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چکیده:نوشتار پیش رو دربارة یکی از ممدوحان منوچهری
دامغانی ،ابوحرب بختیار بن محمد ،حاکم دامغان در اوایل سدٔه
پنجم است .او در دورٔه حکومت زیاریان (در طبرستان و گرگان)،
دیلیمان (در ری و برخی نقاط دیگر) و غزنویان (در خراسان ،ری و
دیگر نواحی) ،بر قومس حکومت میرانده است .بر اساس اشعاری
که منوچهری دربارٔه این حاکم سروده ،میتوان به اطالعاتی
وابستگی حکومت او به
دربارٔه این شخص ،میزان و چند و چون
ِ
حکومتهای قدرتمندتر (از جمله زیاریان ،غزنویان و آل بویه) و
سیاسی منطقة تحت حکومت او (قومس) دست یافت.
اوضاع
ِ
واژگان کلیدی :منوچهری دامغانی ،ابوحرب بختیار بن محمد،
قومسّ ،
تشی�ع ،سدٔه پنجم

Abūḥarb Bakhtiyār, the Ruler of Qumis, in
Manochehri Damghani›s Poems
Razia Abadian
Abstract: The following article is about one
of Manouchehri Damghani›s admired people, Abūḥarb Bakhtiyār bin Muhammad, the
ruler of Damghan in the early fifth century.
He ruled Qumis during the rule of Ziyarians
(in Tabaristan and Gorgan), Diliman (in Ray
and some other places) and Ghaznavids (in
Khorasan, Ray and other areas). Based on the
poems written by Manochehri about this ruler,
we can get information about this person, how
much his government was dependent on more
powerful governments (including the Ziyarians,
Ghaznavids and Al-Buyeh) and the political
situation of the region under his rule (Qumis).
Keywords: Manochehri Damghani, Abūḥarb
Bakhtiyār bin Mohammad, Qumis, Shi’ism,
fifth century
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پیشگفتار
منوچهـری دامغانـی شـاعر نامـدار سـدۀ پنجـم هجـری در طـول زندگی کوتاه خـود به چند دربـار مختلف
پیوسته و بعضی شاهان ،حاکمان و بزرگان این دربارها را مدح گفته است .او مدتی ابوحرب بختیار بن
محمـد ،حا کـم قومـس را سـتود .پـس از آن بـه در بـار زیار یـان رفت و در آنجا کسـانی از این خاندان و نیز از
اسپهبدان آن مناطق را ستایش گفت .پس از چندی به ری عزیمت کرد و سرانجام به غزنویان پیوست.
او در ری و خراسان به مدح چندین تن از بزرگان پرداخته است .از میان ممدوحان منوچهری ،بعضی
همچون سلطان مسعود غزنوی بسیار شهره هستند و از برخی دیگر اطالعات بسیار مختصری بر جای
مانده است و بعضی دیگر نیز تا کنون شناخته نشدهاند.

1

نوشتار پیش رو دربارۀ ابوحرب بختیار بن ابوجعفر محمد بن ابراهیم حاکم قومس و مدایحی است که
ً
منوچهری برای او گفته است .ظاهرا ابوحرب بختیار نخستین ممدوح منوچهری است؛ زیرا منوچهری
خـود از مردمـان دامغـان بـوده 2و درسـت ایـن مینمایـد که در همان اوان شـاعری و پیش از پیوسـتنش به
دیگر امرا و شاهان ،حاکم شهر خود را مدح گفته باشد .البته بنا به قرائنی که در ادامه بدانها پرداخته
ً
خواهد شد ،ظاهرا وی بعدها نیز مدح بختیار را ترک نگفته است.
بـر پایـۀ مدایـح منوچهـری و چنـد سـند تاریخـی دیگـر  ،میتـوان بـه اطالعاتـی دربـارۀ بختیـار و نیـز منطقۀ
قومس و روابط سیاسی حاکم این منطقه با حکومتهای زیاریان ،غزنویان و آلبویه دست یافت.

بختیار بن محمد کیست؟
پیش از واردشدن به بحث ،به مطلع اشعاری که منوچهری در مدح بوحرب بختیار سروده است ،اشاره
میکنم:
ساقی بیا كه امشب سـ ـ ـ ــاقی به كار باشد


(منوچهری ،1390 ،ص )19
برخیز هان ای جاریه می درفکن در باطیه



آراســــــــته كن مجلســــــــی از بلخ تا ارمینیه
(همان ،ص )101

نـ ـ ـ ــوروز روزگار مجـ ـ ـ ــدد كنـ ـ ـ ــد همـ ـ ـ ــی


ّ
زان ده مــــــــرا كه رنگش چون جلنا ر باشــــــــد

وز بــــــــاغ خویــــــــش بــــــــاغ ارم رد كند همی
(همان ،ص )136

 .1نگارنده در مقالهای با عنوان «توضیحاتی دربارۀ چند تن از ممدوحان منوچهری دامغانی» که چندی پیش در مجلۀ گزارش میراث
( ،1399ص  )27-22به چاپ رسیده ،کوشیده است دربارۀ سه تن از این ممدوحان اطالعاتی به دست دهد.
 .2در بیتی گفته است«:سوی تاج عمرانیان هم بدینسان/بیامد منوچهری دامغانی»( .منوچهری ،1390 ،ص )140
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آمدنــــــــش فــــــــرخ و فرخنــــــــده بــــــــاد
(همان ،ص )161



ً
جز این چهار سـروده ،دو شـعر دیگر نیز احتماال در مدح همین ممدوح سـروده شـده اسـت .نخسـتین،
مسمطی با سرآغاز «شاد باشید كه جشن مهرگان آمد» (همان ،ص  )202است که در آن نامی از بوحرب
بختیـار نیسـت ،امـا بـا توجـه بـه بعضـی نشـانهها میتـوان حـدس زد کـه ممدوحـش هموسـت 3.دیگـری
قصیدهای با سرآغاز «همیریزد میان باغ لؤلوها به زنبرها» (همان ،ص  )3است که مینماید در ستایش
همین حاکم باشد 4،اما در این مقاله این دو شعر بررسی نشده است.
ً
از میـان آن چهـار شـعر کـه قطعـا در مـدح بوحـرب بختیـار گفتـه شـدهاند ،قصیـدۀ «سـاقی بیـا که امشـب
سـاقی بـه کار باشـد» (منوچهـری ،1390 ،ص  )19بـه مناسـبت جشـن سـده سـروده شـده اسـت .از آنچـه
منوچهـری در بـارۀ بختیـار در ایـن قصیـده گفتـه اسـت ،درمییابیـم که او «لشـکرگذار » و «دشمنشـکار »

5

و اهـل رزم و بـزم بـوده 6اسـت .شـاعر در اشـعار دیگـری نیـز بـه جنـگاوری ایـن ممـدوح اشـاره کـرده ،بـرای
مثـال در قصیـدۀ «نـوروز روزگار مجـدد کنـد همـی» 7.همچنیـن در همیـن شـعر او را بـه «فضـل» سـتوده
اسـت 8.در قصیـدهای دیگـر بـا مطلـع «برخیـز هان ای جاریـه ،می در فکن در باطیـه» (منوچهری،1390 ،
ص  )101کـه بـه مناسـبت جشـن مهـرگان سـروده شـده ،شـاعر افـزون بر اشـاره بـه جنگجویـی و دالوری او
از فضـل و «ادب» وی نیـز سـخن گفتـه و او را بـا صاحـب بـن ّ
عباد همانند دانسـته اسـت 10.منوچهری به
9

مناسـبت ادبدانـی و فضـل ممـدوح ،در ایـن شـعر خـود را به اعشـی ،شـاعر معروف عرب ماننـد کرده 11و
ُ َ َ
َ
ابوت ّمـام طائـی 12در مـدح ّ
عموریـه« ،السـیف اصـدق  13»...را بـه یـاد ممـدوح آورده و از
مطلـع شـعر مشـهور
ِ
 .3به این قرائن در مقالۀ دیگری خواهم پرداخت.
 .4همچون مورد پیشین ،دالیل این احتمال را در مقالۀ دیگری توضیح خواهم داد.
« .5لشكرگذا ر باشد دشمنشكار باشد /دیناربخش باشد دیناربار باشد»( .منوچهری ،1390 ،ص )19
« .6میر اجل كه كارش با کارزار باشد /یا در میان مجلس یا در شكار باشد»( .منوچهری ،1390 ،ص )19
« .7بی ابر فعل ابر بهاری کند همی /بیتیغ كار تیغ ُمج ّرد كند همی»( .منوچهری ،1390 ،ص )136
مؤبد کند به فضل /این میر عمر خویش ّ
« .8گر هیچ میر عمر ّ
مؤبد کند همی»( .منوچهری ،1390 ،ص )136
« .9پیرایۀ عالم تویی فخر بنیآدم تویی /داناتر از رستم تویی در كار جنگ و تعبیه»( .منوچهری ،1390 ،ص )102
« .10آنكو ادب داند همی صاحب تو را خواند همی /کالفاظ تو ماند همی بالفاظهای بادیه»( .منوچهری ،1390 ،ص )101
« .11چون من تو را مدحت کنم گویی که خود اعشی منم /از بس که اندر دامنم از چرخ بارد قافیه»( .منوچهری ،1390 ،ص )102
ّ .12
ابوتمام طائی ( 228-180ق)یا حبیب بن اوس به احتمال بسیار در حدود سال 188ق در قریۀ جاسم از قرای دمشق در خانوادهای
نصرانـی بـه دنیـا آمـد ،امـا اسلام آورد و نـام پـدرش را بـه اوس تغییر داد .بین سـالهای  211تا 214ق به مصـر رفت و در آنجا به تحصیل
پرداخـت .قصایـد او مـورد پسـند معتصـم واقـع شـد و خـود و دربار یانـش ابوتمـام را بسـیار نواختنـد .بعدهـا بحتری یکی از بزرگان شـعر
عرب نزد او شاگردی کرد .ابوتمام عالوه بر مصر به ارمنیه و ایران نیز سفر کرد .قصاید تار یخی او ازجمله قصیدۀ بائیه در وصف فتح
عموریه ،شکست و قتل بابک در سال 223ق و قتل افشین در سال 226ق شهرت دارند و نمونهای كامل از شعر حماسی ادبیات
عرب به شمار میروند( .ر .ک به :سزگین1983 ،م ،ج  ،2ص 123-121؛ الفاخوری ،1377 ،ص )497 -476
 .13معتصم خلیفۀ عباسـی در سـال  223هجری این شـهر را فتح کرد .در این سـفر َ
ابوت ّمام طائی همراه خلیفه بود و به مناسـبت این
ّ َّ
ُ
ُ
ُّ
ّ
ُُ
ً
َ
عب») را سـرود( .در اینباره
الج ِـد والل ِ
فتـح قصیـدۀ مشـهور خـود را (بـه مطل ِـع «السـیف اصـدق ِانبـاء ِمن الکت ِب /فی حـد ِه الحد بین ِ
ر .ک به :ابن خلکان1900 ،م ،ج  ،2ص)23
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«شـعر ابن َطثریه»« 14،اطالل و دمن»« ،دیوار قسـطنطانیه» 15و «حاتم» 16سـخن گفته اسـت .بیشـتر قوافی
ایـن قصیـده نیـز از کلمـات دشـوار عر بـی اسـت که در فارسـی کمکاربردنـد( ،همچون« :خابیـه»« ،اودیه»،
«اندیه»« ،اوعیه» و ( ...ر .ک به :منوچهری ،1390 ،ص  .)102-101همۀ اینها میتواند نشانگر آن باشد که
بوحرب بختیار نهتنها با شعر و ادب تازی آشنا بوده ،بلکه در آن تبحر نیز داشته است.
اینهـا ویژگیهایـی اسـت کـه از مدایـح منوچهری در بـاب ممدوح میتوان دریافت ،امـا در متون تاریخی
کهن ،اطالعی از ابوحرب بختیار و نیز پدرش محمد ،در دسـت نیسـت و آنچه دربارۀ ایشـان میدانیم،
از متـن چنـد کتیبـه اسـت کـه در سـه بنـای تاریخـی شـهرهای دامغان و سـمنان بر جای مانده اسـت .بر
اسـاس همیـن کتیبههـا میدانیـم کـه ابوجعفـر محمـد بن ابراهیم پـدر بختیار از جانب زیاریـان بر قومس
(کومـش) فرمـان میرانـده اسـت .در آن زمـان ،منوچهر بن قابوس ،حاکم زیـاری (حک :از  403تا 420ق)
در گـرگان و طبرسـتان سـلطنت میکـرده (ر .ک بـه :باسـورت ،1395 ،ج  ،1ص 72؛ قـس :ترکمنـی آذر ،
 )56 -54 :1395و بوحرب بختیار و پدرش دستنشاندگان این حاکم زیاری در قومس بودهاند( ،ر .ک
بـه :دنبالـۀ مطلـب) امـا بـا توجـه بـه اشـعاری کـه منوچهـری در مـدح ابوحـرب بختیـار سـروده ،درمییابیـم
ـتکم در بخشـی از سـالهایی کـه بختیـار در قومـس حکومـت میرانـده ،حکومـت و والیـت او از
کـه دس ِ
ً
زیاریان کمی اسـتقالل یافته و ظاهرا مدتی همچون خود زیاریان زیر نفوذ یا سـلطۀ غزنویان بوده اسـت.
همچنین از بعضی قرائن میتوان حدس زد که زمانی بختیار محمد به آلبویۀ ری گرایش داشته است.
نبـاره ابتـدا توجه میدهم بـه توضیحاتی دربارۀ بوحرب بختیار و پدرش
پیـش از تفصیـل و توضیـح در ای 
محمد بن ابراهیم.
دکتـر دبیرسـیاقی در چـاپ خـود از دیـوان منوچهـری (← منوچهـری ،1390 ،ص  )227 -226دربـارۀ
بختیار توضیحاتی را به نقل از شهریار عدل آوردهاند که همان را در اینجا نقل میکنم:
ممـدوح امیـری اسـت از فرمانروایـان ناحیـۀ کومـش (سـمنان و دامغـان) ،از دستنشـاندگان
آلزیار و تابع فلکالمعالی منوچهر بن قابوس به نام حاجب ابوحرب بختیار بن ابی جعفر
ِ
بـن ابراهیـم مولـی امیرالمؤمنیـن  ...و از وی خوشـبختانه سـه کتیبـه به یادگار مانده اسـت که
گویای نام و نشان اوست بدین شرح:
 .1در ّقبۀ قصر پدرش در دامغان که به «پیر علمدار » معروف است با تاریخ  417هجری قمری و در این
القبة ُ
تاریخ پدر او درگذشـته بوده اسـت .عبارت کتیبه این اسـت« :بسـم اهلل الرحمن الرحیم .هذه ّ
قصر
« .14بلبل نگوید این زمان لحن و سرود تازیان /قمری نگرداند زبان بر شعر ابن َطثریه»( .منوچهری ،1390 ،ص )101
َُ
ابوالمکشـوح یزید بن طثریه (مرگ126 :ق) غزلسـرای بنیقشـیر که با اینکه صدسـال پس از تسـلط اسلام میز یسـت ،شـعر او آ کنده از
سنتهای جاهلی است .اطالع زیادی از او در دست نیست( .دربارۀ او ر .ک به :آذرنوش ،1399 ،ذیل مدخل «ابن طثریه»)
« .15خشمت اگر یک دم زدن جنبش کند بر خویشتن /گردد چو اطال ل و دمن دیوار قسطنطانیه»( .منوچهری ،1390 ،ص )102
« .16یار تو خیر و خ ّرمی چون یار شاعی فاطمی /جفت تو جود و مردمی چون جفت حاتم ماویه»( .منوچهری ،1390 ،ص )102
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َ َ
ّ
ُ
بختیار  .عمل علی بن
ناءهـا ِا ُبن ُه
ـعید ابـی جعفـر محمـد بن ابراهیم قدس اهلل
روحه .ا َم َر ِبب ِ
ـب الس ِ
الحاج ِ
ّ
ّ
احمد بن الحسین بن شاه البناء بن البناء سنة سبعة َ
عشر و اربعمائة».
 .2بر منارۀ مسـجد تاریخانۀ دامغان در پادشـاهی فلکالمعالی و به روزگاری که بختیار خود حاجب و
امیر شـده اسـت در فاصلۀ  417تا  423هجری .عبارت کتیبه چنین اسـت« :بسـم اهلل الرحمن الرحیم.
َ
ـاء هـذه المنـارة الحاج ُ
ـب الجلی ُـل ابوحـرب بختیـار بن محمد فـی والیة األمیر ّ
السـید األجل فلک
ا َم َـر ِببن ِ
ً
«حاجب» فلکالمعالی بوده
المعالی»[ ،اما ظاهرا بختیار در این زمان هنوز به «امیر »ی نرسـیده و فقط
ِ
است (ر .ک به :دنبالۀ مطلب)].

 .3بـر منـارۀ مسـجد جامـع سـمنان کـه بختیـار در دورۀ امیـری خـود آن را سـاخته (در فاصلـۀ  417تـا 426
َ
ُ
األمیر
ناء هـذه المنارة
هجـری قمـری) و عبـارت آن کتیبـه چنیـن اسـت« :بسـم اهلل الرحمن الرحیـم .ا َم َر ِبب ِ
ُ
الجلیل ّ
السید ابوحرب بختیار بن محمد مولی امیرالمؤمنین»( .نیز ر .ک به :لغتنامه ،ذیل «دامغان»)
بر پایۀ همین سـه کتیبه و با مقایسـۀ آن با دیگر کتیبههایی که در همین حدود در نواحی شـمالی ایران
(منطقۀ استرآباد و طبرستان) نوشته شده و نیز با در نظر گرفتن اشعاری که منوچهری در مدح ابوحرب
یتـوان بـه اطالعاتـی دربـارۀ بوحـرب بختیـار و حکومـت او در قومـس و روابـط قومـس بـا
بختیـار سـروده ،م 
زیاریان ،آلبویه و نیز غزنویان دست یافت( .ر .ک به :دنبالۀ مطلب)

حکومت قومس در آغاز سدۀ پنجم
بنـا بـر کتیبـۀ مقبـرۀ «پیـر علمـدار » در دامغـان ،ابوجعفـر محمـد بـن ابراهیـم پـدر بختیـار در سـال 417ق
درگذشـته اسـت .او تـا زمـان مـرگ «حاجـب» زیاریـان بـوده اسـت 17.بوحـرب بختیـار پـس از مـرگ پـدرش
(در 417ق) بـه جـای او بـه حکومـت قومـس رسـیده اسـت .بنابرایـن شـعرهایی کـه منوچهـری در مـدح
وی گفتـه ،پـس از ایـن تار یـخ سـروده شـده؛ زیـرا منوچهـری در اشـعارش او را «میـر »« ،امیراألمـرا» و «مولـی
امیرالمؤمنین» خوانده است( .ر .ک به :دنبالۀ مطلب) حکمرانی بختیار بر قومس را کتیبۀ منارۀ مسجد
تاریخانـۀ دامغـان اثبـات میکنـد .بنـا بـر کتیبـۀ این مسـجد و آمدن لقـب «حاجب» بـرای بختیار به قطع
«حاجـب» فلکالمعالـی
و یقیـن در دورهای (پـس از 417ق) ،بختیـار پـس از پـدر خـود ،همچـون پـدر ،
ِ

منوچهر بن قابوس بوده .بنابراین در این دوره والیت کومش /قومس بیگمان تحت سلطۀ همین پادشاه
عبارت «فی والیة األمیر ّ
السید األجل فلک المعالی» در این کتیبه).
زیاری بوده است( .توجه میدهم به
ِ
امـا لقـب «األمیـر الجلیـل السـید» (و نـه «حاجـب») بـرای بوحـرب بختیار بر منارۀ مسـجد جامع سـمنان
 .17در برخـی از منابـع تـازی بـه ابوجعفـر محمـد بـن ابراهیـم دیگـری نیـز از مردمـان قومـس اشـاره شـده که فقیهی شـافعی بـوده و نباید او
را بـا ابوجعفـر محمـد بـن ابراهیـم پـدر بختیـار اشـتباه گرفـت .نام کامل آن فـرد ابوجعفر محمد بـن ابراهیم بن حسـن فرائضی حرحانی
(خرخانـی؟) اسـت( .در بـارۀ او ر .ک بـه :سـمعانی1962 ،م ،ج  ،4ص  118و ج  ،5ص 86؛ حازمـی همدانـی1415 ،ق ،ج  ،1ص 225؛
یاقوت حموی1399 ،ق ،ج  ،2ص )358
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میتوانـد نشـانگر اسـتقالل بختیـار از منوچهـر ز یـاری در ایـن دوره باشـد .ممکـن اسـت بنـاء منـارۀ ایـن
ً
مسـجد پـس از مـرگ منوچهـر (احتمـاال  420ق) انجـام گرفتـه باشـد و به همین دلیل باشـد که نام و یادی
از او در این مناره نیاوردهاند.
نیـز لقـب «مولـی امیرالمؤمنیـن» در همیـن کتیبـه کـه تأییـد حکومـت بختیـار از جانب خلیفۀ عباسـی را
میرساند( ،ر .ک به :نصرالهزاده ،1398 ،ج  ،1ص )121میتواند مؤید دیگری باشد بر استقالل نسبی این
امیر از حکومت زیاری و حتی غزنوی تا پیش از تاریخ 426ق.

18

یتـوان گفـت بوحـرب بختیـار در زمـان بنـای مسـجد تاریخانـۀ دامغـان همچنـان «حاجـب
بنابرایـن م 
فلکالمعالی» بوده و در زمان احداث مسجد جامع سمنان ،خود «امیر جلیل »19و موالی «امیرالمؤمنین»
(یعنی خلیفۀ وقت عباسی) به شمار میآمده است.
«لقب میر جلیل» در شعری از منوچهری خطاب به بختیار آمده است:
میـ ـ ـ ــر جلیـ ـ ـ ــل برخور تـ ـ ـ ــا روزگار باشـ ـ ـ ــد

با قندلــــــــب نــــــــگاری ك ز قندهار باشــــــــد
(منوچهری ،1390 ،ص )19



و ایـن بـا عبـارت «األمیـر الجلیـل» کـه بـر کتیبـۀ منارۀ مسـجد جامع سـمنان آمده اسـت ،همخوانـی دارد.
«حاجب» منوچهر بن قابوس نبوده است .نیز توجه
پس این شعر در زمانی سروده شده که بختیار دیگر
ِ

داشته باشید به مصراع اول بیت زیر از همان قصیده:
خاصه كه روز دولت مسـ ـ ـ ــعود یار باشـ ـ ـ ــد

خاصــــــــه كــــــــه ماهرویی اندر کنار باشــــــــد
(همانجا)


که اشاره دارد به روابط نزدیک حاکم قومس با سلطان مسعود غزنوی.

 .18خلفـای عباسـی عنـوان افتخـاری «مولـی امیرالمؤمنیـن» را در موقعیتهـای مختلـف بـه شایسـتگان و معتمـدان خـاص خـود
میدادنـد ،امـا بـا رو یکارآمـدن آلبو یـه ایـن لقـب اعتبـار پیشـینش را از دسـت داد؛ ز یـرا دیلمیـان پـس از تسـلط بـر دسـتگاه خالفـت،
خلیفـه را واداشـتند تـا از لقبهایـی تـازه همچـون «معـز امیرالمؤمنیـن» یـا «صفـی امیرالمؤمنیـن» اسـتفاده کنـد .بنابرایـن بهتدریـج از
اهمیت «مولی امیرالمؤمنین» کاسـته شـد و تا اوایل سـدۀ پنجم هجری بسـیاری از امیران کوچک و کماهمیت این لقب را داشـتند.
(نصرالهزاده ،1398 ،ج  ،1ص 129؛ بلر  ،1394 ،ص  18و )138
 .19بـد نیسـت بدیـن نکتـه نیـز اشـاره شـود کـه «الجلیـل» کـه در ایـن کتیبـه بـه عنـوان یکـی از القـاب بختیـار نوشـته شـده ،لقـب رسـمی
امیران دیلمی بوده و در بسـیاری از کتیبههای دورۀ آغازین اسلامی در ایران برای شـماری از امیران آلبویه ،آل باوند و آل کاکویه نیز
نکـه ایـن لقـب را در کتیبـۀ بـرج رادکان غربـی نیـز میبینیـم؛ برجـی
بـه کار رفتـه اسـت؛ (نصرالـهزاده ،1398 ،ج  ،1ص 121و  )132چنا 
ـدی شـمال ایـران در کردکـوی در طـول سـالهای  407تـا 411ق سـاخته شـده اسـت( .ر .ک بـه:
کـه بـه دسـتور امیـری از اسـپهبدان باون ِ
نصرالـهزاده ،1398 ،ج  ،1ص  )124بـا توجـه بـه تـداول ایـن لقب در میان حاکمان مناطق شـمالی ایران چندان دور نمینماید که این
حا ک ِـم گماشـتۀ زیار یـان ،نـه از دامغانیـان کـه از مردمـان شـمال ایـران بـوده باشـد .انتسـاب او و پـدرش بـه حکومـت دامغـان از جانـب
ً
یک پادشـاه زیاری به این حدس ّقوت میبخشـد ،اما بدون داشـتن مدارک و شـواهد موثق فعال به این نکته باید فقط به عنوان یک
گمان نگریست.
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منوچهـری در قصیـدۀ «نـوروز روزگار مجـدد کنـد همـی  »...نیز چندین بار بختیار را «میر » نامیده اسـت.
ابیات زیر از همین قصیدهاند:
بلبل گلو گشـ ـ ـ ــاده سـ ـ ـ ــحرگاه بر درخت

گویــــــــی ثنــــــــای میــــــــر مؤید كنــــــــد همی

ّ
محمد كـ ـ ـ ــه رای او
بوحـ ـ ـ ــرب بختیـ ـ ـ ــار

ّ
اركانهای ملــــــــك مؤکد كنــــــــد همی ...

گر هیچ میر عمـ ـ ـ ــر ّ
مؤبد كنـ ـ ـ ــد به فضل

این میر عمر خویش ُم َؤ َّبــــــــد كند همی ...

كان اختیـ ـ ـ ــار كار نیایـ ـ ـ ــد كه بنـ ـ ـ ــده كرد

ّ
محمد كنــــــــد همی
میــــــــر
این اختیــــــــار
ِ
(منوچهری ،1390 ،ص )137-136



ـمط «آمد نوروز هم از بامداد» که در مدح «امیراألمرا بختیار » اسـت ،تسـلط
همچنین وجود ابیاتی از مس ِ
قطعـی و کام ِـل آل ز یـار بـر قومـس را رد میکنـد و نشـان میدهـد در دورهای کـه بختیـار خـود «امیـر » و نـه
ُ
ُ
«األمیـر الجلیـل
«حاجـب» بـوده( ،ر .ک بـه :نوشـتۀ کتیبـۀ منـارۀ مسـجد جامـع سـمنان کـه بـرای او لقـب
ّ
السید» آمده) ،قومس و حکمرانش بیشتر وابسته به دربار غزنوی بودهاند؛ همچون خود آل زیار که تحت
سلطۀ غزنویان بودهاند؛ زیرا منوچهری در این مسمط ،بختیار را عزیزِ «ملک شرق» دانسته و امید داده

که سلطان غزنوی «لختلخت» او را برکشد و سرانجام به او «تاجوتخت» دهد:
بارخدایـ ـ ـ ــی كـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــه توفیـ ـ ـ ــق بخــــــــت

ت ســــــــخت
بــــــــر ملك شــــــــرق عزیزســــــــ 

میـ ـ ـ ــر همـ ـ ـ ــی برکشـ ـ ـ ــدش لختلخت

وآخــــــــر کارش بدهــــــــد تاجوتخــــــــت

اندکانـ ـ ـ ــدک سـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــاخ درخــــــــت

عالــــــــی گــــــــردد بــــــــه میــــــــان مرغــــــــزار
(منوچهری ،1390 ،ص )162



ً
احتمـاال منظـور از «ملـک شـرق» در بیـت نخسـتین ،سـلطان مسـعود غزنـوی اسـت و نه سـلطان محمود؛
شه شرق و مشرق نام برده
زیرا منوچهری در چندین شعر دیگر نیز از سلطان مسعود با عنوان ملک و ِ

20

نطـور کـه در سـطور پیشـین گفتـه شـد ،قصیـدۀ «سـاقی بیـا کـه امشـب  »...نیـز کـه در سـتایش «میر
و هما 
یابـی مسـعود غزنـوی سـروده شـده اسـت؛ زیـرا شـاعر در بخشـی از
جلیـل» بختیـار اسـت ،در زمـان قدرت ِ

قصیده از «مسعود» نام میبرد («خاصه که روز دولت مسعود یار باشد»).

در بنـد بعـدی از ایـن مسـمط ،منوچهـری بـه «حرب»هـای بختیـار بـا «ملکان» اشـاره میکند .ایـن ابیات
 .20بنگرید به ابیات« :از چوب ُبدی تخت سلیمان پیمبر  /وین تخت شه مشرق از ّزر عیارست»( .منوچهری ،1390 ،ص )10
«چـون دسـت وز یـر ملـک شـرق كـه دسـتش /از بادهگـران نیسـت كـه از جـود گرانسـت»( .همـان ،ص 14؛ نیـز ر .ک بـه :بیتهـای ،386
 2032 ،1648 ،1023و )2037
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ذهـن را بـدان سـوق میدهـد کـه بختیـار را از فرمانروایـان جنـگاوری بدانیـم کـه سـلطان غزنـوی («ملـک
شرق») از آنان به عنوان متحد برای جنگ علیه دشمنانش بهره میبرده است:
ایـ ـ ـ ــزد تیغـ ـ ـ ــش سـ ـ ـ ــبب ضـ ـ ـ ــرب کـ ـ ـ ــرد

قطــــــــب همه شــــــــرق و همه غــــــــرب کرد

تـ ـ ـ ــا پـ ـ ـ ــدرش کنیـ ـ ـ ــت ابوحـ ـ ـ ــرب کـ ـ ـ ــرد

بســــــــکه شــــــــد و با ملــــــــکان حــــــــرب کرد

َ
از ل َطـ ـ ـ ــف و آن سـ ـ ـ ــخن چـ ـ ـ ــرب کـ ـ ـ ــرد

خلــــــــق جهــــــــان طالبــــــــش و دوســــــــتدار
(منوچهری ،1390 ،ص )163-162



امـا بـر خلاف دیگـر قصایـد و مسـمطی کـه در بـارۀ آن توضیـح داده شـد ،قصیـدۀ «برخیـز هـان ای جاریـه
 »...بـه احتمـال ز یـاد در زمـان پادشـاهی مجدالدولـه حا کـم دیلمـی و شـیعی ری بـرای ممـدوح (بوحـرب
بختیـار ) سـروده شـده اسـت .خـود بختیـار در ایـن زمان به امیری رسـیده بوده؛ زیرا منوچهـری او را «مولی
امیرالمؤمنین» 21نامیده است( ،ر .ک به :همان ،ص  ،101بیت  )1399اما از بیت زیر درمییابیم که در آن
زمان ،بختیار تحت نفوذ «پادشاه» قدرتمندتری بوده است:
روزی بود كین پادشـ ـ ـ ــا بخشد والیت مر ترا


از حــــــــد ّ
خط اســــــــتوا تا غایــــــــت افریقیه
(همان ،ص )102

ذکـر «پادشـا» در ایـن بیـت و اشـارۀ مثبـت بـه «فاطمیـان» و «شـاعیان» (شـیعیان) در بیـت زیـر از همـان
سنیمذهب غزنوی یا شاه ّ
قصیده نشان میدهد که این «پادشا» نمیتواند «سلطان» ّ
سن ِی زیاری باشد:
ِ
یار تو خیر و خ ّرمی چون یار شاعی فاطمی
جفتتو جودو مردمیچونجفتحاتمماویه


(همانجا)
ً
ظاهـرا منوچهـری ایـن شـعر را پیـش از فتـح ری توسـط محمـود غزنـوی (420ق) سـروده و بـه احتمال زیاد

منظـور او از «پادشـا» در ایـن شـعر  ،شـاه ری ،یعنـی همـان مجدالدولـه اسـت و به همین سـبب اسـت که
منوچهـری در ایـن سـروده بهصراحـت از شـاعیان (شـیعیان) و فاطمیـان بـه نیکـی سـخن میگویـد( .نیـز
ر .ک بـه :بخـش «مذهـب بوحـرب بختیـار » در همیـن مقالـه) نامبـردن از صاحـب بـن ّ
شـیعی
عبـاد ،وزیـر
ِ
دربار آلبویه در این قصیده به این حدس قوت میبخشد.
ِ
اگر این گمان درسـت باشـد ،در این زمان ،حاکم قومس بیش از آنکه متمایل به زیاریان یا غزنویان بوده
باشـد ،بـه دیلمیـان ری گرایـش داشـته اسـت ،امـا ا گـر حا کـم قومـس در زمـان سـرایش این شـعر همچنان
 .21در چـاپ دبیرسـیاقی ( ،1390ص  )101ایـن ترکیـب بـه صـورت «مـوال امیرالمؤمنیـن» نوشـته شـده کـه نشـانۀ رفـع در آن خلاف قواعـد
نحو عربی است.
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ـاری
ـاری شـمال ایـران بـوده ،منظـور از «پادشـا» منوچهـر بـن قابـوس ،حاکـم ز ی ِ
دستنشـاندۀ حاکمـان ز ی ِ
گرگان و طبرسـتان اسـت و این امر نشـانگر آن تواند بود که منوچهر بر خالف پدرش قابوس که بهشـدت
مخالـف فرق ههـای مختلـف شـیعه بـود( ،دربـارۀ گرایشهـای مذهبـی آل زیـار و بهویـژه قابـوس ر .ک بـه:
باسـورث ← تار یـخ ایـران  ،1390 ،...ج  ،4ص 153؛ مادلونـگ ← همـان ،ج  ،4ص  )187تسـاهل
مذهبی داشته و حاضر شده است فردی شیعی (یعنی بختیار ) را به حاکمیت قومس بگمارد( .دربارۀ
آسانگیری منوچهر نسبت به شیعیان ر .ک به :مادلونگ ← همان ،ج  ،4ص )193
بسـیار بعیـد اسـت کـه در زمـان سـرایش ایـن شـعر  ،بختیـار از زیردسـتان یـا متحـدان دربـار غزنویـان بـوده
باشـد؛ ز یـرا اگرچـه بعضـی فـرق میانـهروی شـیعه در مناطـق تحـت تصـرف غزنویـان از آزادی برخـوردار
بودهاند( ،برای تفصیل دربارۀ وضعیت شیعیان در قلمرو حکومت غزنوی ر .ک به :باسورت ،1395 ،ص
 )200-196فاطمیـان همـواره از دشـمنان بـه شـمار میآمدنـد و محمـود و مسـعود غزنـوی (بهویـژه سـلطان
محمود) رفتاری بسیار خشونتآمیز و سختگیرانه با ایشان داشتند( .ر .ک به :بخش «مذهب بوحرب
بختیار » در همین مقاله)

مذهب بوحرب بختیار
در شـعر «برخیـز هـان ای جار یـه ( »...منوچهـری ،1390 ،ص  )101کـه بـرای ممـدوح ،پـس از پیـروزی او در
نبـردی 22سـروده شـده ،شـواهد و قرائنـی هسـت کـه بـر پایـۀ آنهـا میتـوان گفـت به احتمـال نزدیـک بهیقین
ابوحـرب بختیـار شـیعیمذهب بـوده اسـت .بعضـی دسـتنویسهای متأخـر این شـعر را در مـدح «وزیر
سلطان» نوشتهاند 23،اما بیت زیر نشانگر آن است که ممدوح قصیده ،بیگمان بوحرب بختیار است:
ای بختیار راسـ ـ ـ ــتین مـ ـ ـ ــوال امیرالمؤمنین


چون تو نه اندر خانقین چون تو نه در انطاکیه
(همانجا)

نبود این بیت ،با توجه به ابیاتی دیگر از همین قصیده میتوان دریافت که منوچهری این
حتی در صورت ِ
قدرتمند
دستگاه
قصیده را در مدح یک فرمانروای شیعی یا متمایل به شیعیان گفته ،نه در مدح وزیرِ یک
ِ
ِ
ّ
سـنی ،یعنی وزیر غزنویان (عالمه دهخدا نیز به اینکه ممدوح این قصیده فردی شـیعی بوده ،اشـاره کرده
است (ر.ک به :منوچهری ،1390 ،ص ))239؛ زیرا در این قصیده چنانکه در بخش پیشین نیز گفته شد،
 .22توجه کنید به دو بیت زیر :
بسته عدو را دست پس چون ملحد ملعون خس
من گفته شـ ـ ـ ــعری مشـ ـ ـ ــتهر در تهنیت واندر ظفر
(منوچهری ،1390 ،ص )102
 .23عنوان در دو دستنویس متأخر (مجموعۀ شمارۀ  2674/2کتابخانۀ مجلس و مجموعۀ شمارۀ  91/22کتابخانۀ دهخدا) چنین
است« :هم در صفت جشن و عید مهرگان و مدح وز یر سلطان گوید».
كش كرد مهدی در قفــــــــس و آویختش در مهدیه
ُ َ َ
از «سیف ا ْصدق» راســــــــتتر در فتح آن َع ّمور یه
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منوچهری به مناسبت احواالت و گرایشهای ممدوح از فاطمیان با لحنی نیک یاد میکند:
یار تو خیر و خ ّرمی چون یار شاعی فاطمی
جفتتو جودو مردمیچونجفتحاتمماویه
(همان ،ص )102



ُ ّ
و در جایی دیگر از همین شعر  ،شاعر اشارهای دارد به رویداد در قفسکردن ابویزید نکاری ،از ِاباضیان
شوریده بر فاطمیان توسط خلیفۀ وقت فاطمی:
بسته عدو را دست پس چون ملحد ملعون خس

كش كرد مهــــــــدی در قفس آویختش از مهدیه
(همانجا)



مهدیـه شـهری اسـت در شـمال آفریقـا ،تونـس کـه آن را عبیـداهلل مهـدی مؤسـس سلسـلۀ فاطمـی در سـال
 303هجری بنا کرد (ر .ک به :ناصرخسرو  ،1356 ،ص  )72و منظور از «عدو » ،ابویزید /ابوزید (به هر دو
َ
ُ ّ
صورت در منابع آمده) َمخلد بن کیداد نکاری اسـت 24که پس از سـالها نبرد علیه فاطمیان سـرانجام
در سال 336ق در جنگ با منصور شکست خورد و منصور او را که مجروح شده بود ،در قفسی زندانی
کـرد تـا جـان داد( .ر .ک :ابـن خلـکان1900 ،م ،ج  ،1ص 235؛ ابـن اثیـر 1965 ،م ،ج  ،8ص 441؛ جوینـی،
 ،1378ج  ،3ص  )838 ،723البتـه منوچهـری در ایـن بیـت بهاشـتباه ایـن عمـل را بـه مهـدی خلیفـۀ
فاطمی نسبت داده است( 25.ر .ک به :منوچهری ،1390 ،ص )239
چنانکـه دیـده شـد ،شـاعر در ایـن قصیـده دو بـار بهوضـوح از فاطمیـان دفـاع کـرده و معلـوم میشـود کـه
ممـدوح او یـا بـر مذهـب فاطمیـان بـوده یـا گرایـش بـه ایشـان داشـته اسـت .شـاید حتـی نامبـردن از شـهر
«افریقیه» در مصراع «از حد ّ
خط استوا تا غایت افریقیه» (همان ،ص  )102هم خود نشانهای دیگر باشد
ـتی این حدس؛ زیرا آغاز خالفت فاطمیان در این شـهر بوده و از شـهرهای مهم حکومت شـیعی
بر درس ِ

فاطمیان به شمار میرفته است.

همچنین در بیتی دیگر از این قصیده ،شاعر بختیار را به صاحب بن ّ
عباد ،ادیب و وزیر شیعهمذهب
دربار آلبویه تشـبیه کرده اسـت و این ،همانطور که پیشتر نیز گفته شـد ،خود میتواند دلیل دیگری بر
شیعه بودن ممدوح باشد:
نکـه دبیرسـیاقی نیـز در چـاپ خـود از دیـوان منوچهـری (ر .ک بـه :منوچهـری ،1390 ،ص  )239متذکـر شـدهاندّ ،اولینبـار
 .24آنچنا 
کازیمیرسکی مصحح دیوان منوچهری چاپ پاریس به این نکته اشاره کرده است.
اشـتباه
 .25ملکالشـعرای بهـار نیـز در کنـار ایـن بیـت در حاشـیۀ یـک دسـتنویس (مجموعـۀ شـمارۀ  2674/2کتابخانـۀ مجلـس) به
ِ
شـاعر اشـاره کـرده و نوشـته اسـت؛ «ظ قائـم در قفـس .چـه مهدیـه نام شهریسـت در افریقا و قائـم بود که ابوز ید خصم خـود را در قفس
کرد .م .بهار » ،اما چنانکه توضیح داده شـد ،ایشـان نیز در نام این خلیفۀ فاطمی دچار اشـتباه شـدهاند؛ ز یرا هر چند قائم بامر اهلل،
خلیفۀ فاطمیان سـالها با ابویزید جنگید ،این پسـر او منصور بود که سـرانجام در سـال  336ق بر ابویزید غلبه یافت و دسـتور به
قتلش داد( .ر .ک به :ابن خلکان1900 ،م ،ج  ،1ص 235؛ ابن اثیر 1965 ،م ،ج  ،8ص)441

هــــــلاــقــم

یناغماد یرهچونم رعش رد ،سموق مکاح ،رایتخب برحوبا
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کالفاظ تو ماند همــــــــی بالفاظهای بادیه
(همان ،ص )101

ایـن نکتـه را نیـز بایـد در نظـر داشـت کـه محـل حکومـت بوحـرب بختیـار و زادگاه منوچهـری ،دامغـان از
مناطقی بوده که فرقههای گوناگون شیعی در آن بهراحتی به تبلیغ عقاید و باورهای خود میپرداختند،
امـا عجیـب آن اسـت کـه بختیـار در همیـن شـعر «مولـی امیرالمؤمنیـن» خوانـده شـده اسـت .بـا توجـه بـه
سـال آغاز حكومت بختیار (417ق) وی در دورۀ خالفت بیسـتوپنجمین خلیفۀ عباسـی ،القادر باهلل
ً
(خالفـت از  381تـا 422ق) در کومـش حکومـت میکـرده و احتمـاال بخشـی دیگـر از حکومـت او باید در
سـالهای آغاز یـن دورۀ خالفـت القائـم بأمـر اهلل ،خلیفـۀ بعـدی (خالفـت ۴۲۲ :تـا ۴۶۷ق) بوده باشـد .هر
شـیعی آلبویه با شـیعیان به مدارا رفتار میکردند،
چند بعضی از خلفای عباسـی تحت نفوذ حکومت
ِ

اما هر دوی این خلفا نسـبت به ایشـان بهویژه فاطمیان ،رفتاری سـختگیرانه داشـتهاند و در رد عقاید
آنـان میکوشـیدهاند( .ر .ک بـه :ابـن تغـری بـردی 26،ج  ،4ص 230-229؛ نیز ر .ک به :باسـورت ،1395 ،ج
 ،1ص 27)151آنچنانکه محمود ،سـلطان غزنوی برای بهدسـتآوردن اعتماد و تأیید القادر باهلل ،دسـتور
بـه کشـتن تاهرتـی رسـول فاطمیـان کـه از مصـر بـه خراسـان آمـده بـود ،داد (ر .ک بـه :گردیـزی ،1363 ،ص
 )394-393و «قرمطیـان» و «باطنیمذهبـان» را در حملـه بـه مولتـان و نیـز ری قتلعـام کـرد( 28ر .ک بـه:
همان ،ص  391و  )418و مسـعود غزنوی برای حذف حسـنک وزیر  ،وی را به اتهام قرمطیگری و گرفتن
ً
خلعت از فاطمیان مصر به مرگ محکوم کرد( ،ر .ک به :بیهقی ،1375 ،ص  )233-224اما احتماال این
شدت سختگیری در ممالکی رخ میداده که حاکمان آن ممالک ،تمام و کمال در خدمت رأی و نظر
و تصمیم خلیفۀ عباسـی و در پی کسـب تأیید او بودهاند و در دیگر مناطق (همچون قومس) قدرت و
یشـده و حاکمی چون بوحرب بختیار میتوانسـته هم افتخار داشـتن
نفوذ و سـلطۀ خلیفه کمرنگتر م 
عنوان «مولی امیرالمؤمنین» را به دست بیاورد و هم شاعر مداحش در ستایشش و برای خوشایندش از
فاطمیان با لحنی مثبت سخن بگوید.
بـا ایـن توضیحـات شـاید ا گـر بیـت ز یـر از منوچهـری (از یـک قصیـدۀ دیگـر ) را هـم اشـارهای بدانیـم بـه
مذهب بختیار  ،چندان بیراه نرفته باشیم:
ً
ّ
العباسـى محضرا فی معنى الخلفاء المصریین والقدح فی أنسـابهم وعقائدهم،
[ .26حوادث سـنة  ]:402فیها  ...كتب الخلیفة القادر
وقرئـت النسـخ ببغـداد ،وأخـذت فیهـا خطـوط القضـاة واألئمـة واألشـراف بمـا عندهم من العلـم بمعرفة نسـب الدیصانیة؛ قالـوا« :وهم
منسـوبون الـى دیصـان بـن سـعید الخ ّرمـى  .»...وكتب خلق كثیر فی المحضر المذكور  ،منهم الشـریف الرضـى والمرتضى أخوه ،وابن
األزرق الموسوى.
 .27القائـم بأمـر اهلل در 424ق رسـولی بـه ری بـه نـزد سـلطان مسـعود غزنـوی فرسـتاد و دسـتور داد ...« :زنادقـه و قرامطـه را بایـد انداخت و
ّ
سنت پدر  ،یمینالدوله و الدین [محمود غزنوی] درین باب نگاه داشت»( .بیهقی ،1375 ،ص )473
 .28ف ّرخـی ( ،1378ص  )91شـاعر مـداح در بـار غزنـوی در رثـای محمـود غزنـوی گفتـه اسـت« :آه و دردا کـه کنـون قرمطیان شـاد شـوند/
ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار ».
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ّ
عالم به ســــــــان خلد مخلــــــــد کند همی
(همان ،ص )137

گو یـی منوچهـری در ایـن بیـت در صـدد آن اسـت کـه ممـدوح را از اتهامـی مربـوط بـه اعتقـادات او
(شـیعیگری؟) مب ّـرا کنـد و شـاید ایـن قصیـده را در زمانـی سـروده کـه دیگـر گرویـدن بـه فاطمیـان جرمـی
نابخشودنی به شمار میآمده است.

نتیجهگیری
بختیـار محمـد کـه بنـا بـر بعضـی قرائـن شـاید از مردمـان شـمال ایـران بـوده ،در آغـاز همچـون پـدرش
ـاری طبرسـتان در دامغـان بـوده و کمـی بعـد خـود بـه امیـری رسـیده و
دستنشـانده و حاجـب امیـر ز ی ِ

لقـب امیراالمرایـی یافتـه و شـاید ایـن را مدیـون نبردهایی بوده که در راسـتای اهداف شـاهان و سلاطین
قدرتمندتـر و علیـه دشـمنان آنـان انجـام داده اسـت؛ ز یـرا منوچهـری بارهـا از دالوری او سـخن گفتـه و به
نبردهای بسیار او اشاره کرده و امیدواری داده که میر او را برکشد و به او تاجوتخت بدهد .او جنگاوری
بوده که افزون بر هنر رزمآوری ،تازی میدانسته و در ادب عربی تا آن اندازه مهارت داشته که به یکی از
ّ
برجستهترین ادبای تاز ینویس (صاحب بن عباد) همانند میشده است .بنا بر اشعار شاعرِ مداحش
منوچهـری دامغانـی ،او بـه احتمـال ز یـاد بـر مذهـب تش ّـیع بـوده و گرایـش بـه فاطمیـان نیـز داشـته اسـت؛
ً
اعتقادی» ممدوح ،ظاهرا در پی
گرایشـی که همین شـاعر در شـعری دیگر به منظور نشـاندادن «درسـت
ِ
پنهانکردن آن بوده است .بنا بر آنچه از اشعار منوچهری در مدح این ممدوح درمییابیم ،والیت قومس
در دورۀ بختیـار و پـدرش همـواره تحـت سـلطۀ حکومـت قدرتمندتـری بـوده اسـت .حاکمان ایـن منطقه
زمانـی دستنشـانده و ز یـر سـلطۀ زیار یـان بودهانـد ،مدتـی بـه آلبویـه گرایـش داشـتهاند و روزگاری نیـز از
متحدان و زیردستان غزنویان بودهاند.
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