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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

فهرست مطالب
 سخن مدیر مسئول /مهدی عابدینی عراقی3 /
 بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امامزاده ابراهیم آمل و مشهدسر
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی4-9 /
 بس ـ ــامد نقشمایههای نمادین و هندس ـ ــی و ش ـ ــیوههای اجرایی آن در تزیینات
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار /زهره ایزدیراد10-25 /
 بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسننژاد26-35 /
 تأثیر نقاش ـ ــی مکت ـ ــب اصفهان بر نقوش انس ـ ــانی کاشـ ـ ـیهای کاخ جهاننمای
فر حآباد/حکیمه رازقی منصور  -باقر صلحجو36-45 /
 بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران(والی ،وکیل و وزیر)در عصر صفویه/علی
رستمنژاد نشلی46-53 /
 یادداشتهایی در باب آرشیوهای پهلوی :در جستجوی *هسپین رز * Haspīn-raz
و جغرافیای آرشیو تبرستان /خداداد رضاخانی -ترجمه جواد لطفی نوذری54-59 /
 نشانهای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی  -عبدالرضا مهاجرینژاد/
60-71
 نگاهی به پیش ـ ــینۀ مدارس قدیمی و مکتبخانهه ـ ــای مازندران در عصر قاجار/
علی اکبر عنایتی72-83 /
نش ـ ــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر /سراله قاسمی
 تحلیل یافتههای باستا 
گرجی -علی کرمی گرجی -هادی میالدی -حکیمه رازقی منصور84-93 /
 فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀعالی تجارت در بارفروش/شهرام قلیپور گودرزی/
94-101
 معرفی و بررسی س ـ ــاختار و کارکرد معماری غار -قلعه کیجاکرچال/محمدکشاورز
دیوکالیی -روبرتو دان102-111 /
 عصرآهن شمال هیرکان /الیویه لوکنت  -ترجمه علی اکبر وحدتی112-119 /
 درآمدی بر تاریخنگاری و تاریخنگری ابناس ـ ــفندیار در کتاب تاریخ طبرســـــتان/
سیدرحیم موسوی ساروی120-129 /

مهدی عابدینی عراقی



3

120

فصلنامه تاریخ و باستانشناسی مازندران
سال نخست  -شماره یکم
فصلنامه

درآمدی بر تاریخنگاری و تاریخنگری
ابناسفندیار در کتاب تاریخ طبرستان
سیدرحیم موسوی ساروی

1

چکیده
کتــاب «تاریــخ طبرســتان» یکــی از مهمترین متــون کهن تاریخ ایران در اوایل ســدۀ هفتم هجری قمری اســت .این اثر
در بردارنــدۀ اطالعــات تاریخــی ،آ گاهیهای جغرافیایی ،تحوالت سیاســی ،اجتماعی و مذهبی تبرســتان اســت که گاهی
نیــز ایــن اطالعــات ،مکمل رخدادهــای تاریخی ایران بــوده و منحصربهفرد میباشــد .در این پژوهش ،رویکــرد تاریخی و
روش تاریخنویســی ابناســفندیار از زوایای مختلف و همچنین نگرش این مورخ مورد بررســی قرار گرفت .پرســش اصلی
ایــن تحقیــق ایــن بود که کتاب تاریخ طبرســتان بر اســاس کدام مکتــب تاریخنگاری ســامان یافتهاســت؟ تاریخنگاری و
تاریخنگری ابناسفندیار دارای چه ویژگیهایی است؟ این پژوهش تاریخی با شیوۀ تاریخی با رویکرد و روش توصیفی-
تحلیلــی ،بــا ابــزار مطالعــات منابع کتابخان ـهای اعم از مکتــوب و رایانهای صــورت پذیرفت .نتایج حاصــل از این تحقیق
نشــان داد کــه کتاب «تاریخ طبرســتان» در مقولۀ تاریخنگاری از منظر زوایۀ دید ،نگــرش ،بهکارگیری منابع از میان رفته،
اشعار زبان تبری ،اثری شاخص بهشمار میرود .در مقولۀ تاریخنگری در این اثر ،رویدادهای تاریخی نظم ،علت و غایت
دارند و همواره مشــیت الهی مقدم بر هر اتفاقی اســت .مورخ بســیار آرمانی و عدالت خواه اســت و دارای نگرش اســامی و
عالئق بسیار آشکار شیعی است.
واژگان کلیدی :تاریخ محلی ،تبرستان ،تاریخ طبرستان ،ابناسفندیار ،تاریخنگاری ،تاریخنگری

 -1دانش آموخته دوره دکترای تاریخ
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پیشینه ،زمانه و زمینۀ مؤلف
مؤلف کتاب «تاریخ طبرســتان» بهاءالدینمحمدبنحسنبناســفندیار
اســت .او زادگاهش را شــهر آمل نوشته است (ابناســفندیار،)7/1: 1366،
امــا از کودکــی و نوجوانــی و تــا بالندگــی و تحصیــل ایــن شــخصیت چیزی
نمیدانیــم و خــود نیــز اشــارهای به آن نیز نکردهاســت .از طرفی بر اســاس
یتــوان دریافــت کــه ایــن مؤلــف و پــدرش،
نوشــتههای همیــن کتــاب م 
شخصیتهای فرهیخته و ادیبی بودهاند چراکه در فصل نخستین کتاب
در مقدمه اشاراتی مختصر به نامههای خود و پدرش دارد(همان .)6/1 :از
سویی او در جریان نگارش این نوشته در چند بخش به حضورش در دربار
شاهان آلباوند اسپهبدیه اشاره کردهاست .دولت باوندیان اسپهبدیه به
سال 450هـ .ق با زمینه چینی اسپهبد قارن آغاز شد و به سال 466هـ .ق
بهطور رسمی با حکومت اسپهبد شهریار حسام الدوله پا گرفت.
اسپهبدان باوندیه در دورهای بر روی کار آمدند که امپراطوری قدرتمند
سلجوقیان ،ازدورترین نقاط شرقی تا اقصی نقاط غرب را در اختیار داشت.
این دولت کوچک در شمالایران ،با سیاستورزی و دوراندیشی توانست
خــود را حــدود یکصد و پنجاه ســال حفظ نماید و در میان مدعیان تســلط
بــر ایــران دوام آورد ،با آن که بر اســاس شــواهد ،اســناد و مــدارک تاریخی،
دولتمردانش شیعه مذهب بودند .این در برابر حکومتهای قدرتمند هم
عصرش سلجوقیان و بعدها خوارزمشاهیان که پیروان اهل سنت بودند،
شگفت و جالب توجهاست.
به ســال  606هـ .ق با قتل اســپهبد رســتم که تنها چهار ســال حکومت
کردـ این سلســله ســقوط کرد و تبرســتان جوالنگاه خوارزمشاهیان و دست
نشــاندگان آن شــد .در جای جای کتاب تاریخ طبرســتان نیز میزان ارادت
تگــر باوندیــان هویداســت .از فحــوای
ابناســفندیار بــه خانــدان حکوم 
نوشــتههای وی برمیآید که او طی ســالهای حکومت اســپهبد اردشــیر و
فرزندش رســتم ،جایگاهی رفیع را داشتهاســت و گویا از طبقۀدبیران دربار
بودهاست(همان.)4/1 :
ابناســفندیار در راه بازگشــت از بغــداد خبــر قتــل اســپهبد رســتم باونــد و
هــرج و مــرج در تبرســتان را دریافــت میکنــد .او از دالیل ســفر بــه بغداد در
کتــاب خــود چیزی نمینویســد امــا با توجه بــه جایگاه مؤلــف میتوان این
فرضیه را طرح کرد که او به مأموریتی سیاســی از ســوی دربار به شــهر بغداد
مقرخلیفۀعباسی«ابوالعباساحمد ناصر»(حک624-575هـ.ق) رفتهبود،
چراکه روابط اســپهبد و خلیفه بســیار نزدیک بوده است(همان .)115/1 :از
یاد نبریم بر اساس روایت برخی از منابع ،این خلیفه گرایشات شیعی داشت
که محققان معاصر آن را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند(یعقوبی:1385،
 )184و اندیش ـههای اهل فتوت را ترویــج میکرد(ابن اثیر)7/33 :1371،
و تا اندازهای که پیشوای اهل فتوت نیز شد(ابن طقطقی.)432: 1360،
نتیجه آنکه با توجه به مذهب دولت آلباوند و اندیشههای ناصر خلیفه
یتــوان انتظار داشــت کــه خلیفۀ مســتقر در بغــداد و دولت باوند
عباســی م 
دستکم در دورۀ خالفت ناصر رابطۀ مناسبی با هم داشتهاند.
بــه هــر روی ابناســفندیار پــس از دریافت خبر برافتــادن دولت آلباوند
بــه شــهرری رفتــه و بــا مطالعــه و همنشــینی بــا علمــا و اهــل علــم بــه قول
خودش«:مرا اخوان صفا و یاران وفا ،بهی منظر ،رضی مخبر ،ســلیمالقدر،
شــفیق شــقیق نــه رفیــق رحیــق و دریــن مــدت کــه یــاد رفــت در صحبــت
محاورت و نعمت مجاورت چنان بودم(»...ابن اسفندیار.)7/1 :1366،

ابناســفندیار پــس از تحمــل انــدوه ســقوط دولــت باونــد ،کــه خــود
نوشــته اســت دومــاه بــه طــول انجامیــد؛ بــه کار مطالعــه آثــار مشــغول
شــد(همان .)4/1:وی در همان روزها به کتابخانه مدرسۀ اسپهبد رستم
بن علی(حک558-533هـ.ق) شــهرری رفــت و جزوهای یافت در تاریخ
دولت«گاوبــارگان تبرســتان» و آنرا مــورد بررســی و مطالعه قــرار داد .پس
از آن کتاب«عقــد ســحر و قالئد در» از ابوالحســن بن محمــد الیزدادی که
بــه زبــان عربی بوده و نثر پیچیدهای داشــت را به فارســی ترجمه کرد .او
پــس از فــار غ شــدن ترجمۀ کتاب یزدادی ـ که او هم از مشــاهیر تبرســتان
بودـ تصمیم داشــت تــا تاریخی دودمانی را در حــوادث حکومت باوندیان
اســپهبدیه بنویســد امــا در همیــن حال نامهای از ســوی پدر به او رســید و
ابناسفندیار به سوی تبرستان روانهشد .گرچه در مسیر راه دزدان شبگرد
دارایــیاش را بردنــد امــا او به هر مشــقتی بود خــود را به آمل رســاند .روح
نــاآرام ابناســفندیار و آشــفتگی اوضاع تبرســتان موجب شــد کــه اقامتش
کوتاه باشــد .او بار سفر را بربست و از تبرستان خارج شد(همان.)7-5/1:
چنانچــه مینویســد«:تا عقــل از دمــاغ مــن چــون مــاغ پریــد و اصحــاب
الکهفآســا خوابــی برمن مســتولی شــد کــه چون بیدار شــدم خــود را خوار
کعجل جسد له خوار برو ضم چون خوار بخوارزم یافتم(»...همان)7/1:
ابناســفندیار پــس از پنج ســال اقامت در شــهر خــوارزم کــه در آن روزگار
پایتخــت خوارزمشــاهیان بــود روزی در دکانی صحافی ،کتابــی را میبیند
کــه دو رســاله در خود داشــت .یکــی از این نوشــتهها ،نامهای بــود از موبد
تنســر به گشنســب شــاه تبرســتان(همان) .یافتن نامۀ تنســر ،شــور و حال
را بــه او بازگردانــد و تصمیــم گرفــت تــا نــگارش تاریــخ را کــه در شــهر ری
برنامهریــزی کــرده بــود را جامعۀ عمل بپوشــاند« :دردل چو نداشــت هیچ
از جــای کهــن /بــاز آمده ام بر ســر ســودای کهن»(همــان )8/1 :امــا با این
تفــاوت کــه ایــن بار تــاش کرد کتابــی در تاریخ تبرســتان نــگارش کند .در
نهایت کتاب«تاریخ طبرستان» در سال 613هـ .ق تألیف شد .از سرنوشت
ابناســفندیار در شهر خوارزم ،زمان و چگونگی درگذشت وی هیچ سندی
تاکنون یافت نشــده اســت .برخی از محققان تاریخ مازندران بر این گمان
هســتند که ممکن اســت ابناســفندیار در جریان حملۀ ویرانگر مغوالن به
شــهر خــوارزم به ســال 616هـ ـ .ق جــان باختــه باشد(کســروی10: 1352،؛
قنوات182:1393،؛آلداود.)13/3: 1369،
معرفی کتاب و نسخههای آن از نظرگاه مصحح
کهنتریــن نســخۀکتاب«تاریخ طبرســتان» ،تاریخ 978هـــ.ق را بر خود
دارد .بــه عبارتی دیگر قدیمیترین نســخه  365ســال قمــری پس از اصل
کتــاب نســخهبرداری شدهاســت .دیگــر نســخههای کتــاب نیــز همگــی
تاریخهایــی متأخــر دارنــد .شــادروان عباساقبالآشــتیانی پــس از تالشــی
طاقتفرســا و طوالنــی ،در طــی دودهه با بررســی چند نســخۀ خطی که در
دســت داشــت ،کار تصحیــح ایــن کتاب را توانســت به ســرانجام برســاند.
کار بــرای انتشــار بــه محمــد رمضانــی مدیــر کتابخانــه خــاور ســپرده و در
نهایت به ســال 1320برای نخســتین بار در قطع رحلی بزرگ به زیور طبع
آراستهشــد .اقبال با نگارش مقدمهای 12صفحهای وضعیت نسخههای
خطی موجود از این کتاب و اعتبار ســنجی آن را تشــریح کرد و پیشــینهای
از توجــه شــرق شناســان اروپا بیــان نمود .بــه تصریح اقبال ،نخســتین بار
ادوارد براون به ســال 1905میالدی1284/خورشــیدی خالصهای از تاریخ
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تبرســتان را بــه انگلیســی برگردانــد و منتشــر کــرد که موجبات شــهرت این
کتــاب را نیز فراهم آورد .اقبال معتقد بود که محتوای این کتاب بیآنکه
ذکر منبع شــود بارها از سوی نویسندگان بسیاری بهرهبرداری شدهاست و
هیچ کسی در پی تصحیح و انتشار این کتاب نبودهاست.
کتابــی کــه اینــک در دســت ماســت پــس از 46ســال در ســال  1366به
چــاپ دوم رســید .البتــه تاکنــون برای تصحیــح انتقادی این اثــر نیز هیچ
اقدامی صورت نپذیرفتهاســت .به ســال  1392افشــین پرتو ،این کتاب را
با شکل دیگری وارد بازار کتاب کرد .وی با همکاری چند پژوهشگر که بر
زبان و ادبیات فارســی و زبان عربی تســلط داشــتند تالش کرد تا واژههای
بهکار رفته در متن را در زیرنویس شرح و معناکند .این اثر با عنوان «تاریخ
تبرســتان» در انتشــارات میرمــاه در قطع وزیــری به چاپ رســید .به گمان
نگارنده تنها میشــود گفت این اثر تنها ،یک چاپ جدید از ناشــری جدید
اســت که شــرح واژههای فارســی و ترجمههای اشــعار و کالم زبان عربی را
با خود دارد.
میرعبداهلل سیار نیز به سال  1393جلد نخست و سال  1397جلد دوم
این کتاب را روانۀ بازار کرد که در انتشــارات چشــمه به چاپ رسیده است.
این کتاب نیز تکرار همان چاپهای پیشین است.
بررسی کلی کتاب
کتاب«تاریــخ طبرســتان» به تصحیح اقبال همانطور که اشارهشــد در
قطع رحلی و در دو مجلد به چاپ رسید که بخش نخست  302صفحه و
بخــش دوم الحاقــی نیز  175صفحه دارد .اقبــال در مقدمه تأ کید میکند
که بخش دوم به دالیلی از مؤلف نیست و چون این بخش از کتاب اصلی
مفقود شده بود بعدها از سوی نسخهپردازانی ناشناس به بخش نخست
افزودهشدهاســت .البته پیش از او کســروی متوجه این نقصان شدهبود.
وی تصریــح میکنــد بخــش دوم کــه بــه ظاهــر از مؤلفــی مجهولالهویــه
اســت میبایســت از اولیاءاهلل آملی باشــد .وی به شــباهتهای مباحث و
نثــر ایــن بخــش و کتاب تاریــخ رویان و همچنیــن بخشهــای برگرفته از
ایــن کتــاب و کتــاب جمــال رویانی در اثــر مرعشــی تأ کید میکنــد که این
بخــش مطالبــی اســت کــه اولیــاءاهلل به بخــش مفقود شــدۀ کتــاب تاریخ
طبرســتان افزودهاست(کســروی .)16: 1352،بخــش نخســت کتــاب
«تاریخ طبرســتان» شــامل بخشهایی چون :مقدمــه مؤلف ،باب اول در
ترجمه ســخن ابنالمقفع(نامهتنســر) ،باب دوم ابتدای بنیاد طبرستان و
بنــای شــهرهای وی ،بــاب ســوم در خصایص و عجایب طبرســتان ،باب
چهــارم در ذکــر ملوک و ا کابــر و علما و زهاد و کتــاب بیآنکه باب دیگری
را تقســیم کند از صفحۀ139یکسره وارد بحث تاریخ تبرستان شدهاست.
ایــن بخــش با ســقوط دولــت علویــان تبرســتان به پایــان میرســد .طرح
نخستین ابناسفندیار گویا در سه بخش بودهاست که با سقوط باوندیان
اســپهبدیه به ســال 606هـ .ق به پایان میرســید اما آن بخش از نســخۀ
کهــن افتادهاســت و نســخهبرداران بعدی بخشــی را بــه آن افزودهاند که
تــا پایــان حکومــت باوندیــان را در بــر میگیرد .مؤلــف «تاریخ طبرســتان»
بــا مقدماتــی کــه بــه آن اشــاره شــد بــا بحــث پیشــینۀ آلبویــه وارد تاریخ
تبرســتان میشــود و بــه ذکــر پیشــینۀ خاندنهــای حکومتگــر تبرســتان
کــه برخــی همعصــر یکدیگــر نیــز بودهاند؛ نوشــتۀ خــود را ادامــه میدهد.
پیشینۀ سلسلههایی چون :آلزیار،آلقارن ،گاوبارگان ،باوندیان را کوتاه

طــرح و بحــث میکنــد .ســپس از آغاز حضور ســپاهیان عرب در تبرســتان
و چگونگــی درگیریهــای حاکمــان و مــردم محلــی بــا آنهــا رویدادهــای
تاریخــی را مــرور میکنــد ،تــا ظهــور اســپهبد مازیــار آل قــارن که به دســت
مأمــون عباســی اســام آورد .مازیار پــس از مأمون در برابر خلفای عباســی
قیام کرد و به ســال 224هـ .ق قیامش ســرکوب شــد و ســرزمین تبرســتان
بخشی از خاک تحت فرمانروایی طاهریان شد .وی سپس به زمینههای
حضــور علویــان در تبرســتان پرداخته و ماجرای قیام مردم تبرســتان را در
برابــر عامــان طاهــری و ظهور حســنبن زید علــوی را نقل میکند .شــرح
حوادث حکومت علویان از حسنبنزید(حک270-250هـ.ق) و برادرش
محمد(حک287 -270هـ.ق) تا اشــغال تبرســتان به دســت سامانیان و
سقوط علویان در این بخش به تفصیل روایت میشود .تالشهای ناصر
کبیر(حک304-300هـــ .ق) بــرای احیای دولت علویان و ادامۀ حکومت
پایــانبخش
علویــان از ســال 300تــا 316هـــ .ق و حاکمــان گوناگــون آن
ِ
نخســت کتاب اســت .در بخش دوم(که به نظر مصحح ،از ابناســفندیار
نیســت)با بحــث حضــور حســن بویــه و درگیریهــای او بــا وشــمگیر در
تبرســتان بحــث آغــاز میشــود و در آن بخش بــه حضور آل زیــار و آلبویه
در تبرســتان و شــکلگیری حکومت باوندیان شــاخۀ اســپهبدیه پرداخته
میشود که تا سقوط این سلسله را در سال 606هـ .ق در بردارد.
روش و شیوۀ تاریخنگاری ابناسفندیار
نگاه و زاویۀ دید مؤلف
مؤلــف در بخش نخســت کــه به گمان محققان نوشــتۀ اوســت ،تالش
بســیاری دارد کــه در میانــۀ حــوادث و وقایــع ایســتاده ،روایتگــر محض و
بیکم و کاست باشد .او سعی دارد با بهکارگیری نثر فنی و متکلف در مقدمه
و نثر ســاده در متن و همچنین بهرهگیری از اشــعار فراوان فارسی و عربی و
نقــل حکایتهــای گوناگون بحثها پیش بــرده و مخاطب را در پی خود
نکــه تالش کرده تا بیطرفی در نــگاه خود را به
بکشــاند .ابناســفندیار با آ 
مخاطب بقبوالند اما در بســیاری از صفحات که بحثی از خاندان مخدوم
ً
خود میکند ،کامال با لحنی احساسی و نوستالوژیک از آنها با القابی فراوان
یاد کرده است .گمان میرود از برجستهترین ویژگیهای کتاب این است
که هیچگاه در سراســر کتاب(چنانچه مشــهود است) ،تعلق خاطر مذهبی
مؤلف موجب جهتگیری تاریخی وی نشدهاســت .چه در طرح شهرهای
تبرســتان و چــه در نقــل و وصــف مشــاهیر تبرســتان و همچنیــن در شــرح
وقایــع حضــور اعراب و لشــکریان خلیفه نیــز راه اعتــدال را پیموده و تالش
کــرده ایــن وقایع را در ظــرف زمان خــودش ببیند .برای مثــال میتوان به
یکساننگری مؤلف در طرح مشاهیر شیعه و اهل سنت تبرستان اشارهکرد
و یا اشارۀ روشن و صریح ابناسفندیار به خطاهای حاکمان شیعه مذهب
و علویان تبرستان که نشان از اندیشههای تاریخنگاری وی دارد.
ابناســفندیار روزگاری تألیــف کتــاب را در دیار غربت ،شــهر خوارزم آغاز
کــرد کــه از شــکوه و عظمــت دولــت باوندیــان هیــچ چیــزی باقــی نمانــده
بــود .پــس میتوان نتیجۀ نســبی گرفــت که این مورخ ،بــا آنکه در طول
عمــر یکــی از شــخصیتهای دربــار بــوده ولی در زمــان تألیف تحــت تأثیر
حاکــم وقــت نبودهاســت .امــا بی شــک در بســیاری از بخشهــای کتاب
ســتایشهای فراوانــی را نســبت بــه مخدمــان خــود دارد که گاهــی از حد
افــراط نیــز افــزون میشــود .مــورخ پــس از ســقوط دولــت مخــدوم خــود،
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هنوز از آنها به نیکی و ارزشــمندی یاد میکند؛ همین کافی اســت که او را
شــخصیتی برجســته بدانیم چرا که همانند دیگر مورخــان درباری ،دلیلی
برای تألیف بر اســاس آنچه دیگر مورخان درباری دارند ،در دســت ندارد.
در هیچ جای کتاب ،اثری از دشــنام و هتاکی و زیر سئوال بردن دیگران،
مشــاهده نمی شــود .تعلق خاطر او به مذهب شــیعه اثنیعشــری موجب
تکفیر دیگر مذاهب و ادیان و اقوام و ملیتها نمیشود .هر کجای کتاب
را که بررســی کنیم ،درمییابیم که ابناســفندیار تالش کرده با بی طرفی
همۀ وقایع و بازیگران آن را بنگرد .او هیچگاه سعی نکرد تا دیدگاه خود را
به مخاطب تحمیل کند.
ویژگیهای تاریخنگاری ابناسفندیار
پژوهشگران در بیان انواع «تاریخنگاریمحلی» دو عامل را مدنظر قرار
داده و بــر اســاس آن تاریخنــگاری محلی را از نظر ســبک نــگارش و نگرش
تقســیمبندی نمودهاند .بر این اســاس ،تاریخنگاری محلی از نظر ســبک
نگارش به دو بخش تاریخنگاری محلی قدیم و تاریخنگاری محلی جدید
و از نظــر نگــرش ،به دو بخش تاریخنگاری محلــی در طول و تاریخنگاری
محلی در عرض ،تقسیم شدهاست(نورائی .)5-4: 1390 ،از این منظر در
مییابیم که کتاب تاریخ طبرستان از نظر سبک نگارش یک تاریخ محلی
قدیم است و از لحاظ نوع نگرش یک کتاب تاریخی است که تاریخنگاری
محلی در طول دارد که تاریخنگاری در عرض نیز در آن پررنگ است.
بــه جــز دســته بندیهــای رایــج در بررســی محققــان داخلــی و خارجی،
باتوج ه به میزان دسترسیهای نگارنده ،از میان محققان غربی «فرانتس
روزنتال» در مورد کتاب تاریخ طبرستان توضیحی کوتاهی ارائه نمودهاست
و معتقد اســت که توجه ابناســفندیار بیشــتر به شــخصیتهای نظامی و
سیاســی بودهاســت(روزنتال .)185: 1365،امــا غالب نظــرات را محققان
داخلــی ارائــه کردهانــد .خیراندیــش ضمــن طبقهبندی تاریخهــای محلی
به :تواریخ محلی منفرد ،طبقاتی ،موضوعی مبسوط ،جغرافیای تاریخی،
انســاب ،علم حدیث ،مزارنویسی ،اموروقفی و دیوانی ،تواریخ ایلی؛ تاریخ
طبرستان را در دستۀ تاریخ منفرد جای میدهد که به گمان او این دسته
از کتابهــای تاریــخ محلــی بــه طور خــاص به یــک محل یا یــک خاندان
محلــی پرداختــه اند(خیراندیش .)3: 1380،ترکمنــی آذر ،روشهای نقل
و تألیــف مــواد تاریخــی را بــه چهــار دســتۀ :توصیفــی ،توصیفــی -تعلیلی،
تطبیقــی ،توصیفــی -تحلیلــی؛ دســتهبندی میکند .وی معتقد اســت که
تاریخ طبرســتان ابناســفندیار در دســتۀ توصیفی -تعلیلی جای میگیرد و
برای اثبات نظر خود عبارتی از صفحه  44تاریخطبرستان نقل میکند که
در آن مــورخ اشــاراتی به ایــن روش تاریخنگاری دارد(ترکمنــی آذر:1392،
 .)117ترکمنــی آذر پــس از طــرح ایــن نظر با توجــه به اینکه ابناســفندیار
بــه تطبیــق وقایع تاریخ طبرســتان با وقایع تاریخ اســام پرداختهاســت آن
را در دســتۀ تاریــخ تطبیقی نیز جای میدهد(همــان .)119-118:وی پس
از طــرح و بحــث آثــار تاریخی که بــه ارائه توصیــه عملی میپردازند با ســه
نقــل قــول مســتقیم از متــن کتــاب نتیجــه میگیرد که ایــن اثر نیــز در این
دستهبندی قرار دارد.
قنــوات ،تاریــخ طبرســتان ابناســفندیار را در قالب دورۀســوم کتابهای
فارســی ســدۀ پنجــم تــا ســدۀ هفتــم هجــری دســتهبندی کردهاســت کــه
یشــود .وی معتقداســت کــه این کتــاب دارای ســاختاری
شــامل 9کتــاب م 

بهــای معمــول تاریخــی اســت(قنوات.)138: 1393،
مشــابه با دیگــر کتا 
براســاس تحقیقات میرجعفری و عاشــورینژاد ،سبکهای تاریخنگاری در
یشــود که در دســتۀ اول :تاریخنگاری روایی،
ایران به دو دســته تقســیم م 
تاریخنــگاری ترکیبــی ،تاریخنــگاری تحلیلــی جــای میگیرد .ایــن محققان
خنــگاری
روش اثــر ابناســفندیار را در تألیــف تاریــخ طبرســتان ،روش تاری 
ترکیبــی میداننــد .به بــاور این محققــان ابناســفندیار در این کتاب ،ســند
تهــا و گزارشهــا را بــه اجمــال ذکــر کردهاســت و در این کتــاب مطالب
روای 
یکجا و پیوسته بیان شدهاست(میرجعفری و عاشوری نژاد.)64: 1390،
اهمیت و ویژگیهای اثر
محققــان معاصــر دربــارۀ اهمیــت و ویژگیهــای منحصربهفــرد کتــاب
تاریــخ طبرســتان اشــارات قابــل توجــهای داشــتهاند .قنــوات ســه دلیــل
بــرای اهمیــت ویــژه تاریخ طبرســتان مــیآورد کــه عبارتند از :نامۀ تنســر،
شــعرهای زبــان تبــری ،مطالبــی بســیار مهــم دربــارۀ تاریــخ تشــیع در
تبرســتان(قنوات .)190: 1393،وی در جایــی دیگــر اشــارهدارد کــه ایــن
کتاب به دلیل نگارش مطالب مهمی در تاریخ پیش از اسالم تبرستان نیز
اهمیــت دارد(همان .)140:کبیر معتقد اســت که کتاب تاریخ طبرســتان،
اطالعــات ارزشــمندی مربــوط بــه دورۀ اول آلبویــه ،ائمــه زیــدی و نیــز
دربارۀ عضدالدوله دارد و با وجود اشــکاالت گاهشــماری و دیگر اشتباهات
باتوجــه بــه جزیینگــری و تفصیــات ،آن را میتوان یکی از منابع دســت
اول این دوره برشــمرد(کبیر .)37: 1388،بیات مهمترین دالیل اهمیت
ایــن کتــاب را منابــع آن که از میان رفته اســت برمیشــمرد و همچنین به
ایــن اشــاره دارد کــه برخــی از روایــات تاریخــی در ابناســفندیار را در هیچ
منبــع دیگــری نمیتوان یافــت .وی براین باور اســت که محتــوای تاریخ
طبرســتان بــرای اطــاع از تبرســتان و ایــران بعــد از اســام تا زمــان حیات
مؤلف از منابع مهم تاریخ ایران به شمار میرود(بیات.)99-98: 1377،
نگارنــده بــر این باور اســت که ابناســفندیار در این کتاب ســعی کرده با
مستندسازی روایتها با نقل منابع و مآخذی که مورد بهرهگیریاش بوده
به پایایی و ماندگاری اثرش یاری رساند .در جای جای این کتاب میتوان
ردپایی از مورخان بزرگ و تعدادی محققان پیش از آن دوره را مشاهدهکرد.
مهمتریــن منابــع مــورد اســتفاده در ایــن کتــاب به تصریــح ابناســفندیار،
بهرهگیــری از گفتگو با صاحبــان دانش و قلم(ابناســفندیار)8/1: 1366،
و پدرش(همان )140/1:بوده اســت و همچنین از آثار دانشــمندانی چون:
جاحــظ ،ابنربنطبــری ،فردوســی ،ابــن طباطبــا ،عبدالرحمانبنخرزاد،
یــزدادی ،ثعالبــی ،صابــی ،خواجــه نظامالملــک ،ابوالفــرج هنــدو و...؛
بهرهبردهاســت .چنانکه قنــوات نیز در کتاب خود ،تعــدادی از این منابع
را اســتخراج و بــه آن اشارهکردهاســت(قنوات .)189-188: 1393،دقــت
و وســواس ابناســفندیار در بهکارگیــری منابــع گوناگــون تاریخــی و ادبی و
ارجاع به این منابع موجب شدهاســت که تاحدودی او مورخی علمیتر به
نظر برســد .بهکارگیری شــعر و نثر و حکایت با ذکر منبع و مأخذ آن ،روشــی
پســندیده ودر حال فراموشی بود .مؤلف کتاب گاهی نشانیها و ارجاعات
خود را دقیق ارائه میکند اما گاهی اینچنین نیســت .برای نمونه میشــود
صفحاتی چون137،139 ،147،148،165،128:و...را مثال زد که در آن
منابع و مؤلفان آن ذکر شدهاست.
برخــی از محققــان دربــارۀ ارزشهای ادبی این کتاب نیــز نکات جالب

فصلنامه تاریخ و باستانشناسی مازندران 127
سال نخست  -شماره یکم

توجــهای را طــرح و بحــث کردهاند و اصــوال ویژگیهای ادبی ایــن اثر را از
مهمترین شــاخصهای کتاب میدانند .حمیدی مینویسد«:این کتاب
بانثری زیبا و مسجع در عین حال متکلف و مصنوع به رشتۀ تحریر کشیده
شدهاســت ...با این که مشــحون از واژهها و لغات عربی و کلمات مشکل
فارســی اســت اما خواننده را به بیراهه و ســنگالخ نمیکشاند و نثر آنچنان
شــیرین است که خستگی و مالل دست نمیدهد»(حمیدی200 :1372،
و .)203او تأ کیــد دارد که کتاب تاریخ طبرســتان بــا آنکه نثری محکم و
استوار دارد و تاریخی منسجم است اما روی در نوعی اشرافیت و اعیانیت
دارد و قابوســنامه را بــه خاطــر میآورد(همــان .)203:بــه ویژگیهــای
نثــر کتــاب ابناســفندیار ،دیگــران نیز اشــاره کردهاند(بیــات99: 1377،؛
قنــوات .)182-181: 1393،حمیــدی بــه نــکات دیگــر این اثر نیــز توجه
ویــژهای دارد کــه در هیــچ یــک تحقیقــات پژوهشگــران دیگــر بــه آن
اشــاره نشــدهاســت و اینکه شــعرهای فارســی به کار رفته در کتاب تاریخ
طبرســتان ،از فردوســی ،ســنایی ،ابوالمؤید بلخی اســت و غیر از مثنوی،
از رباعــی نیــز بهر ه گرفته شدهاســت که مأخذ آن نامعلوم اســت و برخی از
آنهــا ظاهــرا از خود مورخ اســت .ســپس وی درخصــوص بهکارگیری انواع
صنایع بدیع اعم از لفظی و معنوی با آوردن شواهد فراوان بحث و بررسی
میکند(حمیدی.)204 :1372،
بــه گمــان نگارنده ،مهمترین ویژگی کتابی که در دســت داریم ،ناتمام
گذاردن بســیاری از بحثهای این کتاب اســت که ســیر تحوالت تاریخی
را در ذهــن مخاطــب به شــدت بههم میریــزد .در بســیاری از بخشهای
کتاب ،پرشهای فراوانی ایجاد شــد ه اســت و برخی از واژگان گویا نیســت
و فهم درســتی از آن افاده نمیشــود .البته ناگفته پیداست که به احتمال
یقین این کتاب که نزدیک به چهار ســده از نوشــتۀ اصلی دور افتادهاســت
به دالیل استنساخ و همچنین گمنامی ،دچار بههم ریختگی زمانی برخی
از وقایــع ،پــس و پیــش کــردن روایتهایی شــده اســت که کم تعــداد هم
نیســتند و همچنین موجب افتادگیهای بســیار نیزشــده اســت .اما با این
حــال این کتــاب هنوز هــم کهنتریــن و اصلیترین منبع مطالعــات تاریخ
تبرستان است.
مؤلف کتاب تاریخطبرســتان در انتهای مقدمه مینویســد«:توقع اســت
که خوانندگان منصف و فحول ،مبرزان مصنف چون شرف مطالعه ارزانی
دارنــد ،اگــر در نقــط و نکــت خلــل و زللــی ببینند بــه فضل و کــرم تصحیح
ســقیم و تقویم غیر مســتقیم زکات فضل و شــکر رحمت الهی را دریغ دارند
و از تعنت عفو کنند و به دعا یاد دارند(»...ابن اسفندیار.)8/1: 1366،
تاریخنگری ابناسفندیار
بــر اســاس تعریــف «ای.اچ.کار»« :تاریــخ عمــل مــداوم تأثــر یافتــن
مــورخ و واقعیــات از یکدیگــر و گفــت و شــنود پایانناپذیــر حــال و گذشــته
اســت»(کار .)45: 1351،از ســویی در جریان مطالعات تاریخنگری و اصوال
برای فهم تاریخ ،شــناخت دیدگاه مورخ بســیار مهم اســت .چرا که نگرش
نکــه زرینکوب تأ کید
او محصــول تاریــخ و بــر گرفته از اجتماع اســت .چنا 
دارد؛ اگرتنهــا شــناخت گذشــته منظــور نظر باشــد ،تاریخنگاری اســت .اما
اگرمقصود ،معنی و هدف گذشــته و آینده باشــد ،تاریخنگری اســت(زرین
کــوب )198: 1379،و ایــن نکتــه ،عمدهتریــن وجــه تمایــز تاریخنگــری و

تاریخنگاری است .تاریخنگری هر مورخی تا حد بسیاری متأثر از زیستگاه
و اوضــاع و احــوال حاکم بر زمانۀ حیات مــورخ و در واقع اوضاع اجتماعی،
سیاســی و فکــری جامعــه و اعتقــادات شــخصی اوبــوده و آثــار تاریخــی تــا
حــد بســیاری بازتــاب موقعیــت اجتماعی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی
مــورخ اســت .بنابرایــن ،درآغاز بحث تاریخنگری ،اشــاره بــه زندگینامه و
خاســتگاهخانوادگــی الزم مینماید(ترکمنــی آذرو جنگجوقلنجــی:1393،
.)44بــه عبارتی دیگر؛ آثار مورخان در هر عصری حاکی از محیط فکری و
انعکاس تحول فضای فرهنگی و سیاســی است که مورخ در آن میزیسته
است(ســجادی و عالــم زاده .)14: 1376،پــس بــا این تعاریــف باید گفت
کــه کتاب تاریخ طبرســتان به مثابــۀ یک اثر قابل توجــه از یک مورخ اهل
تبرستان ،در یک دورۀخاص تاریخی عالوه بر شیوه و روش تاریخنگاری،
تاریخنگــری آن نیــز مــی بایســت مــورد بحث و بررســی قــرار گیــرد .در این
پژوهــش ،تاریخنگــری ابناســفندیار با چهار شــاخصه :خاســتگاه نگرش،
انگیزههــا و آموزههــای دینی ،مخاطبان و قواعــد تاریخی ،جایگاه و طبقۀ
اجتماعی؛ به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
یادآور میشود که این چهار شاخصه از تعاریف تاریخنگری برگرفته شده
2
است و برخی از آنها نیز در دیگر تحقیقات تاریخنگری به کار رفتهاست.
خاستگاه نگرش
برخــی از محققــان معتقدنــد که تاریخنگــری به معنای نگــرش ،بینش
و بیانگــر جهانبینی ،هســتی شــناختی ،معرفتشــناختی ،انسانشناســی
نسبت به تاریخنگاری اســت(حضرتی و برومند اعلم.)162-159: 1391،
بــر اســاس همیــن تعریــف ،ویژگی اصلــی نوشــتۀ ابناســفندیار ،اختصاص
افــق فکریاش به موضوعــات مورد عالقه خود او بودهاســت .به هرحال،
در نوشــتههای ابناســفندیار ،ردپای گرایش و اســلوب تأثیر ارادۀانسانها
بر سرنوشــت فردی و جمعی آنها به شــدت دیده میشود .ابناسفندیار نیز
چون این دسته از مورخان بیش از آنکه برای اصل روایت تاریخی اهمیت
قائــل باشــد بــه علــل و عوامل پیدایــش یک رخــداد عالقمند اســت و البته
تــاش میکنــد تا حد ممکن آن را برای مخاطبــان نیز وا کاوی نماید گرچه
در برخی از موارد ناکام میماند .ابناسفندیار در نگرش تاریخی خود قائل
به این اســت کــه رویدادهای تاریخی نظم ،علــت و غایت دارند چنانچه
به تصریح ترکمنی آذر ،ابناســفندیار برای هر فعل و خبری«اختیار و تأمل
و اعتبــار و تفــأل و طــول ممارســت» قائــل اســت و همین عوامــل را موجب
برجــا ماندن فعل و خبــر در تاریخ دانستهاســت(ترکمنی آذر.)117: 1392،
برای این مورخ ،تبیین مسائل تاریخی ،چرایی و چگونگی رخدادها قابل
بازیابی بوده و اهمیت زیادی در بطن اثرش دارد .البته گاهی مشیتگرایی
نیــز در اثــرش دیــده میشود(ابناســفندیار )3/1: 1366،کــه تفکــر غالبــی
نیســت .البتــه ناگفته نماند ابناســفندیار نیــز همانند بســیاری از مورخان
مســلمان از قرآن و ســنت الهام پذیرفتهاســت و به عبارتی دیگر خاســتگاه
اصلی نگرش او این منابع الهی است .ابناسفندیار همواره مشیت الهی را
مقــدم بر هــر اتفاقی میداند چنانچه خود در مقدمــۀ کتاب ،دربارۀ واقعه
کشته شــدن مخدوم خود اسپهبدرســتم(حک606-602هـ.ق)مینگارد:
«وآب عبرت بغربال دیدۀ پر حســرت میبیخت و با آن تقدیر ،تدبیری جز
خویــش را بــه مطالعه کتــب آرام دادن ،ندید»(همان .)4/1:ابناســفندیار
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در نــگاه و چشــم انــداز فردیاش بســیار آرمانــی و عدالت طلبانــه به قضایا
مینگــرد و همــواره تحلیلهایــش مبتنی بر بهبود شــرایط و امنیــت و رفاه
عمــوم مــردم اســت .در بخشهای مختلــف کتاب این نگــرش به وضوح
دیــده میشــود« :و چــون این فتــح و نصرت پدیدآمــد و دیالم مالشــی بلیغ
عم خویش ابــی ّ
یافتنــد والیــت طبرســتان جمله با ابن ّ
العباس عبداهلل بن
محمد بن نوح بن اســد ســپرد ،و او مردی بود با عقل و کیاســت و فضل و
درایت و ســیرت حســنه .مردم با او آرام گرفتند و آسایشــی که هرگز ندیدند
یافتند»(همان.)260/1:
انگیزهها و آموزههای دینی
ابناســفندیار در اثرش به تصریح مینویســد که انگیزۀ اصلی تدوین این
کتــاب در آغــاز بــرای جبــران لطف و عطای اســپهبد اردشــیر ،پادشــاه مورد
عالقهاش میباشد« :مگر به قدر امکان و وسع ،کنمل سلیمان و ِرجل جراد،
قضای حقوق تربیت و مواهب و ّ
عطیت او باشــد»(همان .)5/1:گرچه این
انگیزه به دلیل رســیدن نامۀ پدر به تأخیر افتاد و ســپس غم و اندوه غربت
در شهر خوارزم او را فراگرفت ،اما با یافتن دو رساله منحصربهفرد ،بار دیگر
این انگیزه را در او قوت بخشــید که این کار نیمه تمام را به پایان برســاند.
با بررســی دقیق کتاب «تاریخطبرســتان» درمییابیم که ابناســفندیار یک
مــورخ مســلمان اســت که اندیش ـههای مذهبی بســیار پــر رنگــی دارد .وی
شهــای مختلف
بــا نگــرش اســامی و عالئــق بســیار آشــکار شــیعی ،در بخ 
ّ
ایــن اثــر چنانچه خــود در آغــاز کتاب نیــز بدان تأ کیــد دارد« :وســام علم
بــر اعــام اســام اهــل بیت پاکیــزه و یــاران گزیدۀ او کــه انصار دیــن و ابصار
متقیناند»(همــان )1/1:و یــا آن هنــگام کــه از مقام و منزلت امامان شــیعه
توصیــف مینماید(همــان .)203-201/1:مــورخ در این اثر بــا بهرهگیری از
آموز ههــای دینــی ،امثــال و حکــم ،شــعر و حکایــت ،اخبار و روایــت ،تالش
کردهاســت تــا مطابــق بــا اندیش ـهها و جهانبینــی خــود روایــات تاریخــی را
تحلیل و تبیین نماید.
مخاطبان و قواعد تاریخی
برخی ازمحققان ،مخاطبان آثار مورخان کهن را سه طیف دستهبندی
کردهانــد :شــاهان و امیــران و حاکمــان ،نخبــگان و فرهیختــگان جامعه،
عامۀ مردم در حال و آینده(ترکمنی آذر .)52-48: 1392،بر اساس آنچه
ابناسفندیار خود نگاشته است ،مخاطبان این کتاب ،اصحاب معرفت و
حقیقت هســتند که همان طبقۀ فرهیختگان جامعه می باشــند« :کجااند
اصحــاب طریقــت و ارباب حقیقت تــا در این تاریخ بعداز آنکه ســمر و خبر
را ،بباصــر را بباصــره مطالعــه فرمایند ،بصیــرت بگمارند؛ چه طبرســتان با
آنکه کوکیاه هست از زمین چندین ملوک و امرا و علما و حکما را با چندان
کوشش و کشش مآل جالل ،حال بکجا رسید و از آن امارات نه کشتی ماند
و از آن عمارات نه خشتی»(ابن اسفندیار.)301/1: 1366،
ترکمنــی آذر ،قواعــد تاریخــی را نتیجــۀ تجربــۀ تاریخی بشــر میداند که
تابعیت مردم از دین و اعتقادات و آداب و عرف پادشــاهان در شــکل عرف
یشــود .وی پس از برشمردن نظرگاه بسیاری از
مرســوم در جامعه پدیدار م 
مورخــان به طرح دیدگاه ابناســفندیار در این خصــوص نیز میپردازد .به
تعبیر این محقق ،قاعدۀ تاریخ بر اساس گفتار مورخان دربارۀ علل سقوط
حکومتها اســت(ترکمنی آذر .)66-64: 1392،ابناسفندیار دراینباره،

تعبیــر جالبــی دارد« :اندیشــید کــه دریغ این حشــمت و نعمت و پادشــاهی
و چندیــن عمــارت کــه همــه پرداختــه و انداخته خواهدشــد و چــون زوال
بــه خانــه روی نهــد هیــچ اندیشــۀمهتر آن برجــادۀ صــواب و طریــق صالح
نرود»(ابن اسفندیار)176/1: 1366،
جایگاه وطبقه اجتماعی
ابناســفندیار بــه تصریــح خــودش از پــدری عالــم و دانــا پــا بــه عرصــۀ
وجود گذارد(همان .)6-5/1:او به کتابخانۀ ســلطنتی دسترســی داشت
و از نزدیکان اســپهبدان تبرســتان بهویژه اســپهبد اردشــیر بود و در دربار
جایگاهــی عالــی مقام داشــت(همان 4/1:و .)119/1ســفر او بــه بغداد به
حتم دلیل این جایگاه ویژه است چرا که در آن روزگار مشوش ،کاتب دربار
اســپهبدان تبرســتان چه کاری میتوانســت در شــهر بغداد داشــته باشد.
گرچه خود مورخ از کیفیت سفرش به بغداد و مالقاتهای احتمالی سخنی
نمیگوید ولی با توجه به نفوذ اســپهبد اردشــیر در عراق عرب و حجاز که
ابناســفندیار مفصــل آن را شــرح دادهاســت(همان )120/1:و همچنیــن
نقــش بســیار فعــال خلیفــه عباســی ،ابوالعباساحمدالناصرلدیــناهلل در
تعامالت سیاســی جهان اســام و بهویــژه ایران (یعقوبــی،)182: 1385،
میتوان نتیجه گرفت که ابناســفندیار پیک ســلطنتی برای امری مهم
بود که در راه بازگشت با خبر کشته شدن اسپهبد رستمبن اردشیر مواجه
میشود و در شهر ری توقف میکند(ابناسفندیار .)4/1 :1366،البته در
متن کتاب نیز او به انجام مأموریتی در زمان اســپهبد اردشــیر اشــاره دارد
که سفر او به بغداد را میتوان در همان چارچوب ارزیابی کرد« :بوقتی که
ملک سعید اردشیر مرا بمهمی بدان قلعه فرستاد یک یک آثار آن عمارت
بمن نمودند»(همان .)156/1:جایگاه و طبقۀ اجتماعی ابناسفندیار در
روزگار رونق حکومت باوندیان اسپهبدیه وسرگردانی از هم پاشیده شدن
این حکومت و حضور وی در پایتخت آن روزگار خوارزمشاهیان که قدرت
برتــر آن روزهــا بودند موجب میشــود که تــا وی در نگارش ایــن کتاب از
دریچۀ خاص و ویژه به رخدادهای تاریخی بنگرد؛ چنانکه پیش از این
اشــاره شــد ،حمیدی کتاب تاریخ طبرستان را تاریخی منسجم اما دارای
نوعی اشرافیت و اعیانیت میداند(حمیدی.)203: 1372،
نتیجهگیری
از نقطــه نظر تاریخنگاری ،کتاب تاریخطبرســتان ابناســفندیار با توجه
بــه ویژگیهــای اثر و شــاخصهای ســاختاری ،محتوایی ،نگــرش مورخ،
روش مواجهــه مــورخ بــا رویدادهــای تاریخی ،منابــع و مآخــذ ،بهکارگیری
مســتندات و منابــع از میــان رفتــه ،بهکارگیــری اشــعار زبــان تبــری ،زوایــۀ
دیــد مورخ ،اهــداف تاریخنــگاری؛ اثری قابل توجه ،شــاخص ،ارزشــمند،
کمنظیر به شمار میرود .با آن که نسخههای شناسایی شده از این کتاب
هیچکدام کامل و بی پیرایه نیستند و از طرفی مشکالت بخش دوم کتاب
همچنــان باقــی اســت ،با همــه این مباحث امــا میتوان گفت کــه این اثر
شایســتهترین کتــاب تاریــخ محلی در ایــن منطقه و از مهمتریــن آثار قابل
توجه در اوایل ســدۀ هفتم در ایران به شمار میرود .در مقولۀ تاریخنگری
ابناســفندیار خــود قائل به این اســت که رویدادهــای تاریخی نظم ،علت
و غایــت دارنــد .تبیین مســائل تاریخی ،چرایی و چگونگــی رخدادها قابل
بازیابــی بــوده و اهمیــت زیــادی در بطــن اثــرش دارد .البته گاهی مشــیت
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یشــود .ابناســفندیار همــواره مشــیت الهی را
گرایــی نیــز در اثــرش دیده م 
مقدم بر هر اتفاقی میداند .ابناســفندیار در نگاه و چشــم انداز فردیاش
بســیار آرمانــی و عدالت طلبانه بــه قضایا مینگرد و همــواره تحلیلهایش
مبتنــی بــر بهبود شــرایط و امنیــت و رفاه عمــوم مردم اســت .انگیزۀ اصلی
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