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تذئيل و تکميل سفرنامه مازندران مسمی به رکن  ] -4فصل [ 
 االسفار

 
 

غالمحسين افضل ه که از سفر مازندران اين بندروز هيجدهم جمادی اآلخرة اواخر ثور 
پس از . مستوفی ديوان اعلی مراجعت کرده و در طهران به منازل خود وارد شدمالملک 

از ديد و بازديد فراغت يافتم از روی تاريخی که مرحوم رضاقلی خان  چند روز که
 مرحوم عليقلی خان مخبرالدوله وزير داخله نگاشته و از زبدة التواريخ و راميرالشعراء پد

مازندران شيخ علی گيالنی معاصر شاه عباس تدوين کرده و از عالم   طبرستان واز تاريخ
مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزير دارالتأليف و  آرای عباسی و از تأليفات

دارالترجمه دوره ناصری و بعضی تواريخ ديگر پاره ای مطالب التقاط کرده، به اين 
عضی مطالب تاريخی اين دوره خود را افزودم که سفرنامه خود اختالط دادم و از خود ب

تکميل نواقص گردد، و ممکن نبود که در ذيل سفرنامه که روز به روز می نوشتم اين 
 . مطالب را مفصل بنگارم که مرا از وقايع يوميه نوشتن باز می داشت

کنون به ترتيب حروف تهجی اسامی امکنه و طوايف و رجال را در اينجا فهرست کرده 
 . ک يک شرح می دهمي

 ساری آمل   
 سالطين باونديه اسپيدار گله، مأمن محمد علی شاه

 سواد کوه ]   در عاقبت محمد علی شاه [ 
 شروين و شفلين شرفا

 طابور و طبرستاناسپهبد خورشيد و کوه خرش                  
 فرح آباد بادوسپان
 فرشوادگر بار فروش

 فيروزکوه بندپی
 قلعه اوالد تنکابن
 قلعه اوالد ديو

 قارونوند دادو و چراغ دادو
 کجور رستمدار

 کالردشت روز افزون
 103کرم شب تاب رويان

 هزارجريب زير آب 

                                                 
 مقاله کرم شب تاب از اديب الممالک است که به دليل عدم ارتباط با متن کتاب حذف گرديد 103 
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 آمل
شرح جغرافی و تعداد نفوس و دکاکين و خانوار و شدت گرمی و حاصل اين شهر و 

قايع يوميه اين سفرنامه در ذيل روز پنج شنبه غرايب و آب رودخانه آن را در ضمن و
يازدهم جمادی اآلخرة که در آمل توقف داشتم در چند ورق قبل نگاشتم ديگر محتاج به 

 . تکرار نيست
ره مطالب تاريخی که راجع به آمل و ماهانه سر که از توابع آنجا است می فقکنون يک دو 

 . نگارم
 وقايع يورش پنج ساله امير تيمور، فتح قلعه فاضل سمرقندی در مطلع السعدين در ضمن

امير ..... « : 104ماهانه سر را که در چهار فرسخی آمل است چنين نگارش می دهد 
آن حضرت . تيمور را از استرآباد نهضت فرموده بعد از چند کوچ جنگلی عظيم پيش آمد

کم شد سيد آنها عرض يک تير پرتاب راه گشودند و ح. دينفرمود پيادگان سر راه بگشا
 رود و او را نصيحت کند که لشکر را در 105غياث الدين پيش پدر خود سيد کمال الدين 

لشکر در آن حدود غله فراوان و چهار پايان فربه يافتند و به ماهانه . دهند* آمل تغار
سرشتافتند و درخت ها را از بيخ کنده و چوب و خاشاک بر اليه ها انداخته و نمد و پالس 

فکنده، چنان راه می سا ختند که سوار می گذشت و بعضی جاها از روز تا شب به بر آبها ا
در بيست و پنجم . سعی بسيار نيم فرسنگ راه طی می شد و در فرود آمدن نيز زحمت بود

قراوالن طرفين جنگ سخت کردند و امير شيخ علی بهادر رزم های ..... *ذی العقده 
 و عماد الدين از قلعه ماهانه سر بيرون آمده امان طلب دليرانه نمود، عاقبت سيد کمال الدين

ملتمس را مبذول می دارم، اما چون مهتران اين واليت : امير تيمور فرمود. کردند
ياغگيری کرده اند بايد فرزندان خود را با ماليات چند ساله پيش ما فرستند تا پدران را 

ال زدند، و ماهانه سر قريه ايست در اهل قلعه اين سخن شنيده فورًا نقاره جد. امان دهيم
چهارفرسنگی آمل به جانب دريا بر بلندی حصنی حصين ساخته اند که يک طرف به دريا 
پيوسته ، جانبی  که مغاک است از موج دريا پرآب شده حکم دريا داشت، نزديک به ميلی 

های بلند درگرد قلعه درخت. چنان که از جميع جوانب آب دريا قلعه را احاطه کرده بود
يکديگر سر به هم فرو برده بودند و از شاخه ها که به هم بافته بودند، درخت ها را  نزديک

 . به هم بسته و استوار ساخته حصاری ديگر برافراخته
امير تيمور قشونها ترتيب داده، مردان جلد باتوق و علم و نقاره در کشتی ها که پير پادشاه 

گرفته و با غله که در آن بود آورده نشانده، روی دريا و ارغون شاه و شيخ علی قراگولی 
از برق شمشير و ساير اسلحه چون آفتاب می درخشيد و نفير و غريو کوس پرده گوش می 
دريد و افواج لشکر اطراف و جوانب حصار را برًا بحرًا فرو گرفتند و آن روز جنگی شد 

 . صمان به قلعه گريختندکه زبان از شرح آن قاصر است، حصار بيرون مسخر شد و خ

                                                 
ز روی نسخه های خطی انتخاب کرده که با توجه به کمبود نويسنده عمدتًا منابع استخراجی خود را ا 104 

طبعًا با متن چاپی دارای اختالف است، جهت حفظ اصالت ترکيبات . کتابهای چاپی در آن زمان عادی است
 .به همان شکل آورده شد

 ).حاشيه ( اين سيد کمال الدين جد سادات مرعشی است که در مازندران و آمل سلطنت کرده اند  105 
 . سيور سات اردو- *  
 .الحرام:  کلمه شبيه- * 
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امير تيمور در غره ذی الحجه فتح قلعه را جازم گشته، لشکريان جنگ های سخت کردند و 
بعد از هشت روز محصورين عاجز شده، اهالی حصار رو به درگاه فلک اقتدار نهادند و 
نخست سيد کمال الدين و سيد رضی الدين و فرزندان بيرون آمده، در اول مالقات به 

ه عقايد بد که بديشان نسبت می دادند، امير تيمور سخنهای درشت به آنها گفت و بعد واسط
بايد معتقدات پدر را ترک کرده بر : به حسن اکرام و بذل انعام همه را نواخته، فرمود

طريقه سنت و جماعت زندگانی کنيد و اهل علم را محترم شماريد، بر تعليم علوم شرعی 
صايح قبول کردند و حکم همايون نفاذ يافت که سادات پيش امير ترغيب نماييد، و ايشان ن

 و شيخ علی 106تيمور آمده، اسپاهيان و مفسدان و بداعتقادان را به تيغ بی دريغ گذراندند
بهادر به انتقام پسرش که آنجا به قتل آمده و اسکندر شيخی به خون پدرش افراسياب و 

 کشته بودند آمل را گرفته، قتل و خونريزی ديگر خويشان او که درويشان سيد قوام الدين
زيادی کردند و سيد کمال الدين را با متعلقان به کشتی به خوارزم بردند و فرزندان او سيد 
مرتضی و سيد عبداهللا را از سمرقند گذرانيده به تاشکند رسانيدند و چون حکام ساری و 

تجار که از اطراف بالد و متموالن آن ديار و  آمل هرچه داشتند از ذخاير و نفايس و
حصار به قلعه درآورده بودند، الجرم ) ؟ ( اعصار رسيده بودند به استظهار مناعت 

غنايمی که از آن به ديوان رسيد، نقد هفتصد شتر بار نقره بود غير طال و آالت زر و نقره 
اک و بعد از آن که قلعه را به جاروب غارت و تاراج پ.  و غيرها107از کتان و سقرالط 

روفته و اطراف آن را کوفته بودند، توده خاک ساختند و در تاريخ فتح قلعه ماهانه سر اين 
 :رباعی ثبت افتاده

 ال ؤوز قلعه ماهانه سرت هست س ای آنکه تراست مکرمت خوی و خصال
 108ذی الحجه  تاريخ مه و سال گرفتن به کمال   هشت از مه ذيحجه برو تادانی  

امير ..... «:  السعدين در سوانح هفتصد و نود پنج می نويسدصاحب مطلع] چنين [ هم 
( آمده قشالق نمود و داروغگی ساری را » شماسان « تيمور بعد از فتح قلعه ماهانه سر به 

 -به جمشيد قارن که از قاين قهستان بود تفويض نموده و به اسکندر شيخی) يعنی حکومت 
ل را گرفته بودند و خود او گريخته مدتی به که پدر او را سادات آمل به غدر کشته و آم

آمل را ارزانی داشت و ايلچيان را باتحف و هدايای . مالزمت موکب همايون مشرف بود
« مازندران به سمرقند و خوانين و فرزندان را طلب داشته، در واليت بارز به موضع 

د و ديدار ميسر شد و رسيدند و امير تيمور از فرط اشتياق ايشان را استقبال نمو» چالوان 
گذرانيده، اول بهار از شماسان » يورت قشالق « به مازندران آمدند و چند روز در 

 » ....... نهضت فرمودند
 : و باز فاضل سمرقندی می نويسد

در پيش  مسطور شد که اميرزاده رستم و امير سليمان شاه به طرف ری رفتند که ..... «
د و چون به ری آمده دانستند که اسکندر شيخی قلعه تحقيق حال اسکندر شيخی را نماين

فيروزکوه را محکم ساخته و پسر و خويشان را آنجا گذاشته و خود به کوهستان و جنگل 
                                                 

 الحرام:  کلمه شبيه- 106 
 و با تاء نقطه دار نويسند، صحيح تر باشد جامه پشمين که در هر –سقرالط : در حاشيه به خط نويسنده 107 
 . بافند»  باشلق –چوخا « و در مازندران و سواد کوه » برک « در خراسان . جا بافند
 ).حاشيه ( افضل الملک . ريفی شده است که اختالف پيدا می شوددر اين رباعی تح 108 
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آن شاهزاده و امير در قريه طهران ری بيست روز نشستند و . چالوان و رستمدار گريختند
دو هزار جمع آوردند و در ) شش فرسخی قم است ( از پيادگان قم و کاشان و ساوه و آوه 

در آمدند و قلعه نور را محاصره )  که نور و کجور باشد ( عقب اسکندر به رستمدار 
کردند و گشادند و ملک کيومرث پيش آمده، چون ميان او و اسکندر شيخی دشمنی بود، 
 برای فريب دادن اسکندر ملک کيومرث را گرفته نزد او فرستادند و گفتند اينک دشمن ترا

چون کيومرث به  .به تو تسليم نموديم تا مطمئن باشی و بی توقف و انديشه توجه نمائی 
اسکندر رسيد، قوت باز آمدن در خود نمی ديد، با کيومرث صلح کرد و او را نيز بترسانيد 

اميرزاده رستم و . و هر دو به حصانت کوههای سخت و بيشه های پر درخت پناه بردند
« و در کنار آب . ه را به حضور همايون امير تيمور ِانهاء کردندامير سليمان شاه واقع

آنجا  فرموده، از)  ؟(امير تيمور انتها حف . اين خبر به سمع امير تيمور رسيد» اغلق 
روان شد و قاصد به خراسان فرستاد که با سپاه آن حدود به راه آمل و ساری رود و عزم 

 . انتهی» ....... رزم اسکندر شيخی کند 
اين بنده نگارنده افضل الملک خاتمه کار اسکندر شيخی را در ضمن لغت فيروز کوه در 

 . اين اوراق خواهم نگاشت

 باونديه
 ابوالرضا حسين بن ابورضا از سادات علوی، سالطين باونديه مازندران را که طبقه ثانيه

  در سنه-سيم بود،بودند و معروف به باونديه سپهبديه بودند و آخر آنها شمس الملوک رستم 
 . ششصد و شش هجری مغلوب و مقهور کرد و آنها را از اين قطر خارج ساخت

باز در سنه ششصد و سی و چهار و سی و پنج شعبه سيم از طايفه باونديه طلوع کردند و 
اول آنها ابوالملوک حسام الدوله . اسم کين خواريه در آمل مسلط شدند و سلطنت کردند به

الطين باونديه کين خواريه فخر الدوله حسن است که از هفتصد و پنجاه و آخر ساردشير 
هفتصد و شصت هجری در آمل سلطنت کرده است و در آخر اين سال به دست هجری تا 

 . ، که از قهرمانان مازندران بود، منقرض شده است]چالوی [ = کيا افراسياب چالبی 
آنها است، چندين سال در آمل و بعضی طايفه کيا افراسياب هم که اسکندر شيخی از نسل 

اطراف سلطنت کرده، تا در سنه نهصدو ده هجری به دست سادات مرعشی که سلطنت و 
 .حکومت در مازندران داشتند، منقرض شدند

  

 اسپيدار گله مأمن محمد علی شاه
ه گويند، به واسط) اسپار گله( اسپيدار گله جزء سواد کوه که اهالی، آنجا را مخفف کرده 

 . چندين درختان اسفيدار که در آنجا روييده شده به اين اسم موسوم شده است
در تواريخ اسمی از اين مکان ذکر نشده و دارای اهميت نبوده است، لکن چون در شش 
سال قبل اعليحضرت سابق يعنی محمد علی شاه مخلوع ابن مرحوم مظفرالدين شاه، ابن 

 ايران مخلوع شد و چندی در روسيه رفت و به شاه شهيد ناصرالدين شاه که از سلطنت
تحريک روسها به مازندران آمد که به همراهی اهالی آنجا دوباره زمام سلطنت ايران را 
به دست گيرد، بيست و دو سه روز در اسپيدار گله با چندنفر نوکر بسر برده، تا آخراالمر 
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« وسيه رفت و در شهر عدسه کار او يکسره شد و به قهقری به استر آباد و از آنجا به ر
به اين جهت اسپيدار گله جالب انظار دقت و عبرت عمومی و محل .  متوقف گشت» ادسا 

توجه گشته است و ما چند سطری از اين سوانح در اين اوراق می نگاريم که در تاريخ از 
 . آن شاه يادگاری می گذاريم

اق در ميان دره، در کنار رودخانه اسپيدار گله جزء خاک سواد کوه دارای باغچه و چند اط
تاالر در کمر يک تپه که به کوهها اتصال دارد، در پهلوی منزلی موسوم به چاپارخانه 

به قدر سه ميل که از . است که از قهوه خانه چاپارخانه تا اسپيدار گله يک ميدان راه نيست
جا را  ميان و غار اسپهبد خورشيد می رسی که آن» ُخرش « آنجا حرکت کنی به کوه 

..... شرح اسپيدار گله و غار خورشيد را در چند جزء قبل در شرح روز . دوآب گويند
اجماًال نوشته ام، کنون در اينجا علت محروم شدن محمد علی شاه را از سلطنت دوره 109

 . دويم می نگارم
محمد علی شاه که در سنه هزار و سيصد و بيست و هفت در طهران دست از سلطنت 

 بود پناهنده گشت که از مردم به او گزندی 110و به سفارتخانه روس که در شمران کشيد 
اهالی طهران و وکال فرزند برومند او را که اعليحضرت قدر قدرت سلطان احمد . نرسد

ميرزا است و سمت واليتعهد داشت به تخت سلطنت مشروطه نشانيده جشنها بر سر پا 
و چند تن از مقربين خود به روسيه تشريف بردند محمد علی شاه با قزاقان روسی . کردند

و مقرر شد که دولت ايران سالی صد هزار تومان به توسط سفارت روس برای مخارج 
 . ايشان بدهد

 بعد از گردش در 111محمد علی شاه با بانوی بانوان ملکه جهان سالی بيشتر در اروپ
دی روسها محض اجراء پس از چن. در عمارات دولتی به سر برد» ادسا « شهر عدسه 

مقاصد خود در خاک ايران او را مطلق العنان کردند و محرک شدند که به استر آباد و 
مازندران آمده و با امراء مازندران همدست شده به طهران بيايد و تاج سلطنت ايران را 

اهالی ايران باطنًا به اين کار مايل بودند و محض صدماتی که . نوبت ديگر بر سر گذارد
در اين دو سه ساله از مجاهدين خورده و بی نظمی و نهب اموال ديده بودند، اين آتش فتنه 
را پنهانی باد می زدند، ولی از ترس و کالء و مجلس و مجاهدين اظهار همراهی نمی 

 . کردند
عقال که خود را از مشروطه و استبداد بی طرف کرده و خويشتن را کنار کشيده، ايران 

ست بودند و با هيچيک از فريقين مخالفت نداشتند، از سلطان شدن محمد و مذهب دو پرست
انقالب و اضطراب نداشتند، لکن سوء ظن يا حسن يقينی به ايشان گاهگاهی  علی شاه 

اگر محمد علی شاه به تحريک و تقويت باطنی روسها سلطان ايران  -دست می داد که 
ه و لشکر را به مستخدمين روس می دهد شود، با روسها همراهی می کند و امتيازات مالي

 .و دست ايرانيها از مناصب و نفوذ و شرافت کوتاه می شود
 محمد علی شاه با برادر خود ملک منصور ميرزای شعاع السلطنه وارد –خالصه 

امراء و خوانين و اعيان و اشراف و علماء مازندران و رعايا عمومًا . مازندران شدند

                                                 
 .صحيح است» ششم رمضان « در اصل نانوشته و سفيد که  109 
 ).شميران ( =  110 
 ).اروپا ( =  111 
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ار محمد علی شاه بودند، مگر صد نفر از نفوس که يک نفر از راضی به همراهی و اقتد
ايشان ظاهرًا با محمد علی شاه همراهی کرد، ولی باطنًا از پشت پرده تدبير نمايش ديگر 
داد و آن يک نفر جناب اسمعيل خان امير مؤيد سواد کوهی پسر مرحوم ابراهيم خان شعاع 

ه مکرر در اين اوراق صفات حميده او الملک رئيس اصطبل خاصه ناصرالدين شاه بود ک
 .  و شرح اين داستان از اين قرار است112را نوشته ام 

دارد که هر کدام ] وجود [ در مازندران چند نفر امرای نامی و صاحب منصب نظامی 
سوارو پياده ابواب جمعی دارند، از آن جمله اعظام الملک رئيس طايفه عبدالملکی جزء 

الر مکرم و اشجع الملک و صارم الممالک هزار جريبی و زنديه و لطفعلی خان سا
اسمعيل خان امير مؤيد و ميرزا محمد خان امير مکرم الريجانی حاکم آمل و الريجان 

اول ميرزا محمد خان : شاخص اينها دو نفر است. ساکن بارفروش و غير هم می باشند
 متانت رأی و درستی و  اسمعيل خان امير مؤيد که به حصافت عقل و–امير مکرم، دويم 

 . عدم تعدی و حکمت عملی و تاريخ دانی و تدبيرات نظامی سرآمد اهالی مازندران است
امير مکرم به محمد علی شاه عرض کرد که . بين اين دو امير قدری اختالف و رقابت بود

از راه سواد کوه و فيروز کوه به طهران نرويد، از بار فروش من در رکاب آمده با اهل 
اميرمؤيد اظهار . ظام و سوار و پياده آمل و الريجان شما را سالمًا به طهران می رسانمن

داشت که محمد علی شاه از ساری به سواد کوه آمده، او با استيالء و نفوذی که به لشکری 
 . و کشوری سوادکوه دارد شاه را سالمًا به طهران برساند
معروف و 113..... انی و قدری به امير مکرم چون در ايام جوانی به عيش و کامر

اذا جاء « اميرمؤيد به عقل و دانش موصوف بود، محمد علی شاه و شعاع السلطنه به حکم 
گول اين فقره را خورده تن در دادند که با اميرمؤيد همراهی کرده، از » القدر عمی البصر 

ه از داعيان و راه سوادکوه به طهران بيايند تا رشيد السلطان سرکرده طايفه اصانلو ک
طهران به فيروز کوه ] خور [ = هواخواهان محمد علی شاه بود با سواران از بلوک خوار

 . آمده به ايشان ملحق گردد
اهل سوادکوه به تهور و جالدت و رشادت از اهالی مازندران ممتاز هستند که اگر يک 

شود احدی قدرت سوار آنها به تمام مازندران از طرف حکومت برای انجام کاری مأمور 
 . مخالفت ندارد

محمد علی شاه انديشه کرد که اگر با امير مکرم از راه آمل و الريجان روانه طهران شود 
اين . شايد اين کار به اميرمؤيد ناگوار آيد و او با سواد کوهيان جلوی راه بر آنها بگيرد

ن بود که اميرمؤيد مالحظات محمد علی شاه تمام از روی عقل بوده است، لکن بيخبر از اي
سر او برای ] بود [ ناصرالدين شاه که به هيچ وجه بوی مشروطه به ايران نيامده  در زمان

جمهوری درد می کرد و ابدًا مايل به استبداد و مال مردم بردن نبود و ابدًا به  مشروطه يا
 .پادشاه قادر و قاهر ميل نداشت

 

                                                 
زهی تأسف و دريغ اکثر قلم بدستان و اغلب مورخين امير مؤيد سواد کوهی را وابسته و هواخواه  112 

بخشی از تاريخ  «  يااز اسمعيل مهجوری و» تاريخ مازندران « همچون  ( محمد علی شاه خوانده اند
 . )... واز علی ديو ساالر که خود از معاصران ايشان بود».... مشروطيت 

 سبک مغزی: کلمه ای محو شده است شبيه 113 
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لطنه را در اسپيدار گله نشانيد و خود  اميرمؤيد، محمد علی شاه و شعاع الس–خالصه 
ظاهرًا مشغول خدمتگزاری شد که اگر از طرف مشروطه خواهان طهران لشگری به دفع 
محمد علی شاه بيايد او صف آرايی و جدال کند، ولی اميرمؤيد کار را به دفع الوقت و 

جلوگيری ] و[پيشقراول و استعداد خوب به فيروزکوه نفرستاد . گذرانيدمسامحات عمدی 
 .نکرد

مراد خان . سواران بختياری از طهران به قلع و قمع محمد علی شاه مأمور و روانه شدند
 با پسران خود ارشد السلطان و صمصام السلطان و - که پيران ويسه است–سوادکوهی 

شجاع السلطان و هيبت اهللا خان که هر کدام در شجاعت و پردلی و نفوذ در سوادکوه و 
دن اول قهرمان بودند و دولتخواهی به محمد علی شاه داشتند، هر چند بار در سوار تهيه کر

سوار بختياری روانه به فيروز کوه و سواد کوه شده : خلوت و جلوت نزد اميرمؤيد گفتند
: و قراولی گذاشته ايد؟، امير مؤيد گفت* است، شما کی را در فيروز کوه به چند اولی 

 .قراول  صحيح گذاشته امشما کار نداشته باشيد، من پيش
اگر بايد در فيروز کوه پيشقراول گذاشت بايد يکی از ما باشد که : دفعه ديگر باز گفتند

استعداد سوار داشته، راه کوهها را از يمين و يسار می دانيم، فالن برزگر که  قوه پيش 
.  می کنمشما متعرض نباشيد من به تکليف خود عمل: ثانيا امير مؤيد گفت. قراولی ندارد

اينها چيزی نگفتند وچون با امير مؤيد بنی اعمام و هم طايفه بودند عيب کار را به محمد 
نکردند و اميرمؤيد قصدش حفظ اهالی سوادکوه بود که با علی شاه نگفتند و  سعايت 

سواران بختياری مأمور طهران طرف نشوند و پامال نگردند و بغتًه سواران بختياری آمده 
ود که اگر ورق شاه را دستگير نمايند که دستگيری شاه به دست اميرمؤيد نمحمد علی ش

 . برگردد بد نام و خائن نباشد و مقصر شاه نشود
بعد از گذشتن بيست و دو سه روز سواران بختياری از فيروزکوه گذشته از طرف يمين و 

قدری زد و سواران سوادکوه . يسار سر کوههای اول سوادکوه را گرفتند و سنگر ساختند
خبر به محمد علی شاه دادند که سوار سوادکوه . خورد کرده پس نشستند و هزيمت يافتند

شکست يافت، کنون سوار بختياری به اينجا می رسد، شاه و شعاع السلطنه ابتدای روز 
 . در پا کرده سوار شدند) ؟ ( چزمه 

عاع السلطنه عرض کردم تا به شاه و ش: خود اميرمؤيد برای اين بنده نگارنده بيان کرد که
ظهر صبر کنيد و پا بيفشاريد که لشکر شما را دلدار ببيند و پادار شود و بختياری را 

 .ايشان قبول نکرده و سوار شدند و به طرف ساری به شتاب روان گشتند. هزيمت دهد
اميرمؤيد خود در کمال قدرت می توانست محمد علی شاه را با شعاع السلطنه بگيرد و 

اين ننگ را بر خود و طايفه نگذاشت، اما در اينکه شاه را ] اما [ يم بختياری ها کند، تسل
به درنگ و ماندن ترغيب کرده بود قصدش اين بود که بختياری ها به چاپارخانه و اسپيدار 

 . گله برسند و آنها شاه را دستگير کنند
توپچی به من اظهار داشت يک نفر : کسی در ساری از برای بنده نگارنده بيان کرد و گفت

که من توپ را در سر تپه ای گذاشته بودم که اگر گلوله را رها کنم و توپ يک ذرع پس 
توپ را قدری عقب تر بنشان و تير : اميرمؤيد آمد و گفت. بزند در سرازيری به دره نيفتد

 .اگر توپ را رها کنم قدری پس می زند و به دره سرازير می شود: من گفتم. رها کن
                                                 

 .)فوج نظامی  ( = - * 
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و . فضولی مکن، اگر من نظامی هستم هر چه می گويم رفتار کن: اميرمؤيد به من گفت
 .من قبول کردم

از خارج و داخل و امارات و عالمات طرح خيال و نقشه حال اميرمؤيد اين ..... خالصه
از من برنجند، لکن من حقيقت ] و [ شايد ايشان اين عبارت را بخوانند . بود که نوشتم
کاش . و کمال ارادت را بدون ريا به اميرمؤيد دارم که نهايت درستی را دارند نگاری کردم

تمام و کالء مجلس دارالشورای ايران اين طور بودند که نه پول بخواهند نه به تعدی رعايا 
روس و انگليس دمساز و  راضی باشد، نه بدعت و تحميل به رعيت را مايل شوند و نه با

زء حزب دمکرات کرده اند، نه از حزب اعتدال شده اند، نه دم همراز گردند، خود را نه ج
از محبت حزب اتفاق و ترقی دارند، ولی معنی مشروطه بودن و درستی و رشوه نخوردن 

 . و خادم رنجبران بودن با ايشام مخمر است
ما اهل ايران اسامی مختلف الزم نداريم، فقط بايد مسلمان باشيم و ايران پرستی کنيم و با 

. ر ايرانی که درست باشد و از هر حزبی شود دوست شويم و همه را جنس واحد بدانيمه
فرياد از اشخاصی که در مشروطه چندين اسم احزابی روی خود می گذراند و به دين و 
دولت ايران خائن می باشند، اذاعه منکرات و اشاعه محرّمات را محض حّظ نفس خود 

 . جايز می شمارند
 در لنگر خوش هوای دنيا                              عنا مائيم قلندران م

           آزاد ز جنت و جهنم           آسوده ز خير و شر عالم           
نی بوده، محض تفنن چند سطری ديگر در غاز اسامی گوناگون و رنگ های بوقلمونی مست

 .رسانيم] می [ بقيه پيش آمد محمد علی شاه نوشته اين اوراق را به پايان 
 

 ]عاقبت کار محمد علی شاه [ 
محمد علی شاه و شعاع السلطنه و چند تن از نوکران از اسپيدار گله حرکت کرده به 
سرعت به طرف زيرآب حرکت کرده که خود را از ساری به مشهد سر و از آنجا به 

 . استرآباد رسانند
 و -اران سختی آنها را می گيرددر بين راه نزديک بلوک زيرآب که جزء سواته کوه است ب

لباسها و بدن را . باران های مازندران مثل بارانهای عراق نيست، غالبًا به  شدت  می آيد
آبدار يا قهوه چی سرکاری، پارچه نمد آبداری کار همدان يا از نمدهای . غرق آب می سازد

ی شاه را از نازک و ظرف کرمان همراه داشته، ميان آن را سوراخ کرده، سر محمد عل
آن پارچه نمد بدن و جوارح شان را پوشانيده وارد قهوه ] با [ ميان سوراخ بيرون آورده 

 –بادال و الف و دال و واو است ( می شوند که در راه روبروی چراغ دادو ] ای [ خانه 
راه از اوايل تابستان تا اوايل پائيز اين منازل بين . بوده تا از باران محفوظ مانند) حاشيه 

سواد کوه خالی از اهالی است، همه به دهات اطراف به ييالق رفته آذوقه و مأکوالتی 
نيست، فقط قهوه چيان در بين راه بوده چای و قليانی برای مسافرين دارند، خوراکی زياد 

نگارنده پارسال که به اين قهوه خانه محض رفع خستگی و تحقيقات پياده . پيدا نمی شود
ای من بيان کرد که محمد علی شاه و شعاع السلطنه به اين قهوه خانه شدم، قهوه چی بر

وارد شدند، تهيه غذای شبانه همراه نداشتند، از من نان و خوراکی طلب کردند چيزی 
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. گفتم در اين قهوه خانه آذوقه و تغاری موجود نمی شود، آنها بی غذا ماندند. ذخيره نداشتم
به طرف طهران می رفت، به او گفتند هر چه خوراکی در اين بين چارواداری با چند بار 

داری به ما بده تا به تو پول بدهيم، گفت چيزی همراه ندارم مگر آنکه همراه چند دانه سيب 
محمد علی شاه دو دانه سيب را به . دارم، و بيست و دو سه دانه سيب آورد و تقديم کرد

 و مابقی را به نوکرها داد که برادر خود شعاع السلطنه داد و يک سيب را خود خورد
 .بخورند وسد رمق کنند و پس از لختی آسايش حرکت کردند و رفتند

اهل استرآباد همراهی نکردند مخالفت . محمد علی شاه و شعاع السلطنه به استرآباد رفتند 
 .سادات بنی عقيل همراهی کردند و شرط خدمت بجاآورد ند. هم ننمودند

 سرباز از طرف طهران مأمور به استرآباد شدند که شاه و سردار محيی بافوج سوار و
به همراهی سادات بنی عقيل و يک تن از سادات ] شاه . [ شعاع السلطنه را گرفتار نمايند

پيرمرد آنها که نهايت شجاعت را داشته در جنگلها به قلب سپاه سردار محيی رشتی زده 
را جا گذاشته به ) ؟ (  بنه و آغروق سردار محيی و سواران. اردوی آنها را متفرق ساخت

طرف مازندران شتافتند و به مشهد سر وارد شدند و آنها را اميرمؤيد همراهی و دستگيری 
 . کرده نجات داد و حيات بخشيد

چون وقتی که سردار محيی از خطه مازندران به استرآباد می رفت مجاهدينی که با او 
ه اهل مازندران وارد آورده بودند و به عنوان غارت و جرايم ب] و [ بودند خيلی صدمه 

استبداد مردم رااذيت می کردند و شيخ غالم مجتهد ساروی را که مردی نيک بود ناحق 
 کنون که به طور هزيمت با دست خالی از راه مازندران مراجعت به طهران 114.بکشتند

ميرمؤيد مانع شد و می کرد، اهالی مازندران و بارفروش می خواستند با او تالفی کنند، ا
 . محترمًا از مازندران خارج ساخت] و [ او را صحيحًا سالمًا 

 من – محمد علی شاه با برادر خود در استرآباد بزيست و قصد حرکت به خراسان داشت 
در اين سنه در مشهد مقدس بودم، گاهی به رياست کابينه ايالتی، گاهی به حکومت 

 ، اهالی -بزوار و تصفيه ماليه قوچان می پرداختم شهرهای خراسان و پيشکاری مأليه س
خراسان طرًا و اهالی آستانه مقدسه رضويه کًال حسن طلب کردند و عريضه های محرمانه 
به استرآباد فرستادند و شاه را به آمدن خراسان ترغيب نمودند، تقريبًا جز هزار نفر تمام 

 . سکنه خراسان مايل به آمدن شاه بودند
ول، حاوی الفروع واالصول سيد فقيه ميرزا هاشم ساالری پنهانی از مردم به جامع المنق

قوچان رفت که از آنجا به بجنورد رفته به استرآباد رود و شاه را از شجاع الدوله 
عبدالرضا خان حاکم قوچان ايلخانی زعفرانلو و سردار معزز حاکم بجنورد و ايلخانی 

 شاه را به خراسان بياورد ونيز عارف دوران قطب شادلو اطمينان دهد که همراهی دارند و
زمان شيخ اسمعيل قاينی که علم و عمل فقه را با هم داشت صورت و معنی را به هم 

                                                 
خ غالمعلی مجتهد اشتباه می باشد، احتماال اطالعات داده شده به نويسنده در مورد عوامل قتل اين شي 114 

 دستگيری و قتل او را به دست همراهان علی 272-273 تاريخ مازندران صفحه 2زيرا مهجوری در جلد 
در ...  می داند و خود ساالر فاتح در کتاب خود به نام بخشی از تاريخ مشروطيت) ساالر فاتح( ديوساالر

غالمعلی را به عهده می گيرد و همو تاريخ ورود سردار مسؤليت فرمان دستگيری و قتل شيخ 134-5صفحه 
محيی به ساری را دو سه روز پس از ورود خود می داند، بنابراين سردار محيی ظاهرا از مسؤليت کشتار 

 .شيخ مذکور به دور است
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پيوسته بود و از نيکان محسوب می شد، از معنی بعضی احاديث پاره ای استنباطات کرده، 
 ايران بيايد و شاه شود و امر به او مشتبه شد، خيال کرد که محمد علی شاه حتمًا بايد به
لهذا به اين خياالت خود را . هندوستان را از انگليس منتزع سازد و چنين و چنان کند

بدون غرض و قصدی و بدون اينکه حب رياست يا خيال فاسدی . مجاهد راه خدا قرار داد
داشته باشد از مشهد به طرف قوچان و سبزوار حرکت کرد که خود را به محمد علی شاه 

 . رساند و او را به خراسان حرکت دهدب
من در قوچان مهمان جناب شجاع الدوله حاکم قوچان و ايلخانی زعفرانلو بودم و چند ماه 

ماه شعبان سنه . توقف داشتم، که امور ماليات را تصفيه کرده اختالف را از ميان برداشتم
د شده و با حاکم هزار و سيصد و بيست و نه هجری بود که اين دو نفر به قوچان وار

از . محرمانه مالقات کرده، بعضی مذاکرات کردند که نوشتن آن باعث تطويل کالم است
رآباد روانه شدند و با محمد علی شاه مجالستها و مالقات و مذاکرات تآنجا به طرف اس

کردند و شاه اقدام به آمدن خراسان نکرد و می گفت اگر بدون رأی روسها وارد خراسان 
ا با ملت همراهی کرده به ضد من می کوشند و اگر با اجازه آنها باشد هنوز مرا شوم روسه

به اين کار وا نداشته اند، و باز ميرزا هاشم ساالری پس از مراجعت از استرآباد به مشهد 
می گفت هر چه به شاه اصرار کردم که يا خودتان حرکت کنيد يا دويست سوار همراه من 

شاه به طرف خراسان حرکت کرده است، تا سواران خراسان به بفرستيد که شهرت دهم که 
استقبال بيايند و کار يک مرافه شود، شاه جواب می داد که من امراء مازندران و سرکرده 

 ثبات و پاداری سخت نکرده اند، اهالی خراسان هم مثل آنها ،های استرآباد را امتحان کردم
تی بی استعداد که در صحن رضوی متحصن هستند، نمی توان به عرايض و قيل و قال مش

 .شده اند اطمينان پيدا کرد و مردم را بی جهت نمی توان کشتن داد
، قونسول روس در مشهد مردم را به هواخواهی محمد علی شاه ترغيب کرد و -خالصه 

 دو هزار نفر در صحن دو ماه بيتوته کردند و در خواستن محمد علی شاه روی پارچه های
و از آن طرف روسها به محمد علی شاه قّوه ندادند . ح ها نوشتند و مهر کردندچلواری شر

او را در استرآباد گذاشتند و مترس وزراء و کارکنان طهران . که او رابه خراسان بفرستند
کارکنان طهران و مشروطه طلبان هم از آشوب خراسان و هواخواهی ايشان و . قرار دادند

ن ترسيدند با روسها جام وداد پيمودند که، قونسول روس و آمدن محمد علی شاه به ايرا
انگليس محمد علی شاه را از استرآباد حرکت داده به خاک روسيه توقيف دهند و نگذارند 

روس و انگليس هم اين موقع را برای خود غنيمت دانسته، اولتيماتومی با . به ايران بيايند
 فقره صورت مقاصد روس و انگليس در وزراء طهران بستند و معاهداتی کردند که چند

 . ايران پذيرفته گردد، وزراء عليهم ما عليهم قبول کردند
قونسول روس و انگليس هم در ذی القعده يا  ذی الحجه هزار و سيصد و بيست و نه 
هجری در استرآباد رسمًا نزد محمد علی شاه و شعاع السلطنه رفتند و گفتند کشتی حاضر 

يد و به مملکت روسيه در ادسا متوقف شويد که فساد ايران بخوابد و است، بايد حرکت کن
محمد علی شاه و شعاع السلطنه از ناچاری قبول . ُپلتيک دولتی روس و انگليس بهم نخورد

کردند و سوار کشتی شده به ادسا رفتند و ساکن شدند و دانستند که روس و انگليس دوست 
ی که با شاه مخلوع داشتند محض آن بود که او را آنها و ايرانيان نبوده بلکه همراهی ا

و مقاصد او را ) ؟ ( مترس ايرانيان قرار داده با وزراء طهران به غلط اولتيماتوم بفرستد 
 . اجراء دارد
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 : ناچار به عقيده سياسيون طهران و قواعد قانونی يک نکته ای در اينجا بنگارم
ين مورد غلط است و ا ز حّيز اعتبار ساقط اولتيماتوم روس و معاهدات ايران با او در ا

 .است
. يک دولت ايران رسميت نداشت] سی و [ در اين سنه تا آخر سنه هزار و سيصد و 

اگر استبدادی بود چرا اعليحضرت قدر . نه مشروطه] ند [ وزراء دولت نه استبدادی بود 
ا ابوالقاسم خان قدرت سلطان احمد شاه دخالت در کارهای داخله و خارجه نداشت؟ و چر

ناصرالملک نيابت سلطنت داشت و کارها به رأی او صورت می گرفت؟ و اگر دولت 
مشروطه بود و پادشاهی که خردسال است نبايد راتق و فاتق در امور باشد و بايد نايب 

چرا اين نايب . السلطنه برای او معين شود که او کارهای داخله و خارجه را بگذارند
خواه، مجلس دارالشورای ملی را تعطيل ساخت و وکالء پارلمانی السلطنه مشروطه 

شهرهای ايران را متفرق ساخت و خود بدون مشورت و کالی ملت با دو سه نفر وزير که 
او در نيابت سلطنت خود . تابع ميل او بودند به حّل و عقد امور داخله و خارجه پرداخت؟

 .  وکالی ملت نبودپارلمنت مشروطه را بست، ديگر کارها به تصويب
در شعبان هزار و سيصد و سی و دو که اعليحضرت سلطان احمد شاه به عرصه رشد و 
صالح و فوز و فالح درآمد، تاج سلطنت بر سر او گذاشتند و نايب السلطنه مستعفی شده به 
اروپا مهاجرت کرده و سه باره مجلس دارالشورای ملی در ايران داير و مفتوح گشت و 

 بحمداهللا داير است و خوب هم کار می کند، به خصوص فرقه دمکرات که اين تاکنون هم
 . اوقات خوب غيرت می ورزد، نفوذ خارجه را کوتاه می کند

پس اولتيماتوم روس و قرارداد او با ايران در آن سنه به کلی غلط است و وکالی ملت 
اصر الملک در ايران دارالشوری امضاء نکرده اند و هر کاری که آقای ابوالقاسم خان ن

از آن جمله توپ بستن به آن مقام مقدس و بقعه سمی فی السماء . کرده اند مغشوش است
 . که به امضاء و تصويب ايشان و بعضی خائنين ملت و دولت بوده است..... 

 .  کنون باز بقيه حاالت محمد علی شاه را نوشته مطلب را تمام کنيم
خود آقا را . يأس، از استرآباد به مشهد مقدس مراجعت کردآقا ميرزا هاشم ساالری بعد از 

 اخالق خوب ،بنده کامًال می شناسم، فقه و اصول را تدريس می کنند، خط را نيکو نويسند
ايشان را از آن جهت ساالری گويند که پدرشان از . اسم پدرشان را در خاطر ندارم. دارند

پسر اللهيارخان آصف الدوله قاجار علم زمانی که ساالری . علماء بزرگ مشهد بوده اند
طغيان برافراشت و در خراسان در عهد محمد شاه غازی و بعد به ناصرالدين شاه ياغی 

پدر .  زد و از مشهد تا سبزوار را به حيطه تصرف درآوردرشد و به اسم خود سکه برز
ردم را از آقا ميرزا هاشم اختصاص به ساالر داشت و در تأييد سلطنت او می کوشيد و م
 .محمد شاه غازی نفرت می داد، به اين جهت او و اوالدش منسوب به ساالر شدند

آخراالمر به کفايت ميرزا تقی خان اتابک اعظم فراهانی که صدر اعظم ناصرالدين شاه 
حسام السلطنه سلطان مراد ميرزا پسر عباس ميرزای نايب السلطنه به طرف . بودند

 ساالر شبانه از دژ – نه به شجاعت حسام السلطنه –ات الهی خراسان مأمور شد، به تأييد
داستان آن . قلعه محکم سبزوار فرار کرد و مخذول و منکوب گرديد و به شاهی نرسيد

 . طويل است مجال نوشتن ندارم
بنده به ديدن ميرزا هاشم ساالری رفتم، در حضور چند تن از رفقا با او به طور طنز 

خواست ساالر را شاه ايران قرار دهد ساالر مخذول و مغلوب پدرت : شوخی کرده گفتم
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گرديد، شما هم به استرآباد رفتيد که محمد علی شاه مخلوع را به خراسان آورده سلطنت 
دهيد او هم نشد و مأيوسًا به خاک روسيه رفت، پس شما پدر و پسر در طالع سهم تّطير و 

آقا . د کار او به يأ س و مباعدت می کشدبدفالی داريد که با هر کس بخواهيد مساعدت کني
 . ميرزا هاشم از شوخی من منزجر شد، لکن به خنده برگزار کرد

محض مطالب تاريخی بعضی . آقا ميرزا هاشم در مشهد به بازديد من تشريف آوردند
. چيزها از حاالت و عادات شاه مخلوع پرسيدم، يک يک جواب داد و به راستی سخن گفت

 115نماز صبح او قضا.  مذهبی محمد علی شاه زياد تمجيد می کردرو امواز حسن عقايد 
نمی شد و تا مقداری تعقيبات نماز نمی خواند به کار ديگر نمی پرداخت، دل رحيم بود، به 

وقتی در روزنامه رسمًا به تصويب اهل مجلس و هيئت . کشتن کسی راضی نمی شد
ه را بکشد صد هزار تومان به او پول وزراء اعالن کرده بودند که هر کس محمد علی شا

بدهند و هرکس شعاع السلطنه را بکشد پنجاه هزار تومان بدهند، به اين جهت حسن نام 
 محله های 116اين حسن يکدست از الواط ( معروف به يکدست يا معروف به بی دست 

ن طهران بود و در سن طفوليت که به باغ وحش رفته بود، يک دست او را يکی از درندگا
به تحريک اهل طهران به اين صفحات مازندران و استرآباد ) حاشيه . کنده و خورده بود

او با شش تير دستگير شد و اقرار آورد که مأمور به . آمده بود که محمد علی شاه را بکشد
 . شاه او را بخشيد و رها کرد. کشتن شاه بودم و کنون گرفتار شدم

 استرآباد در اردوی شاه بودم باز همين شخص به آقا ميرزا هاشم گفت زمانی که من در
به او ] شاه [ او را نزد شاه آوردند، . قصد تيرانداختن به شاه آمد و دوباره گرفتار شد

او پوزش خواست . مالمت کردند که چرا دوباره به اين سوء قصد از طهران بيرون آمدی
ند که حتمًا او را بکشد، حضار به محمد علی شاه اصرار کرد. و به گناه خود معترف شد

 . روانه طهرانش نمود] و [ ابدًا قبول نکرد و به او خرجی راه داد 
باز آقا ميرزا هاشم گويد، سربازانی با سردار محيی رشتی بودند که به استرآباد آمده به قلع 

سردار محيی را که سادات بنی عقيل گريزاندند و . و قمع محمد علی شاه مأموريت داشتند
او را بردند، به قدر سيصد و چهار صد نفر سرباز بدون خرجی و ) ؟ ( و آغروق بنه 

محمد علی شاه از . جيره و مواجب مانده نتوانستند به طرف طهران بروند، به گدايی افتادند
اين قضيه مطلع شد، آنها را خواست، رخت برای آنها خريد و خرجی راه به آنها داده 

: گفت من و بعضی شاه را مالمت کرديم، گفتيم] زا هاشم مير[ روانه اوطانشان ساخت، 
اينها از پا افتاده اند و ايرانی و مسلمان هستند بايد از : چرا دشمنان را می نوازيد؟ گفتند

 . ايشان دستگيری کرد
آقا ميرزا هاشم از رأفت محمد علی شاه بيان می کرد و عيبی که برای او می  . –خالصه 

ناک و کم دل است و در تهور و مردم کشی به راه شرع و ترس ترس: تراشيد، می گفت
با همراهی اهل خراسان و مازندران اگر : آخرت می افتد پای خود را پس می کشد و گفت

اين صفات در ايشان نبودی هيچ مالحظه از همراهی روس نداشته در کمال جالدت گرم 
دند آنها هم در همراهی سرد کار می شد و کار از پيش می برد، مردم که او را سرد دي

 . انتهی. شدند

                                                 
 .غذا: اصل  115 
 .الوا: اصل 116 
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در ترقی و تنزل هر قومی و غلبه يا شکست هر پادشاهی که : کنون اين بنده نگارنده گويد
در تاريخ خوانديم يا در عهد خودمان به چشم ديديم يک فلسفه و حکمتی در کار ديديم که 

اجزاء دولت با قواعد مذهبی دانستيم ذلت فالن قوم به واسطه مغايرت دين با دولت است که 
همراهی نکرده، عوام الناس از اين کار رنجيده با دولت همراهی نکرده، دولت قادر نشد 

يا فالن ملت را ديده ايم که بی علم بوده و دولت اسباب آن را . که خود را به ترقيات رساند
الن شاه را ديده ايم ف. فراهم نياورده، هم دولت و هم ملت از ساير دول و ملل عقب مانده اند

که به واسطه تهور و شجاعت کار خود را با خارجه خوب از پيش برده، ولی به واسطه 
در . بطش شديد به داخله و استبداد سخت، داخله ايران از او رنجيده مثل نادری را کشته اند
احر کار سلطان حسين صفوی که نگاه می کنيم می بينيم که از حماقت و نادانی تابع فالن س

و طلسم ساز شده و بيست هزار تومان به ميرعظيم افسونگر داده که طلسم آفتاب برای او 
بسازد و ختم زعفر جّنی بر پا دارد که هزار هزار جن با حربه های آتش در ميدان حاضر 
کند که با هفت هزار افغانی بی نام و ننگ بجنگند، پس کار و مال چنين شاهی معلوم است 

ولی من در فلسفه کار محمد علی شاه هر چه .  که در تواريخ ديده ايدبه آنجا می کشد
تصور کردم، جز يک مسئله چيزی به نظرم نيامد که بعد خواهم نگاشت، ولی بر حسب 

يک مخالفت . ظاهر اميربهادر جنگ که قائد امور او بود يک فقره باعث خذالن او می شود
توهين او می شود، ولی اينها چيزی نبود که جزئی که با وکالء دارالشورا کرد قدری مايه 

 . اصالح اينها اهميتی نداشت. کلی باشد و زمام امور را از دست بدهد
اين شاه احمق و نادان نبود که . اين شاه متهور و فتاک نبود که مردم از او مأيوس باشند

از او اين شاه بی دين و متجاهر به فسق نبود که علماء . مثل سلطان حسين صفوی شود
اين شاه چندان سخاوت نداشت، لکن قاطع ارزاق و حقوق ديوانی، لشکری و . برمند

اين شاه مردم را قلع و قمع نکرد و مال مردم را . کشوری نشد که مردم را از او برمند
تازه چرخ و کار نکرده نبود که ناشی د رامور باشد، . نچاپيد که نفوس از او رميده شوند

 .ا اين حالت ها رشته کار از دست او رفت و کارش به اينجا کشيدب. نسب او صحيح بود
117 

من هيچ فلسفه خذالنی در عادات و صفات در او نديدم جز آن که فقط او را بدون هيچ 
هر . يعنی خوشبختی و اقبال و طالع سعد نداشت) شانس ( در سلطنت . علتی بدبخت ديدم

هر هوشمندی که تاريخ . ه من چه می گويماستادی که تخته نردبازی کرده باشد می داند ک
 . زياد ديده باشد می داند که من راست می سرايم

در تاريخ چندين نفر از ستودگان را بدبخت يافته ام که اسامی چند نفر از آنها را می 
 : نگارم

يکی يزد گرد است که . يکی سهراب پسر رستم است که با کمال لياقت به آرزو نرسيد
 لکن سوء اعمال بعضی ،، او شده است که بی جهت نکرده و نادان هم نبودهتعدی دامنگير 

قناعت 118اجداد او کارش به سختی کشيد و در محل آسياب پنهان شده به نان برسمی 
يکی لطفعلی خان زند است که با هزار لياقت و آراستگی و . کرده و ناکام از دنيا رفت

 کرمان رفته، اهل بم و نرماشير در کنار همراهی اهل شيراز، با آن همه شجاعت به طرف
                                                 

 رده است؟مالحظه داريد که افضل الملک چهره محمد علی شاه ا چگونه معرفی ک 117 
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يکی ساالر پسر مرحوم اللهيارخان آصف الدوله قاجار . بستان خربوزه سر او را بريدند
است که هفت سال به محمد شاه غازی و يک سال به ناصرالدين شاه ياغی بود و خراسان 

بخت ها محمد و يکی از آن بد. را گرفت و به هيچ و پوچ مغلوب شد و بسی هنرها داشت
که ( علی شاه است که اگر تعريف نداشته باشد تکذيب هم ندارد، و خداوند رعبی به او داد 

با قشون و اسباب زياد ترسيد، از شورش مجاهدين به قونسولخانه روس رفت کارش به ) 
اگر به خانه بيوه زن . می رفت کاش به خانه يکی ازعلماء يا ارکان طهران. اينجا کشيد
می رفت بهتر از آن بود که با هزار استعداد و قشون و توپ به سفارتخانه روس طهرانی 

 . ملتجی شود و عاقبت کار به اينجا کشد که من حقيقت نگاری کنم
در اين زمان بعضی که اين صفحات خوانند، محض دشمنی گويند که افضل الملک مستبد 

 من اعتناء به نادانان :مولی من گوي. است و صفات خوب از محمد علی شاه نوشته است
ی و اهل فضل و سوادشان مرا ت اعتدالی و دمکرا119لکن رؤسا . هيچ فرقه و حزبی ندارم

 می دانند که آسوده از خياالت فاسده ام، . می شناسند، عالوه بر التفات به من ارادت دارند
 » آزاد زجنت و جهنم        آسوده زخير و شر عالم« 

ن مريض يا يهود هم پيش من بيايد نسخه صحيح و صحت و سقم  من طبيب يهوديم، مسلما
هر چه بنده و سايرين از محمد علی شاه خوب بنويسيم او محال است که . مرض را بگويم

 . به واسطه بدبختی پادشاه ايران گردد
پس اينکه خوب يا بد او را می نگارم، محض ادای وظيفه تاريخ نگاری است و هيچ 

کان که تاريخ بيهقی نوشته، راست قلمی نکرده که از دشمن خوب مورخی جز ابونصر مش
 . و از دوست بد نگارد

داستان محمد علی شاه را بيش از اين نمی نگارم و اگر اسپيدار گله را نديده بودم، ابدًا 
» ادسا « چيزی نمی نگاشتم و محمد علی شاه اين اوقات در ممالک روسيه در شهر عدسه 

ما به ذکر سه نفر از ايشان که مشاراليه با . و بنات ايشان متعدد استتوقف دارند و بنين 
 . لبنان هستند در اين جا اشارتی می کنيم

اول فرزند سعادتمند ايشان حضرت مستطاب اشرف اسعد اقدس واال شاهزاده اعتضاد 
ار و  که از ساير اوالد اکبر سنًا و اقدم رشدًا هستند، با يک دنيا طمأنينه و وق120السلطنه 

حشمت و اقتدار و عقل صافی و فضل وافی، محبوب خاص و عام و ممدوح بين االنام 
است به ) ؟ ( عجب در اين است باقوه عالم شباب که مايه عيش و اصطخاب . هستند

واسطه فطرت پاک و طينت تابناک از لهو و لعب و شور و شعب رسته، به قدس و عفت و 
غالبًا به مطالعه کتب اخبار و احاديث و . پيوسته اندتقوای از مالهی و تبرای از مناهی 

اخالق حميده و صفات پسنديده . طبع عالی و نفس غالی دارند. مطالب تاريخيه می پردازند
 با اينکه در. به ِگِل ايشان مخمر است

اين دوره در طبقه اوالی ابناء ملوک طراز اول هستند، طوری در محاورت و معاشرت 
دق و راستی دارند که زائرين را شيفته و سايرين را فريفته خود کرده ادب می ورزند و ص

 در. اند

                                                 
 .رئساء: اصل 119 
 .  ملقب به اعتضاد السلطنه گرديد1314اسم وی حسنعلی ميرزا و در سال  120 
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به حکومت بعضی واليات ايران نامزد شده . طهران در عمارات دولتی به سر می برند
 . اند، شايد عمًا قريب ايالتی به ايشان راجع گردد

 بردم و يک مجلس که بنده خدمتشان رسيده و دو ساعت در محضر مبارکشان به سر
 . هرگونه صحبت به ميان آمد، آثار ترقيات از ناحيه ايشان هويدا بود انتهی

فرزند ثانی محمد علی شاه، اعليحضرت قدر قدرت ايران پناه، ظل اهللا سلطان احمد شاه 
است که امروز تاج و تخت ايران به احترام و انتخاب اهالی به وجود مسعود ايشان برازنده 

.  سنه هزارو سيصد وبيست هفت پدر شان دست از سلطنت کشيدندو پاينده است که در
چون به سن رشد نرسيده . اهالی طهران ايشان را در کمال شکوه به تخت سلطنت نشانيدند

بودند مرحوم عضدالملک ايلخانی ايل قاجار را به نيابت عظمی ايشان برقرار داشتند که 
 . تکارها به امضاء ايشان و اقدام هشت وزير می گذش

در اين سنه هزار وسيصد وسی و دو که اعليحضرت سلطان احمد شاه به سن رشد 
رسيدند، ابوالقاسم خان ناصرالملک نايب السلطنه دويمی ايشان از کار مستعفی شده، در 
بيست وهفتم شعبان اين سال رسمًا اهالی با سفرای دول خارجه تاج کيانی بر سر سلطان 

ام ايران را به کّف کافی و عقل صافی او دادند و تعيين هشت احمد شاه گذاشته، مستقًال زم
 . وزير نمودند که ترتيب امور دهند

سه روز و سه شب اهالی ايران و ادارات دولتی در تمام درب خانه ها و خانات و دکات 
 . آذين بسته، جشنی بر سر پا کردند که در هيچ دوره به آن درجه ُعليا اقدام نکرده اند121

 اعليحضرت سلطان احمد شاه و مکارم اخالق و عزم و حزم ايشان را نمی  شرح حال
 . توان در اين وجيزه نوشت، مستقًال بايد تاريخی نگاشت

اگر دولتيان باز از من نوشتن تواريخ سلطنت مشروطه و شرح دوره احمديه را خواستند و 
 نوشته و هر ساله حقوق وافی دادند، مثل دوره سلطنت مظفريه که چند سال آن را مرتبًا

جلدی تقديم کردم، باز هم وقايع دولتی اين دوره را سال به سال می نويسم و تقديم می کنم و 
 . اگر نخواستند من هم نخواهم نوشت

چند سال است که همه چيز ايران از لشکر و ماليه و اعتبار تجار و غناء مردم و شرافت و 
تاريخ صحيح ] اگر [ لهذا .  وساقط گشته استهنرها و صنايع و خيلی چيزها از ميان رفته
برای اين مردم تازه چرخ همان کتاب آبی که . مرتب ايران هم ازميان برود نقلی ندارد

 . انگليسی ها به غرض و مغالطه نوشته اند، کافی است
فرزند ديگر محمد علی شاه، حضرت مستطاب اشرف امجد اسعد اقدس واال شاهزاده، 

ليعهد است که با اعليحضرت قدر قدرت سلطان احمد شاه روحنا فداه محمد حسن ميرزای و
صلبی و بطنی هستند، چون اعليحضرت سلطان احمد شاه هنوز فرزندی ندارند، لهذا علی 
الرسم  در بدو سلطنت برادر خود را سمت واليتعهد دادند که اگر بعدها فرزند برومندی 

ند، و کنون زمزمه ای در ميان است که برای ايشان شد، آن فرزند را وليعهد قرار ده
وليعهد عاليه يعنی حضرت اقدس محمد حسن ميرزا را با پيشکاری وزيری کامل به 
صاحب اختياری و فرمانفرمايی مملکت آذربايجان بفرستند و صمد خان شجاع الدوله را 

از صفات . که مشرب روس پرستی دارد از صاحب اختياری آذربايجان معزول سازند
 .  واليتعهد چندان اطالعی ندارم که سطری از ايشان در اين اوراق بنگارمحضرت

                                                 
 ) دکاکين، دکه ها، دکاک ( =  121 
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 اشرف
 –اول فرح آباد . از احداثات شاه عباس است. از شهرهای جديد مازندران است122اشرف 
فروش ساکنين  *کنون مال حاجی محمد تقی شاهرودی و حاجی محمد علی تاجر شال که

 خيلی –لسلطنه پسر ناصرالدين شاه خريده اند است و از کامران ميرزای نايب ا طهران
عمومی بوده است که االن صد کرور آجر قديم بيشتر آنجا ريخته است که به آباد و بندرگاه 

و [ اين بندرگاه خراب می شود و طغيان آب خرابش می سازد دهات اطراف می برند، 
نا اشرُف ِمن فرح آباد ُه» : شاه عباس بنای اشرف را می گذارد و مردم می گويند] آنگاه 

عالوه بر مرکبات، انار . اشرف شهری گرمسير است. ، لهذا موسوم به اشرف می شود»
علماء نامی از . آنجا به عمل می آيد که در ساری و بارفروش به عمل نمی آيد] در [ خوب 

آنجا بيرون آمده است از آن جمله مرحوم حاجی مال محمد اشرفی است که در دوره 
در بارفروش ساکن بود، نفاذ حکمش در مازندران و خراسان به حد کمال بوده ناصری 
رياست عامه و اقتدار تامه در آن دوره در ايران منحصر به مرحوم حاجی مال علی . است

 . کنی مجتهد نافذ الحکم ساکن طهران و حاجی مال محمد اشرفی بود
ن بود که مرحوم حاجی مال علی بين طالب در فضيلت اين دو نفر اختالف بود، ولی حق اي

کنی اعلم و ارشد و سياسی بود و حاجی مال محمد اشرفی عالوه بر علم، اتقی و ازهد بود 
 . و به سياست دولتی نمی پرداخت و کناره جويی داشت

مال محسن فيض مازندرانی يکی از طالب بود و با من آشنايی داشت، چند شبی در منزل 
ر باره حاجی مال محمد اشرفی غلو داشت و با طالب مشاجره مشاراليه د. من به سر برد

روزی در مدرسه مروی بود و طالب که مريدان مرحوم حاجی مال علی مجتهد . می نمود
از او پرسيدند که حاجی مال . بودند خواستند سئوالی از او کنند و بهانه گيرند و کتک زنند

 مال محسن ديد که اگر حاجی مال علی اعلم و افضل است يا حاجی مال محمد اشرفی ؟،
محمد اشرفی را اعلم و افضل گويد او را کتک می زنند و اگر حاجی مال علی را افضل و 

 :اعلم خواند طبعش راضی به اين کار نمی شود، جواب داد
 من نمی توانم بين اين دو مجتهد بزرگ مميز شوم، اما همين قدر در حديث ديده ام که علی 

طالب از جواب او حيرت کرده ). انا عبدو، فی عبيد محمٍد ( ر گفته است عليه السالم مکر
 . به او پرخاش نکردند

در اين سنه هزارو سيصد و سی و دو، دو سه تن از علماء زاهد در اشرف  . –خالصه 
 . هستند که يکی از ايشان شيخ مرتضی نام دارد
ُخمس شهر آمل شهريت . رددکاکين زياد دا. اشرف را خانوار از چهار صد متجاوز است

قريه ديگر . بسيار آباد و با جمعيت است] که [ از توابع اشرف رستم کال می باشد . دارد
موسوم به گرجی محله است که شاه عباس اهل گرجستان را که جزء ايران بود و قفقاز 

 . جزء آن است به اينجا آورده و مسکن داده است

                                                 
  .بهشهر کنونی 122 
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در دو طرف اشرف واقع شده، مردم »  فارسی  مضموم با کاف« قريه گلوگاه و قريه کلباد 
 . است123جنگی خونريز دارد و کلباد سمت بندرجز 

[= ابن شاپور که حاکم اصطخر » باو« قبل از اسالم آتشکده کوسان در اشرف بوده 
و عراق عجم و آذربايجان بود بعد از خسرو پرويز قبول خدمت پوراندخت نکرده ] استخر

در آتشکده کوسان در حوالی اشرف مازندران معتکف شده اعيان ]  و [به مازندران آمد 
« بعد از پانزده سال سلطنت . طبرستان او را از آتشکده بيرون آورده پادشاه خود ساختند

و سرخاب نام پسر ] شد [ کشته » والش « به دست يکی از موالی خود موسوم به » باو 
سواد کوه اين طفل به سلطنت رسيد و قاتل پدر به تقويت مردم ] که [ صغيری از او بماند 

 . را کشت و طايفه باو از آن وقت موسوم به ملک الجبال گشتند
ً دور اشرف خندق داشت، اکنون پر شده و زراعت می کنند و اشرف بزرگتر از  سابقا
بوده است، به طوری که کنون مسجد آن که شاه عباس ساخته پهلوی دروازه است و  حاليه

 .اشرف تا بارفروش هيجده فرسخ مسافت دارد. وسط شهر بوده است آن وقت
يکی از عمارات شاه عباس در باالی تپه طرف غربی شهر است که به صفی آباد موسوم 

در وسط آن عمارتی است . در وسط شهر باغی است موسوم به باغ چهل ستون. است
تونهای خوبی در دو طرف مشتمل بر يک تاالر که در دو طر ف آن اطاقها ساخته شده و س

گويند از بناهای شاه عباس است، ولی معروف است که نادرشاه اين تاالر را . تاالر است
از اسم چهل ستون و ساير داليل . ساخته است، لکن نادر شاه مجال اين کارها را نداشت

از عمارات . اين بنا از شاه عباس است که آنجا را به چهل ستون اصفهان ناميده است
 . فويه چندين عمارت مخروبه در اينجا ديده می شودص

آب اهالی از چشمه سار است و از آب رودخانه نيست که به واسطه گذشتن از مزارع  
اهل اشرف صحت مزاج و سرخی صورتشان بهتر از . شلتوک کاری باعث مرض شود

جنگلی از انارهای خودروی . ميانکاله از توابع اشرف  است. ساير اماکن مازندران است
پنبه و ابريشم . رّب انار اشرف که معروف است از حاصل آنجا است. آنجا به عمل می آيد

 .در اينجا به عمل می آيد
] هم[از مساجد معروف اينجا يکی مسجد جامع است که در عهد صفويه ساخته شده، يکی 

رما آب انبار بزرگی نزديک عمارت شاه عباس است که در شدت گ. مسجد نصيرخان است
 .آب که از آنجا برای خوردن بيرون می آورند خنک و گوارا است

  

 قلعه اوالد
از آنجا تا منزل موسوم به چاپارخانه و . قلعه اوالد در خاک سوادکوه در قله جبل واقع است

کنون ارشد السلطان پسر مرادخان . ارفه ده و اسپيدار گله يک فرسخ بيشتر مسافت ندارد
 . را متصرف است و فردوسی قلعه اوالد را در شاهنامه ذکر کرده استاز طايفه باجی آنجا 
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آن قلعه در باالی کوه ] نرسيده [ که روانه می شوی هنوز به عباس آباد » دوگل « از 
اسم يکی از ديوان و بهادران سوادکوه بوده است که اين قلعه به » اوالد « نمايان است و 
 . او منسوب است

باب فتح قلعه اوالد در عهد شاه عباس که از وقايع سال هزارو شش اسکندر بيک منشی در 
 : است، می نويسد که

شاه فرهاد خان را با اقتدار تمام به انتظام کل طبرستان فرستاد و الوند ديو در قلعه اوالد « 
به سر برده، دم از خودسری می زد و به خيال حکومت سوادکوه و سلطنت مازندران بود 

فرهاد خان بدوًا با الوند ديو باب مراسالت گشود، وی از .  همراهی داشتندو اهالی با او
 . ترس به مالقات راضی نمی شد

الوند ديو چون اميد به معاونت کسی . محاصره قلعه اوالد گشت] به [ فرهاد خان مصمم 
نداشت خود را محصور نساخت، اوالد و اتباع خود را در قلعه گذاشته با معدودی روی به 

 . گل نهادجن
قلعه را به تدابير گرفت و متملکات الوند ديو و اتباع را به دست آورد و شرح اين فتح را 

وقتی که موکب شاه عباس از قزوين به اصفهان می رفت . به درگاه اعلی عرضه داشت
خبر فتح قلعه اوالد در کاشان به او رسيد و فرهاد خان به خالع فاخره سر بلند شد و الوند 

 . »د در بيشه ها سرگردان می گشت ديو خو
 :نيز صاحب عالم آرا در سوانح سال هزار و هفت می گويد

شاه عباس بعد از فراغت از مهام استرآباد به قصد دستگير کردن الوند ديو و ساير ديو « 
اعيان طبرستان را هم به وعده و وعيد به پيدا کردن الوند . ساران متوجه آن سامان گشت

الوند ديو که اين اخبار شنيد، جز استيمان از حضرت چاره ای نديد، . دندديو مکلف نمو
يکی را خدمت شاهزاده خانم عمه شاه فرستاد و پيغام داد که اگر آن معظمه شفيع اين 

الوند ديو . شاه عباس او را از مال و جان امان داد. گنهکار شوند با سر به درگاه می آيم
خت و نوازش ديد، به شرط آن که هوای حکومت خود را بر در سرای همايون اندا

الوند ديو از اين مژده . سوادکوه را از سر به در نمايد و با اهل و فرزندان به عراق آيد
مشعوف شد و با اتباع خود به عراق آمد و به توطن در شيراز رغبت نمود و در آنجا 

 . »متوطن گشت 
 : ر ذيل سلطنت صفويه می نگارد در روضة الصفای ناصری د124مرحوم امير الشعراء  

آقا محمد روز افزون که با مير عبدالکريم ابن ميرعبداهللا در ايالت مازندران شرکت « 
لهذا دورميش خان به حکم پادشاه . داشتند در اين ايام بنای مخالفت با دولت ايران گذاشتند

ت و آقا محمد که دوران به مازندران رفته قلعه گلين را که در تصرف آقا محمد بود بگرف
در قلعه اوالد بود وسايط برانگيخت و طالب خدمت شده از قلعه بيرون آمده و ملتزم رکاب 

 . دورميش خان گرديد
امير عبدالکريم حاکم ساری نيز موافقت کرده، ادای ماليات مقرری مازندران نموده پسر 

 از مراجعت مازندران همانا آقا محمد. خود را با پيشکش شايان روانه دربار پادشاهی کرد
 . ممنوع شد و ميرعبدالکريم صاحب اختيار مازندران گرديد
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شاه طهماسب چندی ميرعبداهللا پسرزاده ميرعبدالکريم را که به حمايت آقا محمد روز 
افزون حاکم مازندران شده بود گرفته، در قلعه اوالد محبوس ساخت و سلطان مرادخان ابن 

 . »الی مازندران گرديد ميرشاهی به حکم شاه طهماسب و
 را در حدود هزار و 125تاريخ طبرستان ] که [ شيخ علی گيالنی معاصر شاه عباس اول 

 : چهل و چهار هجری برای حاجی محمد علی اشرفی نوشته، می گويد
وقتی که سلطان محمد خوارزمشاه از جلو قشون مغول فرار می کرد، عيال و تمام دفينه « 

 فرستاد و خود –که اکنون قلعه اوالد می گويند و در سواد کوه است خود را به قلعه ايالل 
به قلعه آبسکون متحصن شد و بعد از دو سال تحصن، بمرد و خزاين و دفاين او را به 

 .»واسطه حصانت قلعه اوالد، مغوالن نتوانستند تصرف کنند 
  

 بادوسپان
 بزرگ ملوک گاو باره اند و پوشيده نباشد که ملوک بادوسپان شعبه ای بزرگ از دو شعبه

دابويه و بادوسپان پسران جيل ابن جيالنند و جيل  ]نوشته اند [ شعبه ديگر را ملوک دابويه 
مذکور در طبرستان به لقب گاو باره اشتهار يافت و پادشاهی طبرستان را با گيالنات 

واسطه اين که شاهان بادوسپان را به لقب استندار می خوانده اند و به ]. نمود [ ضميمه 
 همان رستمدار -ملک اصلی ايشان رستمدار بود، ايشان را رستمدار هم گفته اند،

  . -نوروکجور است و کجور را در کتب قديم رويان نوشته اند 
جيل ابن جيال نشاه گاوباره در ممالک گيل و ديلم و رويان حاکم گشت و از  . -مختصر 

« يا به درگاه کسری فرستاد، کسری به او گيالن تا گرگان قصرها ساخت و تحف و هدا
لقب داد، و اين سال سی و پنجم از تاريخ عجم بود که تازه بنا نهاده » فرشواد جرشاه 

 . بودند، و فرشوادجر در قديم اسم طبرستان بوده است
در سال پنجاهم از تاريخ عجم بعد از پانزده سال سلطنت مستقله درگذشت و از او ] جيل [ 

دابويه جانشين پدر گشت، . نده يکی را نام دابويه و ديگری موسوم به بادوسپاندو پسر ما
 قرار گرفت و اول شخص از ملوک -بادوسپان برادر کهتر در رويان که کجور باشد

هر . و ما شرح سلطنت دابويه و چند تن از اوالد او را در اينجا نمی نگاريم. رستمدار است
در اين کتاب که ذکری از طايفه . شروين رجوع کندکس خواهد به کتاب تکوين فی شرح 

 بادوسپان و باوند 
 .شده شرح اسامی اوالد و سلطنت آنها را می نگاريم

  مثل ساری -پنجاه و سه نفر از طايفه بادوسپان در نور و کجور و بعضی نقاط مازندران
جری تا  از سنه ششصد و شصت ميالدی مطابق چهل يا چهل و پنج ه–گاهی تا سوادکوه 

هزار و پانصد و نود و هفت ميالدی مطابق هزار و شش هجری که دوره شاه عباس 
 . بزرگ است، سلطنت کرده، در هزار و شش منقرض شده اند

در اين بين ها گاهی باونديان و گاهی مأمورين خلفای عباسی و گاهی وشمگيريان آل 
اينها را چندی از . ء يافته اندقابوس و گاهی سادات علوی و غير هم که به مازندران استيال
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اول . ی منزوی ساخته، باز دوباره به قهر و غلبه در بعضی نقاط سلطنت کرده اندنحکمرا
آنها بادوسپان اول پسر گيل گاوباره پسر گيالنشاه و آخر آنها جهانگير دويم است که سنه 

 . هزار و شش آخر سلطنت او بوده است
ر پهلوی امامزاده مدفون است که شرح حال او را در يکی از آنها در قريه صالحان کجو

و يکی از آنها فخرالدوله شاه قاضی يا شاه غازی است که در . اوراقی جداگانه نوشته ام
ساری مدفون و مقبره اش معلوم است و در هفتصد و شصت و يک در رستمدار و اطراف 

 .سلطنت کرده و نوزده سال سلطان بوده است
  

 بارفروش
شرح آن در جزء هشتم اين سفرنامه مسطور شده ديگر .  از شهرهای جديد استبارفروش

 . تکرار نمی شود
 

 سالطين باونديه
ابن شاپور ابن کيوس در سنه ششصد وشصت و پنج ميالدی مطابق سال چهل و » باو « 

او و اوالدش معروف به ملک . پنج هجری در يک قسمت مازندران به سلطنت منتخب شد
 . دندالجبال گردي

طبقه اوالی از اين طايفه چهارده نفر . اينها سه طبقه شدند که در سه دوره سلطنت کرده اند
آخر آنها شهريار سيم است که در سال سيصد و نود و هفت » باو « بوده اند که اول آنها 

هجری بوده است، و در سيصد و نود و هفت هجری به واسطه آل زيار گيالن منقرض 
 . شدند

ل، ششم پادشاه اين طايفه بوده است که از صدو پنجاه و هشت هجری تا سال شروين او
صدو هفتاد و يک سلطنت کرده است و اسم خود را به کوه طرف جنوب سوادکوه داده و 

 .آن کوه حاال معروف به شلفين است
باز در . اين طايفه که معروف به باونديه کيوسيه بودند و به دست آل زيار منقرض شدند

چهار صد و شصت و شش هجری از اين طايفه باونديه سالله ای ديگر در کوهستان سنه 
هشت نفر از اينها سلطنت . ری و گيالن تشکيل يافت که معروف به باونديه سپهبديه شدند

کرده اند که اول آنها حسام الدوله شهريار و آخر آنها شمس الملوک رستم سّيم است که در 
رضا الل چهارم سلطنت او بوده است و به دست ابوسنه ششصد و شش هجری آخر سا

و اين طايفه سادات سلطنت . حسين ابن ابورضا از سادات علوی مغلوب و مقهور شدند
 . کردند

باز در سال ششصد وسی و پنج هجری مجددًا از طايفه باونديه شعبه ای به اسم کينخواريه 
هشت نفر از اينها سلطنت . شدنددر آمل مسلط شدند و سلطنت کردند وشعبه سّيم باونديه 

کردند که اول آنها ابوالملوک حسام الدوله اردشير و آخرآنها فخرالدوله حسن است که در 
که اين [ هفتصد و پنجاه هجری آخر سلطنت او بوده است و هفده سال سلطنت کرده است

فتصد و به دست کيا افراسياب چالبی منقرض شده اند، و کيا افراسياب از ه] طايفه نيز
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پنجاه هجری  تا هفتصد و شصت هجری در آمل سلطنت کرده است و در اين سال به دست 
سادات مرعشی منقرض شده است و اغلب بلوکات و نواحی مازندران به تصرف سادات 

 .مرعشی درآمد
اما باز از طايفه کيا افراسياب در بعضی از کوهستان می زيسته و گاه گاه به جلگه 

از آن جمله کيا فخرالدين در ساری و اسکندر .  تطاول دراز می کردندمازندران هم دست
و آخر شخص اين طايفه که حسين کيا نام داشت در سال نهصد و ]. ند[شيخی در آمل بود 
 .ده هجری درگذشت

 خاک طبرستان و مازندران به واسطه جبال شامخه و دريا و جنگل ها و –توضيح 
عب المسلک از اواخر سلطنت ساسانيان و خلفای امويه و ص] ی [ رودخانه ها و باتالق ها 

بنی عباس و دوره سالطين مقتدره ايران تا اواخر صفويه غالبًا در تحت نفوذ و اطاعت 
خلفا و سالطين نبوده اند، مستقًال در خود مازندران سلطان مستقل بوده که جواب به خلفا و 

ندران چند سلطان در يک عصر بوده گاهی هم در خود ماز. سالطين بزرگ نمی داده اند
 که کجور و نور -اند که هر کدام در يکی از نقاط مثل سوادکوه يا ساری يا آمل يا رستمدار

 سلطنت می – که قصران باشد – يا الريجان و لواسان و پشت کوههای طهران –باشد 
گاهی متعرض گاهی مزاحمت به همديگر هم داشته اند، . کرده اند و با هم معاصر بوده اند

نمی شدند و کمتر از اوقات بوده است که خلفای بنی عباس يا ديلميان يا گورکانيان يا ساير 
دو حاکم به مازندران می فرستادند و مستقل می ] يا [ سالطين با اقتدار ايران يک حاکم 

لکن چند سالی . شدند و آن ُخرده سالطين بومی مازندران را تار و مار مغلوب می ساختند
بيش نمی گذشت که از خود مازندران باز طايفه بادوسپان و باوند و سادات علوی و سادات 
حسنی و سادات مرعشی و ُدعات و ساير گردنکشان طلوع کرده، دو باره مستقًال تأسيس 
سلطنت در مازندران کرده، از خلفا، و سالطين ايران تمکين نداشتند، تا در اواخر و 

ان و نام آوران منقرض شده و نسل آنها گمنام گشته،  مازندران اواسط صفويه آن  گرد نکش
در تحت نفوذ و اقتدار صفويه و افشاريه و زنديه و سالطين قاجاريه درآمد که تاکنون سر 

 . اطاعت و تمکين دارند
من به طور اجمال اسم طوايفی را که در مازندران مستقًال سلطنت کرده اند يا بعضی حکام 

 . خلفا و سالطين ايران موقتًا در اينجا حکومت کرده اند، می نگارمرا که از جانب 
از [ پسر سوخرا، شاهزادگان و چند تن از اوالد او از هشتاد و سه سال قبل  –آل قارن 
 .به مازندران آمده تا سنه بيست و هفت هجری سلطنت کرده اند] هجرت 

نشاه است که از سنه بيست و هفت اول آنها گيل گاو باره ابن گيال –سلسله دويم گاوباره 
هجری سلطنت مازندران را عالوه بر سلطنت گيالن خود نموده، سيزده سال سلطنت کرده 

 . است
 . از شعبه گاوباره است –دابويه 

 . از نسل و شعبه ثانی گيل گاوباره است. که در رستمدار سلطنت کرده اند –بادوسپان 
 126.  و خزيمه از چند نفر آنها هستنداز نواب خلفا که ابوالخصيب –متغلبين 

 . چهار نفر که از بنی فاطمه بودند و علوی های حسنی گفته شده اند –داعيان کبير و صغير 
 . چندی موقتی بوده اند –حکام سامانی 
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] هجری [  که اول آنها ابو محمد حسن اطروش از سيصد و يک  -علوی های حسينی 
 .  در چند نقطه از مازندران هر کدام سلطنت کرده اند.بوده است و آخر آنها ابوجعفر است

چندی از گيالن به مازندران آمده، سادات حسينی .  جد قابوس بن وشمگير-آل زيار
 .رابرانداختند

 . که جد اعالی آنها سيد قوام الدين بوده-سادات مرعشی
 . حکام امير تيمور، که جمشيد بن قارن و شمس الدين غوری باشند-گورکانيه

 .  ثانيا-سادات مرعشی
که آقا رستم و آقا محمد روز افزون چندی غاصب سلطنت سادات  -طايفه روز افزون

 . بوده اندمرعشی
 .که صفويه آنها را برانداختند.  ثالثا-سادات مرعشی

 از هفتصد و نه هجری تا هشتصد و دوازده که گورکانی ها آنها را -سالله طغاتيموری
 .برانداختند

از دويست و پنجاه و يک تا سيصد . پدر و پسر بوده اند -جستانی ) يا ( دانی سالله وهسو
و چهار هجری، پنجاه و دو سال سلطنت کرده اند و چندتن از اوالد و هسودانی باز تا ُنه 

 . سال سلطنت داشته اند
از سيصد و سی و يک هجری تا سيصد و چهل و نه  -ساالريه ) يا ( سلسله مظفريه 
 . ه اندسلطنت داشت

 در سنه سيصد و شانزده تا چهار صد و هفتاد هجری سلطنت -ديلمی ) يا ( سالله آل زيار 
سر سلسله . بعد از آن سالطين غزنوی و آل بويه ، آل زيار را منقرض ساختند. داشته اند

آنها ابوشجاع بويه بود که در کوهستان ما بين ديلم و قزوين راهزنی می کرد و با مرداويج 
شد و در آخر، کارش باال کشيد که اوالد او سالطين ] او [ يار متحد بلکه مستخدم ابن ز

 . تسمقتدر ايران و مازندران گشتند، و عضد الدوله پادشاه بزرگ آل بويه بوده ا
اسامی تمامی سالطين بادوسپان و باوند و داعيان و سادات که در مازندران حکومت داشته 

از تأليفات مرحوم محمد حسن خان » دوين فی جبال شروين الت«  اند، مشروحًا در کتاب 
هر کس خواهد رجوع به آن کتب . اعتماد السلطنه و ساير کتب مورخين سابق ضبط است

و من بعد از يک دو جزء ديگر در ضمن لغت . من در اينجااجماال ضبط کردم. کند
ه است، باز شرحی خورشيد اسپهبد و معرفی او که از نسل دابويه و از سالطين گاوبار

 .هر کس خواهد رجوع به اوراق بعد کند.خواهم نوشت

 بند پی 
صاحب . جزء قلمرو و توابع شهر بارفروش است. بندپی از بلوک معتبر مازندران است

 127. مرآت البلدان در ذکر آن غفلت کرده چيزی ننگاشته است
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 که –يتخت مازندران از پا. دهات ييالقی و قشالقی دارد. اين بلوک دارای جنگلها است
 .  ، حاکم مستقل به آنجا می فرستند-ساری است

ميرزا شفيع صدراعظم دويم خاقان مغفور فتحعلی شاه طاب ثراه از اهل بندپی بوده است 
شرح حال ميرزا . که مدرسه  صدر در طهران، در جلو خان مسجد شاه، از بناهای او است

وله حاجی ابراهيم خان شيرازی صدراعظم شفيع صدراعظم و خوبی او و بدی اعتماد الد
 به زبان فارسی و در تاريخ صدور 128اول فتحعلی شاه در کتاب سرجان ملکم انگليسی

، ]ثبت است  [ – که من به اسم مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه نوشته ام –قاجاريه 
 . ديگر در اينجا مجال تکرار ندارم. هر کس خواهد رجوع به آنجا کند

اين دوره ابوتراب خان منصور لشکر به تصويب من به حکومت بندپی باقی است، که در 
 .سنه گذشته رقم برای او صادر کرده، از ساری فرستادم

 

 تنکابن
صاحب مرآت البلدان . تنکابن يکی از محال معتبره مازندران است که قابل حکومت است

بلی گيالن و مازندران و . ستسهوًا نوشته که قسمتی از خاک گيالن است، ولی چنين ني
استرآباد يک مملکت بوده و بلوکات مجاور يکديگر هستند، لکن هر بلوکی مخصوص يکی 

 . از شهرهای بزرگ است
اين ناحيه را با دو ناحيه ديگر که . تنکابن زياده از هشتاد پارچه قريه ييالقی و قشالقی دارد

ر سه محال گندم و جو و شلتوک و در ه. کالرستاق و کجور باشد، محاّل ثالثه گويند
 در دهات قشالقی به عمل می – غير از زردآلو با نيشکر و ابريشم –مرکبات و ميوه جات 

 .آيد
در اين ناحيه جايی است که مرکبات به عمل می آيد و به فاصله يک ميدانی همانجا به هيچ 

ها را حرکت می دهد وزيد، درخت » ُاُرز « هر جا که باد . وجه مرکبات به دست نمی آيد
و . و شبنم ها می ريزد و رطوبت از درخت ها زايل شده محفوظ می ماند و بار می دهد

جايی که بادگير نيست، شبنم روی برگ درخت منجمد شده يخ می بندد و درخت را می 
 . خشکاند

 که دو رودخانه مشترکی است ميان تنکابن و –خاک تنکابن از سفيدتمش تا  نمکرود 
 .  تنکابن است، هفت فرسخ است و از طرف ديگر کاسه گر محله حّد-اق کالرست

آبادی و قراء تنکابن مجاور کوهی است که در ساحل بحر خزر کشيده شده و فاصله کوه تا 
 . دريا بعضی جاها نيم فرسخ و بعضی جاها تا دو منزل با دريا فاصله پيدا می کند

که فاضل آنها به دريای خزر می ريزد و پنج دوازده رودخانه از محال تنکابن جاری است 
 . و شش فرسخ مصب و کشش رودخانه ها است تا به دريا برسد

 :اسامی رودخانه ها از اين قرار است
 . و گاهی زياد می شود] دارد [ دائمًا بيست سنگ آب ) سخت سر (  رودخانه –اول 
 . که بيست سنگ آب دارد) جالک رود  ( –دويم 
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 . سی سنگ) تيرم  (  رودخانه–سيم 
که مثل رودخانه چالوس بزرگ و پانصد تومان جمع ديوانی  ) زرم(  رودخانه –چهارم 
 . دارد
 . و در بارندگی عبور از آن ممکن نيست. ده سنگ) تير پرده سر(  رودخانه –پنجم 
 . وقت ديگر عبور ممکن نمی شود. در وقت تابستان بيست و پنج سنک) ازارود  ( –ششم 
 . در طغيان آب عبور از آن مقدور نيست) نشتارود  ( – هفتم

 . بيست سنگ آب دارد) کنکا (  رود –هشتم 
 . بيست سنگ آب دارد) اسب چين (  رودخانه –نهم 
 .ده سنگ آب دارد) جمشيد آباد (  رودخانه –دهم 

 . پانزده سنگ آب دارد) پلنگ رود  ( –يازدهم 
شصت سنگ . شترک ميان کالرستاق و تنکابن استکه م) نمکرود (  رودخانه –دوازدهم 
 .به درد خوردن نمی خورد، برای زراعت هم حاصلی ندارد. آب آن شور است. آب دارد

که ييالق است، يک ماه از بهار گذشته، يک دفعه چشمه ای جاری می شود ) درياسر ( در 
ت، بعد خشک و وقت جريان آن صدای بزرگی حادث می گردد و تا اول تابستان جاری اس

 . از تمام سطح زمين نزديک به اين چشمه نيز در دو ماه آخر بهار آب می جوشد. می شود
 .قراء ديگر در صدد ساختن حمام می باشند. در بيست قريه تنکابن حمام هست

 و جورة، مدرسه ای محقر چوبی 129در بعضی دهات مسجد هست و در قريه سخت سر
 . موجود است] که [ ساخته شده 

يک مسجد و بيست باب . م آباد حاکم نشين قشالقی تنکابن و کجور و کالرستاق استخر
هم در فصل ييالق حاکم » دو هزار « دکان و دو حمام عمومی و خصوصی دارد و قريه 

 . نشين است
مرحوم حبيب اهللا خان ساعد الدوله حاکم محال ثالثه، که از امراء بزرگ دوره ناصری 

به باغ ناصری در خرم آباد احداث نموده که هزار قدم طول و بوده است، باغی موسوم 
درياچه و عمارت بسيار عالی دو مرتبه مشتمل بر اطاق های . چهار صد قدم عرض دارد

 .متعدده و تاالرو غيره در اين باغ هست
ساعدالدوله پدر حضرت مستطاب اجل ولی خان نصرالسلطنه است که حاال سپهدار لقب 

خوبی يا بدی، امانت يا . مشروطه در ايران کارهای تاريخی کرده استاز ابتداء . دارد
ديگران درباره او هر . خيانت او را ما در اين کتاب نمی نگاريم و شرح آن مفصل است

 . چه بايد و شايد نگاشته اند
شب پره زيادی در . در تنکابن کوهی است موسوم به مارکوه، و دخمه های متعدده دارد

 .ود را به آدمی و چراغ می زنند و مانع از دخول به دخمه ها می باشندآنجا است که خ
باالی اين کوه جايی است موسوم به نقاره خانه،  هرگاه سنگی بر آن موضع بزنند صدايی 

 . مثل طبل حادث می شود و تا نيم فرسخ راه صدای آن می رود
شينند، سقف آن غار که در قريه سه هزار غاری است که ده نفر در آن غار می توانند بن

متصل به اين موضع کوهی است مشهور به تخت سليمان که . چکه چکه آب گرم می ريزد
در قله کوه به طور . مگر در تابستان که ممکن است.  صعود به قلعه آن خيلی اشکال دارد
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در زير شيروانی مستور از .  است که جای دو نفر می شودیشيروانی از چوب عمارت
و . اهالی گويند، اين مار را حضرت سليمان مارکرده است. بيه به مار استسنگ شکلی ش
 .  به ايران نيامده است ً سليمان نبی ابدا. اين افسانه است

 . ابن اليجه و چادر شب، رختخواب و چوخا استکصنايع تن
در محال ثالثه، قرقاول و کبک و بلدرچين و کبوتر و باقرقرا و مرغابی و بزکوهی و 

در جنگل ها نيز . از مرغ های شکار قرقی و قوش و شاهين است.  شوکا داردومرال 
چلندر، غاری . به تنکابن نمک از طالقان می آورند. پلنگ و ببر و خرس و خوک می باشد

اهالی مازندران به من گفتند، هر . است در تنکابن که گويند مکان ديو سفيد آنجا بوده است
 .د، تمام صفحات مازندران را ابر می گيردوقت اطراف چلندر را ابر بگير

 

 اسپهبد خورشيد و کوه خرش
 -در چند جزء قبل در اين کتاب، در ضمن وقايع روز چهارشنبه دهم ماه رمضان المبارک

که از منزل موسوم به چاپارخانه حرکت کرديم و به پای کوه خرش پهلوی ميان دوآب 
اشارتی کرديم، کنون به » کرکيل دژ « ار  به اسپهبد خورشيد و شرح حال او و غ-رسيديم

سر فرصت شرح حال اسپهبد خورشيد دويم پسر دادمهر پسرفرخان پسر خورشيد اول پسر 
 .دابويه را که از سالطين گاوباره است، در اينجا می نگاريم

  اصفهبد خورشيد که در سنه صدو بيست و يک هجری تا صد و چهل ونه، ازآل دابويه که 
در آن زمان مهدی از جانب پدر خود . ران داشته است، در نهايت اقتدار بودسلطنت مازند

 بود، اسپهبد خورشيد را فريب داد –ابوجعفر منصور دوانيقی والی ری يعنی طهران حاليه 
که لشکری به سمت خراسان بايد مأمور شود و ده هزار از آن قشون بايد از راه مازندران 

 .  کرداسپهبد خورشيد قبول. عبور کند
به جای اينکه از ساحل خزر به سمت ] و[ سردار اين قشون بود، 130عمرو ابن عالء 

خراسان رود، غفلتًا به ساری رفت، اصفهبد خورشيد عيال و اطفال و مال خود را به 
مغاره ای که در راه سوادکوه، در کمر کوهی ، واقع شده فرستاد و ده ساله آذوقه در آنجا 

ی که زياده از يک نفر ازآ ن عبور نتواند، بر ديوار آن کوه چوب راهمهيا کرد و از
 .بساخت

 .وبايی در آن مغاره بروز کرد. قشون عرب يک سال و چهار ماه در پای آن مغاره نشست
چون بيرون آمدند، عرب آنها را . بسيار کس بمرد، بقيه استغاثه نمودند و امان طلب کردند

ابوجعفر منصور دوانيقی يکی از . نزد خليفه فرستادزنان را به جانب بغداد . دستگير کرد
 . دختران اصفهبد خورشيد را حباله نکاح در آورد

 در صورتی که با پنجاه هزار نفر به طرف ديلمان به -اسپهبد خورشيد چون اين خبر شنيد،
و او آخر سلطان از آل دابويه .  از غايت غيرت زهر خورد و بمرد-جنگ عرب می رفت

 .  دويم آل گاوباره که با دو سپانيان باشند، به سلطنت مازندران مشغول بودندبود و شعبه
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کوه خرش منسوب به همين اسپهبد خورشيد است که غار کرکيلی دژ در کمر آن واقع شده 
 . است

آقا ميرزا صادق خان روزی جناب مستطاب بارع الفضل واالدب، شامخ النسل و النسب، 
دولتی موسوم به آفتاب، که خداوند فضل و بالغت و چکيده  مدير روزنامه اديب الممالک

جزء های قبل اين سفرنامه مازندران . تاريخ و ادب است، به بنده منزل تشريف آوردند
خوششان آمد، خواهش کردند که آن اوراق رابه ايشان بدهم تا به منزل خود . مراديدند

دند و چند روزی خواندند و جزءها رابر. من قبول کردم. برده، به سر فرصت بخوانند
 . اعاده دادند

در حواشی جزء های قبل به خط خودشان با مرکب آبی بعضی حواشی و تعليق ها نگاشته 
در بعضی صفحات که خواسته اند چيزی . اند که خوانندگان مالحظه خواهند فرمود

اشته، بنويسند، مطلب زياد بود و حاشيه گنجايش نداشت روی ورقه ای جداگانه شرحی نگ
از . آن ورقه را ضميمه آن صفحه نموده لّف آن اوراق ساخته اند و دفتر مرا زينت داده اند

جمله ورقه ای است که در باب کرم شب تاب نگاشته اند که در چند جزء بعد در حرف 
 سپهبد خورشيد است که در ورقه ا و ديگر شرح حاال131کاف آن را عينًا خواهم نگاشت 

 . و هی هذه. عينًا آن عبارات را در اينجا می نگارمای نوشته اند و من 
دابويه و بادوسپان، .  اين دو شعبه از ملوک گاو باره بوده اند–ملوک دابويه و بادوسپان « 

. گيل مزبور در طبرستان گاوباره لقب داشت. هر دو پسران گيل بن گيالنشاه بوده اند
 ».سلطنت مازندران را با گيالن ضميمه کرد

نظر به . ملوک را نيز به مناسبت داشتن خطه استندار، به لقب استندار می خواندنداين « 
. بوده، ملک رستمدار نيز می گفتند)  يعنی نور و کجور( اينکه ملک اصلی آنها رستمدار 

 . در نور و کجور و سوادکوه تا فيروز کوه سلطنت و اقتدای فزون داشته اند
در تاريخ هشتصد و ] و رويان و مازندران [ ن لف تاريخ طبرستاؤسيد ظهير الدين م

 : هشتاد و يک چنين می نگارد که
يکی را نام نرسی، . جاماسب برادر قباد ساسانی و عم انوشيروان را دو پسر بود« 

پس از جاماسب نرسی جانشين پدر شد و بسياری از ممالک را . ديگری را نام بهوات بود
 .حروب دربند می گويندبر متصرفات پدر افزود، او را صاحب 

در عهد انوشيروان، برای او جنگ ها کرد و جانفشانی ها نمود، چنان که سيزده سال در 
 که در قفقاز است، با مخا لفين دولت ايران جنگ کرده و – باب االبواب –حدود دربند 

از بهوات پسری ظاهر شد به نام . سدی که به انوشيروان نسبت دهند از ابنيه اوست
 .  که جد خاقان شروان، تا ديرگاهی اوالد او حاکم آن بالد بوده اندسرخاب

. نرسی هم پسری داشت فيروز نام، که در حسن و جمال، يوسف عصر خود محسوب ميشد
بعد از رحلت نرسی، فيروز بر اريکه سلطنت . در شجاعت با رستم زال برابر می کرد

 تا حدود گيالن منقاد و مسخر تمام اراضی روس و خزر و صقالب را. برنشستموروثی 
 .ساخت

                                                 
 . اين نوشته بدليل عدم ارتباط با موضوع کتاب حذف شد 131 

 



 96 /سفر مازندران
 

چون کشور گيالن را مطيع کرد، زنی از خانواده سلطنت آنجا بخواست، و از او پسری 
پسری که از : منجمان در طالع آن پسر نظر کرده و گفتند. متولد شد موسوم به گيالنشاه

 خرم گشته و فيروز از اين سخن. گيالنشاه به وجود آيد در سلطنت اين نواحی مستقل گردد
 .ديرگاهی در کشور گيالن اقامت اختيار نمود

چون منجمان گفتند .چون نوبت تاجداری به گيالنشاه رسيد کشور جيل و ديلم را مسخر کرد
 .طبرستان نيز از آن وی خواهد شد، داعيه ضبط آن سامان در خاطر وی پديد آمد

برای .  عزم طبرستان کردنخست، نايبی کافی از جانب خود در گيالن گذاشت و متنکرًا
مانند . اينکه کسی او را نشناسد چند سر گاوگيلی را از امتعه خود بار کرده در پيش انداخت

کسی که از جور زيردستان جالی وطن اختيار کند، پياده به مازندران رفت و با مردم آنجا 
 .گرم صحبت شد

جودش را مغتنم دانستند و با ملوک و سالطين آشنايی پيوست تا خاص و عام بدو گرويده و
 . به مناسبت باری که بر گاو نهاده بود، او را گاوباره لقب دادند

در وقايع و . کار وی در طبرستان باال گرفت و طرف شور ملوک گرديد . –خالصه 
حروب از دانش و تدبير او بهره می بردند و در هنگام جنگ، برای آنها مردانه شمشير می 

 . کليه امور معتمد عليه و مشاراليه شدزد تا به حدی که در 
نام که از جانب کسری در طبرستان حکومت داشت در » آذروالش « در آن اوقات مردی 

 . باره گاوباره اعتقادی نيک بهم رسانيد، او را در سلک مالزمان خاصه خود قرار داد
 پريشان، حمله ور گشته، سلطنت آنها را قضا را لشکر عرب از چهار سو به ملوک فارس

 . ترکان نيز از ناحيه خراسان به طبرستان می تاختند. در هم و بر هم کرده بودند
چون تعبيه صفوف طرفين فراهم گرديد، . آذروالش  نخست مصمم جنگ ترکان شد

گاوباره رخت نبرد بر تن راست کرده در ميانه هر دو صف ايستاد و مبارز خواست، بعد 
لهذا آوازه .  عساکر ترک زده آنها را منهزم و متواری نموداز جوالن بسيار خود را بر قلب

شجاعت او در اقطار پيچيده و رعب وی در قلوب جای کرد و بر مرتبتش روز به روز 
اجازه می خواهم که به گيالن رفته، اقارب : روزی به خدمت آذروالش آمده، گفت. بيفزود

 تا بقيه عمر را بی دغدغه و تشويش و خاندان و اثالث البيت خود را به طبرستان باز آورم
 . آذروالش اجازت داد. و نگرانی به خدمت صرف کنم

گيالنشاه به گيالن رفت و لشکر گيل و ديلم را گرد کرده، بعد از يک سال با عّدت و عده 
آذروالش از اين حال آگهی يافته، در حال جمازه سواری به . وافی روانه طبرستان شد
 . يعنی يزدجرد را که آخر ملوک بنی ساسان بود، آگاه نمودمداين فرستاد و کسری،
بايد نيک تفحص کنم و بدانم که اين مرد از کجا و کدامين خاندان و : کسری در جواب گفت

پدرانش از ارمنستان آمده در گيل و . مردی مجهول است: آذروالش نوشت. کدام قوم است؟
 . مودديلم حکومت کرده اند، و شرح گزارش او را باز ن

نبيره جاماسب و : گفتند. کسری مؤبدان را طلب کرد و تاريخ و نسب او را استعالم نمود
. اين مرد از بنی اعمام ما است: کسری به آذروالش نوشت که. ازبنی اعمام شهنشاه است

آذروالش نامه بخواند و ايالت . بی تأمل حکومت را به وی گذار و فرمانش را اطاعت کن
گاوباره طبرستان را متصرف شده، رسولی با هدايا و تحف . تفويض نمودرويان را به وی 
 يعنی پادشاه کوه و دشت و –داد » فرشواد جرشاه [ کسری وی را لقب . روانه دربار نمود
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فرشوادجر نام قديم . ، و اين واقعه در سال سی و پنجم از تاريخ يزد جردی بود-دريا 
 . طبرستان است

استقالل و توسعه مملکت خود، دارالملک خويش را طبرستان قرار گاوباره پس از . القصه
تا گرگان قصور و عمارات بنياد نهاد و قالع و حصون بنا کرد و » لپاگيالن ؟ « داد و از 

 . بعد از پانزده سال سلطنت طبرستان در سال پنجاهم يزدگردی درگذشت
 که برادر مهتر بود جانشين دابويه. يکی دابويه و ديگری بادوسپان. از وی دو پسر ماند

 و سّياس، که گناه کوچک را 132او مردی بود بسيار با هيبت و شديد البطش . پدر شد
 . بزرگ می شمرد و طريق عفو و اغماض را مسدود می کرد

وی برخالف دابويه، خلقی نيکو . بادوسپان که از او کهتر بود، در رويان قرار گرفت
از اينجا دانسته شد که مقر ملوک استندار . (  اندازهداشت و باگذشت فراوان و بخشش بی

 پس از وی –اما دابويه ) از عهد يزد گرد، رويان بوده که حاال آنجا را کجور گويند 
 . پسرش فرخان، عقب اين نوشته بدليل عدم ارتباط با موضوع کتاب حذف شد

 
طبرستان آورد و فرخان بزرگ از گيالن لشکری به . بذی المناقب، حکمران طبرستان شد

 . تا نيشابور براند و همه را متصرف شد
 يعنی –وی راه آمل را تا بالد ديلم به استخر . پس از ديری، اهالی ديلم بدو عاصی شدند

 چنان محکم نمود که سواره امکان عبور نداشت، تا زمانی –آب بندان و خندق و غير هما 
پس . و سال با فرخان کبير بجنگيد به طبرستان آمد و د133له بن هبيرة شيبانیصقکه م

. قطری بن الفجاة مازنی که از گردنکشان عرب و روش خوارج داشت به طبرستان آمد
بعد از او سفيان نامی در عهد حجاج بن يوسف به آن صوب حمله نمود و حجاج از عقب 

 .وی عساکر شام و عراقين را اعزام داشت که به مدافعه قطری خارجی پردازند
اگر پيمان بندی که متعرض : با سفيان گفت. رخان بزرگ در اين ايام به دماوند بوداسپهبد ف

فرخان از پی قطری به . سفيان قبول کرد. قلمرو من نشوی، من قطری را هالک کنم
 .سمنان رفت و در صف جنگ او را بکشت و سرش را نزد سفيان فرستاد

حجاج دو خروار زر و دو . مودسفيان مژده فتح را با سواری مسّرع نزد حجاج روانه ن
اگر سفيان بی مدد اسپهبد فرخان اين فتح را کرد اين زر :  گفت،خروار خاکستر حمل کرده

چون رسول آمد و مسئله را . بدو دهند، واال اين خاکستر را در مالء عام بر سرش ريزند
 . تحقيق کرد، خاکستر را علی رؤس االشهاد بر سر سفيان ريخت

ن مهّلب ابن ابی صفرة را که ببه سليمان بن عبدالملک مروان رسيد، يزيدهمين که خالفت 
 که –يزيد به تميشه . امير خراسان و ماوراء النهر بود، به جنگ اسپهبد فرخان مأمور کرد

فرخان به بيشه های .  آمد، به آن مملکت مستولی شد–مخفف تَهم بيشه، يعنی بيشه بزرگ 
تا يزيد .  هامون می شد، فرخان بر پشته و کوه می زدچندان که يزيد به. کوهستان رفت

 . وارد ساری شد در آنجا او را شکست داده و پانزده هزار لشکر امداديه او را گردن زد
بعد از هزيمت يزيد باز فرخان کشور خود را آباد نموده مدت سلطنت و حکومت فرخان 

نی کرد و منازعی هم  پس از وی، پسرش دادمهر دوازده سال حکمرا. هفده سال بود

                                                 
 .يعنی جنگ سخت کردن و خوب حمله بردن 132 
 له بن هيبرة شيبانیقصم: در متن 133 
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نداشت، بلکه تا آخر عهد بنی اميه کسی قصد طبرستان ننمود، زيرا در آن ايام ابومسلم 
 . مروزی خروج کرده و دعاة بنی العباس دولت بنی اميه را متزلزل کرده بودند

چون دادمهر در گذشت، پسری از او بر جا ماند خورشيد نام که به حد بلوغ نرسيده، قابل 
 که شهر -بنابراين دادمهر بر حسب وصيت،  برادر خود سارويه را. داری نبودمملکت 

 تا زمانی که خورشيد بالغ نشده باشد نايب السلطنه فرزند قرار -ساری منسوب به او است
سارويه نيز بعد از هشت سال نيابت سلطنت، وفای به عهد کرده مقاليد امور سلطنتی . داد

 .شيد نمود و عمومًا با اسپهبد خورشيد بيعت کردندرا تسليم برادر زاده خود خور
در اين اثناء وليعهد منصور دوانيقی که در ری بود، نزد اسپهبد خورشيد کسی فرستاد که 
امسال در معسکر خراسان ضيق و عسرت بهم رسيده، چون عزم خراسان داريم اگر 

 . داداسپهبد خورشيد اجازت . اجازت باشد بعض عساکر از دريا عبور کنند
روانه » شاه کوم« و » زارم« مهدی حکمران ری ابوالخصيب مرزوق سندی را از راه 

کرده، ابوعون ابن عبدالملک را به راه گرگان فرستاد تا به وقت حاجت از آن راه به 
اسپهبد سکنه صحرا را فرمود به کوهها روند تا . مازندران درآيد و به ابی الخصيب پيوندد

 .  به آنها وارد نشود و ندانست که قصد آنها قلع و قمع خود او استاز عبور لشکر زحمتی
 وقتی، يکی را در گرگان کشته و از بيم قصاص مقتول پناه 134قضا را عمرو بن العالء 

به اسپهبد برده، مدتها در آن سامان در پناه حمايت او می زيست و ضمنًا از حال حدود و 
 به دست آورده و با اين سرمايه گزاف به طرق و معابر و مسالک آنجا اطالعی کامل

 .پيوست لشکرخليفه در
قائد لشکر ابوالخصيب با هزار مرد به آمل تاخت و مرزبان آمل را که از جانب اسپهبد بود 

مردم از آنجايی . پس در آمل نشسته، ندا به عدل و دعوت به اسالم نمود. در جنگ بکشت
 فوج فوج و قبيله قبيله آمده مسلمان ،ديده بودندکه از اسپهبد استهزاء و استخفاف فراوان 

 . می شدند
چون عمروبن العالء در آمل مستقل گرديد، اسپهبد خورشيد را رعب او در دل بنشست و 
بدانست که اقامت او ديگر در آنجا ممکن نيست، لهذا ياران و خانواده و اوالد و عياالت 

. ه باالی در بند کوال به راه زارم بيرون بردخود را با اموال و ذخاير و غالمان و کنيزان ب
. در آنجا طاقی و غاری در کمر کوه بود که از آن پس معروف به عايشه کرکيل دژ گرديد

 دژ و اسپهبد خورشيد را که درکوه ميان دوآب است یدر چند جزء قبل شرح غار کرکيل( 
 ). ، نوشته ام و از منزل چاپارخانه تا آنجا که خاک سوادکوه است يک فرسخ است

. در آنجا دری از سنگ تراشيده بودند که پانصد تن آن را بر می داشتند و می نهادند
خود . چون اسپهبد خورشيد اوالد خود و ياران را در آن غار نشانيد. والعهدة علی الراوی

لشکر اسالم او را تعاقب . به ديلمستان آمد135چند خروار زر برداشت و از راه الرجان 
اما چون اسپهبد از مازندران بيرون آمد، عساکر .  بعضی اموال را از او بگرفتندکردند،

اسالم دو سال و هفت ماه آن غار را که اهل و عيال اسپهبد در آن بودند دربند محاصره 
 . داشتند

                                                 
 .عمربن عالء صحيح است 134 

 . )الريجان ( =  135 
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چون ممکن نبود که . چهار صد تن هالک شدند. آخراالمر مرض و با در آن طاق شايع شد
رج برده دفن کنند، همه را در محلی روی هم چيدند و اين باعث شد جسد اموات را به خا

که محصورين امان خواسته، بيرون آمدند، مسلمين داخل کهف شده هفت شبانه روز از 
 . آنجا اسباب و اموال خارج می کردند

يکی از دختران اسپهبد را خليفه مسلمان کرده . حرم اسپهبد را نيز به بغداد نزد خليفه بردند
 . ه حباله نکاح در آوردب

 ) بعد از اين زندگی را لذتی نيست : ( چون اسپهبد شرح اين واقعه را شنيد، گفت
اسپهبد خورشيد بن دادمهربن فرخان بن . نسب اسپهبد مزبور اين است. خود را مسموم کرد

تا از حکومت گيل بن گيالنشاه . دابويه بن گيالنشاه گاوباره بن فيروز بن نرسی بن جاماسب
 .فوت اسپهبد خورشيد صد و نوزده سال بود

تاريخ و عّدت حکومت يک طبقه از ملوک بادوسپان که به گاوباره معروفند و از دابويه که 
 .  بوده است از قرار ذيل است! ] ؟[ اصًال دابوايه 
 مدت سلطنت مطابق سال هجری سنه ميالدی اسامی ملوک

 سال17 57تا ) 40(از  676تا ) 660(از  دابويه
     سال41                 98 تا57از        716 تا676از  خورشيد اول

  سال18 115 تا 98از           733 تا 716از  فرخان
  سال6 121 تا 115از  738 تا 733از  داد مهر

  سال29 149 تا 121از  766 تا 738از  خورشيد دويم
                                                                                             . « *136 

 
که « کنون  که شرح لغت خورشيد اسپهبد و کوه خرش خالصی يافتيم به شرح لغت دادو 

 . پردازيم] می [ » با دو دال بر وزن جادو است
 

 دادو و چراغ دادو
استعمال کنند وبه يکديگر اين لغت را اهل کرمان زياد . اصل لغت دادو مازندرانی نيست

 . خطاب دادو نمايند که به معنی داداش و برادر باشد
چراغ دادو اسم محلی است در سه فرسخی زيرآب جزء سوادکوه که در اين کتاب درذيل 
حرکت خود از زيرآب در شرح روز پنج شنبه يازدهم رمضان المبارک نگاشته ام و کنون 

کرده و شرح حال مرحوم مغفور حاجی ميرزا صفای آن  عبارات را باز در اينجا تکرار 
 . عارف را که از سلسله محمدخان ابن چراغ خان دادو است محض تيّمن اضافه می کنم

به ضم جيم و « پهلوی چراغ دادو که ما آنجا ناهار خورديم جايی است که آنجا را جوارم 
چراغ دادو بر اين است سبب تسميه . گويند» واو با الف کشيده و سکون راء و سکوم ميم 

                                                 
اين نقل قولها با آنچه در . يخ طبرستان و رويان و مازندران نقل شده استتقريبًا همه متن از تار 136 

 – 26ص ( و عباس شايان  ) 14 – 7ص ( و محمد حسين تسبيحی  ) 50 -37ص ( چاپهای برنهارد دارن 
 . آمده است اختالف دارد ) 35
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که شخصی حکومت مازندران را در اواخر سلطنت نادر و زمان سلطنت کريم خان زند 
داشته است و او را اسم آقا چراغ يا چراغعلی خان بوده است و او را چراغ دادو می 

 .ناميدند
 ، دادو خطاب می کرده -  که زبان مازندران است-ويا به مردم به جای برادر و برارگ
محتمل است که اصًال کرمانی بوده و به حکومت مازندران منصوب و روانه شده و . ستا

 . مردم را به زبان کرمانی به جای برادر، دادو، می خوانده است
ماليات مازندران را او در حکومت خود می گرفته و به دربار سلطنت ايران می پرداخته 

شالق و ييالق از ادای ماليات طفره بعضی سنوات طوايف مازندران در ر فتن به ق. است
چراغعلی خان در اينجا چند خانوار و اطاقی برای خود ساخته، سالی يک ماه در . می زدند

 . اينجا توقف می کرده است، و اينجا سر راه قشالق و ييالق بوده است
طوايفی که ماليا ت خود را نپرداخته بودند، در وقت عبور و مرورشان با حشم و خدم از 
اين مکان آقا چراغ سر راه بر آنها گرفته ماليات را دريافت می داشته است و اين مکان به 

 . چراغ دادو موسوم شده است
بعد از آقاچراغ، محمد خان پسر او چهارده سال مازندران را به حيطه تصرف داشت و 

و حکومت می کرد و در هر سال ماليات برای کريم خان زند سلطان ايران می فرستاد 
 . کريم خان او را معزول نمی کرد

حسينقلی خان قاجار جهانسوز که می خواست سلطنت کند و مازندران را به تصرف در 
مهدی خان پسر محمدخان مازندران را حق خود می دانست و به . آورد، او را کشت

 تمکين نمی کرد و مازندران را به – که تازه می خواست تأسيس شود –سلطنت قاجاريه 
آقا محمد خان قاجار شاه شهيد، که سر سلسله بود او را بگرفت و به . ب می انداختآشو

 . اين مهدی خان دادو و مهدی خان طهرانی را در يک روز کور کرد. طهران برد
تا پنج سال قبل، ديگر از نسل طايفه دادو ديگر کسی باقی نمانده است، مگر دختری باقی 

ت که رئيس و بزرگتر زيرآب است و من او را در اين است که عيال اسداهللا خان نامی اس
 . بلوک، همين اوقات ديدم

از نسل دادو بزرگمردی که در عالم پيدا شده و پشت پا به دنيا زده و دارای مقامات معنوی 
بوده است، قدوةالعرفا وقطب االصفياء مرحوم حاجی ميرزا صفا پسر مرحوم محمد حسن 

اهل سوادکوه از اعمال طبرستان است والده آن مرحوم از خان ابن محمد خان دادو و از 
 ] . بود [ اهل سمنان 

در بدو حال برای تحصيل علوم عزيمت عتبات عاليات کرده، در خدمت مرحوم مبرور 
شيخ محمد حسن صاحب جواهرالکالم و ساير علماء به تحصيل علوم دينيه و الهيه مشغول 

د سال از آنجا به طور درويشی عزيمت زيارت بيت پس از چن. بودند و مذاق عرفان داشتند
اهللا فرموده، ساليان دراز در خطه حجاز، گاهی در مکه معظمه و گاه در مدينه منوره و گاه 
در طائف توقف داشتند و همواره در آن اماکن مشرفه به رياضات نفسانی و چندين اربعين 

 . به قطع لذايذ و ترک حيوانی مشغول بودند
ر بالد مصر و سودان و ساير نقاط آفريقيه و چندی در شامات و شهر دمشق و مدتی نيز د

بيت المقدس ساکن و در کار سياحت و ارشاد طالبان حق بودند و چند هزار نفس را در آن 
 . حدود از مذاهب مختلفه به طريقت حقه هدايت نمودند
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م اخالق و ترويج روزگاری دراز نيز در دارالسعادة اسالمبول مقيم و به اشاعه مکار
 . طريقه دينيه می پرداختند وجمعی کثير از ضاللت به هدايت رسيدند

در تمام عمر عيال اختيار نکرد و مجرد بود و هفتاد و نه سال عمر خود را در ارشاد 
آخراالمر به دارالخالفه طهران آمد، مقارن اوان صدارت . سالکين طريقت صرف کرد

 که صدر اعظم شاه شهيد ناصرالدين –هساالر اعظم مرحوم حاجی ميرزا حسين خان سپ
آن جناب را در منزل خود نزول . ،  و سپهساالر اعظم مريد آن مرحوم بود-شاه قاجار بود

 .داد، اهل طهران به خدمت او رسيدند
تا در سال هزار و دويست و نود و يک هجری روز نهم شهر رمضان المبارک که بدرود 

 که –مه علی يک فرسخی طهران، نزديک باروی شهر ری زندگانی نمود، در قرب چش
 جنب مقبره امامزاده هادی، آن مرحوم را دفن نمودند و مقبره ای -هنوز بر سر پا است

 به حکم ناصرالدين شاه برای او بنا – که رسم مقابر عرفا است –عالی سرباز بدون بقعه 
شان و مزار زمره عرفا است، و کردند و موسوم به صفائيه داشتند که فعًال خانقاه دروي

مرحوم قطب العرفا حاجی پيرزاده که از مريدان ايشان بود، بر آبادی و رونق و باغ و 
خيابان بندی صفائيه افزودند و سالها در آن خوب با عيال و اطفال منزل داشتند و قلعه و 

هار و شام می عمارت در آنجا ساختند و از واردين به آن مکان پذيرايی ها می کردند و نا
 .دادند

مرحوم حاجی ميرزا صفا در مراتب فضل و فقه و حکمت و ادب مقامی عالی داشت و 
 . اشعار فارسی و عربی خوب، از غزليات و غيرها، از ايشان يادگار مانده است

 و 137غالب اقامتشان در بالد عثمانی . سی و پنج نوبت به سفر حج بيت اهللا رفت
رحمة اهللا . با قليل قوت درويشی از اسالمبول به فرنگستان رفتندسفری نيز . اسالمبول بود
 . عليه و بر کاته

 ديو 
بايد به .  اين لفظ از قديم تا حال در مازندران زياد شيوع دارد-»  بر وزن  ريو « ديو 

 مورخ سلطنت –مرحوم محمد حسن خان اعتمادالسلطنه . اصل و مأخذ آن پی برد
لتدوين فی شرح جبال شروين که به معنی سوادکوه است، از  در کتاب ا-ناصرالدين شاه

روی کتب فرنگ تحقيقی در باب ديو کرده و من عبارات او را در اين اوراق می نگارم و 
 : آن اين است

ونت بوده، مردم عراق و شچون طوايف سکنه مازندران جنگی و دارای نوعی خ..... « 
نده و مقصود از اين ديو مردم بد است، نه ممالک ايران آنها را وحشی و ديو خوا ساير

در عالم خيال برای آن  درست  ) و شاخ و دمی ( آنچه عوام فرض کرده و هيکلی عجيب 
 : نموده و فردوسی عليه الرحمه اشاره به اين مطلب می نمايد و می فرمايد
 تو مر ديو را مردم بدشناس                   کسی کو ندارد زيزدان سپاس 

 نکو گذشت از ره مردمی              ز ديوان شمر، مشمرش ز آدمیهر آ

                                                 
 .ترکيه کنونی 137 
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 در چند هزار – که ايران از مترشحات آن لفظ است –پوشيده نباشد که قوم بزرگ آرين 
 . سال قبل که به درستی معلوم نيست، به دو شعبه عظيم منشعب و منقسم شدند

ساحت با وسعت را مسکون و شعبه ای از کوههای هندوکش به طرف هندوستان رفته، آن 
شعبه ای ديگر از رود جيحون گذشته بالد و ممالک ايران و ارمنستان و . معمور نمودند

 . آناطولی و عراق و عرب را آباد و دارای سکنه و جمعيت کردند
اين دو شعبه هر دو ابتدا پيرو يک دين و دارای يک آيين بودند و ارباب انواعی را که 

بعد از آنکه از هم جدا شدند به مرور زمان رقابت فيمابين آنها . ی بودپرستش می کردند يک
 .حاصل آمد و بنی اعمام ايرانی و هندوستانی رقيب يکديگر گرديدند

هندی ها همان کيش خويش را که از قديم داشتند از دست نداده، در عبادت راه قديم را می 
 . ادندبرخالف ايرانی ها که تغيير مذهب و طريقه د. سپردند

پس خالف و اختالف از هر جهت فيمابين ايرانی و هندوستانی درگرفت و تباين و تناقص 
 ايرانی ها را تکفير کردند و – که علمای دينی هندی ها بودند -به کمال رسيده، برهمن ها

 .ارباب انواعی را که اين شعبه، تازه اختيار کرده در خور لعن و تحقير دانستند
م آرين قبل از انشعاب و تفريق کليًة به لغت سانسکريت تکلم می کردند و بايد دانست که قو

به ) دوی ( به معنی مشعشع و خدا و پادشاه و امير بود و ) ديو ( و ) دواو ( در اين زبان 
معنی مادر و ملکه و شاهزاده خانم رب ا لنوعی که از جنس اناث باشد، بود و مردم التين 

فرانسه ها که ريشه . کردند) دوس ( يا ) ديووس ( ريت گرفته همان ديو را از لغت سانسک
 .به معنی خدا و اهللا آنها می باشد) ِديُو ( گفتند که هم اکنون ) ُو يِد( لغتشان التين است 
و هم . ديو، يکی از ارباب انواعی بود که تمام قوم آرين آن را می پرستيدند: و حاصل آنکه

عی هستند که آن را در آسمان می دانند و خدای اکبر می اکنون هندوها معتقد به رب النو
است و رب النوع ديگر از جنس اناث دارند مسما ) ديوانا ( خوانند و نام آن معبود خيالی 

و آن را زياده از حد محترم می شمارند و ديو به همين تلفظ ما در نزد برهمن ) دوی ( به 
 . های هند اسم رب النوع عقل و رحمت است

جمله شعبه ايرانی به رقابت شعبه هندوستانی و برای مخالفت با آنها اول کاری کردند بال
اين بود که به توهين و ذم ديو و ديوا پرداختند، يعنی به پتياره و اهريمن ديو گفتند و آن را 
مالک دوزخ و جن و مايه و ماده تمام بدبختی ها و مرض ها وشدتها قلم دادند و اين ها آن 

بودند که از سمت بلخ و هرات و خراسان به دامنه های رو به مشرق و رو به آرين ها 
 .جنوب کوه البرز آمدند و در اين حدود سکنا گرفتند

اما آنها که از طرف خوارزم و دشت ترکمان و گرگان به مازندران قدم نهادند، مخالفت 
نواعی را که پيش خود را شعبه هندوستانی چندان آشکار نکرده، از اينرو همان ارباب ا

می پرستيدند بعد هم پرستش می کردند و ديو را خدا يا رب النوع می دانستند و بعدها 
سالطين و بزرگان و حکام خود را ديو نام دادند، بلکه مردان دلير و شجاعان و کدخدايان 

 . را ديو خواندند
 ساير ممالک ايران پس مازندرانی ها که ديو می گفتند د ر مقام مدح و ستايش بود و اهالی

از اين که قصد نکوهش داشتند، چنان که پيش گفته شد، و اين رسم و اصطالح تا ديری 
بماند، چه مردم مازندران و گرگان و گيالن که يک مملکت حساب می شود، فی الحقيقه تا 
سيصد سال قبل به واسطه جبال شامخه و مسالک صعب با اهالی ساير ممالک ايران 

 . الط درستی نداشتند، بلکه فيمابين آنها عداوت و مغايرت سختی بودارتباط و اخت
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در عهد صفويه به شرحی که گذشت امتزاج و الفت حاصل شد و همه در باب ديو يک رأی 
شدند که تا همين ازمنه مردم ياغی  و طاغی و سرکش را اهل عراق و مازندران ديو 

 حال در مازندران معروف و مشهور شده خوانند و الوند ديو و ساير ديوان تا همين زمان
 . اند

در کتب زردشت چند فقره ديده شد که مؤيد همين مطلب است که نقل آن در اينجا خالی از 
در کتاب ونديدات ساده، يعنی کتاب دعای زردشت است، که از آسمان به او . فايده نيست

همه جای ايران متفرق وعده و نويد داده شده که ديوهايی که از سمت شمال آمدند و در 
 . شدند، تو آنها را معدوم خواهی کرد

کتاب ديگر زردشت، در سفر تکوين که اسم طوايف و امم را می 138) بوندهشت ( در 
مازندران اسم شخصی بود که نژاد او در مملکت بنی آشور و در مملکت : برد، می گويد

 . هی که دهستان باشد، سکنا داشتندآوير که در دامنه البرز بود، در ناحيه تور و در ناحيه دا
کيومرث دنيا را بعد از خلقت مثل شب تاريک ديد : باز در جای ديگر همين کتاب می گويد

و زمين را سياه، مثل اينکه سوخته شده باشد و آفتاب در آسمان چرخ می زد، مثل اين بود 
: ست که می گويديا در کتاب ديگر زردشت ا. که ديوان مازندران با کواکب درجنگ هستند

 139» انتهی . از نژاد هوشنگ برگزيدم کسانی را که ديوان را از مازندران خارج کردند

 

 رستمدار
رستمدار که جزء مازندران است، آنجا است که حال به نور و کجور ناميده شده است و 
و . پايتخت نور بلده است، که قلعه ای است سنگی  در نهايت ارتفاع از قديم در آنجا است

من اين دو بلوک را در زمانی که شاه شهيد ناصرالدين شاه از طهران به آنجا برای تفريح 
نهايت برودت و صفا و طراوت . و ييالق رفت، در جزء مترجمين و مورخين بوده، ديده ام

 . را دارد، مثل بهشت برين است
 در شرح امامزاده در کجور که رفتيم به امرشاه در بقعه امامزاده صالحان رفتم، کتابچه ای

و طرز رواق و عبارت های کتابتی که به عربی دور ضريح بر تخته های جنگلی برجسته 
 . کنده و حکاکی کرده بودند، نوشتم و به حضور شاه فرستادم و انعام يافتم

يکی از سالطين بادوسپان در توی همان ضريح چوبی پهلوی امامزاده صالحان دفن شده و 
آن سلطان بادوسپانی آن ضريح و رواق و بقعه ساخته شده است که قبل به امر بازماندگان 

از صفويه آن ضريح تاکنون بر سر پا است و خطوط حکاکی چهار طرف ضريح را می 
 .توان خواند، و مجال ندارم که اسم دهات و عجايب نور و کجور را بنگارم

                                                 
 .است» بندهش« مقصود کتاب  138 
التدوين فی  « 24 و 23 که توسط افضل الملک نوشته شده در صفحاتمطلب فوق با اندکی اختالف  139 

 .مسطور است» احوال جبال شروين 
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 روز افزون
مد روزافزون از بزرگان و آقا مح. وز افزون اسم يکی از طوايف مازندران استر

هرکس شرح او را خواهد رجوع به کتاب تدوين فی . شجاعان دوره صفويه بوده است
  .شرح جبال شروين نمايد

   رويان
در کتب قديمه اسم همان بلوک فسيحه وسيعه » بر وزن جويان . با راء مهمله« رويان 

 . کجور است که آنجا را استندار می گفته اند
                                              

 زيرآب
محلی . زيرآب نام يکی از هيجده بلوک سوادکوه است، که محل عبور و مرور ما بود

که نزديک شهرگاه است، جزء آن است و ) بن کال ( و ) سرکال (موسوم به چراغ دادو و 
 داشتيم و شرح کنون شهرگاه و شيرگاه نامند و در وقت آمدن به ساری شبی در آنجا توقف 

 . آن را نگاشتيم
                                           

 ساری
 . ساری پايتخت و حاکم نشين مازندران است و شرح آن نوشته شد

 

 سوادکوه 
آن شروين است، مختصری از دهات و منازل آن در اين کتاب ] قديم [ سواد کوه که اسم 

د، رجوع به کتاب تدوين فی شرح جبال شروين هر کس تحقيق زيادتر خواه. نگاشته شد
 . اگر چه در آن کتاب هم ناقص نوشته  شده است. نمايد

ديه [ = و من مجا ل نکردم  که از اميرمؤيد جزء جمع سوادکوه را گرفته، تمام ديهات 
همين قدر معلوم باشد که الکای . و مزارع آنجا را تتبع و استقراء نمايم] هات، دهات 
« ه اسم يکی از جبال مشهور آنجا موسوم شده و آن کوه در جنوب شرقی قصبه سوادکوه ب

می » با تاء منقوطه « ) سوات ( واقع شده و اهالی آن کوه را ) ی پَوُلو(از بلوک » چرا ت 
 . گويند

در سوابق ايام هم محمد بن اسفنديار معاصر رستم اردشير، که دبيری نحرير بوده و 
گاشته، در شرح مخالفت اصفهبد مازيار ابن اصفهبد ونداد هرمز تاريخی برای طبرستان ن

را » سوات « گاهی در اسم اين مکان . با خليفه، سوات کوه را با تاء منقوطه نوشته است
ين [ می نگاشتند و قديم تر » کوه « بدون » سوات « اضافه می کردند و گاهی» کوه « به 
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يعنی کوه و دشت بوده است و اين ) فرشوات ( و )  فرشواد ( اسمی که اين مکان داشته ] 
لفظ جز در مسکوکات ملوک گبران و بعضی از تواريخ عتيقه در جايی ديده نشده است که 

 به خط پهلوی و
زبان بومی اهالی ضرب شده است و قدری از آن سکه ها در نزد مرحوم اعتمادالسلطنه 

زار و سيصد و سيزده هجری، مورخ دوره ناصری ديده شد که پس از مردن او در سنه ه
ناصرالدين شاه خواجه ای به اندرون او فرستاد، تمام سکه های مختلفه قديمه او را بردند و 

 .در خزانه دولتی ضبط کردند
نمی دانم آن سکه ها در خزانه موجود است، يا مثل ساير نفايس و کتب عاليه، بعد از وفات 

  به فرنگيان فروختند؟ مظفرالدين شاه نوکرهای او ازميان بردند و
 

  شلفين وشروين 
عرب در کتب خود در دوره اسالمی خلفا، سوادکوه را شروين و شلفين نگاشته است، که 
مرحوم اعتمادالسلطنه مورخ دوره ناصری کتابی در جغرافی و تاريخ سوادکوه نگاشته و 

 وسيصد و گذاشته است، و در سنه هزار) التدوين فی شرح جبال شروين ( اسم آن را 
 . يازده تأليف کرد و به حليه طبع رسانده است

شروين نام شخصی است که در اين نواحی سلطنت و حکومت داشته، لذا آن قوم، اين 
 .کوهستان را منسوب و مضاف به اين اسم کرده جبال شروين در کتب خود نوشته اند

                                   

 طابور و طبرستان
و طابورستان اسم يکی .  اسم طايفه است و طبرستان، محل سکونت ايشان است  طابور،

از شش مملکت ايران است که مشتمل بر گيالن و مازندران و استرآباد و گرگان است که 
وجه تسميه اين دريا به خزر اين است که طايفه ای از . در کنار بحر خزر واقع شده است

ار اين دريا سکنا گرفته، زندگانی می کرده اند، طوايف ترکستانی موسوم به خزر در کن
بنابر اين، دريا را به اسم اين طايفه خزر گفته اند و طوايف ديگر که اغلب آنها نيز ترک 

 که دو هزار و –چنان که از عهد کيخسرو .  د رسواحل اين دريا توطن نموده اند بوده
بحر خزر را که از ]  کناره های ساکن[  اسامی طايفه -چهار صد سال قبل و اندی باشد

 . بادکوبه و قفقاز تا مازندران کشيده شده است چنين ضبط کرده اند
. که همان ماگوگ مزبور د رتورات و مأجوج معرب در قرآن باشد) ماساژد ( طايفه 
( ، )ترکمان ( ، )غز ( ، )آُلن ( ،  ) آماردی ( ، )کادوزی ( ، )آلبانی ( ، )فينوا ( طايفه 

( ،    )لگزی ( ، )چچن ( ، )داغستانی ( ، )قبچاق ( ، )اوزبک ( ، ) پولوست (، )اوز 
 .و غيره ها)  قالموق 

 در اراضی خاک – و جزء دريای خزر است –اما طوايفی که در حدود دريای مازندران 
با زاء نقطه دار « ) مازد ( که ) مارد ( ايران ساکن بوده، چهار طايفه به شمار آمده، اول 

، از باالی آمل -گويند ) هراز (  که حال –) اراز ( ه اند که از ساحل غربی رودخانه گفت» 
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( چه . به طرف مغرب سکنا داشته و اشتقاق اسم مملکت مازندران از نام همين طايفه است
 . ت و مکان استدر فارسی به معنی مظروفّي) اندران 

در آن ساکن می باشند و مازد پس، مازندران، يعنی مملکتی که طايفه مازد يا مارد ان
و بعضی گفته اند که ماز به معنی ابر . اندران را محض رفع ثقالت مازندران گفته اند

چون در مازندران به واسطه دريا ابر زياد برمی خيزد و لهذا آن را مازندران گفته . است
 . ستمازندران به اسم طايفه مازد ناميده شده ا. غلط است ] نظريه [ اين  .  اند

 که در ناحيه شمال شرقی، يعنی از کنار رودخانه اترک تا 140 طايفه طاپوری –دويم 
را برای اقامت و يورت  اختيار کرده بودند و طبرستان از » آراسپی « ساحل رودخانه 

اسم اين طايفه مشتق شده و ابتدا طاپورستان بوده است و در مسکوکات سالطين مستقل 
ای اوليه بنی عباس به هيچ سلطنتی تمکين نکرده و خود سکه مازندران که تا خالفت خلف

 .خوانده می شود) پادشاه طاپورستان ] ( که [ می زدند 
« که معرب ِگل و گيل باشد که از رودخانه قزل اوزن يا سفيد رود تا » جل «  طايفه –سيم 

 . ايفه انديورت داشته و گيالن به اسم آنها موسوم گشته و گيالنيان از اين ط» لومير 
 طايفه کادوزی بوده که از لومير تا لنکران را معمور نموده و حاال طوالش در –چهارم 

 . جای آنها سکنا دارند
قبل از ] سال [ اين چهارم طايفه معتبر اصًال تورانی بوده اند نه ايرانی و از سه هزار 

نکران که در  مايل به شمال باشد تا ل– خراسان –کنار رود اترک که در سمت مشرق 
طرف مغرب مايل به جنوب است، مسکون نموده و تمام مردم مازندران نسل و نژاد و 
اخالف و اعقاب اين چهار طايفه بزرگ می باشند و بعد باز طوايف زياد شده اسامی ديگر 
پيدا کرده اند که در سواد کوه معروف می باشند و اسمعيل خان اميرمؤيد به شناختن آنها 

 .  استخبير و بصير
چهار طايفه قديم هر يک در ادوار مختلفه يا رئيس مستقل يا پادشاه مقتدر داشته، هيچيک 
از طبقات سالطين، از کيان و طايفه سلوکيه که خلفای اسکندر بوده اند و اشکانيان و 
ساسانيان، بلکه به پادشاهان مسلمان نيز تبعيت و تمکين نداشته، مگر گاهگاهی در قليل 

 .عهد صفويه، که راه اطاعت اين سلسله پيمودندزمانی، تا 
  

 فرح آباد
آنجا به واسطه . فرح آباد در قديم قصبه بسيار معتبری و بندرگاه و بارانداز بوده است

شاه عباس به جای آن اشرف را بساخت و . طغيان حوادث و بعضی انقالبات خراب شد
لهذا . »ُهنا اشرُف من فرح آباد« : مردم آنجا را گفتند. باغات و خانات و مساجد انداخت

 .. موسوم به اشرف شد و جزء خالصه های ديوانی بود

                                                 
 تيپور است و منطقه محل –نام اين طايفه اصلی مازندران اغلب منابع تاپور، تپور 140 

 .سکونت آنها تاپورستان، تپورستان گفته می شد
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در زمان ناصرالدين شاه حضرت مستطاب اشرف امجد اسعد واال کامران ميرزای نايب 
 آنجا را از پدر تاجدار گرفت و فرمان به ملکيت ايشان – وزير جنگ سابق –السلطنه 
ابتدای آن در سال ممات مظفرالدين شاه ابن ناصرالدين در دوره مشروطه که . گشت صادر

شاه بود، از نگاهداری آن عاجز گشت، به قيمت ارزان به حاجی محمد تقی تاجر 
 . شاهرودی و حاجی محمد تاجر شال فروش به بيست و پنجهزار تومان بفروخت
ملک هزاری در آنجا از صد هزار کرور آجر قديم از ابنيه بيشتر ريخته شده است که اگر 

 . يک تومان آن آجرها را به دهات اطراف بفروشد، مبالغی خطير فايده خواهد کرد
اين دو تاجر در هرج و مرج مشروطه، مبلغی از اراضی خشکه کار سواران ترک و کرد 
را که فتحعلی شاه به آنها برای حشمشان فرمان داده بود به اسم فرح آباد بردند و حکام 

 . از اين ظلم جلوگيری نمايند، به اغماض گذرانيدندمازندران نتوانستند
                                            

 فرشوادگر
 : اسفنديار مسطور است] بن [ در اول باب دويم تاريخ محمد 

حد فراشوادگر آذربايجان و طبرستان و گيل و ديلم و ری و قومس و دامغان و گرگان « 
( پديد کرد منوچهر شاه بود، و معنی فرشواد آن است ] را [ د باشد و اول کسی که اين ح

 ).عش سالحًا ( يعنی  ) باش خور 
هامون را ) فرش ( و بعضی از اهل طبرستان گويند که فرشوادجر را معنی آن است که 

يعنی پادشاه دشت و . به معنی جر، دريا را گويند) گر ( کوهستان را و ) واد ( گويند و 
 .کوه و دريا

به لغت قديم، کوهستان و شبيه باشد و پادشاهان سوخرايان ) جر ( و متقدمين گفته اند که 
 . به هر حال طبرستان داخل فرشوادگر باشد. را لقب جرشاه دادند، يعنی ملک الجبال

فيروز پسر نرسی پسر جاماسب که در مازندران سر سلسله ملوک گاوباره است، چون 
 رسولی با هدايا و تحف روانه دربار يزدجرد که در مداين کامًال طبرستان را متصرف شد

 . انتهی. »کسری وی را لقب فرشوادجر داد، يعنی، پادشاه هامون و کوه و دريا . بود نمود
 

 فيروزکوه 
 

رودخانه و . فيروزکوه قصبه بسيار معتبر و بلوک بزرگی است، جزء مازندران است
 کوههای آن که از عجايب خلقت و تصوير  و»واشی « تنگه . آبهای بسيار خوب دارد

فتحعلی شاه و پسران و امراء او در صفحه آن کوه حکاکی شده است، در فيروزکوه واقع 
 . است

محل ييالق ايل اصانلو که آقا محمد خان قاجار شاه شهيد آنها را از زنجان به بلوک خوار 
تع فيروزکوه بايد بچرد و طهران کوچانيده است دهات فيروزکوه است که حشم آنها در مرا

نيز چهار هزار ماديان و خيول ناصرالدين شاه در اين مراتع و کوهها مطلق العنان بوده و 
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در زمستان مرادخان قائد الخيول اين مالها را به مازندران و فرح آباد برده، آنجا را مناخ و 
 . َمربض خيول می ساخته است

 مجاهدين خود سر به اين صفحات آمده، هر در دوره هرج و مرج مشروطه بختياری ها و
قدرتوانستند خيول را گرفته و بردند و مابقی راکه به چنگ نياوردند به تير تفنگ از پا 
انداختند و کار سلطان ايران کنون به جايی کشيده شده است که شصت اسب بيشتر در 

ب خرج نمی طويله اعليحضرت سلطان احمدشاه قاجار نيست و وزراء بيشتر از شصت اس
 . دهند

چهار هزار خيول و چهار صد اسب اصطبل خاصه سلطنتی و دو هزار قاطر و دو هزار 
شتر سلطنتی از ميان رفته، ماليات ايران را بلژيکيان که خزانه دار ماليات شده اند با ساير 

 . شأن و شکوه دولت ايران را وزراء خائن از ميان بردند. ردستان می برند و می خورندبز
[ در اوايل اين کتاب مختصری از دهات و جغرافی فيروزکوه را نوشته ام، ديگر در اين 

 .تکرار نمی شود] جا 
 

 141 قلعه اوالد 
 

قلعه اوالد که در کتاب شاهنامه است، شرح آن و محل آن در ضمن شرح منازل سوادکوه 
 در

 .ذيل منزل چارپارخانه نوشته شده، ديگر تکرار نمی شود
                                               

 قارنوند
بوده است، يعنی پادشاه » جرشاه «  قارنوند ملوکی بوده اند در مازندران که لقب قديم آنها 

 . هم خوانده اند) سوخرائيان ( و ) ونداديان ( دريا، و آنها را 
مرانی آنها در ميان ملوک مازندران از حکمرانی اين شعبه قديميتری نيست، زيرا که حک

همان است که از اجداد جسنف شاه برای نژاد او مخلف شد و بعد از انقراض ايشان به اين 
پس تاج و تختی که قارنوندان داشته اند تا به عهد کيان هيچ وقت . سلسله انتقال بهم رسانيد

 . دويم سوخرائيان. منقطع نبوده، اگر چه به دست دودمان افتاده يکی جسنف شاهيان
 : اجل ملک زاده  مورخ ميرظهير ابن سيد نصير می گويدشريف 

جسنف شاه و اوالد او تا عهد قباد ابن فيروز حاکم طبرستان بودند و ملک تمامی « 
 از عهد ذوالقرنين تا زمان قباد در – يعنی دشت و کوه و دريای مازندران -فرشوادگر

 . حيطه تصرف ايشان بود
 را داشت و قارن به طرف مازندران مسکن ساخت و قارن برادر زرمهر بود که زابلستان

  .»....آن کوهستان را به اين مناسبت جبال قارن خواندند. سلطنت نمود

                                                 
 .با توجه به تکراری بودن ، عينًا آورده شد  141 
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هر کس مزيد اطالع از اين طايفه خواهد رجوع به تاريخ ميرظهير و تاريخ اولياء کند که 
 . مشروحًا نوشته شده است، اين اوراق گنجايش ضبط آنها را نداد

                                               

 کجور
متنزهات و دهات بسيار دارد، در آب . کجور يکی از توابع مازندران و وصل به نور است

 . و هوا مثل بهشت برين است
شرح حال ملوک استندار در تواريخ . می گفتند» استندار « و » رويان « کجور را در قديم 

 . ضبط است
                                           

 کالردشت 
يکی از بلوکات معتبره مازندران است که جزء تنکابن » بر وزن بهاردشت « کالردشت 

از متنزهات و جاهای بسيار خوب دنيا است، صفا و . است و به خاک کجور متصل است
 هم زمينهای آنجا طبيعتًا سر سبز و خرم است، هم دشت دارد و. هوای بسيار خوب دارد

علی االتصال ابر آنجا را گرفته ودر روز هم شبنم می بارد که علفها تر است و . جنگل
 . خاکش نمناک است و بيشتر از اراضی آن در تابستان به واسطه شبنم، گل است

در جلو چادرها به قدر . چادر و سراپرده که در اين بيابان زده می شود هميشه تر است
گلی به قيمت ارزان خريده و روی هم چيده می شود و آن خروارها هيزم و تنه درخت جن

را آتش می زنند که زبانه و شعله اش هفت و هشت ذرع مرتفع می شود و شبانه روز می 
سوزد و رطوبت چادرها را جمع می کند و از بس آنجا سرد است آتشها که در کنار 

 . چادرها افروخته می شود مطلوب است
به واسطه رطوبت زمين . بر می رود و آفتاب ظاهر می شودهر هشت و نه روز يک بار ا

بخار متصاعد می شود که قدری هوا را در تابستان در بيابان گرم می کند و پشه درشتی 
در . بهترين ييالقات است. توليد می شود که اگر آدمی را بزند خيلی خارش می آورد

ب اين ييالق رطوبت زمين آنجا عي. تابستان با خز و سنجاب و شب با آتش بايد به سر برد
به . زمين گير می کند و آدمی به صعوبت از زمين متحرک می شود است که شخص را

اين جهت اهالی اينجا غالبًا به عرق خوردن و ترياک کشيدن و زنجبيل خوردن عادت 
 .دارند

. نددر اين صفحات سکنا دار.  طايفه خواجه وند که ُنصيری هستند و علی اللهی می باشند
. تمام آنها رشيد و بزن بهادر و تنومند و شجاع و سوار تيرانداز و مهمان دوست هستند

با عرفای آنها صحبت . علی اميرالمؤمنين را خدا ميدانند. پانصد سوار به ديوان می دهند
احياء و امامت به دست . کرده ام، علی را مظهر کل می دانند که جميع افاضات به او شده

 . کسی را فاعل و قادر نداننداوست، جز او 
سواران ديوانی اين طايفه از قديم با خانواده حضرت مستطاب اشرف امجد مکرم سپهدار 
اعظم آقای ولی خان نصرالسلطنه ابن مرحوم ساعدالدوله است که وزارت جنگ و وزارت 
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ه داخله جزء ادارت خاصه ايشان است و امروز به سپهساالر اعظم و رئيس الوزراء خواند
 . می شوند

در اين چند سال مشروطه که ايران به هرج و مرج افتاد، هر کس وزارت داخله يافت و 
رئيس الوزراء نتوانست امور مردم را اصالح کند، مگر اين شخص کافی و وافی که از 
روزی که رئيس الوزراء و مستقًال زمام ايران به دست شخص ايشان است و ديگر فالن 

فالن وکيل نمی تواند فضولی کند و رأی فاسد بدهد، کارهای رعايا وزير ضعيف الحال و 
 و حکام و طبقه نوکر و پيشرفت نظام و امنيت بالد و ارزانی ارزاق رو به اصالح آمده،

 . در نهايت خوبی عراده امور بدون لغزش در گردش است
 و رياست اگر خودخواهان و مفسدين مملکت و آشوب طلبان و طايفه آنارشيستها بگذارند

وزراء اين مرد غيور دوام پيدا کند به کلی رفع فساد و ذلت مردم زايل می شود و باز 
 .ايران در حال آسايش در می آيد

شرح حال ايران و تاريخ چند ساله و کارهای اين رئيس الوزراء کافی، کتابی جداگانه می 
کنون . هللا خواهم نگاشتاگر خدا خواست و دولت ايران به من مدد رسانيد، ان شاءا. خواهد

 . به سر مطلب اصلی می رويم
شاه شهيد ناصرالدين شاه قاجار چندين بار از راه هزار چم که سخت ترين راهها است از 
طهران محض ييالق به کالردشت آمده و اين صفحات را تا بيست روز و بيشتر ُمصرب 

 . خيام سلطنتی کرده اند
در جزء مترجمين و مؤلفين دولتی و مورخين تقريبًا در بيست و هشت سال قبل من 

سلطنتی که راتبه ديوانی و اجازه درک حضور داشتم، در شرف التزام رکاب سلطانی به 
در زير چادرهای پوش دولتی که » الهو « کالردشت آمده، چند روزی در بيرون قلعه 

 و شرح بعضی برای ما  می افراختند، بسر برده ام و سفر نامه ای در آن سفر نگاشته ام
و قصايد شعراء را که در آن » گاوسرا« و رفتن به محل » بنفشه ده « دهات و عبور از 

ديگر نمی توانم جميع مطالب آن سفرنامه خود را . سفر در مدح سلطان  گفته اند، نوشته ام
 . در اينجا بنگارم

زمانند، در  که از عرفای کامل – عنقا متخلص –جناب مستطاب ميرزا ابوالفضل قزوينی 
مطلع آن را که در خاطر . آن سفر بودند و قصيده ای در مدح ناصرالدين شاه سرودند

 : دارم، در اينجا می نگارم
 کالردشت يکی قطعه گشته از مينو         ز فّر موکب مسعود شاه کيهان پو 

» گاوسرا « که جزء کالردشت است به » الهو«  با اردوی همايونی از قريه –خالصه 
درکنار ] را [ به رودخانه ای با صفا افتاديم، چادرها . دو فرسخ مسافت راه بود. فتيمر

من هيچ جايی را به اين خضارت و نضارت و طراوت سبزه و . رودخانه بر سر پا کردند
 . لطافت هوا نديده ام

سنگهای بزرگ صد خرواری و هزار خرواری در کنار اين رودخانه افتاده، سر تا سر 
يک پرزی مثل خواب مخمل سبز در روی اين سنگ ها کشيده بودند که گوشه . بود سبز

سبزه ها را که به دست می گرفتی و بلند می کردی، يک پارچه پهن مستطحی  يکی از آن
اهالی که برای هيزم کشی آمده بودند تنه درخت . از روی سنگ برداشته و برچيده می شد
تها را به روی زمين سنگزار انداخته بودند، از های قوی را از کمر بريده و با تبر درخ
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اطراف اين تنه های درخت که از ريشه قطع شده بود باز شاخه ها و جوانه ها رسته و 
 .از هوای اينجا حيرت ها کرديم که چه اثری در نباتات داشت. سبز شده باال رفته بود

« ا خاصان خود از قريه روزی ناصرالدين شاه سواره ب. رفتيم» دشت نضير « از اينجا به 
ميرزا علينقی حکيم الممالک که از خاصان حضور بود، سواره از . می گذشت» بنفشه ده 

شاه محض اظهار التفات به او چند شعر بالبديهه ساخته و . عقب سر رسيد و تعظيم کرد
 : يکی از آن اشعار اين است. برای او خواندند و از او هجو مليح کردند

 ک شاهی                     در بلوک بنفشه ده ماهی تو حکيم الممال
چون اهالی بنفشه ده بدشکل و بد رؤيت بودند، لهذا شاه حکيم الممالک را به کنايه هجو 

 . مليح کرده و او را ماه خواند
                                              

 هزار جريب
از . ت قشالقی و هم دهات ييالقی دارد هزار جريب بلوکی است بسيار معتبر، هم دها

دهات و خاکش . طرف ساری که بخواهند آنجا روند کوههای بلند و راههای سخت دارد
. فوالد محله يکی از دهات معتبر آنجا است. متصل به دهات سمنان و دامغان می شود

گليمی می بافند که معروف به جاجيم هزار جريبی است، هم فرش است و هم روانداز 
 .آن را روی کرسی هم می اندازند، پرده اطاق هم می توان قرار داد. است

گندمی که در خاک مازندران به عمل می آيد نانش را نمی توان خورد، آدمی را گيج و 
بيهوش می کند، بايد گندم ديگر به آن مخلوط کرد که بتوان نانش را خورد، ولی گندمی که 

غالبًا حاکم هزار جريب . نانش خوب است.  استاز هزار جريب به عمل می آيد بی عيب
از برای حکومت و من سفره های نان می فرستادند که در سر سفره گذاشته، پالو و چالو 

 . قدری هم از آن نان ها صرف می کرديم. می خورديم
فوج عبارت از هزار نفر است، اما . بلوک هزار جريب دو فوج سرباز به ديوان می دهد

 . صد نفری استفوج اينجا هشت
اين که . هزار جريب مشتمل بر دودانگه و چهاردانگه است که هر محل حاکمی دارد

دودانگه و چهاردانگه می گويند جهتش اين است که امير تيمور گورکان از ميرعمادالدين، 
 کرامت و خرق عادت بزرگی –که سيدی عالی نسب و دارای مقاماتی عاليه بوده است 

ا می بوسد و به او ارادت می ورزد و هزارجريب را به او می بخشد ديده است دست او ر
 . و به سيورغال واگذار می کند که ماليات آنجا را گرفته صرف معيشت خود سازد
از يک زن . ميرعمادالدين در اينجا زندگانی می کند و مشغول فالحت و زراعت می شود

د، هزار جريب را ميان اوالد خود دو اوالد داشته و يک زن ديگر او چهار اوالد می آور
 . تقسيم می کند، لهذا به دودانگه و چهاردانگه تقسيم می شود

نتايج اوالد او هنوز باقی و برقرارند، به . ميرعمادالدين از بزرگان و اهل باطن بوده است
به حکومت هزار جريب مداخله ندارند، کناره می جويند، . عزت و احترام زندگانی دارند

 آن دهات ملک و حشم داشته رعايا برای آنها زراعت کرده، خودشان به احترام اما در
 .زندگانی می کنند
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بود در ] مکنت [ ميرزا عباس خان که از آن  اوالد و بسيار آبرومند و عاقل و دارای 
زمستان با اهل و عيال از هزار جريب به ساری می آمد و در خانه های خود تا آخر حمل 

با من آمد و شد .  باز برای ييالق به دودانگه سر امالک خود می رفتبه سر می برد،
قبول . اگر ميل داری حکومت دودانگه را به شما واگذار کنم: چند بار به او گفتم. داشت

او . است) ؟ ( به امالک خود رسيدگی کردن بهتر از حکومت دوز رو و بال: نکرد و گفت
 . را عاقل يافتم

يرعمادالدين، سيد بزرگوار جناب مستطاب آقای شريف العلماء می يکی از نتايج محترم م
. اهل شهر بالتمام از صميم قلب به ايشان ارادت دارند. باشد که در ساری ساکن هستند

پدرشان مرحوم حاجی ميرزا سيد محمد بوده که بسی کرامات و خرق عادات از ايشان 
اهل ساری به . القدر ارادت داشته اندسرزده، تمام علمای بزرگ مازندران به آن سيد جليل 

امر و نهی جناب مستطاب آقای شريف العلماء و اخويشان آقای سلطان الذکرين اطاعت 
خيلی از شبها در منزل ايشان يا در ساير منازل دعوت داشتم و با ايشان تا ساعت . دارند

 سياسيات می شش از شب رفته بسر می بردم و مشغول حديث و اخبار و ادبيات و تاريخ و
در طهران هم که از طرف اهالی ساری به وکالت دارالشورای ملی ايران منتخب . شديم

يک دو بار با جناب اميرمؤيد و ديگران به صرف ناهار در بنده . شدند، با بنده مأنوس بود
اگر زيربار وکالت نمی رفتند . منزل دعوت داشتند، از حضور ايشان خيلی مشعوف بوديم

 . عالی تر از اين مقامات بودمقام ايشان
 حکومت چهاردانگه هزار جريب با جناب اشجع الملک بود و حکومت دودانگه –خالصه 

با جناب اسمعيل خان صارم الممالک پسر مرحوم ابراهيم خان معروف بود که تمام 
بين اين دو امير مازندرانی . دودانگه از امالک ايشان و خواهرش حاجيه خانم می باشد

من حمايت از صارم الممالک کرده خيلی تقويت نمودم، نگذاشتم که . نقاضت بودضديت 
رقم حکومت  برای ايشان ] توانستم. [حکومت و فوج سرباز دودانگه از ايشان خارج شود

خواستم بعد از چندی او را به . بفرستم، مبالغی خطير برای حکومت و من پول فرستاد
در دودانگه بودن و به امالک خود رسيدن و : فتحکومت بارفروش بفرستم قبول نکرد، گ

رعايای خود را که خانه زادند نگاهداری کردن بهتر از حکومت بارفروش است که پس از 
استقالل حکومت من در دودانگه و به سرفوج و ملک خود . يک سال معزولی به دست آيد
 .بودن بهتر از ساير کارها است

سفرنامه و جغرافيای ] بنا گذاشته بودم [ که به عون الهی با بی فرصتی به طوری 
مازندران را تا اينجا نوشتم و تمام کردم، و اين نسخه اول است که قلم انداز نگاشتم و پای 

اميد است که وقتی اين نسخه به . آن را مهر کردم تا معلوم شود که خط خود  مؤلف است
 به خراسان دارم، و انشاء اهللا و خيال حرکت. دست يکی از مردمان نامی به حليه طبع رسد

سفرنامه سّيم خراسان را هم خواهم نگاشت و دو سفرنامه سابق خود را به خراسان نوشته 
 .ام و مدون است، و به دست فرزندان من است

 . الحمداهللا رب العالمين و العاقبة للمتقين                                  
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 پايانیهای نمايه 
 

 اراشع-
 جای ها-
 نام ها-
 خاندان وطايفه، دين و مذهب، مليت های غير ايرانی-
 پوشاک، زيرانداز و وسايل آن-
  واحد پول، وزن و اندازه-
 جانوران-
  خوراکی ها-
 کتاب ها، نشريه ها-

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 114 /سفر مازندران
 

 
 

 آغاز دستنوشته افضل الملک : 1فتو                        
 
 



 115 /سفر مازندران
 

 
 

 پايان دستنوشته: 2فتو



 116 /سفر مازندران
 

 
 

 امير مـؤيد و گروهی از بزرگان مازندران: 3فتو                 



 117 /سفر مازندران
 

 
             

 امير مـؤيد در ميان ياران خود: 4فتو                         



 
Safar-eMazandaran 
va Vaqāye Mašrute 

 
(Roknolasfār) 

 
QolamHossein Afzalolmolk 

 
 

Be Kusšesš-e:Hossein Samadi 
 
 

Tabarestan2004 
 


