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76[. وی در اصطخر فارس متولد شد ]زامباور، 1356: 326[. 
احتمال قوی صاحب  »بن  عبدالحسین زرین کوب می نویسد: 
نشو  اصفهان  و  طالقان  در  اما  شد،  متولد  فارس  اصطخر  در 
خویش  منشأ  و  موطن  هم چون  اصفهان  به  و  یافت  نما  و 
می نگریست« ]زرین کوب، 1368: 465[. برخی نیز محل تولد 
صاحب را طالقان از توابع اصفهان دانسته اند ]مشکوه، 1358: 

.]872
صاحب فرزند عباد وزیر رکن الدوله، در محضر ابن عمید 
دیوان  در  و  بود  عالقه مند  صاحب  به  ابن عمید  یافت.  تربیت 
فراهم می ساخت،  را  او  ارتقای  وزارت خود، همواره وسایل 
که  مؤید الدوله،  وزارت  به  را  او  360هـ .ق  سال  در  این که  تا 
در عهد پدرش رکن الدوله، امارت اصفهان را بر عهده داشت، 
درگذشت،   365 سال  در  رکن الدوله  همین که  اما  برگزید. 
مؤید الدوله  طرف  به  ابن عمید(  )پسر  ذوالکفایتین  ابوالفتح 
شتافت و صاحب را از وزارت مؤید الدوله برکنار کرد. طولی 
نکشید که صاحب بر او پیروز شد و دوباره به وزارت رسید 

محمد رویگر*

صاحب بن عّباد
اشاره

ــا  ب ــان  هم زم )321ـ448ق(  ــه  آل بوی ــت  حکوم دوران 
ــی، فرهنگی  ــی همه جانبه ی علم ــان ترین عصر دگرگون درخش
ــارم هجری  ــده ی چه ــالم س ــی در تاریخ ایران و اس و اجتماع
ــت. آل بویه به ادب و فرهنگ و تمدن اسالمی خدمت شایان  اس
ــطح دانش و  ــی از امتیازات این دوره، باال رفتن س ــد. یک نمودن
فرهنگ بود که خود و وزرای ایشان، تأثیر بسزایی در این زمینه 
ــمندان بود که بسیاری  ــتند. دربار امیران بویه، پناهگاه دانش داش
ــیدند. ابوالفضل محمدبن حسین  از آنان به مقام وزارت نیز رس
ــر رکن الدوله، صاحب  ابوالقاس��م  ــه ابن عمید، وزی ــروف ب مع
اس��ماعیل بن عباد، وزیر مؤید الدوله و فخر الدوله، ابوعلی سینا 
ــتند. در این  ــمس الدوله ی دیلمی، از جمله ی آن ها هس ــر ش وزی

ــرح احوال صاحب بن عباد می پردازیم. مقاله، به ش

وزارت
عبّاد،  صاحب بن  به  معروف  عباد،  اسماعیل بن  ابوالقاسم 
 :1351 ]ابن اثیر،  گشود  جهان  به  دیده  هـ.ق   326 سال  در 
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لیاقت  سبب  به   .]234  :1329 ]عزام، 
رونقی  مؤیدالدوله  مملکت  صاحب، 
 :1364 ]عقیلی،  یافت  تمام تر  هرچه 

.]198
اسماعیل بن  شدن  ملقب  علت 
با  وی  »مصاحبت«  صاحب،  به  عباد 
صاحِب  را  او  و  بود،  ابوالفضل بن عمید 
ابن عمید(  هم نشین  )یعنی  ابن عمید 
گفتند و چون به وزارت رسید، این لقب 
»التاجی«  اما صابی در کتاب  ماند.  او  بر 
می نویسد: صاحب را از آن جهت به این 
هم نشین  کودکی  از  که  خواندند  لقب 

نامید.  را صاحب  مؤیدالدوله وی  و  بود  دیلمی  مؤیدالدوله ی 
در  که  لیاقتی  سبب  به  مؤیدالدوله  را  الکفاه«  »کافی  لقب  اما 
روزگار کتابت از وی مشاهده کرد، به او اعطا کرد ]حقیقت، 
خدمت  به  عباد  صاحب بن  370هـ.ق  سال  در   .]127  :1374
استقبال  به  عضدالدوله  آمد.  همدان  نزدیک  در  عضدالدوله 
و  بزرگان  به  و  نکرد  کوتاهی  او  بزرگداشت  در  و  آمد  وی 
گذارند.  بسیار  احترام  را  صاحب  تا  نمود  توصیه  خود  یاران 
صاحب  که  بود  این  احترام  همه  این  از  عضدالدوله  هدف 
مؤیدالدوله  بزرگداشت  او  دیگر  هدف  بگیرد.  انس  آن جا  به 
مؤیدالدوله  طرف  از  نامه هایی  که  نگذشت  دیری  اما  بود. 
برای عضدالدوله ارسال شد. مؤیدالدوله طوالنی شدن اقامِت 

صاحب بن عباد را متذکر شده و نوشته 
امور  صاحب،  رفتن  از  پس  که  بود 
از  پس  است.  شده  پریشان  مملکتش 
و  زیبا  خلعت های  عضدالدوله  مدتی، 
اقطاع های بزرگ و باارزش به صاحب 
نزد  بسیار  هدایای  با  را  او  و  بخشید 
مؤیدالدوله فرستاد ]ابن جوزی، 1359: 

هـ.ق: 103[.
373هـ.ق  سال  در  مؤیدالدوله 
مملکت  صاحب بن عباد  و  درگذشت 
فخرالدوله  این که  تا  کرد  اداره  را 
را  امارت  و  آمد  ری  به  خراسان  از 
 :1339 ]مستوفی،  گرفت  دست  به 
صاحب  وزارت  مدت  417ـ416[. 
مؤیدالدوله  مستقل  حکومت  زمان  در 

هفت سال بود ]مشکوه، 1358: 888[.
به  فخرالدوله  مؤیدالدوله،  درگذشت  از  بعد 
امارت رسید و صاحب بن عباد را در وزارت ابقا 
خدمت  از  را  او  نمود  درخواست  صاحب  کرد. 
الیق تر  را  کسی  که  فخرالدوله  ولی  دارد،  معاف 
گفت:  و  کرد  رد  را  او  تقاضای  نمی دید،  او  از 
هم چنان که سلطنت حق موروث ماست، وزارت 
حق  باید  هرکس  و  شماست  موروث  حق  نیز 

خود را محفوظ دارد ]مهرین، 1358: 24[.
صاحب در سال 377)ق( به طبرستان لشکر 
داد  سروسامان  را  سرزمین  این  امور  و  کشید 
 .]173  :1351 ابن اثیر،  119؛   :1317 ]خواندمیر، 
چنان  سپاه،  تدبیر  و  جنگی  امور  و  لشکرکشی  مقام  در  او 
تعجب  باعث  که  می داد  نشان  خود  از  کاردانی  و  مهارت 
شکست  جنگی  در  که  افتاد  اتفاق  کمتر  می گردید؛  همگان 
بخورد ]فقیهی، 1365: 287[. وی همیشه افراد مستعد، الیق و 
کاردان را تشویق و کارهای مهم دیوانی را به آن ها می سپرد. 
افراد  و  آبادی کشور، آسودگی رعیت  نیز  داخلی  در سیاست 
لشکر را مدنظر داشت و در نتیجه ی اقدامات وی، شهرها آباد 
و راه ها امن و تجارت رونق یافت و مردم مرفه شدند ]مهرین، 
فخرالدوله  پاداشاهی  صاحب،  مرگ  از  قبل  تا   .]26  :1358
صاحب بن عباد   .]417  :1339 ]مستوفی،  داشت  تمام  رونقی 
جاسوسان  و  خبرگزاران  از  که  دقیقی  و  منظم  تشکیالت  با 
کشور  سراسر  از  بود،  آورده  به وجود 
را  الزم  اطالعات  وقت  اسرع  در 
 :1356 ]انصافپور،  می کرد  دریافت 
184[. در سیاست خارجی نیز با دقت 
و هوشیاری، حرکات و رفتار حاکمان 
زیرنظر  را  آنان  کارگزاران  و  اطراف 
بود  گمارده  را  جاسوسانی  و  داشت 
او  برای  مرتباً   را  ممالک  آن  اخبار  که 
ج15:   ،1351 ]ابن اثیر،  می فرستادند 

.]226
می نویسد:  مستوفی  حمداله  
به  قابوس  و  فخرالدوله  »زمانی که 
منصور  نوح بن  از  و  رفتند  خراسان 
صاحب بن  خواستند،  کمک  سامانی 
جاسوس  مؤیدالدوله،  وزیر  عباد 

صاحب بن عّباد

عب��اد  فرزن��د  صاح��ب 
وزی��ر رکن الدوله، در محضر 
یاف��ت.  تربی��ت  ابن عمی��د 
ابن عمید به صاحب عالقه مند 
بود و در دیوان وزارت خود، 
همواره وس��ایل ارتقای او را 

فراهم می س��اخت
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صاحب  علوم  تمام  در  »صاحب بن عباد  است:  آمده  آثارالوزرا 
کمال بود و در ایام وزارت خود با وجود کثرتِ اشتغال، اغلب 
ساخت  تصانیف  علوم  تمام  در  و  می کرد  تدریس  اوقات 
 .]197  :1364 ]عقیلی،  بود«  باخبر  دنیایی  امور  تمام  از  و 
صاحب بن عباد کتاب های بسیاری از انواع علوم و اشعار برای 
عباد  6[. صاحب بن   :1361 ]قمی،  اهل علم وقف کرد  طالب 
در  جمله  از  می گذاشت.  احترام  بسیار  را  دانشمندان  و  علما 
سال 380هـ.ق ابوالفضل بدیع الزمان همدانی به اصفهان رفت 
و صاحب، مقدم وی را گرامی داشت. ابوبکر خوارزمی چون 
آمد. صاحب  به خدمت وی  شنید،  را  آوازه ی صاحب بن عباد 
داشت  محترم  و  عزیز  خویش  خدمت  در  و  داد  بار  را  وی 

]پرویز، 1336[.
ابوحیان توحیدی کتابی نوشته در مذمت ابوالفضل بن عمید 
و صاحب بن عباد و نام آن را »اخالق عمیدین و مثالب الوزیرین« 
با  را  ابوالفضل بن العمید  که  است  آن  حقیقت  اما  گذارده. 
ابوالفضل  برعکس  صاحب  نیست.  شباهتی  صاحب بن عباد 
بسیار بخشنده بود. از جمله این که صاحب، هر سال پنجاه هزار 
دینار به بغداد می فرستاد تا بین علما و فقها و سادات و قاریان 
قرآن و شعرا تقسیم کنند. صاحب در شرافت نفس و کرامت، 

کم نظیر بود ]صاحبی نخجوانی، 1357: 245ـ244[.
لغت، شعر و اصول  نحو،  قبیل  از  فنون علوم  صاحب در 
کتاب هایی نگاشت ]همان، 244[. قزوینی رازی در سال 560 
هـ.ق می نویسد: »توقیعات و خطوط و 
رسوم صاحب، هنوز متقدای اصحاب 
 :1358 رازی،  ]قزوینی  است«  دولت 

.]217
می نویسد:  نیز  خلدون  ابن 
دستی  کتابت  در  عباد  »صاحب بن 
و  مشهور  رسائلش  و  داشت  توانا 
 ،1366 ]ابن خلدون،  است«  مدون 
صاحب بن عباد  آثار  از   .]673 ج3: 

عبارت است از:
1. دیوان رسائل

فی الرسائل الکافی   .2
الزیدیه  .3

4. االعیاد و فضائل النیروز
و  فضائل  بیان  در  االمامه،   .5
تثبیت  و  علی بن ابی طالب)ع(  برتری 

رفت.  صاحب  حضور  به  بازگشت  از  پس  جاسوس  فرستاد. 
پیران  گفت  لشکرند؟  آن  در  پیر  چند  پرسید  او  از  صاحب 
رایزن  پیران  از  فیل اند. صاحب گفت، من  اما چندین  نیستند. 
 :1339 ]مستوفی،  ندارم«  خوف  تیغ زن  فیالن  از  و  می ترسم 
دو  »صاحب بن عباد  است:  آمده  آثارالوزرا  در  هم چنین   .]414
روز به دربار نرفت. فخرالدوله فکر کرد وی از چیزی رنجیده 
است. یکی از خواص را نزد صاحب فرستاد و علت را جویا 
که  امیدوارم  است.  علتی  را  بنده  تأخیر  گفت:  صاحب  شد. 
آمد  دربار  به  روز سوم صاحب  آیم.  دربار  به  و  مرتفع گردد 
کرد  جاسوسی  ماوراءالنهر  از  ما  ُمنهِی  گفت:  فخرالدوله  به  و 
اما  گفت،  محرمانه  سخنی  خویش  حاجب  با  بخارا  حاکم  که 
نفهمید که سخن چه بود. بنده آزرده  خاطر شدم که چرا باید 
منهی ما از آن سخن آگاه نباشد. دیشب نامه ی دیگر رسید و 
]عقیلی،  بنده شادمان شدم«  بود،  معلوم شد که آن سخن چه 
 :1371 عنصرالمعالی،  224؛   :1357 نخجوانی،  119؛   :1364

.]220

کتابت )علم و دانش(
مانند  نامش  که  نبود  هیچ کس  دیلمیان،  وزرای  میان  در 
صاحب بن عباد با علم و دانش مترادف باشد. به قول ابن جوزی، 
ثعالبی،  قول  به  و  بود  آل بویه  وزرای  واالترین  از  صاحب 
افتخار  تاریخ  و  عزت  مظهر  و  بود  زمین  خاور  صدر  وی 

داد  و سرچشمه ی  زمان  فروزان  ماه  و 
ستایش  هرگونه  سزاوار  و  احسان  و 
و  منزلت  هر  شایسته ی  و  احترام  و 
مقام بود. اگر از برکت وجودش نبود، 
عصر  آن  دانش  و  فضل  بازار  هرگز 
به  نمی یافت.  رواج  و  رونق  این همه 
قول ثعالبی، تعداد شعرا و دانشمندانی 
که در عصر صاحب پرورش یافتند، از 
دوره ی هارون الرشید، خلیفه ی عباسی، 
237ـ236[.   :1329 ]عزام،  بود  بیشتر 
فضیلت  و  علم  در  صاحب بن عباد 
روزگار  یگانه ی  فطانت  و  فهم  و 
473؛  ج3:   ،1366 ]ابن خلدون،  بود 
خواندمیر،  118؛   :1372 خواندمیر، 
ج15:   ،1351 اثیر،  ابن  118؛   :1317
225؛ میرخواند، 1339، ج4: 16[. در 
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توصیف  ضمن  عباد  صاحب بن   .]673
اصفهانی  ابوالفرج  »االغانی«  کتاب  از 
می نویسد: »در کتاب خانه ام یکصد و هفده 
آن گاه  لیکن  دارم،  نفیس  کتاب  جلد  هزار 
از  آوردم،  به دست  را  االغانی  کتاب  که 

بازماندم.« دیگر  کتاب های  خواندن 
که  می کند  یاد  نامه ای  از  ابن خّلکان 
صاحب بن  برای  سامانی  نوح بن منصور 
به  وزارت خود  برای  را  او  و  فرستاد  عباد 
ترک  به  که  عباد  صاحب بن  خواند.  بخارا 
می کند  عذرخواهی  نداشت،  عالقه ای  ری 
زندگی  نمی توانم  کتاب  بدون  »من  می نویسد:  نامه ای  طی  و 
باشم.  داشته  همراه  هستم  هرجا  را  کتاب خانه ام  باید  و  کنم 
شتر  چهارصد  حداقل  کتاب هایم،  حمل  برای  حالی که  در 
این  برای  نیست.«  این مقدار شتر در دست رس  الزم است و 
که  بودند  داده  ترتیب  جامعی  فهرست  عظیم،  کتاب خانه ی 
شامل ده جلد می شده است ]همایونفرخ، 1347، ج2: 9-10[. 
صاحب بن عباد،  کتاب خانه ی  کتاب های  تعداد  معجم االدبا،  در 

206000 جلد ذکر شده است ]الهامی، 1379: 27[.
از منضم  عباد پس  نفیس صاحب بن  معتبر و  کتاب خانه ی 
شهرتی  و  عظمت  چنان  ذوالکفایتین،  کتاب خانه ی  با  شدن 
را  کتاب خانه  این  صاحب،  شد.  عالم گیر  آن  نام  که  یافت 
ری  کتاب خانه ی  نام  به  و  کرد  اعالم  عام(  )وقف  عمومی 
)دارالکتب ری( مشهور شد ]همایونفرخ، 1347، ج2: 9-10[ 
ایران  دانش پژوهان  و  محققان  مراجعه ی  محل  دراز  سالیان  و 
سال  در  ری  به  غزنوی  سلطان  محمود  حمله ی  از  پس  بود. 
این  گران قدر  و  نفیس  کتاب های  از  بسیاری  479هـ.ق، 
 :1318 القصص،  و  ]مجمل التواریخ  شد  سوزانده  کتاب خانه 
در  صاحب بن عباد  باغ  کتاب خانه ی  غارت  وجود  با   .]404
است.  بوده  پابرجا  کتاب خانه  این  معذالک  479هـ.ق،  سال 
می نویسد:  هـ.ق   560 سال  در  رازی  قزوینی  عبدالجلیل 
حرمت  به  وزرا  هنوز  که  العباس  ابی  بن  عباد  »ابوالقاسم بن 
او  روده ی  به  صاحب  کتاب خانه ی  و  مي نویسند  صاحب  او 
رازی  ]قزوینی  است«  فرموده  نصب  ری(  در  محله ی  »روده، 
زمان هجوم  تا  کتاب خانه  این  به نظر می رسد   .]217  :1358  ،

مغول در ری وجود داشته است.
از  راست گفتاری،  و  راستی  تقوی،  در  عباد  صاحب بن 
زاهدان عصر و عابدان ممتاز زمان خویش بود ]قمی، 1361: 

وی همیش��ه افراد مستعد، 
الی��ق و کاردان را تش��ویق و 
کاره��ای مه��م دیوان��ی را به 
سیاس��ت  در  می س��پرد.  آن ها 
کش��ور،  آبادی  نی��ز  داخل��ی 
آسودگی رعیت و افراد لشکر 
را مدنظر داشت و در نتیجه ی 
اقدام��ات وی، ش��هرها آباد و 
راه ه��ا امن و تج��ارت رونق 

یافت و مردم مرفه ش��دند

امامت او
6. الوزرا

المتنبّی 7. الکشف عن مساوی شعر 
صفاته  و  عزوجل  اهلّل  اسماء  مختصر   .8

]ابن ندیم، 1381: 223[.
فرهنگی  عباد  )صاحب بن  محیط   .9
نام  به  جلد  هفت  در  عربی  لغت  در  مفصل 
در  آن  از  قسمتی  اکنون  و  نوشت  محیط 

کتاب خانه ی ملی مصر موجود است.(
نسخه ی  که  فی العروض،  االقناع   .10
خطی آن در کتاب  خانه ی ملی مصر موجود 

است ]عزام، 1329: 237- 236[.
11. طب )رساله ای طبی که به چاپ رسیده است. برخی 
و  قره«  »ابن  به نظر  رساله  این  اگر  که  گفته اند  پزشکان  از 
بیفزایند  آن  بر  که  نداشتند  چیزی  می رسید،  رازی«  »زکریای 

]همان، 237[.
12. روزنامه )در ایام حکومت معزالدوله و وزارت مهّلبی، 
مهلبی  و  نمود  اقامت  مدتی  و  رفت  بغداد  به  عباد  صاحب بن 
وزیر را مالقات کرد و با علمای بغداد مناظره نمود. به مجلس 
ابوسعید سیرافی رفت و با هم مباحثه کردند و کتابی در بغداد 
نوشت و نام آن را روزنامه نهاد و هر بحث ادبی که در بغداد 
اتفاق افتاده بود، در آن نوشت و بعد از بازگشت، آن کتاب را 

فرستاد.( ابوالفضل بن عمید  نزد  تحفه  به 
13. لطیفه )کتابی بود مشتمل بر اسماء انواع طیب که نام 
می نوشتند  آن ها  و  می کرد  امال  بر طالب  و  نهاد  لطیفه  را  آن 

]صاحبی نخجوانی، 1357: 245[.
فصاحت  نظر  از  عباد  صاحب بن  )منشأت  منشأت   .14
است(  عربی  زبان  برجسته ی  آثار  ردیف  در  بالغت  و 
]همایونفرخ، 1347، ج2: 5[. صاحب در فصاحت و بالغت و 

شعر همانندی نداشت ]ابن ندیم، 1381: 223[.

عباد کتاب خانه ی صاحب بن 
داشته  ری  در  عظیمی  کتاب خانه ی  صاحب بن عباد 
آن قدر  کتاب ها  از  »صاحب بن عباد  می نویسد:  اثیر  ابن  است. 
جمع آوری کرده بود که دیگران جمع نیاورده بودند. تا آن جا 
]ابن اثیر،  داشت«  شتر  چهارصد  به  نیاز  آن ها  حمل  برای  که 
1351، ج15: 225؛ خواندمیر، 1372: 118؛ خواندمیر، 1317: 
ج3:   ،1366 ابن خلدون،  160؛  ج4:   ،1339 میرخواند،  121؛ 
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کتب  انتشارات  و  چاپ  سهامی  شرکت  حائری.  هاشمی  علی  ترجمه ی 
ایران. تهران. 1351.

مشکور.  محمدجواد  ترجمه ی  شهریاران.  و  خلفا  نسب نامه ی  زامباور،   .2
.1356 انتشارات کتاب فروشی خیام. 

امیرکبیر.  انتشارات  )ج2(.  ایران  مردم  تاریخ  عبدالحسین.  زرین کوب،   .3
تهران. چاپ اول. 1368.

4. مشکوه، احمد. تاریخ تشیع در ایران. بی جا. 1358.
5. عزام، عبدالوهاب و ضیف، شوقی. اسمعیل بن عباد. ترجمه ی )ح.الف(. 

مجله ی دانش. سال دوم. شماره ی چهار. 1329.
الدین  میرجالل  آثارالوزراء. تصحیح  عقیلی، سیف الدین حاجی بن نظام.   .6

حسینی اُرموی )محدث(. انتشارات اطالعات. تهران. چاپ دوم. 1364.
7. حقیقت، عبدالرفیع. وزیران ایرانی از بزرگمهر تا امیرکبیر. تهران. چاپ 

اول. 1374.
8. ابن جوزی، ابی الفرج بن عبدالرحمن بن علی. المنتظم فی التاریخ الملوک 
و االمم. ج7. دایره المعارف العثمانیه. حیدرآباد دکن. الطبع االولی. 1359 

هـ.ق.
انتشارات  نوایی.  عبدالحسین  اهتمام  گزیده.  تاریخ  حمداهلل.  مستوفی،   .9

.1339 تهران.  امیرکبیر. 
تهران. سال سی ام.  عباد. مجله ی هوخت.  10. مهرین، مهرداد. صاحب بن 

شماره ی داوزده. اسفند 1358.
میرهاشم محدث. مؤسسه ی خدمات  مآثر الملوک. تصحیح  11. خواندمیر، 

فرهنگی رسا. تهران. چاپ اول. 1372.
در  تجارب الّسلف  عبداهلل.  سنجر  بن  بن  هندوشاه  نخجوانی،  صاحبی   .12
انتشارات  آشتیانی.  اقبال  عباس  تصحیح  ایشان.  وزرای  و  خلفا  تواریخ 

کتاب خانه ی طهوری. تهران. چاپ سوم. 1357.
انقراض  تا  اسالم  وزرای  احوال  شامل  دستورالوزراء،  خواندمیر.   .13

.1317 تهران.  اقبال.  انتشارات کتاب فروشی  تیموریان. 
14. فقیهی، علی اصغر. آل بویه و اوضاع زمان ایشان. انتشارات صبا. بی جا. 

چاپ سوم. 1365.
15. انصافپور، غالمرضا. ساخت دولت در ایران، از اسالم تا یورش مغول. 

انتشارات امیرکبیر. تهران. چاپ اول. 1356.
یوسفی.  غالمحسین  تصحیح  و  اهتمام  قابوس نامه.  عنصرالمعالی.   .16

انتشارات علمی و فرهنگی. تهران. چاپ ششم. 1371.
عبدالمحمد  ترجمه ی  )ج3(.  )العبر(  ابن خلدون  تاریخ  ابن خلدون،   .17
اول.  تهران. چاپ  فرهنگی.  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه ی  تهران،  آیتی. 

.1366
روضه الصفا  تاریخ  خواندشاه.  محمدبن سیدبرهان الدین  میرخواند،   .18

)ج4(. انتشارات کتاب فروشی های مرکزی، خیام و پیروز. تهران. 1339.
حسن بن علی بن  ترجمه ی  قم.  تاریخ  محمدبن حسن.  حسن بن  قمی،   .19
تهرانی.  سیدجالل الدین  تحشیه ی  و  تصحیح  قمی.  عبدالملک  حسن 

انتشارات توس. تهران. 1361.
20. پرویز، عباس. تاریخ دیالمه و غزنویان. بی جا. 1336.

به  معروف  نقض  عبدالجلیل.  ابوالرشید  نصیرالدین  رازی،  قزوینی   .21
تصحیح  الروافص«.  فضائح  »بعض  نقض  فی  النواصب  مثالب  بعض 

میرجالل الدین محدث. انجمن آثار ملی. تهران. 1358.
تجدد.  محمدرضا  ترجمه ی  الفهرست.  اسحق.  محمدبن  ندیم،  ابن   .22

انتشارات اساطیر. بی جا. چاپ اول. 1381.
ایران  شاهنشاهی  کتاب خانه های  و  کتاب  رکن الدین.  همایونفرخ،   .23

)ج2(. انتشارات وزارت فرهنگ و هنر. تهران. 1347.
مکتب  مجله ی  آل بویه.  عصر  در  فرهنگی  شکوفایی  داود.  الهامی،   .24

اسالم. قم. سال چهلم. شماره ی یازده. بهمن 1379.
ملک الشعرای  تصحیح  القصص.  و  مجمل التواریخ  مجهول المؤلف.   .25

بهار. انتشارات کالله ی خاور. تهران. 1318.
26. هنرفر، لطف اهلل. گنجینه ی آثار تاریخی اصفهان. چاپ اول. 1344.

27. کریمان، حسین. ری باستان. دانشگاه شهید بهشتی. 1354.

بین وزرای آل بویه، صاحب بن عباد روی هم رفته 
بیش از دیگران نام و آوازه یافت. تمام طبقات از 
امرا و کاتبان و شعرا تا سربازان عامه، در حق وی 

شرایط تکریم و ادب به جای می آوردند

صاحب  مذهب  درباره ی  محققان  و  مورخان  نظرات   .]4
بعضی  و  امامی  دوازده  شیعه ی  را  او  بعضی  است.  مختلف 
]حقیقت،  خوانده اند  معتزلی  را  وی  عده ای  و  حنفی  سنی 

.]127 :1374

مرگ صاحب
]ابن اثیر،  درگذشت.  ری  در  هـ.ق   385 سال  در  صاحب 
1351، ج15: 225[. تابوت او را بسیار احترام کردند. ترک و 
دیلم چون تابوت وی را دیدند، زمین بوسیدند و گریبان ها را 
دریدند و بر سر و صورت می زدند و گریه می کردند ]صاحبی 
نخجوانی، 1357: 246[. صاحب در دل های مردم محبوب و 
به هر زبانی ممدوح و دارای صفات نیکو )جمیله و حمیده( 
بر  ملک  تدبیر  و  سیاست  امور  در  و   .]6  :1361 ]قمی،  بود 
آل بویه،  وزرای  بین  ]همان، ص4[.  داشت  برتری  مدبری  هر 
آوازه  و  نام  دیگران  از  بیش  رفته  هم  روی  عباد  صاحب بن 
یافت. تمام طبقات از امرا و کاتبان و شعرا تا سربازان عامه، 
حتی  می آوردند.  به جای  ادب  و  تکریم  شرایط  وی  حق  در 
بزرگان دیلم در حضور وی کرنش و زمین بوسی می کردند و 
در رکابش می دویدند. ]زرین کوب، 1368، ج2: 467[. جنازه ی 
]ابن اثیر،  شد  داده  انتقال  اصفهان  به  ری  از  صاحب بن عباد 
دروازه ی  نزدیک  خانه اش  در  را  او  و   ]226 ج15:   ،1351
سال  هزار  به  نزدیک  که  هم  هنوز  سپردند.  خاک  به  طوقچی 
از آن زمان می گذرد، آرامگاه صاحب از زیارتگاه هاي مشهور 
بیش  صاحب   .]37  :1344 ]هنرفر،  می رود.  به شمار  اصفهان 
مدت،  این  از  بود؛  عهده دار  را  وزارت  منصب  هجده سال  از 
یعنی حدود دوازده سال، وزارت  385 هـ.ق  تا   373 از سال 
فخرالدوله را داشت. او در مدت وزارتش آثار و بناهای زیادی 
]عقیلی،  است  آمده  تاریخ ها  در  آن ها  شرح  که  کرد  ایجاد 

1364: 200؛ کریمیان، 1354: 355[.

* دبیر تاریخ، استهبان
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