ،ص 66؛ اعتمادالسلطنه ،ص 214؛ رابینو ،ص .218
 .22شیخعلی گیالنی ،ص .80
 .23کلمه دشوارخوان ،اما قرائت قطعی است.
 .24کاتب این رقم را با مرکب سرخ بر فراز واژة یل درج کرده است.
 .25تأیید میشود در :ظهیرالدین مرعشی ،ص 158؛ اولیاءاهلل آملی ،ص 87؛ رابینو ،ص 218؛ اعظمی سنگسری ،ص  16و 200؛
برزگر ،صص  93-92و 379-378؛ مهجوری ،ص 66؛ اعتمادالسلطنه ،ص .214
 .26بنگرید به :ابن اسفندیار ،ص .93
 .27همان ،ص .80
 .28تأیید بر اس��اس :ظهیرالدین مرعشی ،صص 14ـ 15و 158؛ شیخعلی گیالنی ،ص 80؛ و پیروی از سوی اعظمی سنگسری،
صص 17ـ 19و 200؛ اعتمادالسلطنه ،ص 214؛ برزگر ،ص 380؛ رابینو ،ص .218
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حکومت اس��تندار وندا امید بن
ل��ب در مص��رع دوم ،مادهتاریخی ب��ا ارزش عددی  ،32به مدت
ِ
ش��هریار یکم /امی��د یکم (175ـ207ق) بر رویان اش��اره میکند 29.ابن اس��فندیار و اولیاءاهلل آملی،
کهنتر از مدارک فوق ،از شهریاری به نام استندار وندا امید بن شهریار نامی نمیبرند.
4ـ3ـ 5مادهتاریخ دل برای رقم :34

به قدر دل از مملكت دل گشاد
چو عبداهلل آن تاج واال نهـاد
(برگ  ،752بیت )14
این بیت ،با مادهتاریخ دل برای رقم  ،34مدت حکومت استندار عبداهلل بن وندا امید (207ـ251ق)
31
بر رویان را نش��ان میدهد و برابر اس��ت با مدت زمانی که سید ظهیرالدین مرعشی 30ذکر میکند.
این نکته بدان معناست که شاعر ما از تنها منبعش مرعشی پیروی کرده است ،اگرچه معلوم نیست
در نسخهای که وی از آن بهره برده ،تصحیفی رخ داده بوده است .علت این امر آن است که عبداهلل
بن وندا امید به هنگام خروج حسن بن زید داعی کبیر (250ق) میزیست 32،و بنابراین ،ممکن است
مدت  43سال برای حکومت وی ،که اعظمی سنگسری و برزگر آن را پذیرفتهاند 33،صحیح باشد.
4ـ3ـ 6مادهتاریخ می برای رقم :18

چو می بود و چون شد زمان وفات
پس او و پسـر را به دولت حيات
(برگ  ،752بیت )18
مادهتاری��خ م��ی ،با ارزش عددی  ،18در این بیت همان مدت حکومت اس��تندار پادوس��بان بن
افریدون قارن  /پادوسبان سوم (272ـ290ق) بر رویان است و مطابق با گزارش شیخعلی گیالنی
34
و آنگاه مرعشی است.
 .29نخس��تین اش��اره از او در :مرعش��ی ،صص 158 ،15-14؛ و آنگاه در :ش��یخعلی گیالنی ،ص 80؛ پیرویش��ده از س��وی
اعتمادالسلطنه ،ص 214؛ رابینو ،ص 218؛ اعظمی سنگسری ،ص  19و .200
 .30ظهیرالدین مرعشی ،ص  15و )158
 .31نیز بنگرید به :اعظمی سنگسری ،صص 20ـ 21و 200؛ برزگر ،صص 382-381؛ رابینو ،ص 218؛ اعتمادالسلطنه ،ص .214
 .32تأییدش��ده همچنین در منظومه« ،ذكر احوال ملوك نور از جمله واليت رس��تمدار بالد جبال مازندران» :در ايام او كرد داعي
خروج  /به امنيتش شد ز بيعت عروج (برگ  ،752بیت .)15
 .33اعظمی سنگسری ،صص 20ـ 21و 200؛ برزگر ،صص 381ـ.382
 .34ش��یخعلی گیالنی ،ص 81؛ ظهیرالدین مرعش��ی ،ص 158؛ نیز به پیروی از او :اعظمی سنگسری ،صص  23و 200؛ رابینو،
ص 218؛ اعتمادالسلطنه ،ص .214
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4ـ3ـ 7مادهتاریخ بود برای رقم :12

چو او رفت از دودهاش شهريار بـه انـدازه بـود شـد تـاجـدار
(برگ  ،753بیت )5
فرمانروایی اس��تندار ش��هریار بن جمشید بن
بنا بر مادهتاریخ بود در مصرع دو ِم این بیت ،مدت
ِ
دیوبند بن ش��یرزاد بن افریدون /ش��هریار سوم (309ـ321ق) دوازده سال بوده است .این سنوات در
ن اسفندیار در شرح واقعهای مربوط
منابع اصیلی چون شیخعلی گیالنی و مرعشی تأیید میشود 35.اب 
36
به سال 370ق از او و حسن بن قاسم داعی صغیر یاد میکند.
4ـ3ـ 8مادهتاریخ جبل برای رقم :35

دل افروخت زرينکمر از جالل
به قـدر جبل در بالد جبـال
(برگ  ،753بیت )9
				
زرینکمر بن فرامرز بن شهریار بن
ش��اعر در مصرع اول مدت حکومت اس��تندار حس��امالدوله ّ
جمش��ید /حسامالدوله یکم (347ـ382ق) در رستمدار و رویان را مادهتاریخ قرار داده که همانا جبل،
به قدر و با ارزش عددی  ،35اس��ت 37.در این میان ،اردش��یر برزگر مدت حکومت وی را از  339تا
38
374ق میداند ،اگرچه مدت  35سال را میپذیرد.
4ـ3ـ 9مادهتاریخ َجیّدی برای رقم :27

به خوان حكومت چو اجداد ضيف
چو در مدت َج ّيدي بود سيف
(برگ  ،753بیت )9
				
جیدی ،سیفالدوله زرینکمر بن فرامرز بن شهریار بن جمشید
بنا بر مصرع نخست ،با مادهتاریخ ّ
(382ـ409ق) به مدت  27سال در رستمدار و رویان حکومت کرده است 39.اردشیر برزگر 40این مدت
 .35شیخعلی گیالنی ،ص 81؛ ظهیرالدین مرعشی ،ص 159؛ نیز بنگرید به :اعظمی سنگسری ،ص 28ـ 29و 200؛ رابینو ،ص
218؛ اعتمادالسلطنه ،ص .215
 .36ابناسفندیار ،ج  ،1صص 28ـ.29
 .37تأیید میشود در :ظهیرالدین مرعشی ،صص  16-15و 159؛ پذیرفتهشده از سوی اعظمی سنگسری ،صص 34ـ 35و 200؛
رابینو ،ص 218؛ اعتمادالسلطنه ،ص .215
 .38برزگر ،ص .392
 .39نیز بر اساس :شیخعلی گیالنی ،ص 82؛ ظهیرالدین مرعشی ،صص  15و .159
 .40برزگر ،ص .392
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را میپذی��رد ،اما احتم��ا ًال از آن رو که وی معاصر فخرالدوله ابوالحس��ن علی و مجدالدوله ابوطالب
رس��تم (387ـ420ق) و ش��مسالدوله ابوطاهر (387ـ412ق) از شاهان آل بویه بوده است 41،آغاز و
42
پایان شهریاریاش را هشت سال به عقب میبرد و آن را از  374تا 401ق میداند.
4ـ3ـ 10مادهتاریخ جیبی برای رقم :25

به مقدار جيبي چو سيف از نيام
		
برآورد سر اردشير حسام
(برگ  ،753بیت )12
				
شهریاری استندار حس��امالدوله اردشیر بن
مادهتاریخ جیبی در مصرع دوم نمایش��گ ِر  25س��ال
ِ
س��یفالدوله باحرب (409ـ434ق) در رویان اس��ت 43.برزگر اگرچه  25س��ال را میپذیرد ،ش��روع
44
حکومت وی را از  401تا 426ق میداند.
4ـ3ـ 11مادهتاریخ لب برای رقم :32

كه فرزند سيف است كام از سرير
چو لب نامور داشت ابن نصير
(برگ  ،753بیت )13
				
در مصرع اول مادهتاریخ لب ،با ارزش عددی  ،32ش��مار س��الهایی است که فخرالدوله نماور
ابن نصیرالدوله شهریار بن باحرب (468-434ق) در رویان حکومت کرده است 45.اگرچه همة منابع
در مورد مدت فرمانروایی وی اتفاق نظر دارند ،برزگر او را اس��تندار و مدت حکومتش را  32سال ،از
 426تا 458ق ،در نظر میگیرد؛ 46و ملگونوف نیز که مدت  32سال را میپذیرد ،آغاز شهریاریاش
47
را از سال 438ق حساب میکند.
 .41بهویژه بنگرید به :اعظمی سنگسری ،صص  35و .200
 .42برزگر ،ص .392
 .43ظهیرالدین مرعش��ی ،ص 159؛ پذیرفتهش��ده از سوی اعظمی سنگس��ری ،ص  34و 200؛ اعتمادالسلطنه ،ص 215؛ رابینو،
ص .218
 .44برزگر ،ص .392
 .45ظهیرالدین مرعش��ی ،ص 159؛ ش��یخعلی گیالنی ،ص 82؛ نیز بنگرید به :رابینو ،ص 218؛ اعظمی سنگس��ری ،ص  35و
.200
 .46برزگر.392 ،
 .47گ .و .ملگونوف ،سفرنامة ملگونوف به سواحل جنوبی دریای خزر ،تصحیح مسعود گلزاری (تهران :دادجو ،)1364 ،ص .34
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4ـ3ـ 12مادهتاریخ جود برای رقم :13

در آن شهر يوش از عدالت نمود جهان شاد و همت به مقدار جود
(برگ  ،753بیت )15
				
شاع ِر مورخ در مصرع یکم این بیت فعل «نمود» را با مادهتاریخ جود ،یعنی با عدد  ،13در مصرع
دوم همقافیه کرده است تا مدت حکومت استندار شهرنوش بن هزار اسپ (535-508ق) را در رویان
نش��ان داده باش��د .ابناس��فندیار او را امیر استندار ش��هر یوش��ن مینامد و تاریخ مرگش را در حدود
535ق ذک��ر میکند 48.بر خالف اولیاءاهلل آملی و س��ید ظهیرالدین مرعش��ی 49،که به زمان حکومت
وی نپرداختهاند ،شیخعلی گیالنی ملک وی را «سیزده سال» ذکر میکند 50.از میان محققان معاصر،
ویلفرد مادلونگ ترجیح داده است در باب سالشمار حکومت این استندار سکوت اختیار کند .اما استدالل
اعظمی سنگسری قابل توجه است که آغاز و پایان شهریاری وی را از سال  508تا 535ق و مدت آن
را  27سال میداند 51.از نظر او ،از آنجا که جانشین استندار شهرنوش ،یعنی اسکندر کیکاوس ،پس از
مرگ کیابزرگ در سال 551ق به حکومت رسیده ،طبیعی است که تصور کنیم آغاز حکومت کیکاوس
و پایان فرمانروایی پدرش شهرنوش پیش از سال  551نبوده است 52.این فرضیه ممکن است با زوایای
پیدا و ناپیدای تاریخی همخوان باشد ،البته مشروط به اینکه کیکاوس «جانشین بالفصل» شهرنوش
بوده باش��د .از این رو ،پنجرة پژوهش در باب مدت ش��هریاری شهرنوش همچنان باز است و تأیید یا
هلل یا  19سال ،مطابق دیدگاه
ت بنا بر منبع مهمی چون اولیاءا 
ل حکومت کرده اس 
رد اینکه او 13سا 
محققان معاصری چون رابینو 53،به پژوهشهای بیشتری نیاز دارد.
4ـ3ـ 13مادهتاریخ طوبی برای رقم :27

از او بـود بر قـدر طوبي ديـار
نگين برادر شـد از شهـريار
(برگ  ،754بیت )17
				
بنا بر منظومه ،مادهتاریخ مدت حکومت اس��تندار نصیرالدوله ش��هریار ابن شاه کیخسرو /شهریار
 .48ابناسفندیار ،ج  ،2ص .96
 .49اولیاءاهلل آملی ،صص 87ـ88؛ سیدظهیرالدین مرعشی ،ص .159
 .50شیخعلی گیالنی ،ص .82
 .51اعظمی سنگسری ،صص  38-35و .200
 .52همان؛ نیز بنگرید به :برزگر ،صص 393ـ.394
 .53رابینو ،ص .218
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چهارم (717ـ725ق) در رس��تمدار به قدر طوبی یعنی  27س��ال اس��ت .اولیاءاهلل سال درگذشتش را
725ق 54و شیخعلی و ،ظاهراً به پیروی از او ،مادلونگ آغاز حکومت وی را سال 717ق ،یعنی پس از
مرگ برادر کهترش ،استندار محمد شمسالملوک (711ـ717ق) ،و مرگ او را 727ق میدانند .55به
نظر میرسد بر اساس گزارش اولیاءاهلل و شیخعلی است که رابینومدت فرمانروایی وی را هفت سال
و قتل او را به دست برادرزادهاش اسکندر در سال 725ق ذکر میکند 56،گرچه این مدت را بر مبنای
همان تواریخ باید هش��ت سال در نظر گرفت نه هفت سال .این تغییرگشتهای زمانی در یادداشت
57
ملگونوف نیز به چشم میخورد ،در جایی که وی این مدت را پنج سال ،از  711تا 717ق ،میبیند.
بنابراین ،گزارشها آش��کارا حاکی از این نکتة مهماند که سالش��مار منظومه از منبعی پیروی کرده
که خود در خاستگاه دستخوش تحریف یا تصحیف بوده است.
4ـ3ـ 14مادهتاریخ مآب برای رقم :43

ملك گشت بهمن به جاي پدر به قدر مآب او چو شد بهرهور
(برگ  ،757بیت )9
				
مادهتاریخ مآب در مصرع دوم نشان میدهد که ملک بهمن بن بیستون (913ـ957ق) به مدت
 43س��ال حکومت کرده است .ش��یخعلی گیالنی بهصراحت میگوید« :ملک بهمن بعد از قتل پدر
[913ق] به ملک نشس��ته ...پس از چهل و س��ه سال حکومت فی سنة  957وفات یافت .مزید بقای
58
کیومرث باد تاریخ فوت اوست».
4ـ 4مادهتاریخهایی برای سال وقوع رویدادهای تاریخی
ش��اعر در سه شاهد زیر کوشیده است سه مادهتاریخی بس��ازد که نشانی از فتح و ظفر داشته باشد؛
نخست برای خاندان مرعشی مازندران ،وطنش ،و دو دیگر برای ارتش شاه گیتیستان ،شاه عباس
صفوی ،که نزد او جاه و مقامی ویژه داشت.
 .54اولیاءاهلل آملی ،صص 118-117؛ پذیرفتهشده از سوی برزگر ،صص 410ـ.411
 .55شیخعلی گیالنی ،ص 82؛ ویلفرد مادلونگ« ،سلسلههای کوچک شمال ایران» ،تاریخ ایران کمبریج ،گردآوری ریچارد نلسن
فرای ،ترجمة حسن انوشه ،ج ( 4تهران :امیرکبیر ،)1372 ،ص.147
 .56رابینو ،ص .218
 .57همان ،ص .34
 .58ش��یخعلی گیالن��ی ،ص 86؛ نیز بنگرید به :ظهیرالدین مرعش��ی ،ص 276؛ مادلون��گ ،ص 147؛ زینالعابدین علی نویدی
شیرازی ،تکملةاالخبار ،تصحیح و تعلیقات عبدالحسین نوایی (تهران :نشرنی ،)1369 ،ص .138
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4ـ4ـ 1مادهتاریخ بشکست برای رقم :782

ولی چون که بشکست در آن نبرد قضـا لفظ بشکست تاریخ کـرد
(برگ  ،85بیت )14
				
ش��اعر در این بیت تاریخ شکس��ت دشمن را مد نظر داشته است .از این رو برای ذکر سال وقوع
آن (782ق) واژة بشکست را برگزیده است .بنا بر منظومه ،این تاریخ سال شکست قطعی امیر ولی
اس��ترآبادی به دست سیدکمالالدین مرعشی و تصرف اس��ترآباد از سوی مرعشیان است .در تاریخ
طبرس��تان و رویان و مازندرانتاریخ این واقعه س��ال 781ق ذکر شده است 59.بعید است که در اینجا
تصحیفی روی داده باشد.

4ـ4ـ 2مادهتاریخ ضبط دیار برای رقم :1026
به سالی که از روی ضبط دیار چـو آیینـه تاریخ شـد آشکـار
(برگ  ،606بیت )1
				
منظومه در ذکر فتح گرجس��تان به دست ش��اه عباس صفوی ،مادهتاریخی با دو واژة ضبط دیار
را برای نش��اندادن این فتح بزرگ در س��ال 1026ق در نظر گرفته است؛ در حقیقت ،سالی که این
دیار به دست شاه عباس ضبط شده است .تاریخ عالم آرای عباسی و روضةالصفا ،متفقالقول ،سال
گذاری رویدادها در دو
1025ق را تاری��خ ای��ن رویداد ذکر میکنند 60.این تفاوت یکس��اله در تاریخ
ِ
مادهتاریخ فوق نیز دیده میشود .برای بحث در باب علت این تفاوت ،متأسفانه هیچ منبعی در اختیار
نداریم.
4ـ4ـ 3مادهتاریخ بخت برای رقم :1002

جهان را چو نزدیک شد سال بخت شــه آورد رو جـانـب پـایتخـت
(برگ  ،41بیت )1
				
ش��اعر ،ک��ه خود در عصر صفوی میزیس��ت ،کوش��یده اس��ت در این بیت مرحل��ة دوم تازش
موفقیتآمیز سپاه شاه عباس به گیالن را با مادهتاریخی سعد به یادگار گذارد و واژهای را در نظمش
به کار گیرد که بیانگر اقبال بلند ش��اه باش��د؛ از نظر او ،واژة بخت بهترین گزینه و مطابق با س��ال
 .59ظهیرالدین مرعشی ،صص 217ـ.222
 .60ترکمان ،ج  ،2ص1118؛ رضاقلیخان هدایت ،تاریخ روضةالصفای ناصری ،تصحیح جمشید کیانفر ،ج ( 12تهران :اساطیر،
 ،)1385صص 6842ـ.6850
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1002ق است .این تاریخ برابر است با سالشماری که مورخ مشهور عصر صفوی ،ترکمان ،به دست
میده��د 61و مختصر تفاوتی ب��ا گزارش هدایت ،دیگر مورخ بزرگ همان عصر ،در روضةالصفا دارد
که این واقعه را در شرح رویدادهای آغاز بهار سال  1003ذکر میکند .62این مادهتاریخ حاکی از آن
است که شاعر منظومه در نگارش این بخش از اثرش به احتمال قریب به یقین از تاریخ عالم آرای
عباسی اسکندربیک ترکمان بهره برده است.
ِ
4ـ 5سال وفات

4ـ5ـ 1مادهتاریخ بظلم برای رقم :972

ز سـال بظلـم او به شـوال مـرد چو بر خود ستم کرد و تریاک خورد
(برگ  ،193بیت )3
				
شاعر در این بیت بهمنظور نشاندادن ستمی که سید عبدالکریم بن سیدعبداهلل بر خود روا داشته
عالمانه واژة ظلم را مادهتاریخ قرار داده که برابر با سال درگذشت او در سال 972ق است .میر تیمور
مرعش��ی سال مرگ وی را در بیان وقایع سال 973ق ذکر میکند 63.آیا مرگ سید عبدالکریم واقع ًا
در تاریخ  972روی داده و مرعش��ی این واقعه را به مناس��بتی در شرح حوادث سال  973نگاشته یا
در حقیق��ت فقط تصحیفی در رقم اثری تاریخی رخ داده که منبع ش��اعر برای ذکر این رویداد بوده
است؟ در پاسخ به این پرسش مهم در حال حاضر هیچ چیز نمیتوان گفت ،مگر این حدس منطقی
بخش بهخصوص از تاریخ اثر مرعشی بوده باشد.
که بعید است منبع منظومه در این ِ
4ـ5ـ 2مادهتاریخ یل برای رقم :40

چو او رفت در سال يل از جهان
گیـل 64مجمــوع مازنـدران
(برگ  ،752بیت )5
				
این دومین بار است که شاعر از واژة یل بهمنزلة مادهتاریخ استفاده میکند (بنگرید به.)3-3-4 :
عدد چهل کام ً
ال با س��ال درگذش��ت فرمانروای تبرستان و گیالن ،اس��پهبد گیل گاوباره ،در تناسب
 .61ترکمان ،ج  ،1ص 583ـ.585
 .62هدایت ،ج  ،12صص .6679-6674
 .63میر تیمور مرعش��ی ،تاریخ خاندان مرعش��ی مازندران ،تصحیح منوچهر س��توده (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1364 ،صص
166ـ.168
 .64کلمه دشوارخوان ،اما قرائت قطعی است.
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اس��ت؛ 65اس��پهبدی نامآور که ،در نگاه شاعر ،یلی بزرگ بوده اس��ت .این تاریخ مطابق سال  50در
66
تقویم تبرستانی و  660میالدی است.
4ـ5ـ 3مادهتاریخ خوشباد برای رقم :913

چو در سال خوشباد او گشت مست بـر او عورت مطـربي يافت دسـت
(برگ  ،757بیت )7
				
مادهتاریخ خوشباد به سال درگذشت فرمانروای ناحیت رستمدار ملک بیستون دوم ،پسر جهانگیر
یکم (913ق) ،اشاره دارد 67.این بیت تلمیحی است به کشتهشدن او در وقت مستی ،به دست عورتی
که قمای (کنیزک) او بود 68.معلوم نیس��ت چرا ش��اعر برای تاریخ قتل اس��تندا ِر خودمختا ِر رویان و
رس��تمدار ،برخالف انتظار و برخالف رویکردی که در مورد دیگر استنداران از خود نشان میدهد ،از
واژهای سعد بهره گرفته است!
4ـ5ـ 4مادهتاریخ خامل برای رقم :671

كه شهر اگمش نام گشت و نزول شـدش سال خامل به دار خمول
(برگ  ،754بیت )14
				
خامل ،در مصرع دوم ،مادهتاریخ درگذشت استندار شهراگیم بن نماور است که سی و یک سال
69
در رویان و رستمدار فرمانروایی کرد« ،تا در سنة احدی و سبعین و ستمائه (671ق) وفات یافت».
آیا ش��اعر در بهکاربردن واژة خامل ،به معنی مرد گمنام و ناش��ناخته و گاه��ی نیز فروپایه ،بهمنزلة
ابدی این استندار به «دار خمول» (دار فراموشی و دیار گمنامشدگی) عمدی داشته
تاریخ س��فر ِ
ماده ِ
است؟

 .65قس .ابن اسفندیار ،ج  ،1ص .153
 .66قس .ملگونوف ،ص 34؛ اعتمادالسلطنه ،صص 195ـ196؛ برزگر ،ص 92؛ اعظمی سنگسری ،صص 14ـ.15
 .67شیخعلی گیالنی ،ص .86
 .68بنگرید به :رابینو ،ص 219؛ اعظمی سنگس��ری ،صص 167ـ .168به اعتقاد مادلونگ (ص  ،)156این زن یکی از همس��ران
فرمانروا بود که به انتقام قتل خانوادهاش وی را بکشت.
 .69اولی��اءاهلل آمل��ی ،صص 109ـ114؛ قس .ش��یخعلی گیالنی ،ص 83؛ اعتمادالس��لطنه ،ص 206؛ برزگ��ر ،ص 406؛ اعظمی
سنگسری ،ص .60
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4ـ5ـ 5مادهتاریخ خفا برای رقم :681

ز عالم شد او را به سال خفا
نگين شد ز كيخسرو و اختفا
(برگ  ،754بیت )15
			
زیبایی هرچه تمامتر به کار رفته اس��ت .مقصود ش��اعر،
مادهتاریخ خفا (681ق) در این بیت به
ِ
همانگونه که در نس��خه به دقت ضبط ش��ده ،بیتردید «خَ فَا» ،به معنی روشنش��دگی و درخشش
خورش��ید و جلی اس��ت ،نه «خَ فَاء» ،ب��ه معنی خفی و پنهان .ای��ن واژه همقافیة «اختفا» در مصرع
نخست قرار گرفته و به زیبایی در تباین با آن آمده است .با این حال ،به نظر میرسد شاعر در اینجا
س��ال درگذشت کیخسرو بن استندار شهراگیم بن نماور ،حکمران رویان و رستمدار،
در تاریخگذاری
ِ
دچار س��هو شده است .اولیاءاهلل آملی ،که میبایست منبع اصلی او در ذکر وقایع این دو ناحیه باشد،
فقط به بیان این نکته بسنده میکند که ملک کیخسرو پس از برادرش ملکشاه غازی به حکومت
رس��ید؛ 70نکتهای البته مهم که ش��اعر مورخ در پردازش سلس��لهمراتب تاریخی بیتوجه از کنار آن
گذش��ته است .محققانی چون مادلونگ 71،برزگر 72،و اعظمی سنگسری 73بهدرستی نشان دادهاند که
کیخس��رو میبایست در سال  711یا  712درگذشته باش��د .اما این سؤال همچنان بیپاسخ میماند
که ش��اعر ما بر اس��اس کدام منبع یا مأخذی تاریخ 681ق را برگزیده اس��ت ،در حالی که شیخعلی
گیالنی 74بهصراحت ذکر میکند که ملک کیخس��رو بن ش��هراگیم یازده سال ملک رانده و در سنه
 712درگذشته است.

 .5نتیجهگیری
مادهتاریخه��ا که ب��راي ثبت رویدادهای مهم در قالب ش��عر به یادگار ماندهان��د ،یکی از مهمترین
ابزارهای تاریخنگاری نوین به ش��مار میروند .مادهتاريخهای مضبوط در نسخة تاکنون منتشرنشدة
«منظومة فتوحات شاه اسماعيل» ،که اکنون به مدارک اصیل تاریخ مازندران افزوده میشود ،یکی
از مهمترینهاس��ت .این اثر که به بیان وقایع تاریخیسیاس��ی ایران ،بهویژه مازندران و حکمرانی
مرعشیان و دیگر شاهکهای شمال ایران در عصر صفویه ،میپردازد ،مادهتاریخهایی که در آن به
 .70اولیاءاهلل آملی ،ص .115
 .71مادلونگ ،ص .149
 .72برزگر ،ص .410
 .73اعظمی سنگسری ،صص .67-66
 .74شیخعلی گیالنی ،ص .83
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کار رفته ،میتواند صحت برخی گزارشهای اصیل را تأیید یا تکذیب کند؛ چیزی که ممکن اس��ت
حتی در برخی تحریفها و تصحیفها نیز رخ داده باشد.
چیرهدس��تی ش��اع ِر این منظومه در مادهتاریخسازی از ش��مار ابیات مادهتاریخدارش پیداست .او
در هم��ة اینگونه ابیات نش��ان میدهد که با اصول مادهتاریخنویس��ی کام ً
ال آشناس��ت؛ به ابتدای
«سال»« ،به قد ِر»« ،بر قد ِر»« ،به مقدا ِر» ،و «چو» را میافزاید تا
مادهتـاريخهایش واژههایی چون
ِ
آشکارتر نشان دهد كه پس از این الفاظ مـادهتـاريخها ذکر شدهاند .در اینجا مادهتاريخها معمو ًال در
يك مصرع میآیند؛ گاهی فقط از یک واژه تشکیل شدهاند (مانند دل)؛ بسیار بهندرت اسم یا صفتی
هس��تند که بههمرا ِه ادات آمدهاند (مانند بظلم)؛ گاهی با دو واژه س��اخته شدهاند (مانند ضبط دیار)؛
گاهی با سه واژه (مانند با بخت بود)؛ و گاهی حتی تمام واژههای یک مصرع در مقام یک مادهتاریخ
ذکر شدهاند (مانند شمر شاه مازندرانی کمال) .او در هر مناسبتی مادهتاریخی را در آرایة تناسب ذکر
کرده اس��ت؛ رویداد سعد را با مادهتاریخی سعد (مانند بخت) و واقعهای شوم یا حادثهای تأسفبار را
با مادهتاریخی نحس یا غمانگیز (مانند بظلم) نش��ان میدهد .عجیب به نظر میرس��د که او در یک
مورد (خوش��باد) مادهتاریخی ظاهراً سعد را برای واقعهای ظاهراً نحس به کار برده است؛ که ممکن
است عمداً چنین کرده باشد .او نه تنها گاهی مادهتاریخ را قافیه میکند ،که حتی همقافیه را نیز در
تباین مادهتاریخ قرار میدهد (مانند خفا) ،افزون بر اینکه گاهی برای نشاندادن چیرهدستیاش ،در
ِ
یک مصرع مادهتاریخ را با قافیه مراعاتالنظیر میکند (مانند جبل را با جبال).
این جس��تار کوتاه بهروشنی نش��ان میدهد مادهتاریخهای این منظومه تا چه حد اهمیت دارند.
بررس��یهای متنشناس��انة ما گویای این واقعیت اس��ت که کاتب برای نگارش هر بخش از تاریخ
منظوم خویش از منابع بهخصوصی بهره برده است .ما اکنون با این پژوهش میدانیم این منابع چه
بودهاند و تا چه حد در س��اختار تاریخی و نگرش تاریخنگاری وی تأثیر گذاشتهاند یا شاعر تا چه حد
در نگارش تاریخش ساختارشکنی کرده است.
تحلیلهای مقاله حاکی از آن اس��ت که صحت مادهتاریخهایی که او ارائه داده اس��ت ،عمدت ًا در
مقایسه با منابع اصیل دیگر تأیید میشود ،مگر در مواردی شا ّذ که ممکن است معلول تحریفهای
عمدی ش��اعر یا منابعی باشد که او از آنها بهره برده است ،گرچه در برخی موارد ممکن است فقط
ِ
از تصحیف در منبع شاعر ناشی شده باشد .با این حال ،بنا بر بررسی حاضر ،اکثر تفاوتهایی که در
تاریخگذاریهای وی دیده میشود ،مستقیم ًا به منابع او مربوط میشوند .شاعر میکوشد نظمش را
با نوآوری همراه کند .شاید از همین روست که گاهی مواد تاریخی را مطابق خواستهاش برمیگیرد
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و آنها را مطابق با طرح منظومهاش بازسازی و بازآفرینی میکند .مادهتاریخهای این منظومه اکنون
میتوانن��د ش��کافهایی را که در میانة راه تاریخ مازندران وجود دارند ُپ��ر کنند؛ و بهویژه به اصالح
س��نواتی بپردازند که زمانی وضعیتش��ان یا مطلق ًا نامعلوم و یا مغشوش بود؛ و یا حتی میتوانند پلی
باشند میان اپیزودهایی ازهمگسیخته که تا امروز در تاریخ باشکوه مازندران ناشناخته بودهاند .اهمیت
این نس��خه و مادهتاریخهای مندرج در آن چنان اس��ت که هر برگ آن میتواند موجبات تحوالت
جدید و رویکردهای نوین را در این حوزه از دانش فراهم کند.
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