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 1:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه

 ] [مقدمه

 736(فتح بغداد و استقرار هوالكو در ايران) تا  656بسمه تعالى دوره حكومت ايلخانان مغول در ايران يعنى سالهاى بين 
هاى روشن حيات عقلى ايران است.  دوره] از لحاظ ادبى و فرهنگى يكى از 1(مرگ ابو سعيد بهادر آخرين ايلخان مغول) [

درست است كه در نتيجه حمله خونين مغول و انهدام آثار تمدنى و فرهنگى، سطح علم و معرفت در ايران تنزل كرد و 
رسد و با آنكه  تأليفات اغلب نويسندگان ايرانى دوره مغول و بعد از آن از لحاظ ارزش هرگز بپاى آثار قبل از مغول نمى

  آن بليه عظمى خود معتقد بودند كهمعاصرين 

 ]2هنر اكنون همه در خاك طلب بايد كرد            زانكه اندر دل خاكند همه باهنران [          

زده  ولى مشعل نبوغ خالقه ايرانى، حتى در برابر آن طوفان هولناك خاموش نشد و پس از يك چند كه گوئى نياكان مصيبت
هاى مختلف شعر و ادب و تفسير و رياضيات  زدگى شده بودند بار ديگر در رشته ر بهتما در برابر شدت حادثه دچا

 استعداد خود را

__________________________________________________ 

)] پس از ابو سعيد بهادر كه در جوانى مرد، شاهزادگان متعددى از سالله ايلخانان مغول در ايران هر يك چند -1[
اى زدند. ولى اينان چون مير نوروزى دوران كوتاهى بيشتر بر كار نبودند و آنهم در زير پنجه  ى كردند و سكهصباحى حكومت

طلبى چون امير على و امير شيخ حسن كوچك و امير شيخ حسن بزرگ و بهمين جهت ديگر نميتوان آنان را  امراى جاه
در خراسان بساط حكومتى داشت و آن نيز  753ر است كه تا ارزشى نهاد و تنها از اين ميان طغاتيمور خان نسبة قابل ذك

 بدست خواجه يحيى سربدارى واژگون شد.

 .3)] جهانگشاى جوينى جلد اول ص -2[

 2:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

 اشى از دوران قبل از مغول نيز پيش افتادند.بكار انداختند تا آنجا كه در زمينه بعضى از فنون مثل نق

در زمينه تاريخ نيز اين دوره امتيازى خاص دارد. زيرا چندين كتاب بزرگ و كوچك در موضوع تاريخ خواه بصورت تاريخ 
عمومى جهان خواه بصورت محدود يك يا چند سلسله معين نوشته شده كه خوشبختانه دست تصاريف زمان با همه قدرت 
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] يا منحصر بفرد امروز در دسترس 1نابودى آنها كوتاه ماند، و جمله اين كتب و لو بصورت نسخ كمياب [ از محو و
 ارباب اطالع است و از آن جمله ميتوان بترتيب قدمت زمان تأليف كتب ذيل را نام برد:

بد عاقبت اباقا و سلطان  ] تاليف عالء الدين ابو المظفر عطاملك جوينى برادر وزير معروف ولى2تاريخ جهانگشاى [ -1
 احمد كه سر انجام در زمان ارغون كشته شد.

كتاب خود را تأليف نمود و كتاب وى صرفا مربوط است بحوادث دوران مغول از حمله   658عطاملك در حدود سال 
ى چنگيز تا فتح قالع اسماعيليه بدست هوالكو. ولى بمناسبت مطلب، شرح مفصل و جامعى از سالطين خوارزمشاه

بخصوص از سالطين اخير آن سلسله يعنى سلطان محمد و پسرش جالل الدين خوارزم شاه بدست داده (جلد دوم) و 
همچنين شرح بسيار مفصلى در خصوص اسماعيليه مغرب و ايران (جلد سوم). اما بدبختانه عطاملك، خواه بعلت دلسردى 

گناه خواه بعلت اشتغال فراوان (چون بال فاصله بعد از  مردم بىاز اوضاع پرشور و شر و جنگها و خونريزيهاى زياد و كشتار 
يعنى سال بر افتادن اسماعيليه ايران  655فتح بغداد وى مأمور ترميم خرابيهاى آن شهر گرديد)، رشته مطالب را تا سال 

ايران سكوت اختيار زنده بوده نسبت بشرح وقايع دوران بيست و چند ساله اخير  681بيشتر دنبال نكرده و با آنكه تا 
 ].2نموده است [

__________________________________________________ 

  )] مقصود از جهانگشاى چنگيزخان است-1[

 .W. J. -)] اين كتاب بهمت مرحوم محمد قزوينى، با دقتى در خور كمال اعجاب و تحسين، بخرج اوقاف گيب-2[
EL ivxbbiG  با حواشى  1937و جلد سوم در سال  1916و جلد دوم در  1912چاپ شده و جلد اول آن در

شمسى جلد سوم بوسيله جناب آقاى سيد جالل  1314بسيار ارزنده و نفيس منتشر گرديده است. از آن پس در سال 
 .الدين تهرانى بضميمه گاهنامه و اخيرا نيز بتوسط كالله خاور، بدون حواشى نفيس مرحوم قزوينى تماما تجديد طبع شده

 3:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

نظام التواريخ تاليف قاضى ناصر الدين ابو سعيد عبد اهللا البيضاوى كه يادداشت مانندى است در خصوص طبقات  -2
 -3] 1اى ندارد. [ يچگونه مطلب تازهتأليف شده و بسبب اختصار زياد ه 674مختلف سالطين ايران. اين كتاب در سنه 

جامع التواريخ اثر عظيم و بسيار نفيس و كم نظيرى كه بهمت وزير مشهور خواجه رشيد الدين فضل اهللا وزير غازان و 
اولجايتو تهيه شده است. اين كتاب كه شامل تاريخ عمومى جهان و كليه نكات تاريخى مربوط بدنياى معلوم آن زمان است 
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تاريخ بناكتى كه اصال روضة اولى االلباب فى تواريخ االكابر و االنساب نام  -4] 2تاليف گرديده است [ 710در سال 
دارد و در مقام اختصار آن را بنام مؤلفش، ابو سليمان فخر الدين داود بن ابو الفضل محمد بناكتى، تاريخ بناكتى يا تاريخ 

ف شده هر چند اقتباسى است از جامع التواريخ ولى بعلت تقرب تالي 717فخر بناكتى خوانند. اين كتاب كه در سال 
] تاريخ بناكتى هنوز بصورت نسخه خطى باقى مانده و بسيار 3باشد. [ اى مى بناكتى بدربار مغول شامل نكات بسيار ارزنده

 ].4بجاست كه روزى بزيور طبع آراسته گردد [

تأليف عبد اهللا بن فضل اهللا شيرازى معروف به وصاف الحضرة كه كتاب بسيار نفيس تجزية االمصار و تزجية االعصار   -5
 اختصارا بتاريخ وصاف شهرت يافته است.

 تأليف شده در حقيقت ذيل تاريخ جهانگشاست. زيرا 728اين كتاب پر ارزش كه در 

__________________________________________________ 

  قاى دكتر بهمن كريمى چاپ شدهشمسى بتوسط آ 1313)] اين كتاب در سال -1[

هاى مستشرقين مانند كاترمر و بلوشه و يان و برزين  )] در خصوص جامع التواريخ و مؤلف ارزنده آن عالوه بر مقدمه-2[
بر قسمتهائى از اين كتاب عظيم كه بتوسط آنان چاپ شده رجوع شود به از سعدى تا جامى و تاريخ مغول مرحوم اقبال و 

ريخ اجتماعى دوره مغول بضميمه زندگانى رشيد الدين بقلم خود او تأليف آقاى دكتر امير حسين جهانبگلو و مقدمه كتاب تا
ايست از كليه  منتشر گرديده و آن مجموعه 1338مقدمه كتاب جامع التواريخ كه بهمت آقاى دكتر بهمن كريمى در سال 

 ر.قسمتهاى چاپ شده تاريخ مغول اين كتاب بتوسط مستشرقين مذكو 

و كتاب از سعدى تا جامى و تاريخ مغول مرحوم  79 -80)] رجوع شود بفهرست نسخ فارسى موزه بريطانيا صفحات -3[
  اقبال

 )] نسخه نفيسى ازين كتاب در كتابخانه حاجى حسين آقاى ملك در تهران موجود است.-4[

 4:مقدمه ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ،                         

شروع  656]، در حالى كه تاريخ وصاف از وقايع 1يابد [ خاتمه مى 655چنانكه گفته شد تاريخ جهانگشا بوقايع سال 
مجمع االنساب تأليف محمد بن  -6] 2يعنى اواسط سلطنت آخرين پادشاه مغول، ابو سعيد بهادر. [ 728شده تا سال 

] و تاريخ عمومى است از ابتداى خلقت تا 3است [ 733اريخ تحرير اول آن على بن محمد بن حسين شبانكاره كه سال ت
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ايست تاريخى مبتنى بر وقايع سنوات و مشتمل  شاهنشاه نامه يا چنگيز نامه احمد تبريزى كه منظومه -7] 4زمان تحرير. [
 ].5بيت [ 18000بنام سلطان ابو سعيد در  738بر حوادث تاريخ مغول تا سال 

تاليف شده و نسخ آن بسيار كم است مشتمل بر  763ه تأليف نور الدين بن شمس الدين محمد كه در سال غازان نام -8
 ].6هزار بيت ببحر تقارب [ 10تا  9

]، بنظر نگارنده تاريخ گزيده از چند لحاظ جالب توجه است. نخست اينكه عبارتى بسيار روان و 7اما از ميان اين كتب [
شود. ثانيا  آن از انشاء مطنطن و سنگين كتبى مانند وصاف يا جهانگشاى جوينى ديده نمى دلنشين دارد و بهيچوجه در

 اينكه بنسبت حجم خود محتوى مطالب بسيار پر ارزشى است و بقول مرحوم براون، با اينكه از صد و

__________________________________________________ 

يست در فتح بغداد و آن رساله كه منسوب است بخواجه نصير الدين طوسى در ا )] در بعضى از نسخ جهانگشا رساله-1[
 جزو جلد سوم جهانگشا بهمت مرحوم قزوينى چاپ شده است.

در بمبئى بعمل آمده و اخيرا نيز كتابخانه ابن سينا چاپ افستى از  1269)] ازين كتاب چاپ سنگى نفيسى در سال -2[
 همان طبع بمبئى منتشر نموده است.

)] گويا نسخه اول اين كتاب در غارت خانه خواجه غياث الدين محمد پسر خواجه رشيد الدين فضل اهللا در تبريز از -3[
 22و  21نمره  eciffoaidnIبين رفته و مؤلف بناچار نسخه ديگرى پرداخته است. رجوع شود بكتابخانه اينديا افيس 

  تاليف دكتراته

 83)] فهرست ريو ص -4[

 135ص  201فهرست ريو نمره )] متمم -5[

 127 -126)] از سعدى تا جامى -6[

)] مخصوصا بذكر تاريخ المعجم فى آثار ملوك العجم نپرداختم زيرا اين كتاب كه بدست فضل اهللا الحسينى و بنام -7[
ران تا اتابك نصرة الدين احمد بن يوسف شاه تاليف شده كتابى مصنوع و متكلف است در سر گذشت پادشاهان قديم اي

شود بلكه نظر مؤلف بيشتر بر انشاء بوده است. اين كتاب در  آخر عهد ساسانيان و كمتر فايده تاريخى در آن ديده مى
 تهران چاپ سنگى شده است.
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 5:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

باشد. در حالى كه كتابى  كند، يك دوره از تاريخ عمومى جهان را تا سال تحرير شامل مى ] تجاوز نمى1لمه [هفتاد هزار ك
مانند جامع التواريخ با همه ارزش علمى و ادبى بمناسبت حجم فراوان و تفصيل بسيار هنوز نتوانسته جاى خود را در بر 

نشده باقى مانده و هر كس نيز بطبع آن دست زده تنها قسمتى اهل مطالعه باز كند و هنوز قسمتهائى مفصل از آن چاپ 
 معين را انتخاب نموده است.

شود)   ها ديده نمى بخصوص كه مولف تاريخ گزيده عالوه بر ذكر مشايخ و شعراء معاصر خود (كه غالبا اسامى آنان در تذكره
را نيز تلخيص كرده و با اضافاتى پر اهميت بصورت كتاب مهم و پر ارزش التدوين فى تاريخ قزوين تأليف امام الدين رافعى 

 باب ششم كتاب خود قرار داده است.

  شرح حال مؤلف و خاندانش

آيد، اطالعات ارزنده ديگرى در دست نيست. وى خود در   در خصوص وى و خاندان وى، جز آنچه از آثار خود او بر مى
آيد كه  خانواده خويش بدست داده است و از آنجا بر مىكتاب گزيده شرح نسبة دقيق و روشنى در مورد اصل و مبدأ 

باشند و جد اعالى او يا باصطالح خود صاحب تاريخ گزيده،  خاندانش اصال عرب و از تخمه حر بن يزيد رياحى مى
در رأس سپاهى بحكومت قزوين آمده است و پسران او نيز  223چهاردهم پدرش فخر الدوله ابو منصور كوفى در سال 

كه الداعى   251اند. پس از يك دوره حكومت بيست و هشت ساله از طرف خلفا، در سال  ر الدوله لقب داشتههمه فخ
الى الحق حسن بن زيد علوى بر عراق عجم استيال يافت خاندان او از داعى اطاعت نمودند و پس از آنكه موسى بن بوقا، 

اندان مؤلف سى و هشت سال از قبل خلفا حكومت قزوين بفرمان معتز خليفه، داعى را از آن ناحيت بيرون راند باز خ
يافتند و بعد از استيالى سامانيان بر طبرستان و عراق يك چند الياس بن احمد سامانى برادر امير اسماعيل بر اين خطه 

  حكم راند. اما دولتش

__________________________________________________ 

. مسلما در چاپ حاضر تعداد كلمات خيلى بيشتر از نسخه ناقصى است كه مرحوم 116)] از سعدى تا جامى ص -1[
 براون بچاپ عكسى آن اقدام نمود.

 6:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        
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ه ابو على حكومت يافت و بيست و هفت ديرى نپائيد و بار ديگر از طرف خليفه دوازدهم پدر مؤلف گزيده بنام فخر الدول
بر ايران تسلط يافتند، خاندان مستوفى از قبل ايشان صد سال حاكم  321سال حكومت نمود. پس از آنكه ديالمه در 

سلطان محمود غزنوى بر عراق دست انداخت. درين هنگام نهم پدر مولف بنام فخر  420قزوين بودند. تا اينكه در سال 
شايست، سلطان  در گذشت و چون پسرش زين الدين ابو نصر هنوز بسن بلوغ نرسيده بود و امارت را نمى الدوله ابو منصور

محمود نديم خود كاراستى را بحكومت قزوين بر گماشت و زين الدين ابو نصر را لقب و سمت استيفا بخشيد و از آن 
مستوفى خود بدست داده است و جدول انساب  ] طبق اطالعاتى كه1زمان باز خاندان ايشان بمستوفيان منسوب شدند. [

 خاندان وى را بدين ترتيب ميتوان نشان داد:

بقزوين آمد) فخر الدوله ابو على » بامارت لشكر و ايالت« 223حّر بن يزيد رياحى فخر الدوله ابو منصور كوفى (كه در 
 ]2ه.) [ 294(ابتداى حكومتش 

__________________________________________________ 

 811)] كتاب حاضر صفحه -1[

اند كه  )] دوست عزيز آقاى محمد دبير سياقى در مقدمه نزهة القلوب ضمن ترجمه حال مستوفى جدولى بدست داده-2[
 از تاريخ گزيده است و با اين جدول اختالفاتى دارد. 851اى بتاريخ  مبتنى بر نسخه

 7:يخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحهکتابخانه تخصصی تار                         

ه روى داده است) زين  420فخر الدوله ابو منصور (معاصر محمود غزنوى كه گويا مرگش مقارن تسلط محمود بر عراق 
] (اول كس كه مقام و نام مستوفى گرفت) امين الدين نصر سيف الدين يوسف عز الدين سعد امين الدين 1الدين ابى نصر [

ناصر الدين ابو بكر] [ (زين  --] [تاج الدين ابو بكر عز الدين خواجه --اصر سلجوقيان عراق) [زين الدين حمدنصر (مع
نصر اهللا) (خواجه فخر الدين محمد)] گذشته ازين اطالعات و ساير اشارات  --فتح اهللا --حمد اهللا --الدين محمد

ير و پسرش غياث الدين محمد، در خالل مطالب كتاب مؤلف بخدمت خود در دستگاه خواجه رشيد الدين فضل اهللا وز 
 دانيم جد مستوفى اشارات ديگرى نيز بحيات افراد خاندان خويش نموده است و از همين جاست كه ما مى

__________________________________________________ 

ه در نسخ ما و اسمش نيست. ولى از روى نامى ذكر شده ك» حمد«)] در جدول ايشان بعد از زين الدين ابو نصر از -1[
 دهد بايد اين اسم را اصيل و صحيح دانست. حسابى كه مستوفى از اجداد خود بدست مى

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 8:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

]. يا اينكه جد مادرى 1مكنتى فراوان داشته است [مادرى پدر وى شمس الدين ابو الحارث حالوى مدتى والى رى بوده و 
مادر وى هبة اهللا عمر الزادانى بوده و امام رافعى در كتاب تدوين خود، داستان جالب و شگفت آورى از و نقل نموده 

] 3بود. [] و همو در كتاب خويش اشاره به يادداشتهايى نموده كه هبة اهللا زادانى درباره تاريخ قزوين فراهم آورده 2است [
دانيم كه پدر جد وى امين الدين مستوفى در دستگاه سالطين و امراء عراق مكانتى داشته و تمولى فراوان  همچنين مى

هوس «] و استيفاى عراق بدو مفوض بوده است و او عز الدين ابو العز پسر فخر الدين فخر آور را كه 4حاصل نموده [
مملوك اتابك محمد بن ايلدگز در آورده و چون آيتغمش از قبل خوارزمشاه كرده بود بخدمت امير آيتغمش » كار ديوان

]. و اين امين الدين نصر سر انجام از 5حاكم عراق شده عز الدين ابو العزمالى فراوان از نيابت او فراهم آورده است [
ى براى جبران گناهان خود و خدمات ديوانى توبه كرده و بحج رفته و روى بطاعت حق آورده و بفتواى شيخ نور الدين گيل

]. همچنين پدر مؤلف 6رد مظالم ناشى از خدمات دولتى، در هنگامه حمله مغول دست بجهاد زده و كشته شده است [
نيز در پايان عمر از خدمات دولتى كناره گرفته و بارشاد شيخ احمد مدكويه (؟) تائب شده و در طاعت درجه عالى يافته 

 است.

پسر عموى خود خواجه سعد الدين مظفر و خواجه فخر الدين محمد مستوفى نيز نموده است. اين دو اشاراتى راجع بدو 
برادر از دشمنان سر سخت خاندان جوينى بودند. خواجه هارون پسر شمس الدين جوينى خواجه سعد الدين مظفر را در 

روق برادر امير بوقاى معروف بقتل آورد بغداد كشت و فخر الدين مستوفى نيز بقصاص وى خواجه هارون را بدست امير آ
 ه). 685] (7[

اما خواجه فخر الدين كه مستوفى بعلت خويشاوندى او را سخت ستوده است، چنانكه از تاريخ آل سلجوق در آناطولى بر 
  آيد مردى سختگير، و خودخواه و طماع مى
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وريكه بر اثر ظلم فراوان وى، مردم روم (آسياى صغير) در همان چند ماهه حكومت او بجان آمدند و بد منصب بوده بط
] و او همانطور كه صاحب تاريخ گزيده در طى 2] تا بجائى كه سلطان ولد فرزند موالنا جالل الدين او را نفرين كرده [1[

 ير كشته شده است.تاريخ ارغون خان نوشته، بر اثر معارضه با سعد الدوله يهودى وز 

 كند: مستوفى بسه برادر خود نيز اشاره مى

بوده و » نائب ديوان وزارت«و در آخر عمر » مدتى متصدى اشغال خطير«اول زين الدين محمد بن تاج الدين ابو بكر كه 
فاخته كاشى ] دوم امين الدين نصر اهللا كه ممدوح شاعرى بنام 3» [خواجه رشيد الدين بدو اعتقادى نيكو داشته است«

برادرم مرحوم امين الدين «]. مستوفى از و بعنوان 4بوده و آن شاعر كتابى بنام نصايح االوالد در مدح وى پرداخته بود [
 يعنى سال تأليف تاريخ گزيده در گذشته است. 730رساند كه وى قبل از سال  كند و اين مى ياد مى» نصر اهللا

و غزلى از و در » برادرم طال عمره غزليات نيكو دارد«درباره او نوشته است:  ] كه مستوفى5سوم فخر الدين فتح اهللا [
دانيم كه از ابتداى جوانى بر سيره آباء و  ] اما راجع بشخص حمد اهللا مستوفى، تنها مى6جواب او حدى نقل كرده است. [

] و 8الحساب ممالك نوشته [] و چند بار جامع 7يعنى خدمات دولتى اشتغال ورزيده [» بشيوه عمل پيشگى«اجدادى 
داشته و ]» 10تقدير اموال [«] و مدتى نيز در بغداد سمت 9سفرهاى متعدد به تبريز و بغداد و شيراز و اصفهان نموده [

 711بوده است و اين حكومت وى در سال » تومان قزوين و ابهر و زنجان و طارمين«مهمترين مشاغل وى حكومت 
 الى كه سعد الدين آوجى وزير بقتل رسيده و] يعنى همان س11صورت گرفته [
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 744)] ايضا ص -4[

 522)] مرحوم عباس اقبال اسم او را فخر الدين احمد نوشته ص -5[

 744 -745ب حاضر )] متن كتا-6[

  مقدمه 23)] نزهة القلوب چاپ تهران ص -7[

 .27)] ايضا ص -8[

 23)] ايضا ص -9[

 30)] ايضا ص -10[

 تاريخ مغول مرحوم اقبال. 523)] متن كتاب تاريخ گزيده و ص -11[

                         

 10:، مقدمه ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده                         

خواجه رشيد الدين فضل اهللا در كار خويش استقالل تمام يافته و كليه حكام واليات را از هواداران خود انتخاب نموده و 
 ] فرستاده است.1» [بهر ملك امينى مقبول القول«باصطالح صاحب تاريخ گزيده 

صاحب باغ و بستان مفصلى بوده چه در يك طومار تقسيم  آيد كه وى ازين مشاغل ديوانى يا از اموال موروثى خود بنظر مى
...» ذكر مهجات اوديه بقزوين از ابتداء فروردين قديم بر شش دور و فضل آبه باغات «نامه آب باغهاى قزوين بعنوان 

و از ]» 3هشتم جوزا حق صاحب معظم حمد اهللا مستوفى [«] از مولف تاريخ گزيده بدين ترتيب نام برده شده است كه 2[
 همين مختصر هم تمكن مالى او را ميتوان حدس زد و هم احترام و مكانت وى را نزد معاصرين و همشهريان خويش.

يعنى سال تأليف نزهة القلوب  740بدبختانه اين طومار تاريخ ندارد تا بدانيم كه وى تا چه سالى زنده بود زيرا پس از سال 
ذكر  750نيست و اينكه در تاريخ مرحوم عباس اقبال سال فوت وى در حدود ديگر از اين نويسنده پر كار اثرى در دست 

شده مأخذ صريح و روشنى ندارد. ولى با اين حال قبر او هنوز باقى است و به گنبد دراز شهرت دارد. محل قبر در خاور 
ين مقبره كه صورت مزبله دانى  ريسه و مشرق ميدانگاه بين امام زاده على و امينه خاتون است. ا شهر قزوين، در محله پنبه
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اى از مردم ذى عالقه براى حفظ آن ديوارى بدور آن كشيدند و  مورد توجه واقع شد و عده 1310گرفته بود در سال 
نيز از طرف اداره باستان شناسى تعميرات اساسى در آن صورت گرفت و يك  1319مختصر تعميرى نمودند و در سال 

ه ديگرش را دزديده شده بود بموزه باستان شناسى منتقل نمودند و درى تازه بجاى آن نهادند كارى آن كه لنگ لنگه در منبت
]. درين كتيبه سال تاريخ فوت او، بدون ذكر 4اى نصب و شرح حيات مستوفى را بر آن نقش نمودند [ و بر دور گنبد كتيبه

 ه شده است.ذكر شده و ال بد از تاريخ مغول مرحوم اقبال گرفت 750مأخذ، در حدود 
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ر از طرح آن هستم اينست كه در كليه نسخ صحيحه قديم من جمله نسخ ق، ر كه مورد اى كه در اينجا ناگزي اما نكته
آمده نه حمد اهللا. در يك نسخه خوب ازين كتاب كه در حدود » حمد«]. نام مستوفى بصورت 1استفاده اين جانب بود [

پدر وى حمد آمده بدين در كتابخانه اياصوفيه استانبول ضبط است نام وى و  3037قرن دهم نوشته شده و بشماره 
 ترتيب:

بدين صورت حمد  2072حمد بن ابى بكر بن حمد بن نصر مستوفى قزوينى و در نسخه ديگر از همان كتابخانه بشماره 
بن محمد بن ابى بكر بن حمد بن نصر المستوفى كه صرف نظر از اختالف ترتيب نسب، در هر دو نام وى و نام جد وى 

 حمد ضبط شده است.

ايست  اى از كلمه محمد (يا احمد) باشد. مؤيد اين مطلب نكته آيد كه كلمه حمد صورت خاص يا صورت شكسته مىبنظر 
] 2بر لغت غور محمد را اخمذ (نسخه بدل: حمد، احمد) گويند. [«كه در تاريخ طبقات ناصرى آمده بدين عبارت: 

دور نيست كه بقياس اسامى برادران وى نصر اهللا و  تركيب حمد اهللا بهيچوجه مشابه ساير اسامى مردم آن زمان نيست و
 فتح اهللا او را حمد اهللا خوانده باشند.
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] (نه نصر اهللا) و 3و درين جا بايد گفت كه هر چند بقياس اسامى اجداد او برادر وى بايد زين الدين نصر خوانده شود [
و فتح اهللا مأخوذ از كالم الهى است آنجا كه فرموده خوانده اقال تركيب نصر اهللا » فتح«برادر ديگرش هم خود را در شعر 

 1: 110است: ِإذا جاَء َنْصُر اهللا 

__________________________________________________ 

كه مورد استفاده دوست معزز آقاى محمد دبير سياقى بوده (رجوع شود بصفحات   851)] و نسخه مورخ بسال -1[
 مه نزهة القلوب چاپ تهران)بيست و يك تا بيست و سه مقد

. هم اكنون نيز در نواحى غربى ايران تلفظ كلمه محمد با تلفظ مردم تهران مختلف است 416)] طبقات ناصرى ص -2[
بانه را آتش زد، همه رشيد (حمه  1320ها بنابر تلفظ محل اسم ياغى شرير كردستان را كه در اوائل شهريور  چنانكه روزنامه
(بفتح » مد«تند و اسم اصلى او محمد رشيد بود. در ميان عوام تهران نيز كلمه محمد بصورت مخفف نوش حمد رشيد) مى
 شود. اول) تلفظ مى

)] اين رسمى قديم بود كه مردم براى زنده نگهداشتن خاطره پدران و مادران، اسامى آنان را بر فرزندان ذكور و اناث -3[
شود. چند تن از پدران مستوفى امين الدين نصر يا ابو نصر نام  ديده مىگذاشتند و هنوز هم بقاياى اين رسم  خود مى
 اند و بعيد است كه بر اين قياس نام برادر وى نصر اهللا باشد نه نصر. داشته

 12:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

رسيد و ممكن است نساخ كلمه اهللا را اضافه كرده باشند و  هللا چندان اصيل بنظر نمى، ولى تركيب حمد ا1: 110َو اْلَفْتُح 
 اهللا اعلم.

  تأليفات حمد اهللا مستوفى

مستوفى غير از تاريخ گزيده كه اولين اثر اوست، دو تأليف ديگر نيز از خود بر جاى گذاشته است كه مجمال بدانها اشاره 
 رود: مى

  ظفرنامه

فى است در تاريخ از زمان پيغمبر اسالم تا دوره تاليف كتاب يعنى اواخر سلطنت سلطان ابو سعيد خان دومين تأليف مستو 
هزار بيت  50كند. ولى در آن هنگام بيش از  بهادر. در ابتداى تاريخ گزيده، مستوفى بدين تأليف منظوم خود اشاره مى
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و ميتوان گفت كه اين تاريخ وى ذيل شاهنامه فردوسى هزار بيت ديگر بدان افزوده است  25نگفته بود و چند سال بعد 
 است.

مستوفى بيست و پنج هزار بيت ازين اشعار را تخصيص بتاريخ عرب داده و بيست هزار بيت ديگر را بتاريخ سالطين ايران 
 و بقيه يعنى سى هزار بيت را بتاريخ مغول.

بة مفصل و بسيار پر ارزش طول كشيده و چون اشاراتى سال نظم اين كتاب نس 15آيد  چنانكه از مطاوى ظفرنامه بر مى
] اين  1هجرى روى داده باشد. [ 680آيد كه تولد او در حدود  بچهل ساله بودن خود در آغاز نظم كتاب نموده بنظر مى

 كتاب بسيار ارزنده است. زيرا گذشته از آنكه در قسمت سوم آن يعنى تاريخ مغول مطالب بسيار سودمندى آمده، بعلت
نهايت مفيد است. متأسفانه ازين كتاب بيش از يك نسخه  وجود وزن و قافيه از لحاظ ضبط و تلفظ اسامى تاريخى مغولى بى

هجرى  807ورق، در سال  770ضبط شده در  rO -2833وجود ندارد و آن نسخه كه در موزه بريطانيا بشماره 
 استنساخ گرديده است.

  ح قزوين بنقل از تاريخ ادبى مرحوماينك چند بيتى از آن كتاب درباره فت

__________________________________________________ 
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 ]1براون جلد سوم كه بنام از سعدى تا جامى بوسيله جناب آقاى على اصغر حكمت بفارسى ترجمه شده: [

  و زين رو بقزوين سبتاى بجنگ            در آمد بكردار غران پلنگ          

  بدانگه كه شد شهر درياى خون            ده و هفت بودى ز ششصد فزون            

 عبان گذر كرده بد هفت روز            كه پيدا شد آن محنت و درد و سوزز ش            

 در آن وقت بد حاكم آن ديار            مظفر لقب مهترى نامدار            

 بحكم خليفه درين شهره شهر            ز كار حكومت در او بود بهر            
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  ها همچو سنگ ببستند دروازه     چو لشكر درين مرز آمد بجنگ                   

 بر آمد ببارو بسى جنگجو            بسوى مغول كرد در جنگ رو            

  سه روز اندرين كس ندادند راه            چهارم شهر اندر آمد سپاه            

 مغول اندر آمد بقزوين دلير            سر همگنان آوريدند زير            

  هر آن كس كه بود اندر آن شهر پاك            همه كشته افكنده بد در مغاك            

  ز خرد و بزرگ و ز پير و جوان            سر آمد سران را سراسر زمان            

 زن و مرد هر جا بسى كشته شد            همه شهر را بخت برگشته شد            

  بسى خوبرويان ز بيم سپاه            بكردند خود را بخيره تباه            

  ز تخم نبى بيكران دختران            فروزنده چون بر فلك اختران            

  ز بيم بد لشكر رزم خواه            نگون درفكندند خود را بچاه            

 حنيفى نباشد يكى از هزار            همه شافعى مذهبند آن ديار            

 در آن قتل بود از حنيفى شمار            كه بودند كشته ده و دو هزار ...            

و در همين بليه عظيم بود كه چهارم پدر مؤلف امين الدين نصر كه مدتها متصدى مشاغل ديوانى بوده و در آخر عمر تائب 
 ].2بعّز شهادت نائل آمده است [ شده بود، در ضمن جهاد با مغوالن
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 118 -119)] ايضا ص -1[

 .813)] تاريخ گزيده ص -2[

 14:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

  نزهة القلوب

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



جغرافيا و علم هيئت و عجايب عالم. تأليف اين كتاب ده سال پس از تاريخ گزيده و پنج كتاب نفيس و ممتعى است در 
سال پس از نظم ظفرنامه صورت گرفته است. در طى مقدمه نسبة متكلفى، مؤلف خود بعلت و كيفيت تأليف كتاب اشاره  

عجم را از آن زيادت حظى نبود و  اهل«... كرده و نوشته است كه چون قبال كليه كتب مربوط بدين رشته بعربى بوده و 
وصف تكوين كاينات و ايجاد موجودات و خلقت مخلوقات علوى و سفلى و شرح ربع مسكون و كيفيت مواليد ثالثه و  

كمال وجود انسان و وصف صورت و معنى ايشان و ذكر چگونگى ايران و شرح تاريخ عمارات بالد و واليات آن و 
اشكال و اديان سكان هر ديار و مخارج انهار و عيون و آثار و حيثيت بحار و قفار و ] و طبايع و 1محصول ارتفاعات [

جبال و سهال و كيفيت معادن و كميت مسافت و فراسخ طرق و تقرير عجايب و تحقيق غرايب آن بتمام از هيچيك معلوم 
تان درخواست نمودند كه چون بر آمد و از آن نيز بعضى قاصر بود، دوس شد بلكه هر وصفى ازين اوصاف در جائى مى نمى

درين ...» اى رود مجلس انس اصحاب را شمع شود  احوال اكثر ايران واقفى، اگر اين اوصاف بزبان فارسى در مجموعه
] و همچنين فهرستى از 2مقدمه مستوفى بنا بر سيره هميشگى خويش فهرست نسبة دقيقى از منابع و مآخذ تأليف خود [

 ]. فهرست كتاب وى بطور خالصه چنين است:3ست [مواد كتاب بدست داده ا

 در ذكر ترتيب ابداع افالك و نجوم و عناصر و ما يتعلق بذلك من االثار العلوية و السفلية. -مقدمه«

__________________________________________________ 

اى رايج بوده. سعدى فرمايد (گلستان  كلمه)] ارتفاع بمعناى در آمد مملكتى از ماليات وصولى است و در آن روزگار  -1[
باب اول در سيرت پادشاهان حكايت ششم) چون رعيت كم شد و ارتفاع واليت نقصان پذيرفت و خزانه تهى ماند دشمنان 

 از هر طرف روى آوردند.

 122 -220)] رجوع شود بمتن و حواشى كتاب از سعدى تا جامى صفحات -2[

مه چاپ مجددى از قسمت سوم نزهة القلوب كه بسعى ايشان انجام گرفته مقدمه كتاب را )] آقاى دبير سياقى در مقد-3[
 اند. نيز عينا نقل كرده

 15:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

 در ذكر ربع مسكون و شرح طول و عرض و صفت اقاليم و وصف اطراف آن. -ديباچه

 له اول: در ذكر تكوين مواليد ثالثه معادن و نبات و حيوان و آن بر سه مرتبه است.مقا

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



مرتبه اول: معدنيات مرتبه دوم: نباتات مرتبه سوم: حيوانات مقاله دوم در ذكر انسان (در چهار نظر) نظر اول در شرح 
 اعضاى انسان و تفصيل قواى ايشان مشتمل بر سه صفت:

سان از مفردات و مركبات صفت دوم در ذكر قواى انسان صفت سوم در ذكر فوايد اعضاء صفت اول در شرح اعضاى ان
 و جوارح انسان نظر دوم: در ذكر صفات و آثار نفوس نظر سوم: در عشق اولى و طلب مولى كه كمال نفس انسانى است.

 مقاله سوم: در صفت بلدان و بقاع و آن بر چهار قسم است:

يفين قسم دوم: در شرح احوال ايران زمين و آن مشتمل است بر مطلع و مقصدى و قسم اول: در ذكر حرمين شر 
 مخلصى:

مطلع: در شرح تقسيم و طول و عرض و حدود اقاصى و قبله بالد ايران زمين مقصد: در ذكر واليات و بالد ايران و 
و عيون و اشجار و جبال و چگونگى آب و هوا و بنياد عمارات و صفت ساكنان واليات مخلص: در ضبط طرق و انهار 

 معادن خاتمه: در ذكر عجايبى كه در ساير واليات ربع مسكون است در بر و بحر، بيرون از آنچه در ايران زمين است.

 16:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

رشته تحرير در آمده و اين سال مصادف است با اغتشاشات ناشى از ب 740كتاب نزهة القلوب چنانكه ذكر رفت در سال 
]. مؤلف خود بدين 1مرگ ابو سعيد و كر و فر امراء بلند پرواز و استقالل طلب و شاهزادگان ضعيف و بى اراده مغول [

يد بفضل بزرگان ام«حوادث و جريانات ناگوار اشاره كرده و بدين نحو از خطاها و زالت خود در طى كتاب عذر خواسته: 
و ارباب فضائلى كه اين كتاب بنظر مباركشان مشرف خواهد شد آنكه از روى محاسن شمايل بعين الرضا مالحظه فرمايند و 
اگر بر خطا و زللى وقوف يابند .... آن را از پريشانى خاطر بكثرت وقوع حوادث روزگار غدار و تراكم خسارات و زحمات 

شود شمارند نه از قلت بضاعت نگارنده  شاه سعيد انار اهللا برهانه و افاض عليه مغفرته واقع مىبى شمار كه از گاه وفات پاد
ازين كتاب قسمت مربوط بعراق، عراق عرب، آذربايجان، مغان، اران، شروان و گرجستان را مستشرق فرانسوى شفر ...» 

refehcSL  قسمت مربوط بمازندران و قومس و گيالن در پاريس منتشر نمود و  1897در جزو ضمائم سياستنامه بسال
. 1858پطرزبورگ در سال  در سن nelleuQehcinadamدر جلد چهارم كتاب:  nroDرا مستشرق روسى درن 

ه. ق بصورت چاپ سنگى در  1311ولى تمام مطالب كتاب را مرحوم ميرزا محمد شيرازى ملقب بملك الكتاب در سال 
قسمت جغرافيائى يعنى قسمت سوم كتاب را  eمرحوم  1915مغلوطى است. در سال بمبئى منتشر كرد كه متأسفانه نسخه 
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با مقابله با چند نسخه ديگر بصورت بيست و سومين كتاب از نشريات اوقاف گيب منتشر نمود و بال فاصله بترجمه 
  آقاى دوست معزز 1336]. از روى اين متن چاپ اروپاست كه در اسفند سال 2انگليسى آن مبادرت ورزيد [

__________________________________________________ 

 65تاريخ مغول مرحوم عباس اقبال و صفحات  359تا  345)] براى اطالع بر اين حوادث رجوع شود به صفحات -1[
تا  8از ذيل حافظ ابرو بر جامع التواريخ رشيدى و صفحات  165تا  145كتاب از سعدى تا جامى و صفحات   69تا 

 تاريخ عصر حافظ تأليف مرحوم دكتر غنى. 16

)] براى اطالعات بيشتر در اين مورد رجوع شود بمقدمه لسترنج بر چاپ نزهة القلوب و ترجمه اين مقدمه در -2[
 مقدمه چاپ تهران. 13تا  9صفحات 

 17:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

مد دبير سياقى پس از مقابله با چند نسخه ديگر بانتشار طبعى منقح و آراسته از قسمت جغرافياى بالد اين كتاب مح
 ]1اند. [ دست زده

  تاريخ گزيده

رسد. چه خود در برابر ديده اهل فضيلت قرار گرفته  در باب اين كتاب يعنى كتاب حاضر بحث در مقدمه بى فايده بنظر مى
واند بمآخذ آن كه مؤلف خود در مقدمه اشاره كرده. يا بتقسيمات و اسلوب نگارشش توجه نمايد. ت است و هر كس مى

بخصوص كه مرحوم ادوارد براون نظر بعالقه خاصى كه بدين كتاب داشته شرحى بسيار دقيق راجع باين كتاب بدست داده 
رد توجه اهل فضل از متقدمين و فضال بوده است ]. تنها ميتوان بدين نكته اشاره كرد كه تاريخ گزيده همه وقت مو 2است [

و فى المثل قاضى نور اهللا شوشترى مؤلف فاضل مجالس المؤمنين در تهيه كتاب خود بتاريخ گزيده نظر داشته و از آن 
 مطالبى نقل نموده مثال در خصوص انورى و قطعه شعر معروف او:

 اى كاندر بروز و بشب ... كلبه

] اما در 3السير كه تقريبا رجال ادبى قرن مغول را از روى گزيده بتمامها نقل نموده است. [ و يا خوندمير صاحب حبيب
عنايتى تمامى بدين كتاب  آيد اين كتاب چندان مورد توجه ادباى ايران بوده بلكه ميتوان گفت كه بى قرون اخيره بنظر نمى
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هموطنان ما نيز همچنان از وجود اين كتاب غافل نمودند  شده و شايد اگر مستشرقين توجهى بدين تأليف ارزنده نمى
 ماندند. مى

خوشبختانه كتاب نزهة القلوب و تاريخ گزيده مستوفى بعلت سادگى عبارت و تازگى مطالب مورد توجه مستشرقين قرار گرفته 
  و همانطور كه قسمتهائى از نزهة القلوب

__________________________________________________ 

 .nosnehpetSميالدى بتوسط سرهنك دوم استفنسون  1928)] قسمت مربوط بحيوانات اين كتاب نيز در سال -1[
J. loc. tueiL در لندن چاپ شده است  

 107 -117)] از سعدى تا جامى -2[

 )] رجوع شود برجال حبيب السير تهيه نگارنده.-3[

                         

 18:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

 چه بفارسى چه بزبانهاى خارجى ترجمه و منتشر شده، تاريخ گزيده نيز جزئا و كال بدست خارجيان منتشر گرديده است.

ن جلد دهم، باب ششم اي 5در ژورنال آزياتيك سرى  dranyeMedreibraBپيش از همه، مستشرق فرانسوى بنام 
 1857كتاب يعنى قسمتهاى مربوط بقزوين را (بدون فصل اول يعنى احاديث و اخبار) را بفرانسه ترجمه نموده و در سال 

انتشار داده است. اين قسمت چنانكه ذكر شد تلخيصى است از اثر عظيم و ممتع امام الدين رافعى بنام التدوين فى تاريخ 
بيشتر در دنيا نيست و بعلت تفصيل و شايد اشكال از لحاظ ضبط اسامى قزوين و چون ازين كتاب متاسفانه دو نسخه 

 رسد كه بزودى چاپ شود، تلخيص مستوفى ازين كتاب بسيار مغتنم است. بعيد بنظر مى

از فرانسه بدين كتاب توجه نمود و اصل فارسى  enworB. seIuJتقريبا پنجاه سال پس از وى ادوارد براون انگليسى 
 انتشار داد. 1903باب چهارم يعنى تاريخ سالطين اسالمى ايران را در سال و ترجمه فرانسه 

متن فارسى و كامل تاريخ گزيده همچنان بصورت خطى باقى مانده بود تا اينكه در آن سال مرحوم براون  1910اما تا سال 
هجرى است  857ورخ بسال اى نسبة قديمى را در نظر گرفت و از روى آن چاپى عكسى تهيه نمود. اين نسخه كه م نسخه
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از متعلقات مرحوم سلطان عبد العلى ميرزا پسر مرحوم فرهاد ميرزا پسر عباس ميرزاى نايب السلطنه بوده و خط او كه بعضى 
نكات را در حاشيه كتاب توضيح داده هنوز باقى است. ولى بدبختانه اين نسخه بسيار مغلوط است و سقطات فراوان 

 دارد.

اى ازين كتاب را بانگليسى با حواشى  ترجمه خالصه noslociNنيز باتفاق مرحوم نيكلسن  1913ال مرحوم براون در س
  و توضيحات كافى منتشر كرد و با اين خدمت

 19:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

ران در باختر زمين نشان داد گو اينكه در ايران نيز اخيرا كمتر كسى خود ارزش اين كتاب را بعالقمندان فرهنگ و ادب اي
 بدين كتاب نفيس توجه نموده بود.

 مناسبت نيست كه تا كنون دو ذيل بر كتاب گزيده نوشته شده است: توجه بدين نكته بى

حكومت آنان تا هنگامى  ] و آن شامل است بر اصل و تبار خاندان مبارزى و تاريخ 1اول ذيل معروف بذيل محمود كتبى [
 كليه شاهزادگان اين دودمان، در قصبه ماهيار قمشه، بامر تيمور عرضه شمشير گرديدند.  795كه در رجب سال 

اين ذيل در حقيقت تلخيصى است از كتاب نفيس ولى متكلف موالنا معين الدين ابن جالل الدين محمد يزدى معلم شاه 
 اند. ه. ش بطبع رسانده 1326آن را جناب آقاى سعيد نفيسى در سال شجاع بنام مواهب اإللهية كه جلد اول 

و  dda/ 13125. P 22693كتاب محمود كتبى را نيز نگارنده اين سطور، با استفاده از نسخه موزه بريطانيا بعالمت 
با مقابله با ساير تواريخ سلسله مبارزيان مثل تاريخ آل مظفر حافظ ابرو و جامع التواريخ شهاب الدين حسنى، در سال 

 شود. ام. اين ذيل در نسخ خطى گزيده بندرت ديده مى ، بخرج كتابخانه ابن سينا منتشر نموده1334

اند. چون در هيچيك از  سال سوم شماره دهم معرفى فرمودهدوم ذيلى كه اول بار آقاى حسين باستانى را در مجله يادگار 
ام چنين ذيلى وجود نداشته و مؤلف و نويسنده آن نيز معلوم نيست، بنظر بنده  نسخ نسبة فراوان گزيده كه اين جانب ديده

  ] بخصوص كه در يك نظر اجمالى كه چندين سال پيش بدان كتاب2نميتوان بر اصالت آن اطمينان نمود [

__________________________________________________ 

صفحات  1 -2)] در خصوص اين شخص و ضبط صحيح شهرت وى رجوع شود بمجله يادگار سال پنجم شماره -1[
140- 135 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 
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 )] اميدوارم روزى بتوانم اين ذيل را هم كه بهر حال مربوط بتاريخ گزيده معرفى شده است منتشر نمايم.-2[

 20:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، مقدمه ، صفحه                        

 افكندم، آن را از لحاظ سبك نويسندگى و نوع بيان مطالب با آثار صاحب تاريخ گزيده و نزهة القلوب مختلف ديدم.

دانشگاه تهران فروختند) بهر حال طبق معرفى آقاى حسين باستانى راد (كه بعدها اين كتاب و ساير كتب خطى خود را ب
يعنى تاريخ انهزام مجدد طغاتيمور خان دنبال شده و سپس شرح مسافرت حمد  739تا سال  736درين ذيل وقايع سال 

 اهللا مستوفى از ساوه بشيراز و ناكامى او در اين سفر و مالقاتش با سلمان ساوجى شاعر معروف آمده است.

 است. 795حدود سه هزار سطر و شامل وقايع ايران تا سال اين ذيل در صد و سى و چهار صفحه و در 

  كيفيت تصحيح

از دير باز، بدون آنكه در اهميت موضوع كار انديشيده باشم، در صدد طبع مجددى از كتاب تاريخ گزيده بودم و بهمين 
صحيح آن سر گرم از نسخه خطى متعلق بكتابخانه ملى استنساخى نمودم و گاه بگاه خود را بت 1325منظور در سال 

كرد. زيرا اوال نسخ ديگرى در دست نداشتم و ثانيا گرفتارى  نمودم. ولى هيچوقت اين كار از حدود تفنن تجاوز نمى مى
اى از آن خود را در اختيار اين بنده   ادارى مانع از پرداختن بامور تحقيقى بود. تا اينكه مرحوم عباس اقبال آشتيانى نسخه

ر تصحيح پيشرفتى حاصل گرديد. ولى باز سه نسخه (با احتساب نسخه عكسى) را كافى و وافى گذارد و بتدريج در كا
دانستم. در خالل اين مدت دو بار سفر اروپا پيش آمد و چون آرزوى تصحيح كتاب هنوز در  براى حصول بمقصود نمى

لعه كردم و نكات مورد احتياج را دل باقى بود، در استانبول و پاريس نسخ موجود گزيده را بتناسب وقت و وسيله مطا
داد) و براى تصحيح كتاب مورد  يادداشت نمودم (چون مضيقه مادى اجازه عكسبردارى از چنين كتاب مفصلى را نمى

دانم) ولى پيشنهاد  دانستم (هنوز هم نمى استفاده قرار دادم با اين همه يادداشتها و تصحيحات را هنوز شايسته طبع نمى
محترم كتابخانه و بنگاه مطبوعاتى امير كبير و تشويق دوستان موجب شد كه اين كتاب بدين وضع كه  آقاى جعفرى مدير

شود تجديد طبع گردد. در حين چاپ كتاب، جناب آقاى محمود فرخ استاد  اكنون بساحت محترم ارباب فضل هديه مى
  مسلم
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شعر و ادب نسخه نفيسى از تاريخ گزيده در اختيار من بنده نهادند. ولى چون چاپ كتاب بعللى بدرازا كشيد و كتاب مورد 
طلب موجب احتياج ايشان بود نسخه را مسترد داشتم و ايشان نيز پس از رفع احتياج بار ديگر آن را بر گرداندند و اين م

شد كه تنها از آخر تاريخ مغول تا اواسط تاريخ شعرا نتوانم از نسخه ايشان استفاده نمايم. دوست جوانمرد آقاى رمضانى 
اى ببنده مرحمت فرمودند كه اگر چه كتابت آن قدمتى ندارد ولى از لحاظ صحت يكى  صاحب كتابخانه ابن سينا نيز نسخه
نه بدان حد كه شايسته بود بلكه بدان اندازه   -رود. با اين چند نسخه بود كه توانستم مى از بهترين نسخ تاريخ گزيده بشمار

 كتاب را تصحيح كنم.  -داد كه بضاعت مزجاتم اجازه مى

  شرح نسخ

 نسخى كه در تصحيح و مقابله كتاب در اختيار اين جانب بود بدين شرح است:

و اصال  26 18ام. اين نسخه بقطع  را باختصار نسخه ق نام گذارده اى از آن مرحوم عباس اقبال آشتيانى كه آن نسخه -1
رساند كه اگر از اواخر قرن هشتم نباشد  از قديمترين نسخ گزيده است و نوع كاغذ و مركب و طرز تحرير و رسم الخط مى

تا سلطنت كيومرث فاقد مسلما از اوائل قرن نهم است. متاسفانه اين نسخه نواقص بسيار دارد چنانكه از ابتداى كتاب را 
است و از اواسط و انتهاى كتاب نيز سقطات فراوان دارد و گاهى بخطوط مختلف و حتى در بعضى قسمتها بخط ناپخته 

 اند. اى، با غلطهاى فراوان كتاب را باصطالح تكميل كرده و كودكانه

ه بودند و از آن به نسخه ف ياد  نسخه جناب آقاى سيد محمود فرخ مخدوم بزرگوار كه برسم عاريت ببنده سپرد -2
و بخط نستعليقى شيرين و بسيار خوش و كامل است مگر در صفحات اول و  28 17ام. اين نسخه مجدول و بقطع  كرده

رساند كه در حدود قرن دهم و يازدهم نوشته شده و  اند. رسم الخط مى آخر كتاب كه افتاده داشته و بعد آن را تكميل كرده
كه قسمت معروف بذيل محمود كتبى را در تاريخ آل مظفر نيز شامل است. درين جا فريضه وجدانى خود   امتياز آن اينست

 دانم كه از عنايت بزرگوارانه ايشان تشكر كنم. مى
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ايست  اند و آن نسخه ترم كتابخانه ابن سينا كه كريمانه در اختيار اين بنده گذاردهنسخه متعلق به آقاى رمضانى مدير مح -3
آيد كه كاتب يا صاحب اين نسخه آن را با نسخه  با خط روشن و بسيار خوانا و زيباى نستعليق. بنظر مى 39 19بقطع 

ه گويا متعلق بمرحوم حاج مخبر ديگرى مقابله كرده و اغلب در حواشى نسخه بدلهاى مفيدى بدست داده است. اين نسخ
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السلطنه هدايت بوده كه مرحوم عباسقلى سپهر مشير افخم بامانت گرفته و در پشت صفحه اول بدين مطلب تصريح كرده و 
 دو بار مهر نموده است.

 در پايان كتاب تاريخ فراغ از تحرير بدين نحو ثبت گرديده است:

ين يوما من شهر صفر المظفر سنة سبع و تسعين و مأتين بعد االلف من قد فرغت من تسويد هذا الكتاب و قد مضى عشر «
اين نسخه را بنام آقاى رمضانى اختصارا نسخه » الهجرة النبوية عليه آالف الصالة و التحية. كتبه الفقير اسد اهللا المحالتى.

 ام. ر نام نهاده

اختصارى آن در مقابله بصورت نسخه م آمده  ايست منقح و خوش خط و عالمت نسخه كتابخانه ملى طهران كه نسخه -4
شود و اگر خود نيز  است. امتياز يا اختالف اين نسخه با ساير نسخ در قسمتهاى اضافى است كه در ساير نسخ ديده نمى

 الحاقى باشد اغلب بسيار سودمند و دقيق است. در پايان اين نسخه كاتب چنين رقم زده است:

الملك الوهاب على يدى (كذا) العبد الضعيف اللهيف المفتقر الى رحمة اهللا اللطيف الغنى  و قد تم الكتاب بتوفيق اهللا«
عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن بن عثمان بن قاسم السعيدى جعله اهللا بفضله سعيدا و عن الذنوب و الخطايا بعيدا 

را پاك شده و ظاهرا از سياق تحرير و كاغذ بايد كلمه اخي[]» آمين فى اواسط شهر ذى القعدة الحرام سنة تسع و ستين و 
منتشر نموده و آن » فاكسى ميل«اى كه مرحوم ادوارد براون بصورت  نسخه عكسى يعنى نسخه -5] باشد  [ثمانمايه
 كه در صفحه اول آن چنين آمده:  857يعنى » سبع و خمسين و ثمانمايه«ايست بتاريخ  نسخه

ع االكرم افتخار االمراء و الحكام فى عصره المخصوص بعناية الملك السبحان الصمد برسم خزانة االمير االعظم االشج«
 امير مبارز الدين بن عبد الرحمن بن امير پير محمد
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و تاريخ فراغت از كتابت را نيز كاتب در آخر » مسين و ثمانمايهخلد اهللا ايام دولته فى تاريخ شهر شوال سنه سبع و خ
 نسخه بدين عبارت آورده است:

وقع االتمام على يد العبد الضعيف المحتاج الى رحمة اهللا الغنى زين العابدين بن محمد الكاتب الشيرازى عفا اهللا عنهما فى «
ثمانمايه و الحمد لّله اوال و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلى وقت االستواء سادس شهر رمضان المبارك سنة سبع و خمسين و 

ازين گذشته نسخه بسيار مختصرى از تاريخ  » اهللا على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين و الحمد لّله رب العالمين
ار جديد با خط اى است بسي گزيده مورد استفاده من قرار گرفته كه از مرحوم حسين كوهى كرمانى خريده بودم و آن نسخه
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شكسته نستعليق شامل قسمتهاى اول تاريخ گزيده تا شرح صحابه حضرت رسول اكرم. اين نسخه هر چند بسيار جديد و 
رساند كه از  ناقص بود ولى بتصحيح كتاب در همان قسمت محدود بسيار كمك نمود. چه ضبط صحيح اغلب اسامى مى

خه را بياد مرحوم كوهى كه مردى ساده دل و پر شور و با حسن نيت روى نسخه دقيق و منقحى نوشته شده است. اين نس
 ام و نسخه عكسى براون را نسخه ب. بود بعالمت نسخه ك ياد كرده

نمود اما هر جا كه آن نسخه نقصى داشت يا  در تصحيح كتاب بيشتر بنسخه ق نظر داشتم. زيرا از ساير نسخ قديمتر مى
داشتم. با اين حال هرگز نخواستم كه كليه نسخه بدلها را بدست  سخه م را مقدم مىرفت، ن در كتابتش توهم اشتباهى مى

آمد و تنها در مواردى بذكر نسخه بدلها مبادرت نمودم كه  بدهم. چون ازين كار حاصلى جز قطورتر شدن كتاب فراهم نمى
نمود. در مواردى كه مثال  رى مىاى لغوى يا دستو  اختالف فاحش در نسخ بود يا ذكر نسخه بدل كمكى بروشن شدن نكته

مطلبى تنها در يك نسخه آمده بود، آن مطلب را در متن و در بين دو قالب ذكر كرده و اگر الحاقى بنظرم رسيده يادآورى 
ام و اگر مطلبى تنها در دو نسخه آمده بود، ولى باختالف، نسخه قديمتر را متن قرار داده و نسخه جديد را در  نموده

ام در متن  ام اجتهادى كرده باشم. بلكه ضبط هر يك از نسخ را كه صحيحتر يافته ام و بهيچوجه نخواسته كردهحاشيه نقل  
اى بود در حاشيه، مگر در مورد اسامى اشخاص و اماكن كه ضبط ساير نسخ را  ام و ضبط بقيه را اگر متضمن فايده آورده

 ام. نيز بدست داده
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 اعتذار و تشكر

گردد، الزم ميدانم كه مراتب اعتذار خود را  اكنون كه طبع مجدد كتاب تاريخ گزيده بدين صورت هديه اهل فضل و ادب مى
را تصحيح و تنقيح نمايم و بضاعت ام آنطور كه بايد و شايد كتاب  دانم كه نتوانسته بساحت ايشان تقديم دارم. زيرا خود مى
اى فراخور اهل ادب فراهم آورم. ولى چون تنها شور و شوق بخدمت مرا وادار  مزجات من اجازه نداده است كه هديه

بچنين جسارتى نموده است، رجاء واثق دارم كه سروران و مخدومين بزرگوارى كه نسبت بمن هرگز از لطف و عنايت دريغ 
و خطاهاى مرا خواهند بخشود و در همه حال بكمال سر محبت نظر خواهند داشت و نقص گناه را عفو اند سهوها  نورزيده

خواهم ازينكه بمناسبت مسافرتهاى اضطرارى و پى در پى، با همه سعى و  خواهند فرمود. همچنين بار ديگر معذرت مى
ام و از  كه اهم آنها را در غلطنامه يادآور شدهجهدى كه در كار تصحيح داشتم، باز هم اغالط فراوانى در كتاب راه يافت  

 سروران معظم توقع دارم كه قبل از پرداختن بمطالعه كتاب اغالط را اصالح فرمايند.
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در پايان مقال بر ذمه خود فرض ميدانم كه از دوست دانشمند و مهربان خود آقاى غالمرضا تهامى كه با همه مشغله و  
بر من منتى نهاده باشند با دقت فراوانى كه خاص شخص ايشان است اغالط كتاب را گرفتارى ادارى صرفا براى آنكه 

 اند از صميم قلب تشكر نمايم. استخراج كرده و فهرست اعالم و اماكن و كتب آن را فراهم نموده

نمودند و با  همچنين بسيار سپاسگزارم از آقاى جعفرى مدير محترم بنگاه مطبوعاتى امير كبير كه مرا در اين كار تشويق
كنم از آقاى محمود وزيرى كه با صبر و حوصله و دقت فراوان  شكيبائى تمام در طبع كتاب كمك فرمودند و باز تشكر مى

در تصحيح اوراق بمن مساعدت كردند و با روئى گشاده و لبى خندان تا آنجا كه مقدور بود در طبع كتاب تسريع 
 بيشتر عطا فرمايد. نمودند. خداوند بهمه آنان توفيق خدمت مى

  دكتر عبد الحسين نوائى 1339بهشت  اردى 29تهران 
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 ] [مقدمه مؤلف

]] پيش 1انتقال، [اولى [ بسم اهللا الّرحمن الّرحيم سپاس و ستايش پادشاهى را كه ملك او بى زوال است و مملكت او بى
چگونگى ذاتش بيش از دانش ما. ]] 3]] بعد از انتها. ظاهرى، مظهر جميع اشياء، [باطنى [2از ابتداء و [آخرى [

 قديمى كه قدم با وجودش محدث نمايد.

عظيمى كه قلم از شرح وصفش قاصر آيد. عليمى كه بر او هيچ پوشيده نيست، حكيمى كه دانندگى او از كس نپوشيده 
وارند، نيست. موجودى كه مستغنى از جاست، معبودى كه منزه از همتاست. جبارى كه عزيزان جهان بر در جبروتش خ

]]. مقصودى كه دست قدرتش بى علت آلت، [نقش بندى عالم 4رزاقى كه پادشاه و گدا، بر خوان جودش روزى [خوار [
]. احدى كه مقصود 6آلت مقالت، بيك لفظ دو گيتى ساخت [ ]]، مقدرى كه قول قديمش بى5صورت و معنى پرداخت [

اد تقرير صفات كبريائى او مايه وجود عالمين گشت. رافعى  تعريف آالى خداوندى او سبب هستى كونين شد، صمدى كه مر 
علت ستون بر سكون داشت. فعالى   واسطه قائمه بر افراشت، باسطى كه بسيطى بدين وسيعى بى كه گنبدى بدين رفيعى بى

ك در عالم ]] امور مركز سفلى گردانيد، خالقى كه از امتزاج طبايع و افال7كه روشنان سيار و ثوابت علوى را [مدبران [
]] عقل 8خاك، مواليدكان و نبات و حيوان آفريد. مختارى كه بسبب قابليت انس، انسان را از مخلوقات برگزيده [بزيور [

]] مشرف و مكرم گردانيد و ازيشان خالصه موجودات و خواجه كاينات و زبده مكونات، نور حديقه آفرينش، 9و [منطق [
  و رهنماى سبل، مصطفى مجتبى معلى مزكى ابو القاسم محمد عليه من الصلوات نور حدقه بينش، خاتم االنبياء و رسل

__________________________________________________ 

 ] )] ب: [اول-1[

 )] ب: [آخر]-2[

 ] )] ك، ب: [باطنى كه-3[

 )] ك، ب:-4[

 [خوارند]

 ] )] ب [بنگاشت نقش بندى كه عالم صورت و معنى برداشت-5[
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 ] )] م، [مديران-7[

 )] ب: [بنور]-8[

 ] )] ك: [نطق-9[
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التحيات اكملها و اتمها را محبوب خويش گردانيد، تا عالم بدو مشرف و آدم بدو مفتخر گشت و افضلها و اعمها و من 
اى از نفحات [آن  پايان بر او و بر اهل بيت و ياران و اتباع و اشياع او باد: درودى كه نفحه درود فراوان و تحيات بى

 آهوان اهل دين باشد. آن، پيرايه ابكار افكار بىاى از ذكر  هاى آهوان ختن گردد و تحيتى كه شمه ]] سرمايه نافه1[

] ابى بكر بن حمد بن نصر] مستوفى قزوينى اصلح اهللا باله و 2اما بعد چنين گويد مقرر اين كلمات، بنده حقير [حمد بن [
رت [صبى ]، اين بنده را از صو 3احسن اهللا حاله كه چون واجب الوجود تعالى و تقدس، بر مقتضاى و لقد كرمنا بنى آدم [

]] رسانيد و بكرامت محبت اهل علم و اكتساب فضيلت و هنرمندى مشرف گردانيد همگى همت بر 4بسن تميز [
بود و  ]] مى6] از بحر فضايل ايشان [مشغوف [5مالزمت خدمت آن طايفه كه بحقيقت خالصه مكوناتند و بر اغتراف [

اعدت نمود و بنده را بشرف مالزمت بندگى حضرت چين خرمن آن قوم ميساخت، تا سعادت حقيقى مس خود را خوشه
مخدوم سعيد شهيد، خواجه براستى، سلطان سالطين الوزراء، آية اهللا فى الورى، لو ال قضاء مقضيا كاد ان يكون نبيا، المؤيد 

فضل الحق و الدين، عماد االسالم و المسلمين  -]، رشيد7من رب االرض و السماء و ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء [
اهللا، اسكنه اهللا جنانه و افاض عليه مغفرته و رضوانه، مكرم گردانيد و در زمره ديگر بندگان منتظم شد. اكثر اوقات شريفه 

]] به مجالست اهل علم و مباحثت علوم عموما و خصوصا علم 8آن جهان معدلت و دولت و آسمان فضل و [رأفت [
امور گذشتگان و اعتبار از احوال ايشان و تجارب در مهمات و مصالح  تواريخ كه فوايد آن نامحصور است، از تفكر در

ملك و آثار دولت هر طايفه و سبب نكبت هر قومى و تمرن نفس بر مصايب دنيا از قرون ماضيه و امم سالفه و غير ذلك 
لت و ملتثم اهل مما ال يحصى مستغرق يافت و الحق زمان دولتش كارنامه فضل و افضال گشت و آستان رفعتش مقتبل دو 

  علم و كمال شد. اين بنده دولتخواه، نيز در زواياى آن

__________________________________________________ 
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 )] ب: [او]-1[

 )] ب: [حمد اهللا احمد بن ابى بكر] بن نصر، ك [حمد اهللا بن ابى بكر بن حمد بن نصر]-2[

 70آيه  17)] قرآن كريم سوره -3[

 ] سى بمعنى)] ب: [ح-4[

 )] اغترف الماء بيده: اخذ بها (منجد)-5[

 ] )] ب: [مشعوف-6[

 54)] قرآن كريم. سوره مائده آيه -7[

 ] )] ك: [رحمت-8[

 3:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

گشت و بعد از مطالعات و  مراجعه با كتب تواريخ مى شد و اين معنى محرض مطالعه و مجالس و محال مباحث مستفيد مى
 استفادات باستماع فوايد آن، اين فن را طويل الذيل يافتم و در آن وسعتى هر چه تمامتر ديدم با خود گفتم:

] و لهذا افاضل جهان درين علم، مجلدات را از 2] فان وجدت لسانا قائال فقل [1فقد وجدت مكان القول [ذا سعة] [
اند و داد سخنورى داده، هر چند شغل اين بنده، آن فن نبوده و اسالف و اقرباى او  سواد و سواد به بياض رسانيدهبياض ب

گذشت كه اگر فحاوى و مضامين علم تاريخ را، بر شكل  ]] گشته، اما در خاطر مى3به صناعت تحرير و سياقت [موسوم [
ه به حسب ادوار روزگار و تعاقب ليل و نهار، نامتناهى شده، و شيوه منها و من ذلك، محرر گرداند و مفصل آن را ك

مجمال در سلك سياقت منتظم كند، جامع مفردات توجيهات اين فن گردد و وضعى بر اصل باشد كه در هيچ دفعه، 
]] آن را رعايت رود، 4انگشت عيب بر حرف نتوان نهاد و به افهام نزديكتر باشد و چون به واجبى قانون [اشارات [

]] مردم بدان بيشتر گردد، و ليكن شروع در آن موقوف بود، بر خاطر و قاد و ذهن نقاد و رفاهت بال و 5[رغبت [
 فراغت حال.

 شعر

 ء هو الركن وحده            رفاهة بال قلما تتيسر و ال بد من شي          
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 من كان يشكرو تلك لعمر اهللا، حلفة صادق            هى النعمة العظمى ل            

]] كه از اول عهد مصطفى صلى اهللا 6بود [ افتد، درين علم، هوس نظمى [مى و چون احيانا شعرى شكسته بسته، اتفاق مى
]] بيت گفته 8]] منظوم مرتب گرداند و از آن [پنجاه و چند هزار [7عليه و آله و سلم، تا اين زمان مبارك، [تاريخى [

  ه هفتاد و پنج هزار خواهد رسانيد و بالقاب همايون و نام نامى مخدوم]، ب9شد، اگر توفيق رفيق گردد [

__________________________________________________ 

 )] ب: [واسعة]-1[

 )] از قصيده متنبى به مطلع:-2[

  اجاب دمعى و ما الداعى سوى الطلل            دعا فلباه قبل الركب و االبل         

 ).348ص  2الدوله حمدانى (العرف الطيب ج در مدح سيف 

 ] )] م: [مرسوم-3[

 ] )] ك، ب: [اشارت-4[

 ] )] م: [رعايت-5[

 شود] )] ب: [مى-6[

 ] )] ب: [تاريخ-7[

 )] ك: پنجاه و شش هزار-8[

اى   نسخههزار بيت اكنون بنام ظفرنامه در دست است و  75)] مؤلف اين توفيق را يافته و كتاب تاريخ منظوم او در -9[
 گويا منحصر بفرد از آن در لندن.

 4:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

زاده جهانيان الزال قصر عمره عامرا و عمر خصمه قاصرا موشح گرداند اما چون آن منظوم، هنوز از صورت سواد  و مخدوم
، عجالة الوقت را موجزى منثور كه بالحقيقه مجمل اين فن است ترتيب داده، مطرز  ]] نگشته1به كسوت بياض [منتقل [
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گردانيدم به اسم عالى جناب و سده رفيعه حضرت آسمان مرتبت، آفتاب منقبت، وزارت پناه، سلطنت دستگاه [اعنى 
المولى المخدوم االعظم، ]] باالرث و االستحقاق، 3]] جناب و اال مخدوم على االطالق، سلطان صناديد [الوزراء [2[

رافع رايات العلوم و الحكم، ناصب غايات المجد و الكرم، المشرق من جبينه نور الهدى، المرتفع بيمينه اعالم التقى، 
محيى الحق و الحقيقة، ماحى الشرك عن الخليقة، وزير سلطان نشان، سايه رحمت يزدان، مايه امن و امان، حامى بيضه 

 ]] شعر4نام، دستور ملك اخالق، حاوى الفضائل [باالتفاق [اسالم، ماحى كفر و اص

 ]5لو ال بدايع صنع اهللا ما ثبتت            تلك المكارم فى لحم و ال عصب [          

]] غياث الحق و الدين، غوث االسالم و عون المسلمين 6افضل من زار بيت اهللا الحرام و اكمل من قبل الركن [و المقام [
 محمد

  آنكه بر لوح جبينش فر دولت آشكار            چشم اكمه بيند اندر تيره شب بى          

  ]] بيت7[التباس [ 

 ]]8[نظيرش همچنان باشد گه حاشا ابلهى گويد            كه كورى در فالن وادى شبى ديدست عنقا را [          

  بيت

  حكيم و وزير و [همه پيمبر] و شاهعقود سلسله نسبت تو تا آدم            همه           

ابن المولى المخدوم االعظم السعيد الشهيد، سلطان وزراء زمانه، آية اهللا فى علو شأنه، قهرمان الماء و الطين، خالصة 
]] المرسلين، اكمل علماء 9سكان االرضين، ناصح الملوك و السالطين، خواجه رشيد الحق و الدين، [وارث االنبياء [

  و المتأخرين المتقدمين

__________________________________________________ 

 ] )] ك: [منقول-1[

 ] )] م، ك: [اعنى-2[

 ] )] م: [الورى-3[

  )] شعر بسيار معروف و از ابن الرومى است-4[
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 ] )] ب، ك: [و طى المقام-5[

 ] )] م، ب: [اشتباه-6[

 2)] فقط در نسخه -7[

 )] ب: [پيمبر آمد]-8[

 )] ب: [علوم االنبياء].-9[

                         

 5:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 افضل حكماء االولين و اآلخرين، بانى الخيرات، واضع المبرات، فضل اهللا شعر

 ]1با على انبوب [نسب توارث كابرا عن كابر            كالرمح انبو           

]] 2خلد اهللا دولته و ادام اهللا على رؤس العباد بسطته و ال زالت اعالم العلم منشورة ببقائه و اعناق ملوك االرض [خاضعة [
  لفنائه و ما برح النصر و الظفر مقرونين براياته و رأيه و المالئكة تعضده من امامه و ورائه

  ه            كما خدم االيام بالسعد بختهو ال زالت االفالك تخدم دست          

  يساعده االقبال اين توجهت            عزائمه و اليمن يلزم نعته            

  و ابقاه رب العرش بالفضل و العلى            و حياه ما احيا الروض نبته            

خدمت، تجديد عهد عبوديتى كه از زمان صبى الى يومنا تا بر روى روزگار چون صيت معدلتش مخلد ماند و اين بنده بدين 
 هذا با آن دودمان بزرگى و خاندان عظمت و جالل كه تا دامن قيامت متصل باد، داشته است، كند.

  لى حرمة الضيف و الجار القديم و من            اتاكم و كهول الحى اطفال         

  فكيف ارحل عنكم و هى اسمال        اتيتكم و جالبيب الصبى قشب                

 هر چند اهداى اين بضاعت مزجات بدين جناب جنت مآب مبنى است بر:
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  اهدى كمستبضع تمرا الى هجر            و حامل الوشى ابرادا الى اليمن         

قايق فكرش افاضل زمان را  ايست و هر دقيقه از د زيرا هر نتيجه از نتايج قلم اين خداوند جهان، دبيران جهان را نامه
  اى بيت كارنامه

 ]3جواهرى كه بيفتد ز رشحه قلمش            برند دست بدست از براى گردن حور [          

 شعر

 ]4اذا قال فالدر الثمين منظم            و ان خط فالوشى البديع مسهم [          

 ليكن، اعتماد بر كمال كرم آن حضرت ميگويم:

__________________________________________________ 

  ، در مدح ابو الفضل نوبختى177كابرا ... ديوان بحترى ص » شرف تتابع)] «-1[

 )] ب: [خاشعة]-2[

 اى به مطلع: )] شعر از ظهير فاريابى است از قصيده-3[

 ا الى اهللا از لب حورسپيده دم كه شدم محرم سراى سرور            شنيدم آيه توبو          

 و در اصل شعر بجاى گردن، ساعد آمده است.

 )] اذا كانت خطوط الثوب كالسهام فهو مسهم (فقه اللغة ثعالبى)-4[

 6:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1بيت [

 تأتى برجل جراد كان فى فيها  جاءت سليمان يوم العرض قبرة                    

 ترنمت بفصيح القول اذ نطقت            ان الهدايا على مقدار مهديها            

  بيت
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  پاى ملخى پيش سليمان بردن            عيبست و ليكن هنر است از مورى          

  قطعه

 در بارگاه فرمان راام كه سليمان ز روزها روزى            گشاده بود  شنيده          

 دويد و پيش آورد            بتحفه پاى ملخ، حضرت سليمان را اى مى ضعيف مورچه            

 چه گفت. گفت كه شاها چو نيست در خور تو            به قدر خويشتن آرند تحفه شاهان را         

رده اين درگاه و بر آورده اين بارگاه است كشيده و ] مأمول است ازين حضرت كه ذيل عفو بر هفوات اين بنده كه پرو 2[ 
عنان عنايت، بجانب اين دولتخواه معطوف فرمايد و اين جريمه را بنظر رأفت و رحمت ملحوظ گرداند كه اگر چه اين 
]  3مختصر موجزى است مجمل، اما به يمن اين دولت، آنچه خالصه قالده اين فن و بيت القصيده اين صنعت و مخ [

]] و قصص االنبياء عليهم السالم و رساله قشيرى و تذكرة االولياء و 4تادان اين طايفه بود مثل [سير النبى [كتب اس
تدوين امام رافعى و تجارب االمم و مشارب التجارب و ديوان النسب و تواريخ محمد بن جرير طبرى و حمزه اصفهانى و 

 عز الدين على بن االثير

__________________________________________________ 

 قبل از قطعه عربى اين بيت را اضافه دارد و بنظر ميرسد كه الحاقى باشد:» ك«)] در نسخه -1[

  منم آنكه چون مور پاى ملخ را            بدرگاه و صدر سليمان فرستم         

تاليف شده و نسخه متعلق  670در  )] فقط در، م، اصل اين اشعار را در يك كتاب هندسه فارسى كه بتصريح مولف-2[
اى از سخنان سيد حسين ورامينى رحمة اهللا عليه كه از جمله مشاهير  قطعه«بود به آقاى حاج محمد نخجوانى چنين يافتم 

 هنرمندان عراق است:

 شها تبرك داعى مخلص دولت            قبول كن بتفضل دعاى يزدان را         

 يمان ز روزها روزى            گشاده بود در بارگاه ايوان راام كه سل شنيده            

 چه مرغ و ماهى و مورچه آدمى چه پرى            كشيده تحفه آن روز قدر امكان را            

 اى ميدويد و برد همى            بتحفه پاى ملخ حضرت سليمان را ضعيف مورچه            
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 چو برد، گفت شها نيست در خور حضرت            ولى بقدر خود آرند تحفه شاهان را            

 نه تو كمى ز سليمان نه من فزون از مور            قبول كن چو سليمان عطاء موران را            

 )] ب: مختار-3[

  )] ب: سيرة النبى-4[

 7:تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی                         

]] بيضاوى و 2]] جمال الدين ابو القاسم كاشى و نظام التواريخ قاضى ناصر الدين [ابو سعيد [1جزرى و [زبدة التواريخ [
و ]] بن مسلم بن قتيبة الدينورى 3عيون التواريخ ابو طالب على بن انجب خازن بغدادى و معارف [ابو محمد عبد اهللا [

جهانگشاى جوينى و ترجمه يمينى ابى الشرف جربادقانى و سير الملوك نظام الملكى و شاهنامه فردوسى و سلجوق نامه 
]] قاضى ركن الدين خويى و استظهار االخبار قاضى احمد دامغانى و [جامع 4ظهيرى نيشابورى و مجمع [آثار الملوك [

] مجموع مصنفات اين صناعت 6 روحه العزيز كه بالحقيقة فذلك []] از مصنفات مخدوم سعيد شهيد قدس اهللا5التواريخ [
است گزين كرده، در سلك كتابت منتظم گردانيد و اين كتاب را گزيده نام كرده، مبنى گردانيد بر ذكر انبياء و اولياء و 

تأليف اين مختصر كه سنه ثلثين پادشاهان و وزراء ايران زمين و آثارى كه از يشان بازمانده از عهد آدم عليه السالم تا زمان 
اند خير الكالم ما لم يكن عاميا سوقيا و ال غريبا وحشيا در سخن  و سبعمائة هجرى مصطفوى است و بحكم آنكه گفته

آرائى به مستشهدات آيات و اخبار و امثال و اشعار، زيادت شروع نرفت، تا سخن دراز نكشد و مقصود محجوب نشود و 
 آن حظى باشد و بواجبى ادراك كنند. عموم خوانندگان را از

اميد بلطف و كرم بزرگان كه در آن حضرت، اين اوراق بنظر مبارك ايشان مشرف خواهد شد، آن است كه بزرگى فرمايند و 
از در خرده گيرى در نيايند و اگر بر خطائى يا سهوى وقوف يابند، شرف اصالح ارزانى فرمايند كه قلما يخلو االنسان عن 

 و القلم عن طغيان.نسيان 

حق سبحانه و تعالى، اطناب سراپرده عظمت و جالل اين دولت را بمسامير خلود مؤبد دارد و اساس بارگاه اين سعادت را 
بفناء بقا مؤكد. افواه جهانيان را به اطايب ذكر اين خواجه نيكونام مشرف گرداناد و اسماع همگنان را بذكر مفاخر و مآثر 

]. آثار كرمش تا قيامت باقى و انوار هممش ساعة فساعة مترقى و يرحم 8] و مشنف [7م، مقرط [اين خسرو گردون غال
 اهللا عبدا قال آمينا.

 اكنون در بيان غرض و شرح تاريخ شروع كنيم بتوفيق اهللا تبارك و تعالى.
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 ] )] ب: [زبده و تواريخ-1[

 م: [ابو سعد])] -2[

 )] ب: [ابو محمد احمد]-3[

 )] ب:-4[

 ] [ارباب المسلك

 ] )] [جامع التاريخات-5[

 و] 7)] اصطالح اهل سياق و مستوفيان قديم و بمعناى حاصل و نتيجه است [-6[

 )] القرط و الشنف: گوشوار-8[

                         

 8:سالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ ا                        

  آغاز كتاب

اند، جهت آنكه  علماء تاريخ در مدت زمان ماضى از ابتداى آفرينش عالم و خلقت آدم عليه السالم اختالف بسيار كرده
طوفان گرفتند، پس، از  اند، چنانكه اول تاريخ از هبوط آدم عليه الّسالم مى ]] تواريخ مجدد گردانيده1بواسطه [فترات [

]] از مبعث موسى و گروهى از هالك فرعون و اوالد 2نوح، پس، از آتش ابراهيم عليه السالم، پس [بنى اسرائيل [
]] كعبه و يونانيان و روميان از عهد اسكندر و اهل يمن از ظهور حبشه بر يمن و قبطيان از تسلط و 3اسماعيل از [بناء [

گشته، تاريخ پيشين ترك  ]] معظم كه واقع مى4فيل و على هذا هر [قضيه [تغلب بخت النصر و قريش از واقعه اصحاب ال
اند كرد و  اند. بدين سبب مردم را چگونگى تاريخ فراموش شده و تحقيق، رعايت نتوانسته ساخته اند و آنرا تاريخ مى كرده مى

 اند و هر كسى رمزى گفته. ]] خبر نداده5پيغمبران عليهم السالم نيز [بتصريح [

] و هرگز نبوده كه نبوده  ] [است6عت حكما، ابتدا و انتهاى آفرينش را منكرند و ميگويند الزم ذات واجب الوجود [جما
اند، هم ابتداش باشد هم انتها، چه  اند، اما گفته و هرگز نباشد كه نباشد و اهل شرع، مدت ابتداى آفرينش را حصر نكرده
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] و فرنگان، 7ست و علماء هند و خطا و ختن و چين و ماچين بخشيان [منزه از ابتدا و انتها، ذات واجب الوجود ا
]] مخصوص بوده و 8اند و گويند چندين آدم بوده و هر يك [بلغتى [ ابتداى خلقت آدم از هزار هزار سال در گذرانيده

سالم بزمين تا ظهور چون هر يك را نسل منقطع ميشده، و ديگرى ظاهر ميگشته و متشرعان اهل ايران از هبوط آدم عليه ال
اند و اهل نجوم، از زمان طوفان، تاريخى  دعوت پيغمبر ما محمد مصطفى بعضى شش هزار و بعضى كمتر و بيشتر گفته

]  دارند و درين زمان كه سنه ثمان و تسعين و ستمائة يزدجرديست، آن تاريخ بر چهار هزار و چهار صد و [سى و دو سال
  ] و اين بنده مدت9است [

__________________________________________________ 

 ] )] ب: [فترت-1[

 ] )] ب: [پس از بنى اسرائيل-2[

 )] ك: [بنياد]-3[

 ] ] ر: [واقعه )] ب: [قصه-4[

 ] )] ر: [بصريح-5[

 )] م، [] را ندارد-6[

 گفتند. )] بخشيان، علماى مذهبى مغولى را مى-7[

 ] )] ب: [بلقبى-8[

 ] سه سال)] ب: [سى و -9[

 9:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

]] بر فاتحه و شش 1كند و [بناى آن را [ اند ياد مى دولت هر قوم چنانكه در تواريخ يافته و بيشتر مورخين بر آن متفق
نش كاينات باب اول: در ذكر پيغمبران و كسانى كه پيش از باب و خاتمه نهاده است و اهللا الموفق باتمامه فاتحه: در آفري

در ذكر پيغمبران عليه  -اند و آن دو فصل است فصل اول در كار دين سعى كرده» ص«دعوت حضرت خاتم النبيين 
فصل  ]] است مقاله اول: در ذكر پيغمبران مرسل و اولوا العزم مقاله دوم: در ذكر ديگر انبياء2السالم و آن دو [مقاله [
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اند باب دوم: در ذكر پادشاهان كه  اند اما در كار حق و رواج دين سعى نموده دوم: در ذكر حكما و كسانى كه پيغمبر نبوده
 ]] بودند و آن چهار فصل است:3پيش از [اسالم [

دوم: در ]] فصل 4فصل اول: در ذكر پادشاهان پيشدادى: يازده تن، مدت ملكشان [دو هزار و چهار صد و پنجاه سال [
 ذكر پادشاهان كيانيان: ده تن، مدت ملكشان هفتصد و سى و چهار سال.

]] فصل چهارم: 5فصل سوم، در ذكر ملوك طوائف: دو شعبه، بيست و دو تن، مدت ملكشان سيصد و [هجده سال [
سوم: در  در ذكر پادشاهان ساسانيان معروف به اكاسره: سى و يك تن مدت ملكشان پانصد و بيست و هفت سال باب

  ذكر خاتم النبيين و سيد المرسلين و حبيب رب العالمين

__________________________________________________ 

  )] قسمت بين دو قالب فقط در نسخه راست-1[

 ] )] ك: [مقالت-2[

 ] )] ر: [اين-3[

  ] و پيداست كه اشتباه است )] ك: [ده هزار و چهار صد و پنجاه سال-4[

 ] )] ب [پنجاه سال-5[

 10:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 محمد مصطفى (ص) و خلفا و اصحاب و احفاد او. و آن مقدمه و شش فصل است:

 اند: مقدمه: در شرح نسب مطهرش و ذكر قبائل عرب كه بدو پيوسته

رح غزوات و كميت ازواج و دبيران و اعمام و عمات موالى و مخلفات او [عليه فصل اول: در ذكر كيفيت احوال و ش
]] اهللا عليهم اجمعين: پنج 3] [رضوان [2]] فصل دوم: در ذكر خلفاء راشدين و امراى مهديين [1الصالة و السالم [

دى و اربعين، سى سال تن، مدت خالفتشان از ثالث عشر ربيع االول سنه احدى عشر تا ثالث عشر ربيع االول سنه اح
 بوده.
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]] اهللا عليهم اجمعين كه حجة الحق على الخلق بودند، 5] اثنى عشر [رضوان [ ] [معصوم4فصل سوم: در ذكر بقيه ائمه [
]] سنه تسع و اربعين تا رمضان سنه اربع و ستين و مأتين، دويست و پانزده سال 6ده تن، مدت امامتشان از [رابع صفر [

 در ذكر بعضى از صحابه عظام و جمعى از تابعين گرام رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين. -هارمو هفت ماه فصل چ

در ذكر پادشاهان بنى اميه: چهارده تن، مدت ملكشان بايران از ثالث عشر ربيع االول سنه احدى و اربعين تا  -فصل پنجم
 ]] سنه اثنى و ثالثين.7ثالث عشر [ربيع االول [

 سال.و مايه، نود و يك 

 ] به ايران:8] [ در ذكر خلفاى بنى عباس [رضوان اهللا عليهم اجمعين -فصل ششم

سى و هفت خليفه، مدت دولتشان از ثالث عشر ربيع االول سنه اثنى و ثالثين و مايه تا سادس صفر سنه ست و خمسين 
 و ستمائة، پانصد و بيست و سه سال و دو ماه و بيست و سه روز.

 پادشاهان كه در صدر اسالم بودند و آن دوازده فصل است:در ذكر  - باب چهارم

__________________________________________________ 

  )] فقط در نسخه ك-1[

  )] در نسخه ر: مهتدين-2[

 ] )] ك: [سالم-3[

 ] )] ر: [معصومين-4[

 ] )] ك: [صلوات-5[

 يعنى رابع عشر)] در نسخه ر بخطى ريزتر از متن اضافه شده: عشر، -6[

 )] در نسخه ر: [ربيع االخر]-7[

 )] م، ر قسمت بين دو قالب را ندارند-8[
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 11:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ملكشان از سنه ثالث و خمسين و مأتين در ذكر پادشاهان بنى ليث صفار، در بعضى از ايران: سه تن، مدت  -فصل اول
تا سنه سبع و ثمانين و مأتين، سى و پنج سال و بعد از آن نسل ايشان، براه نيابت در سيستان حاكم بودند. [هنوز حكام 

در ذكر پادشاهان سامانيان: نه تن، مدت ملكشان به ايران از منتصف [ربيع  -].] فصل دوم1اند [ سيستان از آن نسل
 ]] سنه سبع و ثمانين و مأتين تا خامس ذى القعده سنه تسع و ثمانين و ثالثمائة، صد و دو سال و نيم.2االول [

]] مدت ملكشان از سنه تسعين و ثالثمائة، تا 4]]: [چهارده تن [3در ذكر پادشاهان [غزنويان سبكتكينى [ -فصل سوم
ه سى سال در اكثر ايران و بعضى در غزنه [و بعضى سنه خمس و اربعين و خمس مايه صد و پنجاه و پنج سال، ازين جمل

در ذكر پادشاهان غوريان: پنج تن، مدت ملكشان، از سنه خمس و اربعين و خمسمائه  -].] فصل چهارم5به هند و سند [
]]: هفده تن، مدت 6در ذكر پادشاهان [ديلمان و آل بويه [ -تا سنه تسع و ستمائة، شصت و چهار سال فصل پنجم

 از ذى القعده سنه احدى و عشرين و ثالثمائة تا سنه ثمان و اربعين و اربعمائه، صد و بيست و هفت سال.ملكشان 

 در ذكر پادشاهان سلجوقيان و آن سه شعبه است: -فصل ششم

]] سنه 8]]، چهارده تن، مدت ملكشان از [ذى القعده [7بعضى در تمامت ايران [و بعضى در اكثر ايران [ -شعبه اول
 عشرين و اربعمائه تا ربيع االول سنه تسعين و خمسمائه، صد و شصت و يك سال.تسع و 

]] و خمسمائه 9بكرمان، يازده تن، مدت ملكشان، از سنه ثالث و ثالثين و اربعمائه تا سنه ثالث و [ثمانين [ -شعبه دوم
 صد و پنجاه سال.

__________________________________________________ 

  در نسخه ب )] فقط-1[

 )] ف، ك و ب: [ربيع االخر]-2[

 ] )] ب: [غزنويان-3[

 ] )] م و ب [پنج تن-4[

 )] فقط در نسخ: م، ر-5[
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 ] )] ر، ب: [ديلمان آل بويه-6[

 )] نسخه ب، اين قسمت را ندارد-7[

 )] فقط در نسخه ر.-8[

  ] و اين اشتباه است ر: ثمانون )] [ثالثين-9[

 12:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

]]، دويست و 1بروم، چهارده تن، مدت ملكشان، از سنه ثمانين و اربعمائه تا سنه [تسع و تسعين و ستمائة [ -شعبه سوم
ز سنه احدى و تسعين و اربعمائه تا در ذكر پادشاهان خوارزمشاهيان: نه تن، مدت ملكشان ا -بيست سال فصل هفتم

در ذكر اتابكان و آن دو شعبه است  -]] سال فصل هشتم2شوال سنه ثمان و عشرين و ستمائة، [صد و سى و هشت [
بديار بكر و شام: نه تن مدت ملكشان از سنه احدى و ثمانين و اربعمائه تا سنه  -بديار بكر و شام و فارس شعبه اول

 بيست سال. احدى و ستمائة، صد و

بفارس معروف به سلغريان: يازده تن، مدت ملكشان، از سنه ثالث و اربعين و خمسمائه تا سنه ثالث و ستين و  -شعبه دوم
 ستمائة، صد و بيست سال.

 در ذكر اسماعيليان و آن دو مقاله است: -فصل نهم

ه تسع و تسعين و مأتين تا سنه ست و در ذكر اسماعيليان مصر و مغرب: چهارده تن، مدت ملكشان از سن -مقاله اول
 خمسين و خمسمائه، دويست و شصت سال.

]]، هشت تن، مدت دولتشان از سنه ثالث و ثمانين و 3در ذكر اسماعيليان ايران [معروف به مالحده [ -مقاله دوم
 اربعمائه تا شوال سنه اربع و خمسين و ستمائة، صد و هفتاد و يك سال.

قراختاى بكرمان: نه تن، مدت ملكشان از سنه احدى و عشرين و ستمائة تا سنه ست و  در ذكر سالطين -فصل دهم
 سبعمائة، هشتاد و شش سال.

 اند: ]] و ايشان دو شعبه4در ذكر اتابكان [لرستان [ -فصل يازدهم
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عمائة، صد ]] بزرك: هفت تن، مدت ملكشان، از سنه خمسين و خمسمائه تا سنه ثالثين و سب5اتابكان [لر [ -شعبه اول
 و هشتاد سال.

  ]]، مدت ملكشان، از سنه7]] كوچك: [يانزده تن [6اتابكان [لر [ -شعبه دوم

__________________________________________________ 

 )] ب: [سبعمائة]-1[

  ] و اين اشتباه است )] نسخه ر: [صد و بيست و هشت-2[

  )] فقط در نسخه ب-3[

 و] 5] [ )] ك: [لورستان-4[

 )] ك: [لور]-6[

)] چنين است در نسخه كتابخانه ملى و اين طرز تلفظ كلمه يازده هنوز هم در بعضى نقاط ايران محفوظ مانده. در -7[
  ] آمده نسخه ر، بتصحيف [پانزده

                         

 13:حهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صف                        

در ذكر پادشاهان مغول، آنچه [بر ايران  -ثمانين و خمسمائه تا سنه ثالثين و سبعمائة، صد و پنجاه سال فصل دوازدهم
] زمين حكم كردند]، سيزده تن، مدت ملكشان از سنه تسع و تسعين و خمسمائه تا سنه ثالثين و سبعمائة، صد و سى 1[

 و يك سال.

 كرا بعد از اين هوس باشد، تحقيق فرمايد.تتمه تاريخ دولت ايشان را، هر  

 در ذكر ائمه سنت و قراء و مشايخ و علماء دين، رضوان اهللا عليهم اجمعين و آن شش فصل است: -باب پنجم
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 -]] رحمة اهللا عليهم فصل سوم3در ذكر قراء [كالم اهللا قديم [ -]] فصل دوم2در ذكر [ائمه و مجتهدان [ -فصل اول
در ذكر  -در ذكر شعرا باب ششم -در ذكر علما فصل ششم -در ذكر مشايخ فصل پنجم -چهارمدر ذكر محدثان فصل 

 احوال شهر باب الجنة قزوين كه مولد و منشأ و مقام مؤلف است و آن هشت فصل است:

 -]] چگونگى نام آن فصل سوم4در [بيان [ -در ذكر اخبار و آثار كه در شأن آن بقعه واردست فصل دوم -فصل اول
ها  در ذكر قنوات و رودخانه -در ذكر فتح آن و اسالم اهل آن بقعه فصل پنجم -كيفيت بنا و عمارت آن فصل چهارم  در

  در ذكر صحابه و تابعين و ائمه و خلفا و مشايخ و علما، رضوان اهللا -و مساجد و مقابر و نواحى آن فصل ششم

__________________________________________________ 

 اند] )] ك: [در ايران حكم رانده-1[

 ] )] ب: [ائمه مجتهدان-2[

 ] )] فقط در، م و در نسخه ر [كالم اهللا-3[

 ] ]، ب: [شأن چگونگى )] نسخه ر: [در چگونگى-4[

 14:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ].1اند [ و امرا كه بدانجا رسيدهعليهم اجمعين، و پادشاهان و وزرا 

]] و كيفيت احوال 2اند [ در ذكر قبايل و اكابر كه [از آنجا خاسته -در ذكر حكام و عمال آن فصل هشتم -فصل هفتم
ايشان خاتمه در ذكر انساب انبيا و پادشاهان و حكما و غيرهم بر سبيل شجره، اگر چه شرح نسب پيشتر در ذكرشان 

]]، تا اگر در نقل سهوى افتد، از شجره زودتر روشن گردد و همه در يك 3را [به شجره نوشته آمد [ آمده است اما تأكيد
 جايگاه جمع باشد.

__________________________________________________ 

 اند] اضافه دارد )] در نسخه ر [و ساكن شده-1[

 اند] اند و خاسته )] نسخه ب: [آنجا رسيده-2[

 ام. ام اثرى نيافته شجره در نسخى كه تا كنون ديده)] ازين -3[
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 15:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه    

  فاتحه در ذكر آفرينش كاينات

حق سبحانه و تعالى در مبدأ فطرت از كمال قدرت خالقيت و مراد ظهور وحدت الهيت، از يك لفظ دو عالم آفريد: يكى 
] ست. يعنى اين هر دو عالم از 2را جسم و جا [] مبراست، دوم عالم خلق كه آن 2]] كه از جسم و جا [1[عالم امر [

صورت آفرينش عقل كل پيدا گشت كه (اول ما خلق اهللا تعالى العقل)، از عقل كل، نفس كل و هيولى پديد آمد و از آن 
] زمان هيچيك بر ديگر محتاج نشد، انما امره 3چهار عنصر و بباالى آن اطباق نه آسمان محيط شد و در خلقت بتقدم [

] بر اطباق آسمان ستارگان آفريد، از آن هفت سيارگانند و از ايشان، آفتاب و ماه 4اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. [ اذا
بمرتبه پيشتر. آفتاب را روشنى داد كه از پرتو آن روى زمين روشن گشت و جرم ماه از نور آن مقتبس شد. سيارگان سبعه را 

] و هر بخشى برجى و هر 5ت را بر هشتم جاى داد و آن را بر دوازده بخش كرد [هر يك بر فلكى از اول تا هفتم و ثواب
اى به شصت دقيقه و على هذا القياس تا عاشره و آفتاب و ماه، هر يك را يك برج خانه داد  برجى به سى درجه و هر درجه

از شمال و جنوب عقده و رأس و  و پنج سياره ديگر را ده برج و فلك نهم را بر تمامت مستولى گردانيد و در هم پيوست
] و تمامت را هم در مدت زمان 6] [ ذنب پيدا شد. افالك را سير دورى داد. كواكب سبعه را در مدت زمان مخالف [بهم

] و فلك نهم را در هر شبانه روزى كه بيست و چهار ساعت است، يك دورست و بقوت 7] [ و هم در سير مخالف [نهم
اندرون اواند، با او دوار شدند و زمين ساكن شد و از آن دور، الزم آمد كه روشنى آفتاب بر حركت او هشت فلك كه در 

  روى زمين گه پيدا و گه ناپيدا باشد و عبارت از آن روز و شب

__________________________________________________ 

 )] نسخه ر: [عالم ذر]-1[

  )] ر، م: جان-2[

  )] ب: تقديم-3[

 82قرآن كريم: يس،  )]-4[

 )] م، ك، ر: دوازده برج كرد-5[

 )] ب: [مخالف همديگر]-6[
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رى و نزديكى جرم آفتاب از خط استوا وافق، هر سال چهار فصل باشد است تا سال و ماه بر آن حساب كنند و بسبب دو 
اند، آبا   و از اختالط عناصر اربعه بخارات دميد، از آن ابر و برق و رعد و بارندگى، حاصل گشت. افالك را چون علوى

د و خاك و آب به سبب گويند و عناصر را چون سفليند امهات خوانند. از عناصر، آتش و باد بقوت لطافت مركز باال گرفتن
]]. بر خاك. 3] كرد و دريا گشت [و حركت كرد [2] زير يافتند. آب بواسطه ترى روان شد، ميل اسافل [1ثقل، مركز [

از آن حركت، كوهها حاصل شد و قواى آبا و امهات با هم امتزاج گرفتند، روح ناميه نام يافت، مواليد كان و نبات و حيوان 
اند و قاصر [از تقرير تحقيق  ند اين آفرينش هر يك در حد خود كمالى دارد، اما از كمال كلى عارىاز آن پيدا گشت. هر چ

]] تا در تحقيق 4بايست [ وحدت بارى. گلستان معرفت را بلبلى خوش نوا و شبستان محبت را صاحبدلى كدخدا مى
لكه در ميدان كونين، شهسوار نامدارى مباحث وحدت، داستانها سرايد و در تدقيق معاملت ارادت، دستانها نمايد، ب

]] بدو نازد. حكم قدرت الهى و 6] محبت بازد و در ايوان ثقلين، شهريارى كامكار كه [مكّونات [5بايست تا گوى [ مى
] روح انسانى بر صورت عالم جسمانى تابان گردد و اين سر بر 7علم حكمت نامتناهى، چنان اقتضا كرد كه معنى نور [

] را از ذروه انسيت در عرصه بشريت بظهور 9]] روشن گرداند. آن [8به پرتو [وجود، چون خورشيد خود [ جميع كاينات
رسانيد و قوه آفرينش بفعل اتصال روح و جسم و اتفاق فكر و فهم و عقل و نطق و ساير خواص آن تمام گردانيد. مفارقت 

 وف بر و غالب گشت و آنرا بجان و دل طالب شد شعرمرغ روح از آشيانه انسيت، موافق طبيعت او نبود، حب وطن مأل

  نمايد            ز ينجا قياس ميكن جانا حساب سالى يك لحظه در فراقت صد سال مى          

__________________________________________________ 

 )] ب: مركز يافتند-1[

  )] ب: اسفل-2[

 )] ر، م: ندارد-3[

  درب نيست)] بين دو قالب -4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  )] ب: بخت-5[

 ] )] ر: [مكنونات-6[

 شود )] ب: معنى روح، در نسخه ر طورى نوشته شده كه [معنى بود] تو هم مى-7[

 )] در نسخه ر-8[

 )] ب: (پرتو خود چون خورشيد)،-9[
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نبوى، نظر برين معنى فرمود: حب الوطن من االيمان. آن را كه توفيق خداى رهنمائى كرد، جهانى بدين خوشى  و لفظ درربار
پيش او چون زندان نمايد كه الدنيا سجن المؤمن و بلذات آن سرش فرو نيايد و از غايت بزرك منشى دامن همت بدو 

اند از  حبس كى روى نمايد و آن را كه چشم دانش بسته نيااليد و بهمه نوع در آن جنس افزايد كه مقصود خالص از اين
غايت جهل بر خاك مذلت حرص و طمع نشسته و اميد از لذات دار باقى گسسته و از بهر كمى و بيشى اسباب دنياى 

] كمتراند و در باز گشت در معرض خطر. حق تعالى همگنان را راه راست بنماياد 1فانى، دل خسته، ال جرم از انعام [
 لنبى و آله.با

__________________________________________________ 
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] از گاه آدم 1باب اول در ذكر پيغمبران عليهم السالم [و كسانى كه اگر چه پيغمبر نبودند اما در كار حق سعى نمودند [
 (ع) تا زمان مبارك خاتم االنبياء محمد مصطفى صلى اهللا عليه و آله و آن دو فصل است:

 در ذكر پيغمبران اولوا العزم: -فصل اول

 اند، كه ابو ذر غفارى، رضى اهللا عنه از حضرت رسالت صّلى اهللا عليه و آله روايت كرد: اكابر مورخان آورده

الحديث قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم كم عدد االنبياء؟ قال مائة الف و اربعة و عشرون الفا. قال فقلت 
فكم الرسل منهم؟ قال ثلثمائة و ثالث عشر، جم غفير. فقلت من كان اولهم؟ قال آدم. قلت انبى مرسل؟ قال يا رسول اهللا 

نعم. ثم قال يا ابا ذر اربعة سريانيون: آدم و شيث و اخنوخ و هو ادريس و هو اول من خاط و خط و نوح، و اربعة من 
 بنى اسرائيل موسى و آخر هم عيسى.العرب هود و صالح و شعيب و نبيك يا ابا ذر و اول انبياء 

قلت كم انزل اهللا من الكتاب؟ قال مائة صحيفة و اربعة كتب: على شيث خمسين صحيفة و على اخنوخ ثالثين و على 
ابراهيم عشر صحايف و على موسى قبل التورية عشر صحايف و انزل التورية و الزبور و االنجيل و الفرقان و فى رواية ستة 

آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات اهللا عليهم اجمعين صدق اهللا و صدق رسوله. و بروايت اولوا العزم: 
اند ده صحيفه اول به آدم عليه السالم  ديگر، ده صحيفه كه در روايت ما قبل بموسى عليه السالم منزل بوده نياورده و گفته

ى پيغمبران مرسل، زيادت از هفتاد و سه نيافته و مناسب است، چه منزل بوده و بنده مؤلف اين كلمات، در تواريخ اسام
] بحكم حديث علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل چون پيغمبران ما تقدم باشند و ملت محمدى بحكم حديث 1عالمان ملت [

 ستفترق امتى على ثالث و سبعين فرقه، الناجية منهم واحدة

__________________________________________________ 

  )] ك: چه ملت محمدى را عالمان بحكم علماء امتى-1[
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ن معنى افتاده [خواجه اند و آنكه فرموده يكى از ايشان رستگارست، مناسب اي ما انا عليه و اصحابى، هفتاد و سه فرقه
 نصير طوسى ميگويد:
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 پويند            هر يك برهان مختلف ميجويند هفتاد و سه قوم در جهان مى         

 ]1سر رشته حق بدست يك طايفه است            باقى بخوش آمدى سخن ميگويند] [            

بع اديان ديگر كند، هالك بود و هر كه متابع اوست، ناجى بنابر آنكه با وجود ظهور دعوت دين خاتم النبيين. هر كه تت
ام و در مراتب پيغمبران از  است و معنى هالك و ناجى اينجا نيك مناسب افتاده و از انبياء غير مرسل، چهل و پنج نام يافته

، موصوف ] آنكه نبى شخصى باشد3] و مرسل و اولوا العزم و خاتم اختالف بسيار است و خالصه مباحث [2نبى [
باخالق حميده و در آن محتاج نباشد به ابناء جنس خود و مبعوث باشد به تبليغ رسالت و دعوت خلق بالهام يا منام يا 

هاتف يا تكلم وراى حجاب يا بعضى از اينها. مرسل آنكه با اين معانى، مكرم باشد بارسال ملك و فرمان بشريعتى و مبتلى 
ن و عازم بر قهر معاندان. و اولوا العزم آنكه با اين صفات، واضع شريعتى باشد و  باشد به شدائد و محن و صابر بر آ

] اولوا العزم نميدانند و ميگويند اولوا 4گروهى آدم را عليه السالم كه واضع شريعت اولين است بحكم و لم نجد له عزما [
بله و محاربه معاندان و خاتم آنكه با اين معانى العزم بايد كه واضع شريعتى مجدد و ناسخ شريعت ما قبل باشد و مأمور بمقا

] مؤبد و مخلد 5مكمل جميع كماالت باشد و بعد از او ديگرى مبعوث نگردد و دين و شريعت او منسوخ نشود بل [
باشد. پس هر مرتبه ازين مراتب اربعه اخص و اعلى باشد از مرتبه ما قبل آن، مثال خاتمى اخص و اعلى باشد از اولوا 

]. و در عدد انبياء اولوا العزم اختالف بسيار است 6] [ مى و اولوا العزمى از مرسلى و مرسلى از نبوت من [غير عكسالعز 
] و السالم اما بحكم حديث 7و اكثر علما و ائمه بر آنند كه چهارند: ابراهيم و موسى و عيسى و محمد عليهم الصالة [

 پيغمبران بدو مقاله ياداند و العلم عند اهللا. اكنون ذكر  ما قبل شش

__________________________________________________ 

  )] فقط در، م-1[

 )] ب: بنى اسرائيل؟-2[

 )] ب و ك: مباحث اكثر-3[

 115)] قرآن كريم سوره طه: -4[

  )] ك، ف: بلك-5[

 ]؟ )] ك: من [اهل-6[
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  )] ب: صلوات اهللا عليهم-7[
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ميكند: يكى پيغمبران اولوا العزم و مرسل و ديگر انبيا و ذكر خاتم النبيين صلى اهللا عليه و آله و سلم. على حده بابى 
 خواهد آمد

  مقاله اول: در ذكر پيغمبران مرسل و اولوا العزم

 سى پيغمبر اولوا العزم را در قرآن و حديث صريحا نام آمده است: ازيشان بغير خاتم النبيين (ع)، اين

آدم، شيث، ادريس، نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، اسماعيل، اسحق يعقوب، يوسف، خضر، ايوب، شعيب، موسى، 
اين چهل و  هرون، يوشع، الياس، اليسع، اشموئيل، داود، سليمان، عزير، دانيال، ذى الكفل، يونس، زكريا، يحيى، عيسى و

 دو پيغمبر را در تفاسير و تواريخ نام آمده است:

اند. يهودا، الوى، رؤبيل، شمعون يسحر، زبولون، دان، نفثالى، جاد، اشير، ابن  سام، حام، يافث: اين هر سه پسران نوح
نحاص، ناثان، كاد، اخيا يامين. اين يازده پسران يعقوبند ايشان را اسباط خوانند. حنظله، گدعون، يفتاح، كالب، حزقيل، في

اند،  شيلوهى، ميخايا، عوديد، آسا، ييهو، شعيا، عاموس، هوشع، صادق، صدوق، شلوم: اين هر سه پيغمبران اصحاب قريه
 ميخامورشتى، ناحوم القوشى، حبقوق، صفنيا، اوريا، يوئيل، حكاى، زكريا، مالحى، عليهم السالم.

 ابو البشر آدم (ع)

] طينت آدم 1تعالى خواست او را آفريدن، جبرئيل را بفرستاد تا خاك از زمين جهت خمير [ لقبش صفى اهللا. چون حق
] يابند از ايشان ناشايست آيد و مبادا  2بردارد، زمين او را سوگند داد كه خاك از من بر مدار كه خلقى كه از خاك خلقت [

ئيل را بفرستاد. او را نيز سوگند داد تا بازگشت. كه من بدان واسطه در معرض سخط حق تعالى آيم. جبرئيل بازگشت. ميكا
عزرائيل را بفرستاد. او را نيز سوگند داد. نپذيرفت و گفت امر حق تعالى باالتر از سوگندتست و از آن زمين كه خانه كعبه 

 ] است خاك را برداشت.3[

  آنچون بى آزرم بود، قبض ارواح بدو حوالت رفت. حق تعالى، بدست قدرت، آدم را از 

__________________________________________________ 
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 آدم بيدى اربعين صباحاخاك بيافريد و بعد از چهل روز روح بكالبد او پيوست قوله تعالى خمرت طينة 

 ]1دوست چهل بامداد، در گل ما داشت دست            ما چو گل، از دست دوست، دست بدست آمديم [          

] تا چون پرسند، از 2و حق تعالى او را بى واسطه قال تمامت اسماء در آموخت قوله تعالى و علم آدم االسماء كلها [
و مقر شدند و بفرمان خداى تعالى او را سجده كردند: اال ابليس و او از گروه جن بود. جواب در نماند. و مالئكه بعلم ا

اما بسبب بسيارى طاعت مرتبه مالئكه يافته بود. ابليس بسبب نافرمانى ملعون شد. ايزد تعالى آدم را در بهشت جاى داد و 
ز گندم و انگور و انجير. ابليس بيارى مار در بهشت حوا را از او بيافريد و ايشان را از خوردن گندم منع كرد و بروايتى ا

رفت و ايشان را بفريفت تا آنرا بخوردند. حق تعالى بر ايشان خشم گرفت و درخت طوبى را فرمان داد تا ايشان را از 
 بهشت بيرون انداخت.

بكوهستان اصفهان و ابليس  ]3آدم عليه السالم بهندوستان افتاد بكوه سرانديب و حوا بجده بحدود مكه و مار به بريه [
]. و آدم عليه السالم چون بدنيا آمد ريشش بر آمد دانست كه حق تعالى بر او خشم گرفته. صد سال در كوه 4به ميسان [

 گريست چنانكه از گريه او نباتات بسيار بر آمد آن نباتات همه ادويه است. سرانديب طاعت و زارى كرد و در سجده مى

وز عاشورا توبه او مقبول شد و عاشورا را فضايل بسيارست چون رفتن ادريس به آسمان و قرار گرفتن  بعد از صد سال در ر 
كشتى نوح بر جودى و والدت ابراهيم و نبوتش و خالصيش از آتش و قبول توبه داود و معاودت سليمان با ملك و 

عيسى و ادريس بر آسمان و غير ذالك  صحت ايوب از رنج و خالصى موسى از دريا و خروج يونس از شكم ماهى و عروج
اى بود از يك پاره ياقوت.  پس جهت آدم بيت المعمور را از بهشت بزمين آوردند بر آنجا كه حرم كعبه است و آن خانه

 آدم عليه السالم را به حج و طواف آن امر آمد

__________________________________________________ 

 )] ر، ف،-1[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 31كريم: بقره آيه   )] قرآن-2[

 81)] تاريخ طبرى جلد اول ص -3[

 )] كذا تاريخ طبرى در ك، ميشان و در، ب:-4[

  م ر: سيستان» بميان ايشان«
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حوا را بيافت و آن جايگاه بدين سبب به عرفات موسوم شد. آدم و حوا با هم به  آدم عليه السالم بوقت حج در عرفات
آمد و آدم عليه السالم پسر بطنى را بدختر بطنى ديگر دادى تا  سرانديب رفتند و ايشان را بهر شكم پسرى و دخترى مى

زايند و ششصد هزار  شصد هزار مىفرقى باشد [به چهل شكم هشتاد فرزند بياوردند و اكنون تا قيامت در هر شبانروزى ش
]. چون قابيل و خواهرش متولد شدند قابيل را جهت خوبى صورت ميل به خواهر توأم اقليميا نام بود. آدم او 1ميميرند] [

] شود 2داد. چون ميان قابيل و هابيل منازعت افتاد، آدم ايشان را گفت قربان كنيد، هر كرا قربان قبول [ را به هابيل مى
او را دهم. هر يك گوسفندى بر سر كوهى بردند. آتشى بيامد و قربان هابيل بپخت. آدم (ع) دختر را به هابيل داد. دختر 

قابيل بدين سبب برو دشمن شد. سنگى بر هابيل زده او را بكشت. قابيل نميدانست با او چه كند. مرغى با مرغى جنك  
ز آن مرغ بياموخت. هابيل را در گور كرد. ابليس قابيل را گفت آتش كرد و او را بكشت و در زير خاك پنهان كرد. قابيل ا

پرستى  از تو رنجيده است اگر او را سجده كنى از تو خشنود شود. قابيل بفريب ابليس آتش را سجده كرد، رسم قتل و آتش
چون عمر آدم در دنيا  ] را بدو داد و وصى خود گردانيد.3از او باز ماند. پس شيث بى خواهر متولد شد آدم آن دختر [

] يافت و حوا بعد از او يك سال بزيست و بروايتى صد روز. پس شيث ايشان را به كوه ابو 4بهزار سال رسيد وفات [
قبيس بواليت مكه دفن كرد تا زمان نوح آنجا بودند. بوقت طوفان نوح استخوان ايشان بر گرفت. چون طوفان فرو نشست 

] اما اين سه 6وايتى در بيت المقدس و آدم را بيست و يك پسر و بيست و دو دختر بود [] و بر 5هم آنجا در گور كرد [
  پسر را نام مسطور است

__________________________________________________ 

  )] فقط در، م-1[
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  )] ك: ب: مقبول-2[

  )] مقصود دختر متنازع فيه بين هابيل و قابيل است-3[

 )] ك، ب: نماند-4[

 )] شعر حافظ اشاره باين مطلب است:-5[

 يار مردان خدا باش كه در كشتى نوح            هست خاكى كه به آبى نخرد طوفان ر         

 ا

)] چنين است در تمام نسخ در صورتى كه قبال نوشته كه در چهل شكم هشتاد فرزند آوردند شايد غرض آنها هستند  -6[
 ك: بيست دختركه بعد از پدر زنده بودند. در 
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  شيث

را عليه السالم بعد از آدم وحى آمد. بنى آدم دو گروه شدند. بعضى متابعت او كردند و بعضى تبع فرزندان قابيل شدند و 
بدين آدم خواندى. بيشتر ايشان مخالفت كردند. بعد از آدم بيت پرستى كردند. شيث ايشان را از آن منع كردى و  آتش

] بساخت. چون در گذشت نهصد و دوازده ساله بود. 1المعمور را به آسمان بردند شيث خانه كعبه را از سنك و گل [
بود. پسر خود انوش را وصى كرد. نهصد و شصت و پنج سال عمر يافت و درخت خرما او نشاند و پسرش قينان وصى او 
نهصد و بيست سال عمر يافت و آغاز عمارت بابل كرد. پس از و پسرش مهالئيل وصى او بود. هشتصد و نود و پنج 

سال عمر يافت و بعد ازو پسرش يرد وصى او بود. نهصد و شصت و دو سال عمر يافت و اين جماعت تمامت در حال 
 حيات آدم عليه السالم متولد شدند.

 ادريس بن يرد

گويند كه در هر هزار سال كه كوكبى سيار  گيرند و مى مورخان كه اولوا العزمان را هفت خوانند او را داخل مىبعضى از 
]، اولوا العزمى بود. نام او اخنوخ است و لقبش ادريس و المثلث بالنعمة و الحكمة نيز گويند، جهت آنكه هم 2مدبرست [

جزه اوست و دبيرى او پديد كرد. صنعت رشتن و بافتن و دوختن او پيغمبر بود و هم حكيم و هم پادشاه و علم نجوم مع
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] مصر او ساخت و بر آنجا اشكال همه صنعتها و طلسمها باز نمود. از طوفان خبر داد. او را با ملك 3نهاد. هرمان [
كرد و باز   ] رسيد بالتماس او و امر حق تعالى روح او را قبض4الموت دوستى بود. چون عمرش به سيصد و شصت سال [

] در بهشت رفت و بيرون آمد و ببهانه آنكه نعلين آنجا فراموش  5داد و بهشت و دوزخ بدو نمود و او بشرط خروج [
 ])6[ 57: 19ام بازگشت و آنجا قرار گرفت قوله تعالى َو َرفَـْعناُه َمكاناً َعِليًّا  كرده

__________________________________________________ 

  ف، ب و ك: بسنك)] -1[

 ...»هزار سال كه كوكبى از كواكب سيار «.. )] در نسخه براون -2[

  )] ك، ب اهرام-3[

  )] ب: هشتصد و شصت و پنج-4[

 )] ب و ك: بشرط-5[

 57)] قرآن كريم: سورة مريم -6[
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  نوح

پيغمبر عليه السالم بحكم حديث ما قبل اولوا العزم دوم است. لقب او نجى اهللا، نسب او نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
] سال و بروايات مختلف تا بعد از دويست 1ادريس بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم. بعد از چهل [

اه سال دعوت كرد. هشتاد تن از زن و مرد بدو ايمان آوردند نوح در و پنجاه سال وحى بدو منزل شد و او نهصد و پنج
 حق كفار دعا كرد. حق سبحانه و تعالى نوح را فرمان داد تا درخت ساج بنشاند.

چون برسيد از آن چوب كشتى ساخت. طولش سيصد گز و عرضش پنجاه گز و ارتفاعش سى گز و سه طبقه داشت يكى 
ت و يكى جهت انواع طيور. پس خداى تعالى طوفان آب بفرستاد و نخستين از تنور جهت آدميان و يكى جهت حيوانا

سراى نوح بكوفه سر بر آورد كه اكنون داخل مسجد جامع است و آن تنورى بود از آهن كه جبرئيل عليه السالم از بهشت 
باريد و نوح با اين هشتاد تن در ماه  آمد و از هوا مى رسيد. شش ماه آب از زمين بر مى بآدم آورده بود و فرزند بفرزند مى
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رجب در كشتى نشست. طوفان آب تمامت ربع مسكون بگرفت و از سر همه كوههاى جهان در گذشت. بفرمان خداى 
 تعالى كشتى نوح دو نوبت از مشرق به مغرب رفت پس بر كوه جودى به حدود موصل قرار گرفت.

مد و آنجا ديهى ساخت معروف به ثمانين و بعد از آن هفتاد سال نوح عليه السالم در عاشر محرم از كشتى بيرون آ
] ساله شد در گذشت و بديگر روايات قرب يك هزار و سيصد سال عمر يافت. بعضى  2بزيست، چون هزار و ششصد [

و گويند طوفان بزمين عجم نرسيد و در ملك عرب بود و اين روايت ضعيف است. اكثر عالم از نسل نوحند و بدين سبب ا
را آدم ثانى خوانند و او را چهار پسر بود سام. حام. يافت بدو ايمان داشتند و كنعان كافر بود و بوقت طوفان، نوح عليه 

]. طوفان شايع شد و از همه كوهها در  3السالم او را دعوت كرد، نپذيرفت و گفت سآوى الى جبل يعصمنى من الماء [
 گذشت و كنعان را غرق كرد.

  سام

 ليه السالم بقول بعضى مورخان پيغمبر مرسل است. اكثر انبيا وابن نوح ع

__________________________________________________ 

 )] ب: چهار-1[

 43)] قرآن كريم: سورة هود آيه -2[

  )] ك: هزار و شصت-3[

 25:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] از تخم اواند و او را شش پسر بود: اول ارفخشد و از نسل او چهارم پشت به قحطان و فالغ 1] [ جميع [اهل ايران
اند و اكثر عرب از تخم قحطانند و زبان عربى از يعرب بن قحطان است. قحطان را  ] از تخم فالغ2] [ رسيد. قوم [عبرى

كردى و مردم را از تنگى برهانيدى. در حق او گفتند يقحط القحوط و نام قحطان بود، بسبب آنكه در سالهاى قحط سخا  
يطرد بسخائه. قحطان اسم علم او شد و از قحطان سوم پشت به سبا رسيد. اعراب حميرى و لخمى و غسانى كه حكام 

 اعراب بودند و قضاعى و اشعرى و ازدى از تخم سبااند.

 اند و عراق پسر خراسان و كرمان و مكران پسران هيتال. عالمدوم پسر سام عالم بود و خراسان و هيتال پسران 
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 ] بود. اهواز و پهلو پسران اواند و پارس پسر پهلوست.3سوم پسر سام اسود [

 ] و آذرباد و اران و ارمن و موغان پسران نوذرند.4چهارم پسر سام نوذر [

 اواند.پنجم پسر سام ارم بود و او واضع باغ است. قوم عاد و ثمود از تخم 

 ] بود و شام و روم پسران اواند.5ششم پسر سام مصر [

  حام

ابن نوح عليه السالم بقول بعضى مورخان پيغمبر مرسل است. تمامت سياهان از نسل اواند. گويند روزى نوح عليه السالم 
پيغمبرى از نسل او خفته بود و عورت او ظاهر شده. حام بر آن بگذشت، بخنديد و او را نپوشيد. حق تعالى بدين سبب 

ببريد و نسل او بچهره سياه گردانيد. پس يافث بر آن بگذشت، نپوشيد اما نخنديد. سام بر آن بگذشت آن را بپوشيد، حق 
تعالى بدين سبب پيغمبرى به نسل او رسانيد. حام را شش پسر بود: زنك و كوش و هند و بربر و قبط و حبش. نوبه پسر 

 حبش است.

__________________________________________________ 

 ] )] نسخه م: [اتراك-1[

 ] )] ب: [عجم-2[

 139ص  1ج » اشوذ«)] طبرى -3[

 بورد؟» ك«)] در طبرى اين اسم نيست بجاى آن ال و ذ ضبط شده و اين اصح است. در نسخه -4[

  نوشته شده است

بود و بنظر ميآيد يقطن » يقن؟«خه كتابخانه ملى نفس؟ (يقطن؟) و در نس -)] چنين است در، ك در نسخه ب و ف-5[
 اصح باشد
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  يافث بن نوح

 عليه السالم، بقول بعضى مورخان، پيغمبر مرسل است. او را هشت پسر بود:

، سوم سقالب، چهارم روس، پنجم ميشك. مغوالن از تخم اواند و ياجوج و ماجوج را هم از تخم او اول ترك، دوم خزر
شمارند. ششم چين و ماچين، پسر ختن است. هفتم كمارى، بلغاريان و برطاسيان و باشقرديان از تخم اواند. هشتم ياون 

عليه السالم اين جماعت، سالها در شهر بابل مقيم ]، يونانيان و فرنگيان و بعضى روميان از نسل اواند. بعد از نوح 1[
كردند، ناچار از هم پراكنده شدند و هر يك به  بودند، شبى هر شعبه را زبان دگرگون شد، چنانكه، هيچ سخن هم فهم نمى

 موضعى رفتند و در آنجا ايشان را نسل زياده شد و آن واليت بديشان منسوب گشت.

 هود

گويند. نسبش هود بن عبد اهللا بن رياح بن حارث بن عاد  ابر ميشمارند و بعضى از تخم عاد مىعليه السالم، بعضى او را ع
بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السالم. خداى تعالى او را بقوم عاد فرستاد. ايشان هيكلى قوى و قوت تمام داشتند 

 پرست بودند. و بت

اندكى ايمان آوردند. هود عليه السالم در حق كفار دعا كرد. حق تعالى هود عليه السالم پنجاه سال ايشان را دعوت كرده 
سه سال بارندگى باز گرفت تا زندگانى بر ايشان تلخ شد. بجهت باران خواستن، لقمان حكيم را با دو رفيق بمكه فرستادند. 

 ، دعا كرد.لقمان و يك رفيق او بخدا ايمان داشتند. بضيافت شخصى رفتند. سيم رفيق ايشان كافر بود

  ] كه هر كدام ابر كه2خداى تعالى سه ابر سياه و سرخ و سفيد فرستاد و [آواز آمد] [

__________________________________________________ 

معنى  نوشته شده، كه بى» ارخ«و در نسخه براون هم » يارخ«، در نسخه ك »ارخ«)] در نسخه م، اين كلمه بصورت -1[
آيد. اين فرزند يافث كه جد يونانيان است در كتاب مقدس باون و در طبرى يوان آمده و ما چنان تصحيح كرديم.  مىبه نظر 

و شايد هم مارح باشد كه در طبرى بدان اشاره رفته طبرى جلد اول  640رجوع شود به كتاب قاموس كتاب مقدس، صفحه 
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 )] ب: [ندا آمد]-2[
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ميخواهيد، بقوم فرستيم. مرد كافر ابر سياه اختيار كرد. آن صرصرى بود. بقوم او رفت، هفت شب و هشت روز بقوتى هر 
وت كردند و از ] هر چند ق3] [ ] را بتمام از بيخ بركند. [و ايشان2] [ ] و درخت [و عمارات1چه تمامتر [وزان بود] [

 غايت قوت پاى تا زانو بزمين فرو بردند، فائده نبود و تمامت هالك شدند و اين حال در ماه شوال بود، بهنگام برد العجوز.

 ] بحضرموت مدفونست.4هود عليه السالم بعد از كفار پنجاه سال بزيست، عمرش [صد و پنجاه سال بود] [

  صالح

عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح عليه السالم را وحى آمد و بقوم ابن آسف بن عبيد بن ماسخ بن بنى 
كردند و بمعجزه، شترى ماده با بچه خواستند   ] و ايشان را بخدا دعوت كرد. اجابت نمى5ثمود فرستاد. [بزمين حجاز] [

 بچه سى سال در ميان ايشان بود.كه از سنگ بيرون آيد. صالح عليه السالم دعا كرد و مستجاب شد. آن شتر با 

] زرد 6] [ آن قوم شتر را بكشتند. بچه او بگريخت و بكوه رفت. خداى تعالى عذاب بايشان فرستاد روز اول [رويهايشان
شد، روز دويم سياه فام، روز سيم تمام سياه گشت. آوازى آمد، چنانكه همه از هول آن بمردند. عمر صالح بروايتى 

 ] گورش نزديك دار الندوه بمكه.8] [ ] و بروايتى [دويست و هشت سال7] [ ال[دويست و پنجاه س

  حنظلة بن صفوان

از تخم فهر بن قحطان. او را خداى تعالى پيغمبرى داد و باصحاب الرس فرستاد و اين رس پادشاهى بود از قوم ثمود بزمين 
ى خدائى كرد. قوم او با مردان لواطه كردندى و مغرب و اول خداشناس بوده اما بسبب طول مدت دولت مغرور شد و دعو 

  با چهارپايان گرد آمدندى و زنان آلت مردى از پوست دوخته، استعمال كردندى. اكنون زنان آن كاره
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 ] )] ف. ب: [برفت-1[

 ] مت]، ك: [اعمار تما )] ف، ر: [درخت اعمار و وجودشان-2[

  )] فقط در نسخه ر، ف-3[

 ]، ر: [بصد و پنجاه سال رسيد] )] ك: [صد و پنجاه سال-4[

 )] ب: بحجاز-5[
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 ] )] ر: [رويشان-6[

 ] )] ب: [دويست و پنجاه و هشت-7[

 )] ب: [صد و هشتاد]-8[
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آن آلت خود را بر هم رسانيدندى، اكنون چنان زنان را سعترى گويند. حنظله ايشان را  ] كه بى1] [ س خوانند و [بعضىرا ر 
] منع كرد و بخدا خواند. اجابت نكردند. مدتى بدين دعوت مشغول بود، فايده نميداد. در حق ايشان 2] [ ازين [حركات

] رس و قوم 4] [ ] كرد. [آن چنان بود كه3] [ ايشان بر دست [ايشان دعا كرد. حق تعالى آب ازيشان باز گرفت و هالك
] بياراستند. هر تير كه لشكرش بينداختند بازگشت و اندازنده را 5آبى بجنگ حنظله و متابعان او [لشكر] [ او از بى

 بكشت، تا بيشتر لشكر رس كشته شدند.

خواست. يك سال امان داد. بروج مشيده از آهن و مس و  رس منهزم بقلعه گريخت، ملك الموت بقبض روح او رفت. امان
 ]6روى و ارزيز بساخت، چنانكه هيچ منفذ نداشت. چون وعده بسر آمد، ملك الموت او را با قومش بدوزخ [رسانيد] [

  ابراهيم

 بحكم حديث ما قبل اولوا العزم سيم است و بروايات كبار علما، اولوا العزم اول.

] الدنانير و الدراهم، 7] [ سب او: ابراهيم بن آزر و هو تارح بن ناحور بن ساروغ، هو اول من [سككلقب او خليل اهللا، ن
ابن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن ادريس بن يرد بن مهالئيل بن قينان 

 بن انوش بن شيث بن آدم.

] كه هالك نمرود بسبب او بود. 8نجمان نمرود را گفتند كه در زمان او پيغمبرى [باشد] [آزر وزير نمرود بن كنعان بود. م
پروريد  ] مى9] [ آمد، ميكشت، تا ابراهيم متولد شد. مادرش او را از بيم نمرود در غارى [پنهان هر پسر كه در آن زمان مى

ام. ابراهيم عليه السالم  يست و من آن مقام زيارت كردهو گويند آن مقام در ديه نرس بود بواليت كوفه و اكنون آنجا خانقاه
در هفت سالگى از آن غار بيرون آمد، ستارگان و آفتاب و ماه را تصور كرد كه خدااند. چون ديد كه زوال پذيرند دانست  

بتان را [بد  كه خدائى را نشايند. دل در خالق كاينات بست و او را بخدائى پذيرفت و نمرود را بخدائى او دعوت كرد و 
  ]. نمرود جهت10] [ گفت
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 ] )] ف، ب: [بودى-1[

 )] ك: [كار]-2[

 ] )] ف، ب: [خودشان-3[

  )] فقط درب، ف-4[

 )] فقط در نسخه ر-5[

 )] ف، ب: [برد]، ر: [فرستاد]-6[

 ] )] ب: [شكل-7[

 )] ب: پيدا [شود]-8[

  فقط در، ب)] -9[

 ] ]، ف، ك: [بدى گفت )] ب: [بدمى گفت-10[
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خاطر وزير با ابراهيم خطابى نميكرد. چون ابراهيم بحد كمال رسيد، بشرف وحى مشرف شد آزر بمرد. نمرود ابراهيم را 
بارشاد ابليس بمنجنيق در آتش انداخت و پيش از آن كس منجنيق نساخته بود. ابراهيم بآتش نرسيده، جبرئيل بر او آمد و  

]. چون چنين صادق بود، بفرمان خداى تعالى آتش بر او سرد و 2] [ ]؟ ابراهيم گفت بتو [نى1] [ گفت حاجتى [هست
]، ابراهيم از آن ميان بيرون آمد و در اين وقت شصت ساله بود. نمرود 3] [ سالمت گشت و در آنجا گلستان [شكفت

ر آويخت و ها از آن د خواست كه با خداى تعالى جنگ كند، صندوقى بساخت و چهار نيزه بر او نصب كرد و گوشت پاره
چهار كركس گرسنه را در چهار پايه صندوق ببست و در آن صندوق نشست. كركسان ميل گوشت كردند و صندوق بر هوا 

بردند. چون قوتشان ساقط شد، باز خواستند گشت. نمرود تيرى بر باال انداخت. حق تعالى [تير او خون آلود با پيش او 
مين و آسمان كرد. كركسان او را بزمين آوردند. بعضى نمرود را كاوس شمارند و ] ز 4] [ تر شد. دعوى خدائى رسانيد، گمراه
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اين قول ضعيف است. نمرود در كار ابراهيم عاجز شد. از او التماس نمود تا با اتباع از شهر بابل هجرت كند. ابراهيم 
] بود و حواشى خود از بابل 6[ ] ترين زنان [آن زمان صورت ] بود و خوب5] [ بسخن او با ساره كه دختر [عم و جفتش

] و هو ارم بن سام بن 7بمصر رفت. ملك مصر سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عمالق بن يلمع بن اشليخا بن ارد [
نوح در ساره طمع كرد و او را بقهر از ابراهيم بستد تا بدو دست دراز كند، بدعاء ساره دستش خشك شد. ملك مصر 

اره دستش با كار آمد تا سه نوبت همچنين ميكرد. چون ميسر نبود دست ازو باز داشت و كنيزكى تضرع كرد، هم بدعاى س
]، تا بر احوال ساره واقف گشت و دلش 8] [ هاجر نام بدو بخشيد. حق تعالى حجاب از پيش چشم ابراهيم [برداشت

 ] بمصر9] [ حط بود غالمان را [بطلب رزقآرام يافت. چون ساره، پيش ابراهيم آمد، از آنجا بفلسطين رفتند و در آنجا ق
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  )] ف، نيست-1[

 ] )] ب، ك: [نه-2[

 )] ر: [پديد آمد]-3[

 ] )] ر: [بفرمود تا تير او را خون آلود بپيش او رسانيدند. بهمين خشنود شده باز گشت و از جهل دعوت خدائى-4[

 ] خفتش ]، ك: [دختر عم و هم [دختر عمش بود و جفتش )] ف، ب:-5[

  )] ف، ب: بنى آدم-6[

 )] طبرى: ال و ذ-7[

 )] ك: [مرتفع كرده بود]-8[

 ] )] در نسخه ب، [طلبيد و بطلب قوت-9[
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مراد باز گردانيد. ايشان  ] جابت نكرد و غالمان ابراهيم بى1] [ نام [تا رزق آورند آن دوستفرستاد، پيش دوستى خليل 
ها آرد و گندم  جوال پر از ريگ كرده بيامدند و با ابراهيم بگفتند. ابراهيم از خجالت بخفت. بقدرت حق تعالى آن ريگ

 ز هاجر پرسيد كه اين نان از كجاست؟شد. هاجر از آن آرد نان پخت و ابراهيم را بيدار كرد تا بخورد و ا
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گفت از آن آرد كه دوست تو خليل مصرى فرستاده است. ابراهيم دانست كه حق تعالى قدرت نموده است. گفت خليل 
مصرى نفرستاده بلكه خليل اهللا فرستاده او را بدين سبب خليل اهللا خواندند. ابراهيم آن گندم بكشت و از ريع آن خواسته 

گرد شد و مهماندارى پيش گرفت نمرود خواست كه يكبار ديگر بجنگ خداى تعالى رود لشكر جمع كرد شمار برو   بى
] بجنگ او فرستاد. 2] [ ترين [خاليق است وصفها بياراست و بافسوس مبارز خواست. حق تعالى سپاه پشه را كه ضعيف
رود رفت و مغز سر او خوردن گرفت تا بعد از لشكر نمرود بيشتر از زخم نيش پشه هالك شدند و پشه كور لنگ در بينى نم

 چهار سال او را هالك كرد.

ساره هاجر را بابراهيم بخشيد. ابراهيم را از وى پسرى آمد، در هشتاد و شش سالگى. او را اسماعيل نام كرد. ساره را بر 
لمانان واجب شد. چون ] بر همه مس4]. هاجر را ختنه كرد، [بفرمان خداى تعالى بر او و] [3] [ آن [رشك خاست

اسماعيل دو ساله شد، ساره با هاجر عليه السالم شكيبا نبود. ابراهيم هاجر و اسماعيل را بزمين مكه برد آنجا بگذاشت. 
ببركت اسماعيل آب زمزم پيدا شد. چون قوم بنى جرهم بواسطه آب آنجا آمدند، اسماعيل در ميان ايشان پرورش يافت. 

] شد، امر قربان رسيد و آن چنان بود كه ابراهيم نذر كرده بود كه اگر او را پسرى بود 5] [ چون اسماعيل [چهار ساله
 قربان كند.

درين وقت فرمان آمد كه بوعده وفا نمايد. ابراهيم اسماعيل را قربان خواست كرد و چون از پدر و پسر در آن كار گرانى 
  طبع نبود، حق تعالى آن نيت پذيرفت و از بهشت
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  )] در نسخه ر، نيست-1[

 )] ر: [مخلوقاتند]، ك، ف: [خاليقند]-2[

 ] ]، ف، ر: [رشك خواست )] ك: [رشك آمد خاست-3[

 ] ف: [بر او و بر] )] در نسخه ب نيست، ك: [بفرمان خداى تعالى-4[

 ] )] ر: [چهارده-5[

 31:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



گوسفندى بكوه ثبير بحدود مكه فرستاد تا بعوض اسماعيل قربان كرد. بعد از اين بيك سال، اسحق از ساره متولد شد، 
. بشكار ]. چون اسماعيل بحد مردى رسيد از بنى جرهم زن خواست. ابراهيم بديدن اسماعيل رفت1] [ [بهفتاد سالگى

 ] بدل كن.2] [ بود. زن اسماعيل، ابراهيم را خدمتى نكرد. ابراهيم گفت اسماعيل را بگو كه آستانه [خانه

اسماعيل زن را طالق داد و ديگرى بخواست. چون خانه كعبه كه شيث ساخته بود، خراب گشته بود، ابراهيم و اسماعيل 
 ود را بفرستاد تا در ركن خانه نشاندند و حج فرض شد.بفرمان حق تعالى باز بساختند و حق تعالى حجر االس

چون عمر ساره بصد و سى سال رسيد، در گذشت. پس ازو ابراهيم زن خواست و او را فرزندان آمدند. بعد از ساره، 
 ابراهيم پنجاه سال بزيست، عمرش دويست سال شد.

 ردند و آن جايگاه اكنون بخليل اهللا مشهور است.] از واليت شام دفن ك3] [ او را در پهلوى ساره، در مزرعه [حبرون

] بدو منزل شد و اول كسى كه سپيدى بموى و ريش او در آمد ابراهيم است. و اول  4] [ از كتب آسمانى [ده صحف
چيد و قصر شوارب كرد و سراويل ساخت و در پاى كشيد و ختنه كرد و  كسى كه مسواك كرد و استنجا بآب كرد و ناخن

و ضيافت كرد و ثريد كرد او بود. گويند حق تعالى ابراهيم را گفت چرا از من چنين سخت ترسانى؟ گفت چون مهماندارى 
اى بود كه گل او را بدست خود سرشتى و روح خود در  از تو نترسم كه پدرم آدم را با وجود آنكه در حضرت تو قرب بمرتبه

دادى، بگناهى مختصر از بهشت براندى و برو خشم گرفتى  او دميدى و مالئكه را بسجده او فرمودى، و در بهشت جاى
 و ببالى دنيا گرفتار كردى.

 خطاب آمد كه اى ابراهيم نميدانى كه مخالفت دوست بر دوست سخت باشد.

  بيت

 ز صد تيغ دشمن كند بيش كار            گلى گر زند بر رخت دوستدار          
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 ] )] ر: [صد و چهار سالگى ساره-1[
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)] اين كلمه بصور مختلف در نسخ آمده. در تورات (حبرون) است كه ابراهيم از بنى حث خريده بود (رجوع كنيد -3[
  بسفر تكوين)، در طبرى اين كلمه جيرون آمده

 ] )] ف: [ده صحيفه-4[
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 لوط

]. خداى تعالى 1ابن هاران برادرزاده ابراهيم خليل عليه السالم بود [و بقولى پسر عم ابراهيم بود و ساره خواهر او بود] [
فرستاد: هفت شهر بود. بعضى مورخان گويند آن واليت در بيابانى بود كه ميان سيستان او را نبوت داد و بواليت مؤتفكات 

 و كرمان است و بعضى گويند بزمين مغرب بود اول صعرة دوم صبعه سوم عمره چهارم دوما پنجم سدوم.

ند، اسم لواطه بر آن نمود كردند و در مباشرت با امردان مبالغه مى كرد. اجابت نمى لوط آن قوم را براه خداى دعوت مى
حركت افتاد. لوط همچون ابراهيم ميزبانى كردى. هر كه بهمان او آمدى، اگر امرد بودى، آن قوم با او بزور لواطه كردندى. 

تا چون جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل جهت قلع ايشان، بصورت سه امرد، بمهمانى لوط آمدند، آن قوم خواستند كه با 
كه لوط عليه السالم در خانه در بست و آن شب مهلت خواست تا بامداد، امردان را با ايشان   ايشان همان حركت كنند

سپارد. هم در شب لوط و هر كه بدو ايمان آورده بود، از آن شهر بيرون رفتند. جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل آن شهرها زير 
] بارانيد [و آن قوم را 3] [ ايشان [سنگهاى سجيل]، حق تعالى بر 2] [ و زبر گردانيدند. هر كه از آن قوم [بگريخت

] و زن لوط هر چند با او هجرت كرده بود، اما چون هم از آن قوم بود، او نيز همان شب بسنگ 4هالك گردانيد] [
 سجيل هالك شد.

  بيت

 با بدان يار گشت همسر لوط            خاندان نبوتش گم شد          

 ] بزيست. در روز چهارشنبه از ماه ربيع االول بمرد.5گر] [لوط بعد از آن [هفت سال دي

  اسماعيل
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 عليه السالم را خداى تعالى پيغمبرى داد و بعمالقه يمن و حضرموت فرستاد.

  كرد. اندكى ايمان آوردند. چون عمرش پنجاه سال ايشان را دعوت دين ابراهيم مى

__________________________________________________ 

  )] فقط در نسخه ب، ف-1[

 )] ف، ب: [در جائى ديگر بود]-2[

 ] )] ف، ب: [سنك-3[

 )] ف، ب: [هالك شدند]-4[

 )] ر: [مدتى ديگر]-5[

 33:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 در حرم كعبه، دفن كردند.بصد و سى سال رسيد، در گذشت. او را، در جنب مادرش هاجر، 

  اسحق

ابن ابراهيم عليهما السالم را حق تعالى پيغمبرى داد و باهل شام فرستاد و او نابينا شد. او را دو پسر توأمان آمد: يكى 
] روزى اسحق از پسران بريان گرم 1] [ عيص و ديگرى يعقوب. عيص شكار دوست بود و يعقوب رمه گوسفند [چرانيدى

 خواست.

 اى بريان كرد و پيش از آمدن عيص پيش پدر برد. لب شكار برفت. يعقوب برهعيص بط

] او رسيد. چنانكه پيغمبران كه بعد از او بودند، بغير 2] [ اسحق در حق او دعا كرد. ببركت دعاى او پيغمبرى باو [و نسل
نسل يعقوبند. عيص بدين سبب ازين چهار: خضر و ايوب و شعيب و محمد، صلوات اهللا عليهم اجمعين، باقى تمامت از 

 با يعقوب بد شد و در قصد او بود. يعقوب از عيص منهزم بودى. چون عمر اسحق بصد و هشتاد سال رسيد، در گذشت.

 ] سال يوسف عزيز مصر شد.3] [ او را در جنب خليل اهللا دفن كردند و [درين

  يعقوب
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ز خليل اهللا بگريخت و بكنعان رفت پيش خال خود. و  ] در شب ا4ابن اسحق بن ابراهيم چون از عيص منهزم [شد] [
 گويند او را بدين سبب اسرائيل خوانند.

] خود را كه از خاتون بودند بخواست و دو دختر ديگر كه از سريه بودند. بسريتى بستد. از 5] [ يعقوب [دو دختر خال
و از زن كهتر دو پسر: يوسف و بنيامين و از  زن مهتر او را شش پسر آمد: يهودا، الوى، روبين، شمعون، يساخر، زبولون

] شد، يوسف ازو 6] [ هر سريتى دو پسر يكى دان و نفتالى و از ديگرى جاد و اشير. چون يعقوب [هشتاد و دو ساله
متولد شد. چون نود ساله شد از و گم شد و چهل سال در فراق او بود. در صد و سى سالگى او را بيافت. چون صد و 

 ].7ساله شد بمصر در گذشت. او را نقل بخليل اهللا كرده، [مدفون شد] [چهل و هفت 
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 ]. )] ب: اين كلمه را ندارد، ر: [داشتى-1[

 )] ك: [و بنسل او]-2[

 ] )] ف، ك: [همين-3[

 ] )] ك، ر: [بودى-4[

 ] )] ب: [دختر خال-5[

 )] ك، ر:-6[

 ] [هفتاد و سه ساله

 )] ك، ر: بمصر دفن كردند، ر: [از مصر دفن كردند].-7[
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  يوسف
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د، با خود گفت اگر من غالم بودمى، ترين بنى آدم بود، روزى در آئينه نگري صورت ابن يعقوب عليهما السالم، چون خوب
قيمت من كه توانستى كرد؟ خداى تعالى غيرت آورد، تا برادرانش او را به بيست درم بفروختند. و آن چنان بود كه يوسف 
عليه السالم در خواب ديد كه آفتاب و ماه و يازده ستاره او را سجده كردند. يعقوب گفت اين خواب را از برادران پنهان 

 ه تعبير چنان است كه پدر و مادر و يازده برادر زير دست تو شوند.دار ك

چون اين سخن ببرادران رسيد، برو دشمن شدند و او را باجازت پدر بتماشا بردند و در چاهى فرو هشتند و يعقوب را  
وانى از چاه بر آورد و گفتند كه او را گرگ بخورد و پيراهن او بخون گوسفندى آلوده كرده بپدر نمودند. يوسف را مردى كار 

]، ناچار او را به بيست درم بدو 1بامدادان كه برادران بتفحص احوال او رفتند، [او را در دست كاروانى يافتند] [
كرد كه از بهاى يوسف او را مايه تمام حاصل شود. يوسف با خود   برد و در راه خرمى مى بفروختند. آن مرد او را بمصر مى

ا به بيست درم خريده است اگر خريدار نيكو افتد مضاعف بخرد. چون حق تعالى افكندگى گفت جاهل مرديست، مر 
اى رسيد كه عزيز مصر كه خازن پادشاه بود، او را پنج بار برابر مشك و زن كرد و  يوسف در حق خود بديد، كار بمرتبه

، بر يوسف عاشق شد. يوسف در آن روز ] نام2ترست. عزيز را زنى بود، زليخا [ بخريد و در مصر مشك از زر طال بقيمت
هفده ساله بود و زليخا پانزده ساله: هر دو در غلواء حسن. زليخا يوسف را بخود خواند. اجابت نكرد. زليخا از بيم آنكه 
اين سخن گفته شود، از يوسف پيش عزيز گله كرد كه يوسف با من دست درازى خواست كرد. عزيز تفحص نمود. گناه از 

. زنان اكابر مصر زليخا را نكوهش كردند. زليخا خواتين را جمع كرد و هر يك را ترنجى و كاردى بدست داد تا زليخا بود
خبر بجاى ترنج دستها بريدند و   ببرند و در آن حال يوسف را بديشان نمود ايشان در حسن يوسف چنان متحير شدند كه بى

 ]3گفتند ما هذا بشر [

__________________________________________________ 

 )] فقط در نسخه ب.-1[

)] نام اين زن در تفاسير راعيل يا راحيل است و معلوم نيست چطور بزليخا تبديل يافته و اول بار اين اسم بدين -2[
 شود. صورت در كتاب منسوب بفردوسى يعنى يوسف و زليخا ديده مى

 32ف، )] قران: سوره يوس-3[
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و زليخا را معذور داشتند. زليخا عزيز را الزام كرد تا بجهت دفع تهمت، يوسف را محبوس گردانيد. يوسف عليه السالم را 
ار و خوان ساالر پادشاه را بگناهى بزندان آوردند. ايشان علم تعبير كرامت شد. از بهر زندانيان تعبير كردى تا چون شرابد

كرديم يوسف   بجهت امتحان خوابى ساختند و از و تعبير پرسيدند و او تعبير خوابشان بگفت. ايشان گفتند ما امتحان مى
[ياد  گفت قلم رفت و تعبير آن خواب واقع شد. يوسف با شرابدار گفت چون پيش پادشاه مصر ملك ريان رسى مرا با

] حق تعالى غيرت آورد و او را هفت سال از خاطر شرابدار فراموش كرد تا چون ملك ريان بخواب ديد كه هفت  1آور]. [
] [شرابدار احوال يوسف با ملك 2گاو الغر هفت گاو فربه را بخوردند، جهت تعبير خواب، يوسف با [خاطرش آمد]. [

فت سال قحط بود و هفت سال فراخى و تدبير كرد تا در سال فراخى ]. از يوسف تعبير پرسيدند گفت ه3] [ مصر بگفت
احتكار كنند. ملك ريان او را بر غالت خود حاكم كرد و بعد از اندك مدتى عزيز نيز در گذشت. ملك ريان جاى عزيز كه 

ليخا سى ساله و بود بيوسف داد. يوسف زليخا را بخواست. درين وقت يوسف سى و دو ساله بود و ز  ] مى4دار] [ [خزانه
 هنوز بكر بود، جهت آنكه عزيز عنين بود و يوسف را از زليخا دو پسر آمد: افراييم و ميشا.

] يوسف برفتند و 5فروخت. چون قحط شايع شد، [ده برادر] [ در سالهاى فراخى غالت جمع كرد و در سالهاى قحط مى
خود را بر ايشان ظاهر نكرد و گفت اگر اين نوبت برادر  از و غله خريدند و او ايشان را بشناخت و احوال پرسيد. اما 

 كهين با خود نياوريد، غله بشما نفروشم و بضاعت ايشان در ميان غله پنهان كرد. ايشان با پيش يعقوب آمدند.

 يعقوب در كار عزيز مصر و نگرانى او باحوال فرزندان او و آنكه بضاعت در ميان غله نهاده متردد شد. دوم نوبت چون
]، بشفاعت بسيار، بن يامين را با خود ببردند. يوسف خواست كه او را پيش خود 6پسران يعقوب بخريدن غله [رفتند] [

 باز گيرد پيمانه در ميان غله او پنهان كرد تا چون ظاهر شد، بدان بهانه او را پيش خود باز گرفت و خود را برو ظاهر
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 )] ب و ف: [ياد آر]-1[

 )] ك: [خاطر شرابدار]-2[
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 )] ب: [آمدند]-6[
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عقوب آمدند و بن يامين را نياوردند، يعقوب از غصه او و يوسف در كنج بيت االحزان رفت و كرد. چون پسران پيش ي
چندان بگريست كه نابينا شد. چون سيوم نوبت برادران يوسف بمصر رفتند، او خود را بر ايشان ظاهر كرد و پيراهن بفرستاد 

]  ]، از مصر بيرون آمدند، يعقوب [در كنعان1] [ تا بر چشم يعقوب ماليدند و بينا شد. چون برادران يوسف [با پيراهن
 ] بوى جامه بشنيد.2[

 شعر

 يكى پرسيد از آن گم كرده فرزند            كه اى روشن روان پير خردمند          

  ز مصرش بوى پيراهن شنيدى            چرا در چاه كنعانش نديدى            

  ست            گهى پيدا و ديگر دم نهانستبگفت احوال ما برق جهان ا            

  گهى بر تارك اعلى نشينم            گهى تا پشت پاى خود نبينم             

  اگر درويش بر حالى بماندى            سر و دست از دو عالم بر فشاندى            

حكومت زير دست يوسف شدند و خواب او ] و متعلقان بمصر رفتند و بواسطه 3] [ يعقوب با پسران [و مادر يوسف
راست آمد. بعد از هفده سال يعقوب در گذشت. يوسف بعد ازو بيست و سه سال بزيست. مدت عمر يوسف عليه السالم 

نود و هفت سال. او را در تابوتى آبگينه نهادند و در ميان نيل دفن كردند و بعد از مدتى موسى عليه السالم تابوت او بر 
بايد داد، در حضرت خليل  خليل اهللا دفن كند. جبرئيل عليه السالم بيامد و گفت او را حساب پادشاهى باز مى آورد تا در

اهللا راه ندارد و او را بيرون خليل اهللا دفن كردند. بر پادشاهان و وزراء و اركان دولت واجبست درين معنى تأمل نمودن و 
با يوسف عليه السالم اين خطاب رود، احوال ديگران خود [چون بود] توشه راه آخرت ساختن و تصور كردن كه جائى كه 

]4.[ 

 اسباط

 دانند و يازده فرزند يعقوب عليهم السالم را بعضى مورخان پيغمبر مرسل مى
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  )] در نسخه ب، نيست-1[

 آيد] يعقوب گفت بوى پيراهن يوسف مى)] فقط در نسخه ر، در، ك: [در كنعان -2[

 ] )] ك، ر: [و مادرشان-3[

 )] ف، ك: [چه بود]، ر: [چه خواهد بود]-4[
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سخن ايشان است قولوا آمنا بالّله و گويند از ذكر اسباط در قرآن غرض ايشانند و اين آيت مقوى  خوانند و مى اسباط مى
ما انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و اسحق و يعقوب و االسباط و ما اوتى موسى و عيسى و ما اوتى النبيون من ربهم ال 

 ].1نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون [

 خضر

بن لمك والدت او پيش از زمان ابراهيم بود و و هو يليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 
رسالت بعد از جماعت ما قبل يافت. گويند او معاصر ذو القرنين اكبر بود و از خواص دولت او. بطلب آب زندگانى بر 

مند گردانيد و  مقدمه او رفت و چشمه حيوان دريافت و از آن بخورد. حق تعالى او را زندگانى دراز داد و از دانش بهره
اهل معنى گويند آب حيوان علم و دانش بود كه او را كرامت شد و نام او باقى ماند و بقاى نام عمر ثانى باشد و مقام او 

 بيشتر در درياها بود.

  ايوب

ابن موص بن زارح بن رغويل بن عيص بن اسحق بن ابراهيم (ع) اصلش از روم بود، اما بشام نشستى و او را ده فرزند بود 
] از محنت و سختى كه بدو رسيدى، بدان صبر كردى. حق تعالى او را ببالها 2] [ شمار داشت. [هر چه ىو خواسته ب

مبتال گردانيدى و صبر و تحمل او بر مالئكه عرض كردى تا قوت نفس بنى آدم معلوم كنند. اول خواسته از و باز گرفت و 
] مبتال گردانيد چنانچه كرم درو افتاد و از بوى زشت او 3[ ] او را فقير گردانيد. پس فرزندانش بمردند، پس تن او [برنج

اى كه چون كرمى از و بيفتادى، آن را [بر  ] گشت. او بر آن همه صبر كرد و نناليد تا بمرتبه4] [ شايست پيرامون او [نمى
اينده گردانيد تا خور. تا حق تعالى برو ببخشود و چشمه آب زير قدم او ز  ] نهادى و گفتى روزى خود مى5جاى خود] [
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شويد، صحت  خود را بدان بشست و صحت يافت و آن چشمه بعين ايوب مشهورست. هر معلول كه خود را بدان آب مى
  يابد. ايوب را ديگر بار فرزندان آمدند و خواسته مى
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 131)] قرآن: بقره -1[
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 سيد، در گذشت.بسيار بر او جمع شد. چون عمرش بدويست سال ر 

  شعيب

ابن ثويب بن عنقا بن ثابت بن مدين بن ابراهيم. حق تعالى او رسالت داد، باصحاب االيكه فرستاد. اندكى ايمان آوردند و 
بيشتر او را تكذيب كردند. حق تعالى ايشان را عذاب فرستاد و گرمائى بر ايشان مسلط كرد. كافران را تحمل آن نبود، 

 بصحرا رفتند.

پديد آمد، بزير سايه آن شدند. از آن ابر آتشى بباريد و تمامت را بسوخت. مؤمنان را از آن گرما و آتش ضرر نبود. ابرى 
 شعيب بعد از آن مدتى بزيست.

  موسى

بحكم حديث ما قبل، اولوا العزم چهارم است و در ديگر روايات دوم و لقب او كليم اهللا. نسبش موسى بن عمران بن 
ن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليه السالم [آذر بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن شالخ بن قاهث بن الوى ب
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]. موسى در زمان 1] [ ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن يرد بن قينان بن مهالئيل بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم
وقت در مصر دو قوم بودند: بنى اسرائيل كه دين ابراهيم پادشاهى وليد بن مصعب بن ريان، فرعون مصر، متولد شد. در آن 

] زبون بودند و بريشان جورها ميرفت و 2] [ ] كه كافر بودند و بنى اسرائيل در دست [قبطيان2] [ داشتند و [قبطيان
 .] بسبب آنكه منجمان گفته بودند كه درين چند سال پسرى كه مبطل احكام او باشد متولد خواهد شد3] [ [فرعون

هر پسرى كه بنى اسرائيل آوردندى، بكشتى، تا موسى متولد شد. مادرش او را در صندوقى خوابانيد و برود نيل افكند. آب 
] را 4] [ صندوق موسى را بزير كوشك فرعون برد. كنيزك آسيه، زن فرعون آن را بگرفت و پيش آسيه و فرعون برد. [آسيه

خورد. چون مادرش را بدايگى او آوردند شير  ايه طلبيدند. موسى شير هيچ دايه نمىفرزند نبود. او را بفرزندى پذيرفتند و د
او بگرفت. مادرش بدايگى او مقرر شد. چون بدو سالگى رسيد، يك روز ريش فرعون بگرفت. فرعون خواست كه او را 

 بكشد. آسيه مانع شد و گفت از نادانى كرد و
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آزمودن را طشتى ياقوت و طشتى آتش پيش آوردند. موسى آتش پاره بدهان نهاد. زبانش بسوخت و بدين سبب سخن 
فصيح نتوانستى گفت. چون بحد بيست سالگى رسيد، فرعون جهت او زن خواست و او را دو پسر آمد و چون به بيست 

ب از مصر بگريخت و به نزديك شعيب پيغمبر و شش سالگى رسيد، از قوم قبطيان يكى را مشت زد و بكشت. بدين سب
رفت و دختر او را بخواست و مهر او دو سال، جهت شعيب، شبانى كرد. موسى را از آن نيز دو پسر آمد. چون عزيمت 
مصر كرد، شعيب او را گوسفندان داد و عصائى بخشيد. از پيش شعيب روان شد. در راه در شبى تاريك، زن موسى را درد 

روشنى پديد آمد. موسى بطلب آن رفت. بكوه طور سينا رسيد. روشنى بر سر درخت ديد. موسى متعجب  زادن گرفت.
شد. خطاب آمد كه انى انا اهللا و وحى بموسى منزل شد و بمعجزه عصا كه اژدرها شدى و يد بيضا كه درفشان گشتى، 

ر زبان بود، برادر خود هارون را بوزيرى خود مشرف كرد و بفرعون فرستاد و هر گونه پيغامها داد. موسى را چون عقده د
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خواست. او را نيز رسالت داد، هر دو را بفرعون بفرستاد. فرعون ازيشان معجزه خواست. موسى يد بيضا بنمود. ديگر 
 خواست. عصا بينداخت، اژدها شد.

 فرعون بترسيد و درخواست كرد تا موسى عصا بر گرفت و فرعون را آسيبى نرسانيد.

وسى را جادو خواند و جادوان بسيار بياورد تا بر موسى غلبه كنند. جادوان دشتى چوب و ريسمان بمار و اژدها فرعون م
نمودند. موسى عصا بيفكند اژدها شد و تمامت را بخورد و چون موسى عصا بر گرفت، همان عصا بود و از [اژدهاى 

آوردند و فرعون ايشان را هالك كرد. فرعون و قبطيان هفت ] هيچ اثر نمانده و جادوان تمامت ايمان 1] [ جادوئى جادوان
كردند كه چون بدعاى موسى از آن خالصى يابند، ايمان آورند. چون خالصى  شدند و با موسى شرط مى نوبت ببال مبتال مى

م افراط ] دو 2گشتند: اول سه سال متواتر قحط بود چنانكه [بسيار مردم از گرسنگى بمردند] [ يافتند پشيمان مى مى
 بارندگى چنانچه بيشتر آبادانيها
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] خوانند، تمامت خانهاى ايشان فرو گرفت و مجال هيچ كار نماند. چهارم ملخ 1] [ خراب شد. سيوم غوك كه آن را [بزغ
چنانكه مجال گذر نداشتند پنجم شپشه چنانكه مغز تمامت حيوانات بخورد. ششم آب خون گشت، چنانكه در يك طرف 

خون. هفتم همه چيزهاشان سنگ شد. نه آيت كه موسى بدان مخصوص است جهت بنى اسرائيل آب بود و جهت قبطيان 
 هفت اينست، هشتم عصا نهم يد بيضا.

كردند، موسى با بنى اسرائيل از مصر هجرت كرد. بقدرت خداى تعالى، آب ايشان  چون قبطيان جور با بنى اسرائيل كم نمى
خشك شد. چون بنى اسرائيل از آن راهها بگذشتند، حجاب مرتفع را دوازده جايگاه راه باز داد، چنانكه زمين دريا بآفتاب 

ديدندى. چون فرعون و قبطيان از عقب بيامدند، همه از آن راه در آب رفتند و جامه بخت  بود، همه يك ديگر را مى
 ايشان، روزگار در نيل زد و آب بهم آمد تا همه غرق شدند.
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وسى با هفتاد مرد بنى اسرائيل كه ايشان را از انبياء غير مرسل شمارند، [و بنى اسرائيل يك سال بر كنار آب توقف كردند. م
] نوشته بود، منزل  3] [ ]، بكوه طور سينا رفت. خداى تعالى كتاب تورات بر الواح [ياقوت2خوانند] [ سفعيم رفيديم مى

خواهم كه خلق در حق  ] مى4[ كرد و با موسى سخن گفت چنانكه آن هفتاد مرد بشنيدند موسى گفت خداوندا از تو [در]
من چيزى نگويند كه در من نباشد. خطاب آمد كه آنچه از بهر خود نكردم از بهر تو نكنم كه مرا شريك و همتا و زن و 

گويند و من از آن منزهم. گفت خداوندا پيش تو كدامين عمل بهتر است؟ خطاب آمد كه بسيارى ذكر من كردن و  فرزند مى
اند و در مردگى در بهشت من خواهند بود. گفت خدايا از كه ترسم و با كه باشم  بزندگى پديد آورده منلطف با كودكان كه 

] منم و 5انباز] [ و از كه خواهم و كرا دوست بگيرم؟ خطاب آمد كه از من ترس كه ايمن كننده منم و از من خواه كه [بى
  فت خداوندا دورى تا با تو ندا كنم يا نزديكى كهبا من باش كه باقى منم و مرا بدوست گير كه وفادار منم. گ
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انم و از نزديكى و دورى و هر چه در عقل و فهم و فكر و نطق گنجد بر كرانم، جا و مك مناجات كنم. خطاب آمد كه بى
] 1تر شد، از حق تعالى ديدار خواست. جواب لن ترانى [ ليكن بهمه جا فرا رسم. موسى عليه السالم از مكالمه گستاخ

هاى آن  گويند كوه احد از پاره  ] حق تعالى پاره پاره شد و در هوا رفت.2] [ بيافت. بر كوه طور تجلى افتاده از [هيبت
 است و درين حال آن هفتاد مرد از هيبت حق تعالى بمردند. موسى عليه السالم دعا كرد تا زنده شدند.
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در غيبت موسى عليه السالم سامرى گوساله زرين بساخت و خاك زمينى كه اسب جبرئيل پاى بر آنجا نهاده بود، درو 
نى اسرائيل گمراه شدند و آن را بخدائى بپذيرفتند. خداى تعالى ازين حال با موسى افشانده بآواز آمد و حركت كرد و ب

حكايت كرد. موسى گفت كه اگر گوساله، سامرى ساخت، جانش كه درو آفريد؟ خداوند گفت دست قدرت من موسى گفت 
 پرستان را قتل فرمود. ]. پس موسى با پيش قوم آمد و گوساله3ان هى إال فتنتك [

د هزار كس كشته شدند، فرمان آمد كه توبه بازماندگان قبول شد. موسى خواست كه گوساله را بسوزاند. قارون كه چون هفتا
] صافى شود. خداى تعالى علم كيميا، موسى را كرامت 4اش بود، زرگرى دانستى. گفت زر سوخته نگردد [مگر] [ زاده عم

اگر خواهد باز بادويه ممتزجه زر گرداند و بعضى فلزات نيز زر كرد.  فرمود و خاصيت آن چنانكه بادويه حاره زر را بسوزاند،
موسى عليه السالم بعلم كيميا گوساله را بسوخت. قارون آن علم، از موسى عليه السالم، بياموخت و بسيارى فلزات با زر  

مأمور موسى گردانيد و او شمار برو جمع شد. بغرور خواسته، در موسى كافر شد. خداى تعالى زمين را  كرد و خواسته بى
اش فرو برد. چون بنى اسرائيل از زحمت فرعون و قبطيان خالص شدند، خداى تعالى امالك و  بفرمود تا قارون را با خواسته

 اسباب قبطيان بر بنى اسرائيل مباح گردانيد.

اد تا باالى سر ايشان بنى اسرائيل در طاعت حق و فرمان بردارى موسى مقصر شدند. خداى تعالى كوهى را فرمان د
 ] شده است.5] [ بايستاد. ايشان از بيم بيك نيمه روى سجده كردند، اكنون ايشان را [آئينى
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در بنى اسرائيل مردى متمول بود. برادرزادگانش او را بكشتند و در ميان دو ديه بينداختند و فرياد كردند و قاتل را 
گ شد. موسى عليه السالم دعا كرد. خداى تعالى فرمود گاوى بكشند و عضوى از جستند. كار بر مردم هر دو ديه تن مى

] آن گاو، كار بر خود 1] [ آن گاو بر آن مرده زنند تا زنده شود و قاتل را بنمايد. بنى اسرائيل بتفحص [كه چگونه است
د و عضوى بر آن مرده زدند، زنده شد ] آنكه پوست گاو پر زر كردند، آن گاو بخريدند و بكشتن2] [ دراز كردند تا [ببهاى

 اند. و بگفت برادرزادگانش كشته

 بنى اسرائيل از آن زحمت خالص شدند و بچشم سر بديدند كه حق تعالى مرده زنده كرد.

 اى؟. موسى عليه السالم با خداى تعالى مناجات كرد كه از من داناتر از بنى آدم كه آفريده

موسى پيش خضر رفت و درخواست كرد تا با او مصاحب باشد. خضر امتناع نمود و  حق تعالى او را بخضر داللت كرد. 
گفت تو طاقت كردار من نياورى. موسى شرط كرد كه بر كردار او اعتراض نكند. بديهى رفتند و ايشان را خوردنى ندادند و 

خضر از صحبت او اجتناب نمود.  از ديه براندند. خضر در بيرون ديه، ديوارى از آن ايشان عمارت كرد. موسى منكر شد.
] ديه، 3] [ موسى با او شرط كرد كه ديگر انكار نكند. بديهى ديگر رسيد. ايشان را بواجبى خدمت كردند. خضر [به بيرون

پسر رئيس ده را بكشت. موسى منكر شد و باز مبالغه كرد كه ديگر انكار نكند و در دريا بكشتى نشستند. خضر كشتى را 
 سوراخ كرد.

رق خواست شدن. بسيار سعى نمودند تا آن سوراخ بيا كندند. موسى را طاقت نماند، انكار كرد. خضر گفت هذا فراق غ
]. [نام آن 5] و شرح احوال باز گفت كه سبب عمارت ديوار آن بود كه زير آن گنجى از آن دو يتيم بود [4بينى و بينك [

] گفته كه آن 6ى اهللا عنهما در تفسير آيه و كان تحته كنزا لهما [دو يتيم يكى صريم ديگرى اصرم بوده.] ابن عباس رض
  لوحى از زر بود و بر آن نوشته كه عجب از آن كسى كه يقين بقدر دارد، چگونه
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عجب از آن كس كه يقين بدوزخ دارد، چگونه خنده كند و عجب از آن كس كه يقين بر گردش رنج و مشقت كشد و 
روزگار و ناپايدارى آن دارد كه چگونه اعتماد بر دنيا كند. من خداى بى همتاام و محمد بنده و رسول من است و پدرشان 

يشان بوده، خواستم كه ديوار آن خراب ] ا1اند كه آن پدر صالح [هفتم پدر] [ مردى صالح بود و بعضى مفسران گفته
ماند كافر  نشود تا چون ايتام بحد بلوغ رسند آن را بردارند و سبب پسر رئيس كشتن، آنكه قوم او صلحااند و اگر او مى

اى ازين دريا پادشاهى  خواست بود. نخواستم كه تخمه ايشان بدان عيب ملوث گردد و سبب شكستن كشتى آنكه در جزيره
] را معيوب كردم تا از 3] [ گيرد، [آن ] كه كشتيهاى درست، بتعدى باز مى2] [ [نام آن پادشاه جلند االزدى ستمكارست

شر او ايمن ماند. موسى بدانش او مقر گشت و ازو باز گرديد. چون بمصر آمد، فرمان رسيد كه بجنگ جباران شام رود و 
يكل ضخيم بودند. موسى با قوم بنى اسرائيل عازم جنگ ايشان عوج بن عنق از جمله جباران بود و ايشان بقوت قوى و ه

شد. چون از بيابان اكثر ببريدند، جاسوس بفرستادند و حال ايشان معلوم كردند، بنى اسرائيل پشيمان شدند گفتند تو و 
ى بر سر گرفت تا ا خداى تو بجنگ جباران رويد. موسى برنجيد و تنها برفت. عوج بن عنق از آمدن او آگاه شد و كوه پاره

بر موسى زند. بفرمان خداى تعالى هدهد آن كوه پاره سوراخ كرد تا در گردن عوج بن عنق افتاد. عوج مضطرب شد و موسى 
بدو رسيد. موسى را چهل گز باال بود و چهل گز عصا بوده و چهل گز برجست و بر كعب او زد. عوج بن عنق بيفتاد و 

ر شهر جباران، بلعم باعور كه برادرزاده شعيب پيغمبر بود، دعا كرد تا بنى اسرائيل در بمرد و موسى با پيش قوم آمد و د
] دوازده فرسنگ بماندند و راه بيرون نبردند و 4] [ بيابان راه گم كردند و سرگردان شدند و بدعاى او چهل سال در [بيابان

زق من و سلوى فرستادى و از آن سنگ كه سجاده آن بيابان به تيه موسى منسوبست. خداى تعالى ايشان را روز بروز، ر 
 موسى بود، آب روان گردانيدى. چون سنگ بار كردندى، آب بايستادى و چون بنهادندى،
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اى كه داشتند، دريده و خشن نشدى و فرزندى كه آمدى با  اى. و جامه دوازده چشمه از آن روان شدى. هر سبطى چشمه
موسى عليه السالم بعد  ] بباليدى. بهمين صورت چهل سال بسر بردند. هارون بآنجا نماند و1جامه آمدى [و با فرزند] [

 از و بسه سال هم آنجا در گذشت.

  هارون

 برادر موسى عليه السالم، پيغمبر مرسل و وزير موسى بود. چون حكايت او داخل قصه موسى است مكرر نگردانيد.

  گدعون و يفتاح

 نماندند.از نسل ميشا بن يوسف عليه السالم بودند، بر دين موسى و در تيه، با او. هم در آنجا 

  يوشع

] خواهرزاده موسى و وصى او بود. خداى 2ابن نون بن اليساناخ بن عمهور بن ليدان بن شويلخ بن افراييم بن يوسف [
تعالى او را رسالت داد و او بنى اسرائيل را بجنگ جباران شام برد و آن ملك را مسخر گردانيد و بلعم باعور در آن جنگ  

 كشته شد.

ائى كه بلعم باعور كرده بود و موسى و بنى اسرائيل را در بيابان سرگردان گردانيد، بر او خشم گرفت خداى تعالى بسبب دع
و ايمان ازو بازستد و طاعت او در كار سگ اصحاب كهف كرد و شكل آن كلب در بلعم باعور بمحشر باظهار خواهد 

 ] نعوذ بالّله من سخط اهللا.3[رسيد]. [

د و از آنجا بمغرب رفت و بسيارى شهرها در دين موسى آورد، چون عمرش بصد و يوشع بيست سال در ملك شام بو 
 بيست و هفت سال رسيد در گذشت.

  كالب

 ابن يوفنا، بنى اسرائيل را بعد از چندان زحمت بمصر آورد و دير مدت در ميان ايشان رسالت كرد و بمصر در گذشت.
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  حزقيل

. قومش او را تكذيب كردند و بدعاى او همه بطاعون بمردند و ابن بوزى، از نسل الوى بن يعقوب، دعوت دين موسى كرد
اند بوى مردگان آيد و بعضى  هم بدعاى او باز زنده شدند و او را بپذيرفتند. گويند اكنون از آن جهودان كه از نسل ايشان

قول دوم درستتر مورخان او را ذى الكفل گويند و بعضى گويند حزقيل پيش از داود بود و ذى الكفل بعد ازو بود و 
 نمايد. مى

  فينحاص

] بن فينحاص بن عيزار بن هارون، اخ موسى. و گويند نام او بعربى خضرست و خضر كه آب حيوان 1] [ ابن [يامين
دريافت او بوده اما اين روايت سقيم است، جهت آنكه خضر از بنى اسرائيل نبود و فينحاص از بنى اسرائيل است. اما اين 

 س است.خضر برادر اليا

  الياس

] بن فينحاص بن عيزار بن هارون اخ موسى. خداى تعالى او را رسالت داد و باهل شهرى فرستاد كه 1] [ ابن [يامين
 پرست بودند و بتى داشتند كه نام آن بعل بود. بت

ط خاست و مردم كردند. الياس در حق ايشان دعا كرد. سه سال بارندگى نيامد. قح الياس ايشان را دعوت كرد. اجابت نمى
پرست شدند. الياس از ايشان ملول شد و  بسيار بمردند. آن قوم برو ايمان آورند. او دعا كرد تا باران آمد. ديگر بار بت

 ] اختيار كرد و اليسع را وصى گردانيد. مقام الياس بيشتر در بيابانها بود.2] [ [عزلت
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  اليسع

از آن شهر برفت، خداى تعالى اليسع را پيغمبرى داد و مدتى در ميان ابن اخطوب از نسل افرايم بن يوسف. چون الياس 
 بنى اسرائيل بود. پس در گذشت. بعد ازو تا چند قرن در ميان بنى اسرائيل پيغمبر نبود. علما ايشان را رهنمونى كردندى.

  ] برگشتند. ايشان را تابوتى از آهن3] [ داشتند و اكثر از دين [موسى ايشان مسموع نمى
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هارون و دو لوح از آن كه با تورات از حق منزل شده بود، در آن تابوت بود. بنى اسرائيل آن بود كه عصاى موسى و عمامه 
تابوت ملجأ خويش دانستندى و بگاه دعاها و حروب آن را شفيع ساختندى، كار ايشان ساخته شدى. جالوت پادشاه 

 رهنمون شدند. ل بيكبار زبون و بىمغرب بيامد و با ايشان جنگهاى سخت كرد و آن تابوت را بغارت برد. بنى اسرائي

  اشمويل

ابن هلقانا بن روحام بن اليهو بن تهو بن صوف بن القانا بن ماحث بن عماسا بن القانا بن توايل بن عزريا بن صفنيا بن محث 
را ] بعد از چند قرن كه بنى اسرائيل 1بن ابى اساف بن قارون بن يصهار بن قهاث بن الوى بن يعقوب عليه السالم. [

پيغمبرى نبود، حق تعالى او را پيغمبرى داد و به بنى اسرائيل فرستاد و ايشان او را نپذيرفتند. حق تعالى تابوت باز ايشان 
رسانيد و در آوردن، كه بچه صورت بود، اختالف بسيارست و چون بنى اسرائيل را ملكى نبود، از شمويل ملكى خواستند. 

بر ايشان ملك گردانيد. اشمويل او را بجنگ جالوت فرستاد و زرهى بدو داد و گفت  حق تعالى طالوت را كه سقائى كردى،
هر كرا اين زره بر تن راست بود، كشنده جالوت خواهد بود. جالوت با صد هزار مرد آمده بود. طالوت با هشتاد هزار مرد 

زار مرد برفت. چون بنزديك رسيد، لشكر برابر برفت. هفتاد و شش هزار از راه بسبب تشنگى باز گشتند. طالوت با چهار ه
كردند، طالوت با سيصد و سيزده مرد برفت. داود پيغمبر عليه السالم با طالوت بود و هنوز  طالوت ترسيدند و جنگ نمى
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وحى بدو منزل نشده بود. زره بر تن او راست آمد. داود آن را بپوشيد و بجنگ جالوت رفت. سنگى در راه با او بسخن 
 را برگير كه قاتل جالوتم.آمد كه م

داود آن سنگ بر گرفت و در فالخن بجالوت افكند. جالوت بر او افسوس كرد. باد بفرمان خداى تعالى، خود از سر 
جالوت بر بود و سنگ بر پيشانى جالوت آمد و او را بدوزخ رسانيد. لشكر جالوت منهزم شدند. بنى اسرائيل، مظفر با 

  بيت المقدس آمدند. طالوت

__________________________________________________ 

 چاپ مصر 329)] در طبرى: شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن صوف و جلد اول ص -1[

 47:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

را عمر به پنجاه و دو سال رسيد در گذشت و دوازده سال در بنى اسرائيل  ] خود را بدو داد. چون اشمويل1[دختر] [
 ] مدفون است.2پيغمبر بود. گويند [بقهاسار] [

 داود

ايشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهودا بن يعقوب بن اسحاق 
 سرائيل.]. بعد از اشمويل، او را در ميان بنى ا3[

قبول پديد آمد و وحى بدو منزل شد. طالوت برو رشك برد. قصد كشتن او كرد. داود بگريخت. علما طالوت را منع  
كردند. طالوت علما را بكشت و بعد از آن پشيمان شد، فايده نبود. باستغفار بجنگ جباران رفت تا با پسران در آن 

قرار گرفت و خداى تعالى او را خالفت داد و زبور بدو فرستاد و او  جنگ كشته شد. داود با بيت المقدس آمد. ملك برو
 ] بود و چون زبور بآواز خواندى، هر كه بشنيدى مجال گذشتن نيافتى.4] [ خوش آوازترين [بنى آدم

يا را داود را نود و نه زن بود. روزى مرغى در نظر او آمد. در طلبش برفت. از روزنى زن اوريا را بديد و عاشق شد. اور 
 بجنگ فرستاد تا كشته شد و زن او را بخواست.

سليمان از آن زن متولد شد. پس داود را از دعوى فرشتگان كه بصورت آدمى پيش او آمدند و مرافعه داشتند، معلوم شد  
و اوريا را كرد چنانكه از گريه او گياه برست. حق تعالى توبه او قبول كرد  كه گناه كرده است. چهل روز در سجده، زارى مى

  زنده كرد تا داود حالل كرد. [جمال الدين رستق القطنى قزوينى بدان زبان گفته است. درين معنى
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 ] داودم چه عاشقان برسته واش حاسر جو            خوانده على غصه فى كنه قصه اوريا چمن          

بستند و در يك شنبه ميگرفتند. داود ايشان  ماهى مى] در دين موسى روز شنبه ماهى گرفتن حرام بوده روز شنبه راه بر 5[ 
خواست سليمان را  ] گردانيد. داود مى7] [ ] حق تعالى ايشان را مسخ كرد و [خوك6داشتند]، [ را منع كرد، مسموع [نمى
  وصى گرداند، جهت آنكه
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اى چند آورد و گفت فرمان چنان است كه از پسران تو هر كدام   پسران ازو مهتر داشت، متردد بود. جبرئيل آمد و مسئله
ا حل كند، وصى تو باشد. ديگر پسران داود از آن عاجز شدند. سليمان حل كرد و وصى پدر گشت. داود كه اين مسائل ر 

] در گذشت. عمرش صد سال و مدت ملكش چهل سال.  1]، [ مسجد بيت المقدس بنا نهاد. چون اساسى پيدا [گشت
 ] كرد.2گويند چهل هزار رهبان [مشايعت تابوت او] [

 ناتان و كاد

 شمارند و مقوى دين موسى و بنى اسرائيل منزل و معاصر داود. ان پيغمبر مرسل مىرا بعضى مورخ

  سليمان

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



] اسم 3] [ ابن داود. حق تعالى با پيغمبرى، او را پادشاهيى داد كه پيش ازو و بعد از و هيچكس را نداده. انگشترى [كه
تا ببركت آن آدمى و پرى و ديو و وحش و طير و ] 4اعظم برو نوشته [بود كه آدم از بهشت آورده بود، برهان او شد]، [

باد مطيع او شدند و باد هر چه در ملك او رفتى، بگوش او رسانيدى و شادروان سليمان هر كجا كه او حكم كردى ببردى 
] شيرازى عليه 6] [ ] [سعدى5و بامداد و شبانگاه هر بار يك ماهه راه ببردى. قوله تعالى غدوها شهر و رواحها شهر [

 الرحمه گويد.

 شعر

  نه بر باد رفتى سحرگاه و شام            سرير سليمان عليه السالم          

  بآخر نديدى كه بر باد رفت؟            خنك آنكه با دانش و داد رفت            

بندگان من مكن و سليمان از حق تعالى درخواست پندى كرد. خطاب آمد كه شش چيز بتو آموزم آن را بكار دار: غيبت 
در نعمت ايشان حسد مبر. سليمان گفت يا رب العزة مرا اين دو نصيحت كافيست كه بدين نيز چنانكه حق آنست قيام 

 نتوانم نمود.

  سليمان غزا دوست داشتى. خبر بلقيس و سبا بشنيد، آهنگ او كرد. بلقيس او را بخواسته
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چون ملتفت نشد، دانست كه پيغمبرست. عزيمت درگاه او كرد. سليمان خواست كه تخت بلقيس پيش از وصول بيازمود. 
او بحضرت سليمان باشد. آصف بن برخيا كه وزير سليمان بود، دعا كرد. خداى تعالى تخت بلقيس در مجلس سليمان 

 حاضر كرد.

 رحبعيم ازو متولد شد.بلقيس بيامد و بدو ايمان آورد. سليمان او را نكاح كرد و 

بود. بر شكل پدر صورتى كرد و چهل  سليمان ملكى از ملوك جزائر دريا بكشت و دخترش زن كرد. دختر بى پدر شكيبا نمى
. آن صورت 9] 1] [ روز آنرا بر سبيل تواضع خدمت كردى. آصف بن برخيا از اين حال آگاه شد. با سليمان [بگفت

 ] گردانيد.2[ناچيز] [

] چهل روز ديوى بر جاى سليمان نشست و حال چنان بود كه ديو در 3] [ تعالى اقتضا كرد كه [بمكافات آن تقدير حق
مبرز خود را بر شكل معتمد سليمان، بسليمان نمود و انگشترى بستد و خود را بصورت سليمان بمردم نمود و پادشاه شد. 

] سليمان ازو بخريد 4]. [ فرو برد. [صياد آن ماهى را بگرفتبعد از چهل روز انگشترى از دست ديو در دريا افتاد. ماهى 
 و انگشترى باز يافت، با تختگاه آمد.

چون عمرش به پنجاه و پنج سال رسيد، در گذشت. سليمان را عصائى از چوب خرنوب بود و بر آن تكيه كرده [نماند] 
نده است، عمارت بيت المقدس تمام كردند. بعد از پنداشتند كه سليمان ز  ] و ديوان مى6] تا يك سال [ايستاده بود] [5[

 ] چون عصا بخورد بشكست. سليمان بيفتاد. ديوان معلوم كردند كه سليمان مرده بود.7] [ يك سال [خوره

او را بجزيره دفن كردند. انگشترى با او بود. بلوقيا و عفان خواستند كه انگشترى او بدست آورند. بسيار زحمت بكشيدند 
نرسيدند. مدت ملك سليمان چهل سال بود. بعد از و تا چند بطن آن ملك در تصرف اوالد او بود. [آخرين و بمراد 

هو  -ايشان يخنياهو بن الياقيم ابن يواش بن امون بن منشا بن حزقيا بن احاز بن يوتام بن عزيا بن امصيا بن يهواش بن احزيا
 ]8ليمان [بن يورام بن يهوشافاط بن اسا النبى بن رحبعيم بن س
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 ]2] و عدو [1اخيا شيلوهى [

 دين موسى كردند و معاصر پسرزاده سليمان بودند. اند و در بنى اسرائيل، دعوت بقول بعضى مورخان پيغمبر مرسل

 آسا

ابن ابيا بن رحبعيم بن سليمان عليه السالم، پادشاه بيت المقدس و بنى اسرائيل بود و بسبب رنج عرق النسا اعرج شده. 
و او با  ] بردند3پرستى منع كردى و بخدا خواندى، مردم بيت المقدس پناه به زرح پادشاه هندوستان [ مردم را از بت

سپاهى فراوان براه دريا بجنگ آسا آمد. آسا نيز بجنگ او بيرون شد. او بر آسا افسوس كرد و بلشكر گفت تا تير باران  
كنند. فرشتگان تيرهاى ايشان را با ايشان رد كردند. اكثر قوم زرح بآن تير هالك شدند. زرح منهزم در كشتى رفت. خداى 

ن ايشان را غرق كرد و زرح و قومش همه بمردند. آب ايشان را با خواسته بكنار دريا افكند. تعالى باد را فرمان داد تا سفاي
وحى بآسا منزل شد و حكم رفت كه آسا و قومش خواسته قوم زرح تصرف نمودند و با بيت المقدس آمدند. آسا بيست 

 ] بزيست.4] [ سال ديگر، در پيغمبرى و [پادشاهى

  يملهييهو بن حينانى و ميكايا بن 

 دانند و بدعوت دين موسى به بنى اسرائيل منزل و معاصر آسا. را بعضى مورخان پيغمبر مرسل مى
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 شعيا

] 5] [ ابن راموص از نسل سليمان بن داود، در شهر بيت المقدس بود و ملكى از بنى سليمان حاكم آنجا بود و [جراحتى
گ بيت المقدس آمدند. شعيا دعا كرد تا ملك بيت المقدس از بر تن داشت. پادشاه بابل كه كافر بود با لشكرى گران بجن

  ] خالص يافت و حق تعالى مرگ بقوم بابل فرستاد چنانكه در يك شب همه5] [ آن [جراحت

__________________________________________________ 
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بمردند پادشاه بابل اسير شد. قوم شعيا او را با بند آهن، هفتاد روز در بيت المقدس بگردانيدند، پسر دست باز داشتند تا 
]  ببابل رفت. اول پيغمبرى كه بوصول خاتم النبيين محمد مصطفى (ص) و مبعث عيسى (ع) بشارت داد شعيا بود و [شب

] كيانى، رهام گودرز را كه در شام، او را بخت النصر گويند، بفرستاد 2دين سبب جمعى شعيا را بكشتند. لهراسب [] ب1[
] و بيت المقدس و سليم كه از 3] [ تا بكين شعيا، چندان از بنى اسرائيل بكشت، كه آسيا بر [خون ايشان دائر گشت

رد و در انبار محبوس كرد. گويند اسم انبار عبارت از آن است و قياس آو  معظمات بالد ايشان بود، خراب كرد و برده بى
 بعضى از اسرا بديار مشرق افتادند.

 ارميا

بقول بعضى مورخان عزير است: عزير بعربى و ارميا بعبرى. چون شعيا كشته شد، او با بعضى پيغمبرزادگان بمصر گريخت. 
 -د از حرب، عزير و بنى اسرائيل را باز گرفت و به بيتالمقدس، بجنگ مصر رفت و بع -بخت النصر بعد از حرب بيت

المقدس آورد. عزير را در دل آمد كه گوئى خداى تعالى يكبار ديگر اين واليت معمور گرداند. چون عزير بخفت، بفرمان 
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نده شد. تصور  حق روح او قبض كردند. صد سال مرده بود، تا آن واليت بتمام معمور شد و دانيال به پيغمبرى بيامد. عزير ز 
] است و 4] [ كرد كه همان روز خفته است. چون واليت معمور ديد متعجب شد. باز فكر كرد. دانست كه او مرده [بوده

داشتند. عزير را تورات  مدتى بر آن گذشته و به بيت المقدس آمد و خود را برسالت بر ايشان عرض كرد. مسلم نمى
كردند. داللت كرد بر تورات ديگر، كه شعيا پيغمبر نوشته بود و در زير  اور نمى] بود. بر ايشان خواند. بعضى ب5[حفظ] [

دانستند كه كدام ستونست.  ستون بيت المقدس نهاده و بنى اسرائيل ميدانستند كه در زير يك ستون تورات است، اما نمى
 بداللت او بيرون آوردند و مقابله كردند. تفاوت نبود.

 مبرى پذيرفتند. و بعضى او را پسر خدا خواندند و كافر شدند.بنى اسرائيل او را به پيغ

__________________________________________________ 

  )] در نسخ ك، ر، نيست-1[

 ] )] ر. ك: [لهراسف-2[

 ] )] ك، [بر خون روان كرد]، ر: [بر خونابه روان گشت-3[

  )] در نسخ ك، ر نيست-4[

 )] ك: [ياد بود].-5[
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بهمن بن اسفنديار از قوم بيت المقدس برنجيد. بخت النصر را با ديگران به بيت المقدس فرستاد تا ديگر بار، بيت 
 نى اسرائيل بعهد بهمن در خوارى تمام بودند.المقدس را خراب كردند و قتل عام رفت و پيغمبرزادگان را اسير كردند و قوم ب

  دانيال

بعد از مرگ بهمن با بيت المقدس آمد و عمارات كرد. بنى اسرائيل را بياورد و خداى تعالى او را معجزه علم رمل داد و او 
عنه، بوقت  مدتى بنى اسرائيل را رهنمونى كرد. پس بواليت خوزستان رفت و آنجا در گذشت. ابو موسى اشعرى رضى اهللا

 فتح خوزستان، گور او را بيافت. او را تجهيز و تكفين كرد و بر او نماز كرد و جهت او مزار ساخت.

  يونس
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 ابن متى بمادر منسوب است. نسب پدرش از نسل الوى بن يعقوب بود.

 خداى تعالى او را پيغمبرى داد و بقوم شهر نينوى فرستاد. ايشان او را تكذيب كردند.

]، 1ق ايشان دعا كرد. خداى تعالى ابرى پر آتش بر سر ايشان فرستاد، چنانكه زبانه آتش ازو مى [درفشيد] [يونس در ح
يونس از ميانه ايشان بيرون رفت تا اگر او را طلبند كه ايمان آورند نيابند. ايشان چون او را نيافتند، گفتند اگر يونس غائب 

شتند و توبه كردند. خداى تعالى توبه ايشان قبول كرد و عذاب ] حق گ2شد، خداى يونس حاضر است. [باز در] [
]، تا كشتى كه يونس در آنجا بود، در غرقاب افتاد. جهت مردم در آب 3بگردانيد و بدين سبب بر يونس [عتاب كرد] [

داخت. ماهى انداختن، قرعه زدند، سه نوبت بر يونس افتاد. يونس دانست كه خشم خداى در رسيده است. خود را بدريا ان
او را فرو برد. چهل روز در شكم ماهى بود، در ميانه سه تاريكى: تاريكى شب و آب و شكم ماهى. توبه كرد و با استغفار 

]، خداى تعالى توبه او را قبول كرد و او را از 4باز در حق رفت و گفت ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين [
  شكم ماهى
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 )] ك: [درخشيد]-1[

 )] ك: [بادر]-2[

 ] )] ر، ك: [خشم گرفت-3[
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ماند. آهوئى بيامدى و او را شير دادى و درختى او را سايه  ] بر لب دريا ب1] [ بيرون آورد. چهل روز ديگر بسبب [ضعيفى
كردى تا قوه گرفت. بحكم خداى تعالى، هر مسلمانى كه در سختى باشد و حق تعالى را بدين دعا بخواند، او را از آن 

ذيرفتند و او ]. يونس عليه السالم با پيش قوم آمد. قوم او را بپ2سختى خالص دهد: قوله تعالى فكذلك ننجى المؤمنين [
 مدتى در ميان ايشان بود. چون در گذشت، بحدود كوفه مدفون شد.

  يع عاموس و هوشى
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 كردند. شمارند و معاصر يونس بودند و در بنى اسرائيل دعوت دين موسى مى را بعضى مورخان پيغمبر مرسل مى

  صادق و صدوق و سلوم

يه فرستاد. مردم شهر تكذيب ايشان كردند. درودگرى حبيب نام حق تعالى مرين هر سه را پيغمبرى داد و بقوم شهر انطاك
بديشان ايمان آورد. شهريان او را چندان بزدند كه بمرد. حق تعالى جبرئيل را عليه السالم بفرمود تا آوازى كرد، چنانكه 

ن را بپذيرفتند. حكايت مردم آن طايفه، هر چه بحد بلوغ رسيده بودند. همه از هول آن بمردند و كودكان كه بماندند ايشا
اند، يعنى ميان عهد عيسى و پيغمبر ما  ايشان باصحاب قريه منسوب است. و بعضى گويند ايشان در زمان فترت بوده

] و همانا اين روايت ضعيف است، جهت آنكه مدت 3عليهما السالم و عدد ايشان چهار بود و [نام چهارم معلوم نشد] [
 درو پيغمبر مرسل مبعوث نبود. را بفترت بدان منسوب كردند كه

 ] حبقوق، صفنيا بن كوشى، اوريا5]، ناحوم القوشى، [4ميخا مورشتى [

خوانند و به بنى اسرائيل دعوت دين موسى كردند و قريب عهد ذى الكفل  اين پنج كس را بعضى مورخان پيغمبر مرسل مى
 بودند.
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 ] ]، ب: [ضعف تركيبى )] ف: [ضعيفى تركيب-1[
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 ذيل كلمات مورشته جت و جت)
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  ذى الكفل
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] از نسل قيدار بن اسماعيل و بروايتى ديگر از 1بروايتى، نسب او ذى الكفل بشر بن ايوب بن موص بن رغويل بن عيص [
اسرائيل بود و پيغمبر مرسل است. او را بملكى از ملوك شام، نامش كنعان فرستاد. ذى الكفل از و كفيل مغفرت حق  بنى

شد، تا ايمان آورد. او را ذى الكفل لقب شده بحدود كوفه مدفونست. بنى اسرائيل گور او را چون حج زيارت كنند. در 
 ئيل باز گرفتند و بمسلمانان دادند و آنجا مسجد و منار ساختند.زمان اولجايتو سلطان، توليت مشهد او از بنى اسرا

  توايل و حكاى

 اند و معاصر ذى الكفل دعوت دين موسى كردند. بقول بعضى مورخان پيغمبر مرسل

 ]2حزيا و مالخى [

 اند و بعد از ذى الكفل دعوت دين موسى كردند. بقول بعضى پيغمبران مرسل

 زكريا

زاده او و هم مجاور و زنان ايشان  از نسل سليمان، مجاور بيت المقدس بود و عمران پدر مريم عمبن برخيا بن اليعازار 
شد. عمران بشكرانه نذر كرد كه هر فرزند ديگر كه  شدند و زكريا را نمى خواهران بودند. عمران را پسران بسيار متولد مى

 شايست شد، عمران متحير گشت. جاور نمىبيايد، او را مجاور مسجد گرداند. مريم متولد شد. چون دختر م

وحى بزكريا منزل شد و اجازت فرمود كه مريم مجاور گردد و زكريا مريم را چون فرزند محافظت كردى. چون دوازده ساله 
شد، زكريا از خداى فرزند خواست. دعاى او اجابت شد. و وحى آمد او را بيحيى خداى تعالى مژده داد. بر لفظ او رفت 

] زنم پيرست يعنى از زن پير فرزند نيايد. بدين سبب سه روز زبان او بسته شد. بعد از نه ماه يحيى متولد شد. 3] [ [كه
چون مريم هيجده ساله شد، در خامس عشرين ماه آذار در حالت غسل كردن مريم، جبرئيل خود را بصورت يوسف نجار كه 

 ]4] [ وكيل [در صومعه
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بود بمريم نمود و او را بعيسى مژده داد و بفرمان خداى تعالى باد در او دميد، بقولى بعد از نه ساعت و بقولى بعد از نه 
 ماه عيسى متولد شد. بنى اسرائيل مريم را نكوهش كردند.

پيغمبرى خود و بشارت وصول خاتم النبيين صّلى اهللا  خداى تعالى عيسى را بسخن در آورد تا ببندگى خداى و پاكى مادر و
عليه و آله و احبائه و سلم گواهى داد. بنى اسرائيل دست از مريم بداشتند. مريم با عيسى از بيت المقدس با شام هجرت  

س قصد كشتن المقد -كرد. بنى اسرائيل زبان در حق زكريا دراز كردند و او را بزنا كردن با مريم منسوب كردند. ملك بيت
 او كرد. زكريا بگريخت تا بدمشق رود. قوم در عقب او برفتند.

 ].1زكريا بتنگ آمد. حق تعالى درختى را فرمان داد تا او را ميان خود [جاى داد] [

ان  ] بريدند، زكريا در مي2] [ قوم آنجا رسيدند، كسى را نيافتند. ابليس ايشان را گفت او در ميان درختست. درخت را [بارّه
 كشته شد.

  يحيى

 كرد. بن زكريا را حق تعالى پيغمبرى داد و او خلق را بدين موسى دعوت مى

تا چون عيسى مريم دعوت دين كرد، يحيى بدو ايمان آورد. چون عيسى بآسمان رفت، يحيى دعوت دين او كردى. ملك 
خواست كه بزنى خواهد. يحيى  ]، مى3] [ بيت المقدس او را نيكو داشتنى. تا ملك، دختر برادر خود را دوست [گرفت

 كرد. داد و منع مى رخصت نمى

ملك بسخن دختر، يحيى را بكشت و دختر را زن كرد. خون يحيى بامداد و شبانگاه بجوشيدى. در ميان مردم داستانى 
ر كشيد و به شد. علما گفتند: تا خون كشندگان او بر آن نريزند قرار نگيرد. اين سخن بگوش گودرز اشغانى رسيد، لشك

گرفت. چون كشندگان او، ملك و زنش، را  بيت المقدس رفت و از بنى اسرائيل هفتاد هزار كس را بكشت. خون قرار نمى
 بر آن سر بكشتند، خون قرار گرفت و گودرز اشغانى بايران آمد.

  عيسى
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  ابن مريم بنت عمران بن تامان بن اليعازار بن اليهود بن احين بن صادوق بن
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بن زربايل بن شلتيل بن كيناهو بن يوشيا بن امون بن منشا ابن حزقيا بن احاز بن يوتام بن عزيا بن عازور بن الياقيم بن ابيوذ 
بن اسا بن ابيا بن رحبعيم بن سليمان بن داود بن ايشا بن عوبد بن  -امصيا بن يهواش بن احزيا هو بن يورام بن يهوشافاط

ن فارص بن يهودا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ابن آذر باعز بن سلمون بن نحشون ابن عمى نادب بن رام بن حصرون ب
بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن ادريس بن يرد 

زم پنجم است بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم. بحكم حديث كه در مقدمه ذكر رفت، اولوا الع
و بديگر روايت سيوم. در روز چهار شنبه بيست و پنجم كانون االول سنه ثالث و ثلثين و مأتين اسكندرى متولد شد، بديه 

] خوانند و آن زمان كه متولد شد پيغمبر بود و 1ناصرة الخليل، از قرى بيت المقدس و گروهى او را ازين سبب نصرانى [
از بلوغ، بلكه پيش از چهل سالگى پيغمبرى نبوده. چون سى ساله شد بفرمان خداى تعالى از هيچ پيغمبر را غير از و پيش 

خواند. جهودان از و معجزه خواستند. خفاش  واليت دمشق با بيت المقدس رفت و انجيل بدو منزل شد. خلق را بخدا مى
جه او عاجز بودند، بينا و درست گردانيد و سام را از گل ساخت و باد درو دميد، بپريد و اكمه و ابرص را كه طبيبان از معال

بن نوح را بالتماس ايشان زنده كرد تا به پيغمبرى او گواهى داد. با وجود اين معجزات تكذيب او كردند. عيسى دو سال در 
ن پذيرفت عازم مصر شد. در راه بجمعى گازران رسيد. دوازده كس بودند و ايما بيت المقدس دعوت كرد، چون كسى نمى

آوردند، ايشان حواريانند. اسامى ايشان اينست: بطرس و اندراوس و يقبس و يحنس، فيلبس برتليماس توماس و ماتياس، 
  ]. اين دوازده كس با او بزمين اندلس2شمعون، يودس، يقبس و يهودا [
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 باشد.» ناصرى«آيد كه  مى )] چنين است در همه نسخ ولى بنظر-1[

)] چون صاحب تاريخ گزيده، اسامى را نزديك بصورت يونانى داده، براى روشن شدن بيشتر اين موضوع، اسامى آنان -2[
 erreiPLپسر يوحنا كه عيسى او را پطرس ( nomiSكنيم: شمعون  را بصورت فرنگى (مأخوذ از يونانى) درج مى

، كاتب يكى از naeJمعروف به كبير پسر زبدى يوحنا  bocaJبرادرش، يعقوب  erdnAبمعناى سنگ) ناميد، اندره 
 و ymelohtraBو بر تولمه  eppilihPاناجيل، فيليپ 
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ا جهت ايشان از آسمان طعام آورند. بدعاى عيسى سه يافتند. از عيسى در خواستند ت رفتند. آنجا تنگى بود، خوردنى نمى
خوردند. جمعى منكر شدند و آن معجزه را جادوئى خواندند.  آمد، چنانكه همه سير مى روز، سفره بريان، ماهى و تره مى

حق تعالى ايشان را مسخ كرد و خوك گردانيد. ديگر باره عيسى با بيت المقدس آمد. جهودان قصد كشتن او كردند، 
] را بگرفتند. و عيسى را ازو طلبيدند، نشان نداد، و در عيسى كافر نشد. يودس 1گريخت. جهودان از حواريان شمعون [ب
] را بگرفتند. اوسى درم رشوت بگرفت و عيسى را بديشان نمود. جهودان خواستند كه عيسى را بگيرند، حق تعالى 2[

ع مهتر جهودان افكند. او را بگرفتند، هر چند فرياد كرد كه عيسى را از چشم ايشان پنهان كرد و صورت او بر ايشو 
ايشوعم فايده نداد. ايشوع را صلب كردند و عيسى بآسمان رفت. عمرش سى و دو سال و يك ماه بود. ايشوع هفت 

اد شبانروز بر درخت بماند. مريم هر شب بپاى درخت رفتى و بگريستى. شب هفتم حق تعالى عيسى را از آسمان فرو فرست
تا مريم را بديد و دل مريم را بياراميد و يحيى بن زكريا و هفت كس از حواريان عيسى را بديدند و آن شب با عيسى بهم 

 بودند. عيسى ايشان را پندها داد. از آن مختصرى ياد كنيم.

مكنيد اهل  ] اهل حكمت را كه سعى ضايع كرده باشيد و بر حكمت ظلم كرده و منع3گفت: مياموزيد حكمت [جزاز] [
حكمت را از آموختن حكمت كه بر ايشان جور كرده باشيد. چون طبيب حاذق باشيد كه مداوا مكنيد اال بموقع. و گفت 

 واسطه سعى و عمل باو خواهد كند و رزق بى در عجبم از بنى آدم كه در كار دنيا سعى و عمل مى

__________________________________________________ 

ملقب به لباوس يا تداوس،  saduJو يهوداى  nomiSو شمعون  saihtaMLو ماتيو  samohTLتوما  [ ()]
 يعقوب صغير پسر حلفى و باالخره يهوداى اسخريوطى.
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اند. همچنين   نكته ديگر اينكه، مستوفى، آنها را از گازران دانسته، در حالى كه آنان از ماهيگيران فقير درياچه طبريه بوده
آيد كه مقصود اردن بوده يعنى  كه در همه نسخ آمده و مسلما از مستوفى است، درست نيست و بنظر مى  كلمه اندلس

  منطقه رودخانه اردن فعلى

  )] يعنى شمعون پسر يوحنا و ملقب به پطرس-1[

  )] يعنى يهوداى اسخريوطى-2[

 )] ك، ف: [غير]-3[
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 كنند در كار آخرت و مزد آن نخواهند يافت اال بسبب سعى و عمل. رسيد و عمل و سعى نمى

و گفت تا حالل خوردن توانيد حرام مخوريد و تا راست گفتن توانيد دروغ نگوئيد و تا روزى خود در خزانه [خدا دانيد] 
 نگرديد بر مخلوق اعتماد مكنيد.نياز  ] از كس مجوئيد و تا از خالق بى1[

سحرگاه عيسى بر آسمان رفت، يحيى و حواريان اين احوال آشكارا كردند و جهودان ايشان را زجر و تهديد نمودند و در 
زندان كردند. قيصر روم بيامد و با جهودان جنگ كرد و حواريان را خالص داد. از حواريان اين هفت مرد كه عيسى را چون 

 مين آمده بود، ديده بودند:از آسمان بز 

پطرس و بولس بروم رفتند و فيلبس بقيروان و توماس بافريقيه و يحنس بفرنگ و برتلموس بحجاز و يعقوب به بيت المقدس 
و دين عيسى آشكارا كردند. اكثر مردم در آن دين رفتند و آن درخت كه ايشوع را بر آن صلب كرده بودند، نظر بر آنكه 

رفت، قبله ساختند و مردم در آن مختلف االقوال گشتند: بعضى عيسى را خدا و بعضى پسر خدا و عيسى ازو بآسمان 
 بعضى عيسى و مريم را شريك خدا خواندند و همه كافر شدند. مريم بعد از رفتن عيسى بر آسمان، بشش سال در گذشت.

 اتعظت فعظ الناس و اال فاستحى منى. -گويند حق سبحانه و تعالى عيسى را عليه السالم خطاب فرمود. عظ نفسك فان

 مقالت دوم: در ذكر انبيا

  هابيل
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بن آدم عليه السالم. اول كسى كه نبى بود و مرسل اوست. حكايت او و خصومت برادرش قابيل با او در ذكر انبيا عليهم 
 السالم آمده است.

  ذو القرنين

  ] او را ذو القرنين2[و هو هرمس بن رومى بن ليطى بن يونان بن تارخ بن يافث. 

__________________________________________________ 

 )] ك: [خدا داريد]-1[

 )412ص  1)] طبرى: ابن مصريم بن هرمس بن بردس بن ميطون بن رومى بن ليطى بن يونان بن يافث (ج -2[
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خوانند. بقول بعضى مورخان، ذو القرنين كه سد يأجوج و مأجوج ساخته اوست و طواف جهان او كرد و پيش از  اكبر مى
اند ذو القرنين، اسكندر بن  ابراهيم خليل بود و خضر معاصر او بود و در طلب آب حيوان بر مقدمه او. و بعضى گفته

دارند. نام او صريحا در قرآن  د و پيغمبرى ذو القرنين ببعضى روايات مسلم نمىداراب بن بهمن بوده و اين كارها او كر 
 هست، اما بملكى منسوب شده.

  ابى ملخ و ملكى صدق

 پيغمبران سريانى بودند، بر دين ابراهيم خليل، و معاصر او.

  البان

 بن بتوئيل بن ناحور، ابن اخ ابراهيم خليل و بر دين ابراهيم بود.

  ى و بلدد شوحى و صوفار نعمانى و اليهو بن برخئيل بن بوزىاليفاز تيمان

 ] و در كنج بيت االحزان و مصاحب او بر دين ابراهيم عليه السالم.1معاصر يعقوب بودند [

  ] و ايثان و اهيمان و ملكان2] [ [دارع

 پسران زرح بن يهودا بن يعقوبند. در مصر دعوت دين ابراهيم گردند.
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  شمعون

 بن يعقوب.از نسل دان 

 الداد و ميداد

 در مصر دعوت دين ابراهيم كردند.

 امير و القانا

 پسران قارون صاحب مال، كه عمزاده موسى بودند و بر دين موسى بودند و در تيه با او بهم،

__________________________________________________ 

گامى كه وى مورد امتحان حق بود و ايوب با اين سه نفر )] اشتباه است و سه نفر اول مصاحب ايوب بودند، در هن-1[
 رفيق خود مباحثاتى دارد، در خصوص عتاب و عدالت الهى. (رجوع شود به قاموس كتاب مقدس)

 )] ف: داع، ر: واداع، ك دراع. در قابوس كتاب مقدس چنين اسمى پيدا نشد.-2[
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 ]1] [ [ابى ياساف

  او نيز بر دين موسى بود و در تيه با او بهم

  عالى

 از نسل هارون اخ موسى بود و نزديك زمان او و بر دين او

  اغريرث

مسلم ابن پشنك بن زادشم بن تور بن فريدون. از تركستان بغير او پيغمبر مسطور نيست و پيغمبرى او بعضى مورخان 
كرد، او مانع شد و  ندارند. چون برادرش افراسياب در ايران، نوذر بن منوچهر را بكشت و ظلم و خرابى بسيار مى

  افراسياب او را بكشت
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  پشوتون طالوت

 كه بنى اسرائيل او را شاؤل خوانند

 عزريا

 معاصر آسا بود و بر دين موسى.

 زخريا

 اشموئيل بملوك بنى سليمان منزل بودند.هو ابن يهويا داع و هيمان بن يوئيل بن 

  ميشائيل

 معاصر دانيال بود و بملوك بنى سليمان منزل.

 عوبديا

 معاصر يونس پيغمبر بود و بملوك بنى سليمان منزل.

 اليعزر بن زخريا هود و عمرى و يحزئيل بن حزيا

 بملوك بنى سليمان منزل بودند.

 احاب و حلقيه و شمعيا

 ل بودندبملوك بنى سليمان منز 

__________________________________________________ 

)] در نسخه ف، اين اسم ابى اثاق و جزو پسران قارون نوشته شده. نسخه ك: ابى اياق، ر: ابى اثاق در كتاب مقدس -1[
 ياثار؟ ابى
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 حنيا و حننيا
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 بواليت رى مدفونند و اين جماعت بعد از موسى و پيش از عيسى بودند.

 تمامت دعوت موسى كردند.

  شمعون

 بر دين عيسى بود و دعوت دين عيسى كرد.

  جرجيس

ا از فلسطين بود و بازرگانزاده. بعضى حواريان را دريافت. خداى تعالى او را بقوم شهر موصل فرستاد. ملك موصل او ر 
بانواع عذابها زحمت ميداد: از بستن و زندان كردن و كشتن و سوختن و غير آن. بامداد باز بر قرار بودى. ملك موصل از 

 ] شد و حق تعالى سر انجام جرجيس را بدان قوم ظفر داد و او دين عيسى آشكارا كرد.1] [ و [در ستوه

 خالد

كرد، در زمين بنى غطفان. در آن وقت، آنجا آتشى  دين عيسى مىابن سنان العبسى معاصر انوشيروان عادل بود و دعوت 
پرستيدند.  ] آن نزديكى بگذشتى او را بسوختى. بعضى از اعراب آن آتش را بخدائى مى2از زمين بر آمدى، هر كه [در] [

ن عيسى قبول كنيم. خالد آن قوم را منع كرد و ايشان را بدين عيسى خواند. او را گفتند تو آن آتش را دفع كن، تا ما دي
 خالد با ده رفيق روى بآتش نهاد. آتش آهنگ ايشان كرد.

خالد دره بر آتش ميزد و رفيقان را گفت تا نعلين بر آن ميزدند. بعد از ضرب بسيار آتش بگريخت و بچاهى فرو رفت. 
نسوخته و ديگر آن آتش را كس خالد از عقب آتش بچاه فرو شد. بعد از زمانى بيرون آمد، جامها از عرق تر شده اما هيچ 

نديد. خالد هر وقت كه خواستى كه باران بارد، سر بجيب فرو بردى باران باريدن گرفتى و تا سر بر نياوردى باز نايستادى. 
] بر سر گور آيد، 4] [ ام ] پشته دفن كنيد و بعد از سه روز كه شتر دم [بريده3] [ بوقت وفات وصيت كرد كه مرا [بر فالن

ز آن گور بر آريد تا شما را هر چه تا قيامت خواهد بود، حكايت كنم. چون وفات كرد قومش خواستند كه وصيت او مرا ا
  بجاى

__________________________________________________ 

 ] )] ب: [عاجز]، ك، ر: [ستوه-1[
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 )] ر، ف: [بر]-2[

 ] )] ك، ف: [بفالن-3[

 ] بريده]، ب: [ )] ك، ر: [بريده من-4[
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]  آورند اقرباى او مانع شدند و گفتند ما اين ننگ بر خود نپسنديم كه مرده ما را از گور بر آورند. [و اهللا اعلم و احكم
]1.[ 
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 اند. اند، اما در كار دين سعى نموده فصل دوم از باب اول در ذكر حكما و بزرگانى كه پيغمبر نبوده

 و منهم الحكماء

] چون برأى العين بر اسرار مقصود و آفرينش و تحقق وحدت آفريدگار واقف بودند، برهنمون 2] [ اعاظم حكماء [متقدم
حكمت، خلق را رهنمونى كردند و بمواضع و نصايح با راه راست [آوردند]. محتاج نشدند و مقلد انبيا نگشتند، بلكه از 

 ] بعضى سخنان ايشان را براى تسهيل خوانندگان بپارسى ايراد كنيم.4اند]. [ ] [سخنان ايشان را هر زبانى تجربه كرده3[

  لقمان

] و 5] [ ور و بقولى غالم سياه [بودهزاده ابراهيم خليل است عليه السالم پسر ناح عليه السالم بقول بعضى مورخان عم
بعضى او را پيغمبر شمارند. نام او صريحا در قرآن آمده است، اما بحكمت منسوب است قوله تعالى و لقد آتينا لقمان 

 ].6الحكمة [

 بوقتى كه جهت قوم هود بباران خواستن بمكه رفته بود بطول عمر حاجت خواست.

و كركس را ببعضى اقوال پانصد سال عمر باشد و بعضى كمتر. گويند بهمه اقوال  خداى تعالى او را عمر هفت كركس داد
]. از سخنان اوست: چهار صد هزار كلمه در حكمت جمع كردم و چهار از آن برگزيدم 7زياده از هزار سال عمر يافت [
 دو ببايد دانست و يادداشت و

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ف-1[

 ] )] ف: [ما تقدم-2[

 )] ف: [باز آوردند]-3[

 ] ر، ك: [.. تجربه كرده و ترجمه گفته -)] ب ندارد-4[

 )] ر، ك فقط-5[

 12)] قرآن: سورة لقمان، -6[
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نويسد كه آخرين كركس لبد نام داشته و پس از  گويند. طبرى مى» صاحب لبد«)] بهمين مناسبت لقمان را اعراب -7[
از خداى تعالى عمر خواست چنانكه هفت كركس را، پس «و لقمان هم مرده. مجمل التواريخ گويد او از يهود بود و مرك ا

 رجوع كنيد ايضا بابى الفداء». آواز آمد كه هم ببايد مردن ... كركس پانصد سال بماند
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 ] و نيكى كه بمردم كنى [فراموش بايد كرد].1دو فراموش بايد كرد: بدى كه با تو كنند [فراموش بايد كرد] [

] احمق اگر چه صاحب جمال باشد با او صحبت نبايد 2]. [ ] خدا را ياد بايد داشت و مرگ را [ياد بايد داشت2[
خسار است زشت كردارست. صحبت عالم مرده جاهل را زنده گرداند چنانكه باران زمين داشت كه شمشير اگر چه خوب ر 

كارتر عيبى  پژمرده را. همه بارى كشيدم گرانتر از قرض و دين نديدم و همه لذتى چشيدم خوشتر از عافيت نديدم. زيان
تار و كردار موافق نباشد، عقلش او را عيب خود ناديدنست. دانا چون چراغست. هر كه باو بگذرد ازو نور گيرد. هر كرا گف

 نكوهش كند.

هر كه سؤالى كند كه سزاوار آن نباشد يا بى هنگام از لئيمى چيزى خواهد بمراد نرسد. خوش خوى خويش بيگانگان باشد و 
  بدخوى بيگانه خويشان. ازو پرسيدند چيست كه فايده آن همه را رسد؟ گفت نيستى بدان

  فيثاغورس

مان حكيم بود و معاصر گشتاسف. اكثر سازها در علم موسيقى ساخته اوست و از سخنان اوست: مدح حكيم شاگرد لق
 خود گفتن راستى را ناپسنديده است.

 سوگند بسلف خوردن نشان دروغست. صبر بر مصيبت، مصيبت شماتت كننده است.

  جاماسب

از عهد خود تا سه هزار سال بود نيها حكم كرده برادر گشتاسف بود و شاگرد لقمان. او را در علوم نجوم احكام است. 
 است و او بواليت فارس مدفونست. از سخنان اوست:
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]  ] است و بهترين خصلت لئيم ترك [عمل3] [ عوام چون انعامند و توانگران چون گوالن. بدترين خصلت كريم ترك [عمل
ترين مذلتى رفتن بزرگى باشد  وا نگردد و سخت] است. بزرگترين جراحتى آنست كه كريمى از لئيمى حاجت خواهد و ر 3[

 بدر كوچكى و راه نيافتن. گناه درديست كه دواى آن استغفار است و شفاى آن توبه نصوح.
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  )] در، ب نيست-1[

  )] در نسخه ر، نيست-2[
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 بقراط

حكيم، شاگرد فيثاغورس بود و معاصر بهمن. تصانيف او در علم طب اعتبارى عظيم دارد و فصول بقراط علماء طب را 
 نص قاطع باشد. از سخنان اوست:

] يعنى در طلب 1ين عمر كوتاه، در چيزى صرف كند كه [ضرورتر] ست [عمر كوتاهست و كار دراز. عاقل آنست كه ا
 آخرت و رضاى حق تعالى جل و عال.

  بقراطيس

 شاگرد بقراط بود. از سخنان اوست:

علم شريف در دل قرار نگيرد تا كارهاى دنى از دل بدر نرود. هر كه را بعد از و نسل نماند، بحقيقت مرده باشد. سخن 
] تربيت چشمها. نعمت عروسيست مهر آن شكرست و صدقه نگهبان آن. [بذل  2و خط [زيبا] [ نيكو صياد دلهاست

 ] پايدار، بهتر از بسيارى ناپايدار.3] [ كم

 سقراط

 حكيم، شاگرد بقراطيس بود. از سخنان اوست:

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



علم مشابه روح و با نادان تواضع كردن همچنانست كه حنظل را آب دادن: چندانكه آب بيشتر يابد تلختر گردد. عقل و 
جسمند. عقل بى علم صورتيست بى معنى و علم بى عقل بادى بى مأوى. سعى در غير موقع، بدتر از كاهلى در كارها، 

] هر كه با دانا مشورت كند، از رسوائى ايمن باشد. با دشمن نيز مشورت بايد كرد، تا پايه دشمنى او معلوم  4]. [ [كردنى
 گردد.

  افالطون

 سقراط بود و معاصر داراب. از سخنان اوست:حكيم، شاگرد 

] هر كه ضبط نفس خود نكند، ضبط 5با بدان منشين كه چون [بسالمت از دستشان بجهى بر تو منت جانى دانند] [
  نفوس ديگران چگونه كند؟ بر پادشاه شراب
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] بايد. با مردم شرير 1] [ شاه نگهبان رعيت است و زشت باشد كه نگهبان را [نگهبانىخوردن نزد عقال حرامست زيرا پاد
منشين كه طبيعت تو شر نفس او دزديده بياموزد چنانكه تو ندانى. هر كه مدح تو بچيزى كند كه در تو نباشد، چون از تو 

چون ورميست كه آماسش تن را فربه نمايد. برنجد ذم تو بچيزى كند كه در تو نباشد. درويشى كه خود را توانگر نمايد، 
 بخيل را عفو كردن گناه بسيار، بر دل آسانتر باشد از مكافات نيكى اندك.

چون مصيبتى بشما رسد از آن صعبتر در دل آوريد، تا اندوه آن مصيبت، بر دل كم گردد و نيكى نيز اگر چه اندك بود،  
ز تو نيكى ناديده شكر گويد، در نيكى كردن با او تعجيل نما تا كوچك مدانيد كه نيكى در قدر بزرگ است. هر كه ا
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] بر دانائى كه محكوم جاهلى باشد و ضعيفى كه بنده قوى بود و كريمى  2بشكايت نرساند. بر سه كس [رحم بايد كرد]: [
بر جاى مجروح ] 3] [ كه محتاج لئيمى بود. بد نفس اظهار بدى ديگران و اخفاى نيكى ايشان كند چنانكه مگس [هميشه

نشيند. ببد كردارى ديگران شاد مباش كه روزگار منقلب است، يمكن كه ترا نيز چنان گرداند. عاقل بايد كه با جاهل مجادله 
نكند و هشيار با مست. بهترين خصلت پادشاه راست قوليست كه ترس دشمن و اميد دوست در آن مضمرست. جود 

 مكافات خواهش باشد. ناخواسته دادنست كه دادن بعد از خواستن

 بنويس نوادر حكمت اگر خود بر بياض ديده بنوك خنجر بايد نوشت.

  ارسطاطاليس

 حكيم شاگرد افالطون و دستور اسكندر بود. از سخنان اوست:

سلطان چون رودى بزرگست و اركان دولت چون جويها كه از و منشعب شده چنانكه هر طعم و رنگ و بوى آب رود 
چنان باشد. همچنين چنانكه روش پادشاه در عدل و ظلم باشد، اركان دولت را نيز چنان بود، پس بر  باشد، جويها نيز

پادشاه واجبست سيرت پسنديده داشتن تا ديگران نيز نيكو سيرت گردند. با حكمت مال مطلب تا كمال يابى. حكمت 
  درختيست كه بيخ آن در دل رويد و ثمره آن از زبان دهد. سه كس
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ند و بنده. سه چيز بخداوندش زيان رساند: كار كردن باعتماد نيروى تن و بسيار خوردن را سرزده بايد داشت: زن و فرز 
ور گردد و كوچك دلير. هر   باعتماد صحت و تكليف كردن باعتماد قدرت. با بزرگ و كوچك مزاح نبايد كرد كه بزرگ كينه

 كه بچشم خرد، عاقبت كار توان ديد، چون بدان رسد اندوهگين نباشد.

  بليناس
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كيم، شاگرد ارسطاطاليس بود. مناره اسكندريه كه هر چه در ملك فرنگ ميرفت در و پيدا بود، او ساخت. از سخنان ح
اوست: پادشاه بايد كه از همه كس چيز ستاند تا ملك او برقرار بباشد نه آنكه همه ازو ستانند تا ملك بر افتد [و بهمه كس 

 ].1چيزى دهد تا پادشاهيش مسلم باشد] [

  نوسجالي

 حكيم شاگرد بليناس بود، از سخنان اوست:

 افزايد و اين رنج. اشتها كه آن صحت مى اندوه بيمارى جانست. بيمار مشتهى، بصحت نزديكتر از تن درست بى

  بطليموس

 شاگرد جالينوس بود. از سخنان اوست:

يرد و بدبخت آنكه از حال او پند  سعادت گوينده آنست كه شنونده فهيم باشد. نيكبخت آنست كه از حال ديگران پند گ
گيرند. حماقت سالمت بر بايد و مالمت ميراث دهد. عقل وزيريست رشيد و پادشاهى سعيد، هر كه مطاوعتش كند، نجات 

 يابد و هر كه مخالفتش كند هالك شود.

 ]2تيادق [

 -حكيم معاصر انوشيروان بود. در حق او وصيت كرد ال تأكل الطعام و فى
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  )] فقط در نسخ ب و ف-1[

كه در زمان   suisodoehT)] اين شخص كه نامش بصورت ثياذق هم ضبط شده، حكيم يونانيست باسم -2[
 داد. (رك: تاريخ الحكماء قفطى) شاپور درس طب مى ساسانيان بايران آمده بود و در دانشكده جندى
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معدتك الطعام و ال تأكل ما ال يقدر االنسان على مضغه و ال تبتلعه و عليك فى كل اسبوع نقيئة و عليك فى كل يومين مرة 
ه الدوا و اكثر الدم فى بدنك كى تحرس به نفسك العزيز الحكيم. و ال تتعود بالحمام فانه يخرج من بدنك ما ال يصل الي

مشرب الدوا و ما لم يكن لك حاجة داعية و ال تباشر العجوز فانه يورث الموت الفجأة و ال تجامع كثيرا فانه ينقص نور 
 الء قبل نومك.البصر و ال تحبس البول اذا ما حضرك و لو على سرجك كيال يغفرك. اعرض نفسك على الخ

 بوذرجمهر

 وزير انوشيروان عادل بود و مروى نژاد. از سخنان اوست.

پنج چيز بقضا و قدرست و سعى بنده در آن مفيد نيست: زن موافق خواستن و فرزند آوردن و مال يافتن و جاه بلند كردن 
و يافتن بهشت و رستن از دوزخ و  و زندگانى دراز يافتن و پنج چيز بجد و جهد بنده حاصل گردد: علم و ادب و شجاعت

 پنج چيز طبيعيست:

وفا و مدارا و تواضع و سخاوت و راستگوئى و پنج چيز عادتيست: رفتن و خفتن و جماع كردن و بول و غايط كردن و 
پنج چيز موروثيست: روى خوب و خوى خوش و همت بلند و متكبرى و سفلگى. بوذرجمهر گفت از استاد پرسيدم از 

ى چه خواهم تا همه چيز خواسته باشم؟ گفت سه چيز: تندرستى و توانگرى و ايمنى. گفتم كارهاى خود بكه خداى تعال
سپارم؟ گفت بدانكه خود را شايسته بود. گفتم ايمن بر كه باشم؟ گفت بر دوستى كه حسود نبود. گفتم چه چيزيست كه 

 بهمه وقتى سزاوارست؟ گفت بكار خود مشغول بودن.

 و پيرى چكار بهتر؟ گفت در جوانى دانش آموختن و در پيرى بكار آوردن. گفتم در جوانى

گفتم كدام راستست كه در نزد مردم خوار نمايد؟ گفت عرض هنر خود كردن. گفتم از دوست ناشايست چگونه بايد بريد؟  
ش است يا بقضا؟ گفت  ] گفتم كارها بكوش1]. [ گفت بسه چيز: بديدنش نارفتن و حالش ناپرسيدن و ازو [آرزوها خواستن

 كوشش قضا را سببست.

  گفتم از جوانان چه بهتر و از پيران چه نيكوتر؟ گفت از جوانان شرم و دليرى و از پيران

__________________________________________________ 
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دانش و آهستگى. گفتم [مهترى را كه شايد و مهتر كه باشد]؟ گفت مهترى آن كس را شايد كه نيك از بد بداند و مهتر 
] كه توانگر شده 1] [ آنكه كار بكاردان سپارد. گفتم حذر از كه بايد كرد تا رسته باشم؟ گفت از ناكس چاپلوس [خسيس

جهان چه چيز نيكوتر؟ گفت تواضع بى مذلت و رنج بردن در كارها نه از بهر دنيا و سخاوت نه از بهر باشد. گفتم درين 
 مكافات. گفتم درين جهان چه بدتر؟ گفت تندى از پادشاهان و بخيلى از توانگران.

گفت سه ترين كس كيست؟ گفت آنكه چون ببخشد شاد شود. گفتم بر مردم هيچ چيز عزيزتر از جان هست؟   گفتم سخى
] گفتم كدام چيزست كه همه آن را 2]. [ چيزست كه جان بدان پرورند: [دين داشتن و كين خواستن و رستن از سختى

جويند و كسى بجملگى در نيابد؟ گفت چهار چيز: تندرستى و راستى و شادى و دوستى مخلص. گفتم نيكى كردن به يا از 
] وقتى بعيب باز گردد؟ گفت 3] [ وئيهاست. گفتم [هيچ هنر بود كهبدى دور بودن؟ گفت از بدى دور بودن سر همه نيك

]، عالم نباشد.  4سخاوت با منت. گفتم چونست كه مردم از حقير علم نياموزند؟ گفت زيرا كه عالم، حقير [و حقير] [
 گفتم چه چيزست كه دانش را بيارايد؟ گفت راستى، گفتم چه چيزست كه بر دليرى نشان بود؟

ن در قدرت. گفتم آن كيست كه در و هيچ عيب نيست؟ گفت خداى تبارك و تعالى. گفتم از كارها عقال را گفت عفو كرد
كارتر؟ گفت آنكه برو پوشيده باشد. گفتم از  چه بهتر؟ گفت آنكه بد را از بدى باز دارد. گفتم از عيبهاى مردم كدام زيان

ى تواند كرد و نكند. گفتم از فرمانها كدام خوار نبايد زندگانى كدام ساعت ضايعتر؟ گفت آن زمان كه بجاى كس نيك
داشت؟ گفت چهار فرمان: فرمان خداى تعالى و فرمان عقال و فرمان پادشاه و فرمان مادر و پدر. گفتم كدام تخمست كه 

جهان از به يك جا بكارند و دو جا بر دهد؟ گفت نيكى كردن در حق مردم: در اين جهان، ازيشان پاداش بينند و در آن 
 خداى تعالى ثواب يابند. گفتم بهتر از زندگانى چيست؟ گفت فراغت و امن. گفتم بدتر از مرگ چيست؟
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] را چه بهتر؟ گفت خشنودى خداى تعالى. گفتم چه چيزست كه مروت را تباه  1] [ گفت درويشى و بيم. گفتم [عاقبت
دروغ. گفتم چه چيز است كه  كند؟ [گفت چهار چيز: بزرگان را بخيلى، دانشمندان را عجب، زنان را بى شرمى، مزدان را 

] گفت ستودن ستمكاران. گفتم اين جهان را بچه در توان يافت؟ گفت بفرهنگ و سپاس 2كار مردم پارسا تباه كند؟] [
دارى. گفتم چكنم تا بطبيب حاجت نباشد؟ گفت كم خور و كم گوى و خواب باندازه كن و خود را بهر كس مياالى. گفتم 

 كم گوى بسيار دان.تر؟ گفت   از مردم كه عاقل

گفتم ذل از چه خيزد؟ گفت از نياز، گفتم نياز از چه خيزد؟ گفت از كاهلى و فساد. گفتم رنج كه كمتر؟ گفت آنكه تنهاتر.  
تر گفتم نامرادى از چه خيزد؟ گفت از استعجال در مبرات. گفتم پادشاهان را  تر؟ گفت آنكه پر عيال گفتم كه پر مشقت

ت از عدل و راستى. گفتم شرم از چه خيزد؟ گفت دين داران را از بيم دين و بى دينان را از بلندى از چه خيزد؟ گف
]. گفت چه چيزست كه حميت را ببرد؟ گفت طمع. گفتم در جهان چه چيز نيكوتر؟ گفت تواضع بى مذلت و 3] [ [نادانى

ن چه بدتر؟ گفت تندى از پادشاهان و بخيلى رنج بردن در كارها نه از بهر دنيا و سخاوت نه از بهر مكافات. گفتم در جها
از توانگران. گفتم اصل تواضع چيست؟ گفت تازه رويى با فروتر از خود و دست بازداشتن از زنا. گفتم تدبير از كه پرسم تا 

مصيبت زده نشوم؟ گفت از آنكه سه خصلت دارد: دين پاك و صحبت نيكان و دانش تمام. گفتم پادشاه را بچه چيز 
تر؟ گفت  تر. گفتم در اين جهان كه نيكبخت تر؟ گفت نادان بيشتر افتد؟ گفت بمرد دانا. گفتم در اين جهان كه بيگانهحاجت 

آنكه كردار بسخاوت بيارايد و گفتار براستى. گفتم هيچ عز هست كه در آن ذل باشد؟ گفت عز در پادشاه و عز با حرص 
ر غربت غريب نباشم؟ گفت از تهمت زده دور شو و كم آزار باش و و عز با عشق. گفتم از خوى خوش كدام گزينم تا د

ادب بجاى آور. گفتم حق مهتر بر كهتر چيست؟ گفت آنكه رازش نگهدارد و نصيحت ازو باز نگيرد و بر وى مهترى ديگر 
  نگزيند. گفتم عبادت چند بهره است؟ گفت سه بهره: يكى بهره تن، عمل كردن دوم

__________________________________________________ 

 ] )] ساير نسخ يعنى ب، ر، ك: [عافيت-1[

  )] از نسخه ب افتاده-2[

  )] ف: دين داران-3[
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 چيست؟بهره زبان، ذكر كردن سيوم بهره دل، فكر كردن. گفتم نشان دوست نيك 
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بايست. گفتم چكنم تا  گفت آنكه خطاى تو بپوشد و ترا پند دهد و راز تو آشكارا نكند و بر گذشته نگويد چنين مى
زندگانى بسالمت گذرد گفت پرهيز كن از استخفاف بر پادشاه وقت و علماى دين و دوست صادق. گفتم نيكوئى با كه بايد  

د گروه نيكويى نبايد كرد؟ گفت با ابله و بدگوى و بدفعل. گفتم نيكويى كرد؟ گفت با عاقل و خداوند حسب. گفتم با چن
بچند چيز تمام شود؟ گفت بتواضع بى توقع و سخاوت بى منت و خدمت بى طلب مكافات. گفتم چند چيزست كه 

ست و زندگانى بدان آسان گذرد؟ گفت پرهيزكارى و بردبارى و بى طمعى. گفتم سرمايه حرب كردن چيست؟ گفتا عزم در 
تر باشد و آن چيز  نيرو و نشاط. گفتم حاجت خواستن بچند چيز تمام شود؟ گفت بدانچه از كسى خواهى كه خوشخوى

خواهى كه سزاوارتر. گفتم چند چيزست كه از بيشى مستغنى نيست؟ گفت خردمند اگر چه عاقل بود از مشورت مستغنى 
 د و سالك اگر چه پر طاعت باشد از زيادتى آن مستغنى نباشد.نباشد و جنگى اگر چه زورمند بود از حيلت مستغنى نگرد

گفتم چكنم تا مردم مرا دوست دارند؟ گفت در معامله ستم مكن و دروغ اذانگوى و بزبان كسى را مرنجان. گفتم از علم 
م خواسته از آموختن چه يابم؟ گفت اگر بزرگى نامدار شوى و اگر درويشى توانگر شوى و اگر معروفى معروفتر شوى. گفت

 بهر چه بكار آيد؟

گفت تا حق خويشان و نزديكان بگزارى و بسوى پدر و مادر ذخيره فرستى و توشه آن جهان از بهر خود بردارى و دشمن 
نياز كنى گفتم چه چيزست كه اگر چه نخورند، تن را سود دارد؟ گفت شش چيز:  را بدان دوست گردانى و دوست را بى

 و صحبت بزرگان و نيكى ديدن از دوستان و گرمابه معتدل و بوى خوش. جامه نرم و ديدار نيكو

  و منهم المجتهدون

 شود اول: اند آنچه حكايت ايشان از عجايب است نموده مى ازين نوع اكابر بسيار بوده

 اند اصحاب الكهف

  معاصر ملوك طوايف بودند، در شام بحدود طرطوس. در شهر ايشان
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پرست بود يونانى، دقيانوس نام. اصحاب كهف را نام اينست: مكسملينا، محسملينا، مرطوس، بيرونس،   ملكى بت
الشان واقف شد، دين آشكارا  كسوطونس، يمليخا. اين شش كس دين موسى عليه السالم اختيار كردند. چون دقيانوس از ح

 كردند.
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دقيانوس خواست كه ايشان را بكشد، در شب بگريختند. برسمونس شبان رسيدند او نيز دين موسى عليه السالم بپذيرفت، 
هفت شدند. عزيمت غارى كردند. سك شبان همراهشان شد. خواستند كه سگ را باز گردانند. سگ با ايشان بسخن در 

 ] درين معنى گفته است:1] [ طلبيد. دست ازو باز داشتند. [سعدى شيرازى خواهم كه شما مى را مى آمد و گفت من نيز او

  بيت

 ] گرفت و مردم شد2] [ سگ اصحاب كهف روزى چند            پى [نيكان          

د. بعد از اين هفت كس و سگ در غارى شدند و بخفتند. ملك الموت روحشان قبض كرد. سيصد و نه سال مرده بودن
 عيسى زنده شدند. از احوال روزگار خبر نداشتند.

اما مردم از عيسى عليه السالم احوال ايشان شنيده بودند كه زنده خواهند شد. يكى ازيشان بشهر رفت تا طعام خرد. خباز 
] 3] [ ملك و [قومچون درم او بنام دقيانوس ديد، او را پيش ملك شهر برد. ملك احوال او تفحص نمود نشانها باز داد. 

شهر با او بدر غار شدند تا ياران او را دريابند. او در غار رفت و احوال با ياران بگفت. بجمعيت دعا كردند تا حق تعالى 
ايشان را مرگ فرستاد. ملك و شهريار چون حال چنان ديدند. بر در غار مسجدى ساختند و بر ديوار مسجد [احوال 

 ]4بنوشتند]. [

 ديگر:

 ]5[شمشون 

 رومى بخداى تعالى ايمان آورده مردى صاحب قوت بود و در آن عهد كس با

__________________________________________________ 

 ] )] ف: [شيخ سعدى شيرازى-1[

 ] )] ب: [مردم-2[

 ] )] ب: [اهل-3[

 ]. يشان)] ر: [حالشان بر ديوار مسجد ...]، ك: [حال ايشان، ...] ب: [نوشتند احوال ا-4[

  )] در همه نسخ مطردا شمسون نوشته شده ولى صحيح شمشون است و آن از اعالم عبرى-5[
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رد. سالح او كردند. شمسون با ايشان جنگ ك قوت با او بسنده نبود. شمسون مردم شهر را بخدا خواند، اجابت نمى
استخوان شترى بود. حق تعالى او را از آن استخوان طعام و آب مهيا كردى. چون اهل شهر بقوت با او [بسنده نبودند] 

 ]، زن او را بفريفتند تا او را ببندد. زن، او را بهر چيز كه ببستى، آن رسن و زنجير بگسستى.1[

ستن؟ گفت بموى من. زن او را بموى او ببست و كافران را آگاه  زن از او پرسيد كه ترا بچه چيز بندند كه نتوانى گس
 گردانيد. خداى تعالى او را از آن بند خالص داد.

شمسون قوت كرد و ستون كوشك ملك بكند و آن قوم را بزخم ستون هالك كرد و بعضى را كه بخداى ايمان آوردند، 
 دست باز داشت.

  تبع

پرست بودند و در آن واليت غارى بود، آتشى از آنجا بيرون  بهرام گور. قوم يمن بت پادشاه يمن بود، از حميريان، در زمان
آمدى، راست گوى را ضرر نرسانيدى اما كذاب را بسوختى. [تبع بمدينه آمد و بجنگ مشغول شد. علماء يهود گفتند اين 

يمان آورد و برفت و خانه كعبه را ] تبع بخداى تعالى ا2شهر هجرت گاه پيغمبرى خواهد بود كه از مكه بيرون آيد.] [
] يمن برو بيرون آمدند و با 3زيارت كرد و جامه پوشانيد و پيش ازو كس جامه در خانه كعبه نپوشانيده بود. قوم او [از] [

او جنگ خواستند كرد. او با ايشان شرط كرد كه بدر غار آتش روند و هر دو دين بر آتش عرض كنند تا هر قوم كه گمراه 
 پرستان را بسوخت. تبع و قوم تبع را ضررى نرسيد. بسوزند. بدين شرط بدر غار رفتند. آتشى بيرون آمد و بت باشند

__________________________________________________ 

[ ()] است با دوشين. وى شمشون بن منوح است كه مدت بيست سال در ميان بنى اسرائيل قضاوت نمود و طبق روايت 
در جنگ با فلسطينيان، اسلحه او استخوان چانه االغى بود. بهر حال پس از آنكه براهنمائى دليله، شمشون تورات 

دستگير شد، دشمنان چشم ويرا كنده او را كور كردند. تا روزى ضمن جشنى وى را براى تفريح خاطر حضار، بمهمانى 
شوند.  نفر از اشراف فلسطين خراب ميكند و همه هالك مىآورند و او ستون عظيم را كنده، خانه را بر خود و سه هزار  مى

دليله هم زن او نبود بلكه معشوقه او بود و زنى زانيه بود، ساكن وادى سورق نزديك بحدود فلسطين (كتاب عهد عتيق سفر 
 داوران)

 )] ف: [بر نيامدند]-1[
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  )] در نسخ ك، ر نيست-2[

 ] )] ك، ف: [و]،: [اهل-3[
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 ديگر:

  قيمون

] و دين عيسى داشت و مردم نجران درختى 1] [ در زمان قباد بن فيروز در شهر نجران مردى قيمون نام بود، [بنده ديگرى
]. او ايشان را از آن منع كرد و بدين عيسى خواند، ازو 3كردند] [ مى] شهر بود، بخدائى [پرستش 2] [ را كه [در ميان

 برهان خواستند.

او دعا كرد. خداى تعالى باد را فرمان داد تا آن درخت از بيخ بر كند، چنانكه زمين خراب نشد. نجرانيان به عيسى ايمان 
وم، بود، نامش عبد اهللا بن تامر. از قيمون [در آوردند: قيمون ايشان را انجيل بياموخت. او را شاگردى، مستعدترين آن ق

] تا او را اسم اعظم آموزد. اجابت نكرد. عبد اهللا تامر از قيمون شنيده بود كه اسم اعظم سوخته نگردد. هر 4] [ خواست
ت. ها نوشت و در آتش افكند، آن يكى كه نسوخت، ياد گرف چه در انجيل نام خداى تعالى بود، جدا جدا بر كاغذ پاره

رضاى خداى تعالى بدان نام [دعا نكند كه موجب خشم خداى تعالى بود]  قيمون او را وصيت كرد كه بنا شايست و بى
] حميرى، كه پادشاه يمن بود، بجنگ مردم 6] [ ] و عبد اهللا بن تامر را وصى گردانيد. بعد از مدتى ذو نواس [يوسف5[

ير شد. او را از كوه بزير انداختند، ضررى بدو نرسيد. يوسف حميرى، شهر نجران آمد، عبد اهللا تامر بر دست ايشان اس
]، در نجران عمارتى ميكردند،  7] [ بدست خود، چوبى بر سر او زد، بشكست و بدان بمرد و در زمان [عمر رضى اهللا عنه

ى، خون روان شدى و گور او پديد آمد او را ديدند خفته و دست بر آن زخم نهاده. چون دست او را از آنجا دور كردند
] رضى اهللا عنه بفرمود تا گور او آشكارا كردند. يوسف حميرى، بعد از قتل 8چون بر آن بنهادندى، بايستادى. [عمر] [

 ]9سوخت. گويند اصحاب االخدود [ انداخت و مى عبد اهللا بن تامر، مغاكى پر آتش كرد و نجرانيان را در آن جا مى

__________________________________________________ 

 ك: بنده ديگر -)] تنها در نسخه ق-1[
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 )] ك، ب: بر در شهر-2[

 )] ك:-3[

 پرستيدند ق: مى -پرستيدندى

 )] ب: درخواست كرد-4[

 )] ب: بر آن كار نكند كه موجب خشم گردد.-5[

 )] ك، اين كلمه را ندارد-6[

  )] در نسخه ك: على بن ابى طالب عليه السالم-7[

 ] ك: [عثمان )]-8[

 4)] قرآن: سورة البروج، -9[
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] شد. حق تعالى بدين سبب بر او خشم گرفت و 1] [ اشارت بدين است. يوسف ذو نواس بعد از تخريب نجران با [يمن
، در آن تخمه بود، ازيشان بيفكند و بقوم حبشه رسانيد و از تخم او، حسن صباح را  دولت پادشاهى، كه زياده از هزار سال

 كه اصل مالحده بود بيافريد.

 ]2حق سبحانه و تعالى، [ارباب دولت اين زمان و همه زمانى را از گمراهى نگه داراد و توفيق خير رفيق گرداناد]. [

__________________________________________________ 

  )] م: دين-1[

ك: ارباب دولت اين زمان را از   -)] ف، ب. ارباب دولت اين زمان را از گمراهى نگاه داراد و توفيق خير كرامت كناد-2[
 ر: ارباب دولت اين زمان را از گمراهى نگاه دارد. انشاء اهللا. -گمراهى نگاه داراد، بحق محمد و آله
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 اند و آن مشتمل است بر چهار فصل: باب دوم در ذكر پادشاهان كه پيش از اسالم بوده

 فصل اول در ذكر پيشداديان: يازده پادشاه، مدت ملكشان دو هزار و چهار صد و پنجاه سال.

  كيومرث

اند:   گويند هفتم فرزند است، از نوح، عليه السالم و نسبش چنين گفته خوانند و بعضى مى مورخان او را آدم مىبعضى 
اند آدم نيست ولى پيش از نوح بوده است،  ] بن اميم بن ارم بن ارفخشد بن سام بن نوح و بعضى گفته1كيومرث بن والد [

داند. اما بهمه قولى، پيش از او شاه نبود.  يد: حقيقت آن ايزد تعالى مىنما از نسل شيث عليه السالم و اين قول مناسبتر مى
] ديه و شهر از آن پيدا  2مقام او در غارها بودى و پوست حيوانات پوشيدى. در آخر عمر عمارات ساخت و خانه كرد، [

ن، در آن وقت، از آدميان ] وصى كيومرث بود. ديوا3] [ اش [پسر ميشى گشت. او را پسرى سيامك نام بود و بقولى نبيره
  پوشيده

__________________________________________________ 

  )] مسعودى: اميم بن الوذ بن ارم-1[

 )] يعنى در خانه سكنى گزيد-2[

ر: منشى. بنظر ميرسد كه اين كلمه مشى و مشيانه  -در نسخ ف، ب، ك، اين كلمه نيست -)] م: پسر پسر و وصى-3[
د. در تاريخ طبرى: ان جيومرث الذى زعمت الفرس انه آدم عليه السالم انما هو جامر بن يافث بن نوح ... عظم اوستا باش

 امره و امر ولده حتى ملكوا بابل و ملكوا فى بعض االوقات االقاليم كلها .... و ان مارى ابنه و ماريانه اخته.

ى به نقل از نسخ خداى نامه چنين آمده: فاول انسان كان على در تاريخ سنى ملوك االرض و االنبيا، تأليف حمزه اصفهان
وجه االرض رجل يسميه الفرس كيومرث كلشاه (اى ملك الطين) فكان ملكه على الطين فحسب ثلثين سنة و خلفه ابنا و 

 ابنة يقال لهما مشى و مشيانه.

 (رجوع كنيد به آثار الباقيه: ميشى و مروج الذهب: ميشاة)
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كرد، ديوان سيامك را بكشتند. كيومرث در  نبودند و محكوم بنى آدم بودند. بسبب آنكه سيامك بر ديوان تحكمات مى
و نيا، باتفاق يك ] بن سيامك بزرگ شد. نبيره 1كرد، تا هوشنگ پسر سيامك و بقولى پسر فرواك [ فراق او زارى مى

ديگر، بجنگ ديوان رفتند و مهتر ديوان را بكشتند و كين سيامك بخواستند. كيومرث را هزار سال عمر بوده اما سى سال 
 پادشاهى كرد، بعد از قتل مهتر ديوان.

 شعر

  كيومرث چون شد جهان كدخداى            نخستين بكوه اندرون ساخت جاى           

  اج و تختش بر آمد ز كوه            پلنگينه پوشيد خود با گروهسر ت            

 ]2بخوبى و را سال سى، شاه بود            بگيتى چو خورشيد بر گاه بود] [            

 ]]. از آثارش اصطخر فارس و دماوند و بلخ است.3و بقولى گويند او نام پادشاهى بر خود [نينداخت [

  هوشنگ

] شاه است، بسبب آنكه هوش و هنگ، يعنى دانائى 4] [ ومرث، بعد از جد پادشاه شد. نام او [بومابن سيامك بن كي
بسيار، داشت، او را هوش هنگ خواندند. در عدل و داد كوشيد و در ظلم و جور در بست. چون پيش از و آئين داد 

ايران زمين بدو منسوبست و بعضى گويند به  نديده بودند، او را پيشداد، لقب كردند. بعضى او را ايران خوانند و گويند
ايرج بن فريدون منسوبست. از معادن و بحار، بعضى فلزات و حليات، او بيرون آورد. از آثار او شهر سوس و شوشتر و 
بعضى از اصطخر فارس است. ادريس پيغمبر عليه السالم معاصر او بود. مدت پادشاهى او چهل سال. اول پادشاهى كه 

 سخن گفت اوست. پسر خود را گفت: حقيقت است كه ما نبوديم، هست شديم و در پنديات

__________________________________________________ 

)] طبرى: فرواك و فرياك، آثار الباقيه: افراواك، تاريخ حمزه: فروال تاريخ سيستان و مجمل التواريخ: فراوك. نسخ  -1[
 گزيده، ب: فروار، ر: فروان، ف:

  قزوال، م: قراول، ك: فروال، ما نسخه ق را متن قرار داديم

  )] اين اشعار فقط در نسخه م است-2[
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  )] نسخه ق: نه انداخت-3[

  )] ر: بزم-4[
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از كجا آمديم و چرا آمديم و كجا خواهيم رفتن. بدانكه در مبدأ  باز نيست خواهيم شد، پس بر ما واجبست دانستن كه
]، خلقت ما جهت اظهار قدرت و اثبات وحدت بود و مقام درين عالم صورت، جهت تقرير تحقيق آن و معاد 1] [ [فطرت

جست و  بمرجع اصلى، جهت تصديق كمال حكمت، پس از بهر مبدأ خدا را شكر بايد گفت و از بهر معاد ازو راه بايد
] خود را فانى بايد دانست تا مقصود حاصل گردد. سر همه يقينها 2] [ درين مقام خود بين نبايد شد، [بلكه

 خداشناسيست. بهترين چيزى كه بنفس خود دهند پند است.

 مالكترين كس بر علم، عمل كننده علم است. دين را شعب است، چون عمارات را اركان، هر شعبه كه از دين ترك كنى،
]. توانگرى در 3شعبه ديگر در پى آن برود، چنانكه هر ركنى از عمارت كه خراب شود، [ركن ديگر از آن خلل يابد] [

قناعتست و سالمت در عزلت. ترك شهوت، آزادى نفس است. صدق دوستى در قطع طمع است. سختى دنيا چهار 
] و باز ماندن از همراه، در رحلت. زن مستوره 5] [ ] و بيمارى در غربت و قرض در [بى مالى4] [ است: پيرى [بى كفاف

 صالحه، ستون دين و يارى دهنده مردست بر طاعت.

سه چيز بسه چيز در نتوان يافت: توانگرى بتمنا و جوانى بخضاب و صحت بدار و. دنيا بشش چيز خوش گذرد: طعامى 
فق و سخنى پاك. نصيحت كننده، قوت دهنده ] و زنى موافق و فرزندى مقبل و عقلى كامل و مخدومى مش6] [ [گوارنده

] بى موقع و 8] [ ] هشت چيز از غايت جهلست: [غضب7]. [ طبيعت است. عاقل نطلبد چيزى كه [نخواهد يافت
بخشش بى استحقاق و رنج بر خود نهادن بباطل و نشناختن دوست از دشمن و راز با نااهل گفتن و اميد بنا آزموده داشتن 

وفا شود، ببال مبتلى شود. هزل و دروغ و جور، ضد  فا بردن و سخن بسيار بى فايده گفتن. هر كه بىو حسن ظن بر بى و 
 جد و راست و عدل است كه صفت پادشاهانست: اگر پادشاه هّزال شود، هيبتش برود و اگر كّذاب گردد، خوار شود و

__________________________________________________ 

  ف: فطرات -ن كلمه را ندارند)] ك، ق، اي-1[

  )] ق: بل كه-2[
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 )] ق:-3[

 [ديگرها خلل يابد]

  زادى پيرى و بى -زاد، ف )] ب، ك، ر: بى-4[

  )] ب، ك، ر، ف: كم مالى-5[

  )] ب، ك، ر، ف: خوش گوارنده-6[

  )] ق: در نخواهد يافت-7[

  )] ر، ق، غضب كردن-8[
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] عادت كند: درنگ در 2] سلطان بايد كه [سه چيز] [1بر قولش اعتماد نماند و اگر جور كند، سلطنت برو [نپايد]. [
] و صبر در حادثات. پادشاه بايد كه از كشته خود خورد و از رشته خود پوشد و [بر چهار 3] [ عقوبت و [شتاب در نيكى

] و با خويشان خود پيوند كند و اين همه ميسر نشود، اال بتدبير و تدبير نباشد اال بمشورت و 4يان نتاجى خود نشيند] [پا
مشورت نشايد كرد اال با عاقل تجربه يافته. بر عاقل پنج حق واجبست: يكى حق خدا جل و عال كه او را يگانه داند و از 

ند و جسم و جا و مكان و ابتدا و انتها، منزه و مستغنى شمارد و شكر او گويد. شريك و انباز و زن و فرزند و مثل و مان
دوم حق سلطان وقت كه فرمان او برد. سيم حق نفس خود كه در نيكى كوشد و از بدى بپرهيزد. چهارم حق دوستان كه 

هر كه چيزى بخشد و باز گيرد، ]. پنجم حق عوام كه بدى ازيشان باز دارد. 5وفادارى كند [ايشان را بتنگى دوست گيرد] [
لئيمى خود ثابت كرده باشد. پنج چيز اندكش بسيارست: درد و غم و عار و بندگى و دشمنى. هر كرا نيكى بر بدى غالب 

نباشد، بالهاى گوناگون ازو دور نگردد. آز و امل قاطع خيرات است و ترك طمع مانع خوف. صبر بمقصود رساننده است. 
 دگانى باشد، روزگار رعيت بخوشى گذرد.چون پادشاه نيكو زن

] پديد شود. خوى مردم در سفر 6] [ دوستى دوستان در غيبت توان شناخت. پايه مقدار عقل مردم، در حالت [حيرت
]. 7] [ ظاهر گردد و سخاوت در تنگدستى پديد آيد و راستى در غضب پيدا شود. [حلم لشكريست، جواب دهنده سفيه

ى تعالى ببنده دهد، درين جهان، حكمت است و در آن جهان مغفرت. بهترين چيزى كه خداى تعالى بزرگترين چيزى كه خدا
ببنده دهد، درين جهان، حكمت است و در آن جهان مغفرت. بهترين چيزى كه بنده از حق تعالى خواهد، عافيت است. 
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 ] چهار چيز بهترست:10] [ ء [اين جهان]. از جمله كارها9] [ ] كه بنده گويد، [يگانگى خداست8] [ ترين [ذكرى فاضل
 

__________________________________________________ 

 )] ب، ر، ف، ك: [نماند]-1[

 )] ب، م: [بسه چيز]-2[

 ] )] ر، م ب، ف، ك: [نيكى كردن-3[

 )] جمله در نسخه ق نيست، ب: [چهارپايان خود]-4[

 ] ر: [به نيكى -)] در نسخ ب، م نيست-5[

  )] ق: غيرت-6[

  )] در نسخ م، ب، ف نيست-7[

  )] ساير نسخ: چيزى-8[

 ] )] ق: [ال اله اال اهللا است-9[

  )] فقط در نسخه ق-10[
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مستورى. رستگارى بسه چيز است: راه راست سپردن و از خداى تعالى ترسكار بودن ] و راستى و 1] [ دانائى و [خرسندى
]: آنكه خرسند است، اگر نيز گرسنه و برهنه 2] [ طلبى و حالل طلبيدن. توانگرى در خرسنديست و درويشى در [بيشى

ه فساد است كه ]، اگر نيز همه عالم از آن اوست، درويش است. س3] [ جوست است، توانگرست و آنكه [زيادت
 پذير نيست: صالح
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]: عبادت دانايان و قناعت 4] [ دشمنى اقرباء و حسد همسران و ابلهى پادشاهان. سه صالح است كه [فسادپذير نيست
 ] مهتران.5] [ حكيمان و [خير كردن

  طهمورث

]. 6بن هوشنك [ ابن هوشنك بن سيامك بن كيومرث. بعضى مورخان نسبش گويند طهمورث بن و يونجهان بن هونكهد
لقب او را ديوبند گويند جهت آنكه ديوان مأمور امر او بودند و بعضى لقبش زيناوند گويند يعنى تمامت اسلحه را  

 ] اتفاق افتاده بود.7] [ كارفرماينده. آئين روزه داشتن در عهد او پديد شد، جهت آنكه قحطى عظيم [نعوذ بالّله

]. رزق بنى 8ند بر نرست و تخم نيز تلف شد. مردم دست از زرع [باز داشتند] [ده سال متواتر بماند، هر چه زرع كرد
] نام، پيشواى جمعى درويشان بود. 9] [ شدند. شخصى [ابو داسف كرد و ضعفا از گرسنگى هالك مى آدم را وفا نمى

ختند. آن قوم را در سا ] كسب فرمود كردن و از خوردن منع كرد و بشب از آن كسب سد رمقى مى10ايشان را [بروز] [
  تورية نام مسطور است. ايشان را كلدانيان خوانند. طهمورث بمتابعت ايشان

__________________________________________________ 

  )] در نسخه ق، همه جا اين كلمه خورسندى يعنى با واو است-1[

 ] ق، ب، م، ر: [بيشى -)] ف: بيشى جستن-2[

 ] ]، ر: [زيادت خواست )] ق: [زيادت جست-3[

 )] ب، ف، ر، ك: [فساد نپذيرد]-4[

  )] ق: چيز دادن، ك. خير دادن-5[

و تاريخ حمزه اصفهانى  1ج  138)] ضبط اين نسب در كتب مختلف است. رجوع شود به: مروج الذهب ص -6[
ورت منقول در متن، و آثار الباقيه. ص 165و طبقات ناصرى صفحه  117، طبرى جلد اول ص 24مجمل التواريخ ص 

 عين نسخه ق است با تنقيط قياسى از طبرى.

  )] فقط در نسخه ق-7[

 م، ب: باز كشيدند. -)] ك: كشيدند-8[
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 )] ك:-9[

 ر: -ب: بوراسف -بوداسف

 : روز-] يوذاسف10[
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]، يك نوبت قناعت كند و يك نوبت بدرويشان 2] [ ] باشد، غذا خوردن [بروزى1] [ كه را [دستگاه بيش  حكم كرد كه هر
دهد [تا همه را كافى باشد و اين آئينى شد. هر كه خواستى كه بحق تعالى تقرب نمايد، روزه داشتى و غذاى يك نوبت 

 ].3] [ بدرويش دادى

 شيخ سعدى شيرازى مناسب اين معنى گفته است:

  اى را دهد نان و چاشت مسلم كسى را بود روزه داشت            كه درمانده         

  ] كه زحمت برى            ز خود باز گيرى و هم خود خورى4] [ و گر نه چه [حاجت            

] 7] [ فرستاد [در اديان] 6] [ ]. چون پيغمبران را [عليهم السالم5] [ حق سبحانه و تعالى اين قاعده را [پسنديده داشت
شد، بر شكل او  مرد يا غايب مى پرستى بزمان او پيدا شد. بدان سبب كه هر كرا عزيزى مى روزه فرض گردانيد. و رسم بت

كرد و آن را حرمت ميداشت. چون بطنى چند بر آن بگذشت، سبب ساختن  ساخت و بدان تسكين سوز دل مى صورتى مى
پرستى ظاهر گشت. هم در  اند و آن را پرستيدند. بت ند كه ايشان ميان خدا و بنده واسطهآن را فراموش كردند و پنداشت

]. 9] [ پرستى ] خلق را دعوت كرد و گمراه گردانيد [به ستاره8] [ زمان او، متنبى صاحب بدعت [صابى بن لمك بن اخنوخ
ستان و اصفهان و بابل و كرد آباد، از جمله قوم صابيان ازو باز ماندند. از آثار طهمورث، كهن دز مرو است و آمل طبر 

مداين سبعه عراق عرب. مدت پادشاهى او سى سال. طهمورث هيچكس را در كار دين متعرض نبود و گفتى هر كس هر 
 دين كه خواهد نگاه دارد.

 جمشيد

ب شيد. جهت آنكه ابن طهمورث بن هوشنگ بن سيامك بن كيومرث. بعضى گويند برادر طهمورث بود. نام او جم بود و لق
] بود. اقوام مردم را از هم 9] [ تافت، او را بخورشيد نسبت كردند. پادشاهى [زيرك از خوبى صورت، روشنى از روى او مى

 جدا كرد.
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 ر، ك: دستگاه بيشتر -)] م، ب: دستگاهى باشد-1[

  )] ق: روزى-2[

  قسمت در نسخه ك نيست)] اين -3[

  )] ف، م: الزم-4[

 )] م، ك، ب، ر: بپسنديد ف: پسنديد-5[

  )] فقط در، ق-6[

  )] در، م اين كلمه نيست-7[

 ر: -)] در نسخه ق نيست-8[

  ك: صابى بن مالك -ف، ب: صابى بن ملك -صابى بن الملك اخ نوح

  )] م: بزرگ-9[
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 ورى و گروهى به برزيگرى مشغول گردانيد. گروهى را به سپاهيگرى و گروهى به پيشه

] و از آن آالت حرب و كارفرماها 1] [ اكثر صنعتها در زمان او با ديد شد. آهن از سنگ [بيرون آوردن او باز يافت
و اول كسى كه در آن شروع نمود يا بال بن المح بن متوشلخ بن محوئيل بن  ساخت. علم طب در زمان او آغاز كردند

] نام، علم موسيقى از آواز موسيجه وضع كرد و برادر 3] بود. و برادر يابال، يوبال [2يحمور بن اخنوخ بن قابيل بن آدم [
]. جهت 5] [ او غلبه [گرفت پرستى در عهد ] بيشتر صنعتها وضع كرد. جشن سده، جمشيد نهاد و بت4ديگرشان توبل [

] دعوى خدائى كرد و بر شكل خود تمثالها ساخت و باطراف فرستاد و فرمود تا آن را 6آنكه جمشيد در آخر [كار] [
] اصطخر است، چنانكه دوازده فرسنگ طول و ده فرسنگ عرض داشت و در اندرون، 7] [ پرستند. از آثار او [عمارت

]. چون اسكندر آن را بديد گفت اثرى عظيم است 9] سنگين بر دجله [8] [ ن و [فولمواضع و مزارع بود و شهر همدا
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پادشاهان فرس را و آن را بشكافت. اردشير بابكان خواست كه عمارت كند، دستش نداد، از زنجير جسر بست. مدت 
 ات يافت.گشت تا وف ] از ضحاك بگريخت. صد سال گرد جهان مى10] [ پادشاهى جمشيد هفتصد سال. [عاقبت

  ضحاك

]. 11نامش بعربى قيس و به پارسى بيورسف بن مرداس بن زينكاوند بن بادسره بن تاج بن فرواك بن سيامك بن كيومرث [
 آك گفتند يعنى خداوند فارسيان او را بلقب ده

__________________________________________________ 

 )] ب، ك، م: او بيرون آورد.-1[

ايل بن عيزار (؟) ... ب: سامان بن الفخ بن متوشائيل بن محويا ايل  -فال بن المح بن متوشائيل بن محويا)] ك: يا -2[
 ... بهر حال ضبط صحيح بعضى ازين اسامى ميسر نگرديد و در تاريخ الحكماء هم ديده نشد

  ر: نوفال -)] ق، ك: لو مال (؟)-3[

  )] در نسخه ق: نوفل-4[

 )] ساير نسخ: كرد-5[

 )] ايضا: عهد-6[

  ب: تمامى عمارت م: تمامى عمارات -)] ك: تمام اصطخر-7[

  )] م، ب: پل-8[

 )] در نسخه ك: اضافه دارد: ساخت.-9[

 )] م، ك، ب: در آخر-10[

)] در طبرى: بيوراسف بن ارونداسب بن زينكا بن ويروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا بن جيومرث و بقولى -11[
ابن اندرماسب بن رسخدار بن وندريسخ بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن مارى بن جيومرث و بروايت تاريخ  ديگر: ضحاك

 مقدسى: بيوراسب بن طرح بن كابه بن نوح. در تاريخ حمزه اصفهانى:
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ه متمايز شد» ضحاك تازى«از » بيوراسف كافر«سره. در كتاب طبقات ناصرى  بيوراسف بن ارونداسف بن ريكاون بن ماده
 )167 -166(جلد اول ص 
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خردى.  شرمى، بسيارخورى، بد زبانى، دروغ گوئى، شتاب كارى، بد دلى، بى دادگرى، بى ده عيب: زشت پيكرى، كوتاهى، بى
 آك معرب كردند ضحاك گفتند. عرب ده

] عظيم ظالم و ستمكار بود، در آخر 2خواهرزاده جمشيد بود. برو خروج كرد و پادشاهى [از و بستد]. [] 1[گويند] [
 كرد. تسكين او به مغز سر آدمى بود. دولتش او را دو فضله، بر دوش، از رنج سرطان پيدا شد و مجروح گشت. درد مى

 ز مردم دمارابر كتف ضحاك جادو، دو مار            برست و بر آمد          

 ] از حكم او خلقى بى شمار بدين علت كشته شدند. مردم او را اژدها خواندند.3[ 

كشتند و  دادند، بعضى را مى ]] مى4او را دو خواليگر: از مايل و كرمايل نام بود. از مردمان كه [جهت كشتن بديشان [
بخشيدند و  ]، گوسفندان مى5] [ امان [دادهبردند و بعضى را بجان  مغزشان با مغز گوسفند آميخته، پيش ضحاك مى

 بكوهها رهنمونى ميكردند.

 ] ايشانند.6] [ و قوم كردان از [تخم

]  ] او را جهت كشتن، [بمداواى8] [ ] داشت. [پسران7در آن وقت، در اصفهان، آهنگرى كاوه نام بود و [دو پسر] [
شمار، در مخالفت ضحاك  بى كرد و روان شد. خلقى بى] ضحاك بگرفتند. فرياد بر آورد و پوست آهنگرى بر سر چو 9[

 ] شدند. او به فريدون پيوست. به بيت المقدس برفتند و ضحاك را بر انداختند.10] [ [برو جمع

از آثار ضحاك گنگ دز بود به بابل. مدت پادشاهى او هزار سال. هر چند از پادشاهان هيچكس را چندين زمان و دولت 
 ظالم و ستمكار بود، آن دولت برو نماند و نامش ببدى بماند.نبوده است، اما چون 

  ء فيها            حذار حذار من بطشى و فتكى هى الدنيا تقول بملى         

  فال يغرر كم طول ابتسامى            فقولى مضحك و الفعل مبكى            

 از صحبتم پرهيز پرهيز [ترا دنيا همى گويد شب و روز            كه هان          
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 )] فقط در، م.-1[

 )] ق: او را شد-2[

  )] فقط در، م-3[

 )] ر، ك: جهت او بكشتن.-4[

 دادند )] ساير نسخ: مى-5[

  )] م: نسل-6[

  ]، ر: پسران )] م: [پسرى-7[

 )] م، ب: پسر او را-8[

  )] م، ب: براى-9[

 ك: برو گرد. -)] م، ب: با او كرد-10[
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 ]1مده خود را فريب از رنگ و بويم            كه هست اين خنده من گريه آميز] [         

بطول زمان دولت فانى غره نشود و در كسب نام باقى بكوشد. حق سبحانه و تعالى پادشاه صاحب سعادت آن است كه 
 ]2ارباب دولت را اين توفيق كرامت [گرداناد]. [

  فريدون

 اند: ابن آتبين بن اثفيان، از نسل جمشيد. بعضى مورخان و نسابان گفته
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وده و شهرت سرخ گاو و زرد گاو و سياه گاو و على اند و همه را نام اثفيان ب از آتبين تا به جمشيد، هشت تن واسطه بوده
اند. فريدون به مدد كاوه آهنگر و اكابر ايران بر ضحاك خروج كرد و او را بگرفت و بكوه  هذا گروهى بيشتر و كمتر گفته

از دماوند در چاهى محبوس گردانيد و آن روز را كه برو مستولى شد، مهر جان نام نهاد. [جهت آنكه در عهد ضحاك، 
]. فريدون در آبادانى جهان و دفع ظلم و عدوان و رواج عدل و داد  3ظلم او، حكام را مهر بر جان رعيت نبود] [

 كوشيد. در حق او گفتند:

 فريدون فرخ فرشته نبود            ز مشك و ز عنبر سرشته نبود         

  ]            تو داد و دهش كن فريدون توئى4] [ بداد و دهش يافت [او نيكوئى            

 ان فريدون لم يكن ملكا            و ال من المسك كان معجونا         

 ]5بالعدل و الجود نال رتبته            فاعدل و احسن تكن فريدونا [            

] بر افراشته بود، بر خود مبارك دانست و بجواهر ثمين 7] [ كاوه را كه [بر سبيل درفش] آهنگرى  6] [ فريدون [پوست
افزودند تا بحدى رسيد كه مقّوم از حصر  ] نام نهاد و بعد از و پادشاهان بر آن جواهر مى8] [ مرصع كرد و درفش [كاويان

 خش كردند. فريدون رابهاء آن عاجز شد و بوقت فتح قادسيه، بدست مسلمانان افتاد، بر لشكر ب

__________________________________________________ 

 شود )] اين دو بيت كه ترجمه نسبة دقيق دو بيت عربيست، تنها در نسخه، م ديده مى-1[

 )] نسخ ديگر: كناد-2[

 ك: حكام را مهر جان نبود. -)] در نسخه ب اين قسمت نيست-3[

  ر: فرهى -م: فرخى -)] ك: اين نيكوئى-4[

  )] اين دو بيت در نسخه ب، ف نيست-5[

  )] ساير نسخ: آن پوست-6[

 ب: -)] ك، م: كه كاوه بر ..-7[
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 كاوه آنرا بر ...

  )] ب، ك: كاويانى-8[
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ش كرد: ديار مغرب تا رود فرات به پسر مهتر سلم داد و ديار مشرق تا رود سه پسر نامدار بود. مملكت بر ايشان بخ
] كه تختگاه او بود و به ايران منسوب است، به پسر كهتر ايرج داد. 2] [ ] تور داد و [ميانه1] [ جيحون به پسر [ميانين

رو رشگ بردند و ايرج را ]. برادران مهتر، جهت فضيلت تختگاه ب3] [ [گويند هفت هزار شهر قسمت كرد بر پسران
] خود داد، اگر چه 4بكشتند و سرش را پيش فريدون فرستادند. از ايرج دخترى مانده بود. فريدون او را به [پسر] [

نامدار نبود. منوچهر ازيشان متولد شد، فريدون او را تربيت كرد، تا چون بمردى رسيد، كين ايرج از سلم و تور باز خواست 
 سرهاشان پيش فريدون فرستاد. و هر دو را بكشت و

از آثار فريدون، بارو و خندق شهرهاست. جهت آنكه در آخر دولت، از تور و سلم، ايمن نبود. فريدون افسونهاى نيكو 
دانستى. ترياك مار افعى از بهر دفع زهر او ساخت. خر بر ماديان در عهد او جهانيدند تا ازيشان استر آمد. در عهد او  

برادرزاده ضحاك، بر واليت بربر مستولى شد و دعوى خدائى كرد. فريدون، سام بن نريمان را بجنگ او  كوش فيل دندان،
فرستاد و ميانشان محاربات عظيم برفت. اما ظفر سام را بود و كوش بمطاوعت در آمد. نمرود بن كنعان از تخم كوش 

 است. فريدون بعد از قتل هر سه پسر نماند.

 ل.مدت پادشاهيش پانصد سا

  [ببد در جهان پانصد سال شاه            بآخر شد و ماند از و جايگاه         

 ]5جهان جهان ديگرى را سپرد            بجز حسرت و درد چيزى نبود] [            

 از سخنان اوست: روزگار كارنامه كردار شماست. بر آن جا صورت كردار نيكو بايد انگاشت.

 منوچهر

 ] بن فريدون. بعد از كين ايرج خواستن،6] [ [بن هوشنگ ابن منشخورنار

__________________________________________________ 
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  )] م، ك، ب: ميانه-1[

  )] م: ميان ملك-2[

  )] فقط در، م-3[

  )] ب، ف: نبيره-4[

  )] فقط در نسخه م-5[

ك: و هوشنك. رجوع كنيد ايضا به طبرى  -پشنك ف: و هوسنكى ر: و هو -)] منوچهر بن ميسخوريار بن هوشنك-6[
 266جلد اول چاپ مصر صفحه 

 85:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

پادشاهى برو راست شد و او جهان پهلوانى بر سام نريمان داد [و از كوهها رياحين گرد كرد و بكشت و چهار ديوار گرد 
ن بكشيد و باغ ساخت و آن را بوستان نام نهاد و دهقانى او پديد آورد و فرمود تا هر ديهى را زعيمى باشد و هر شهرى آ

 ] و صد و بيست سال حكم كرد و در گذشت.1را رئيسى. موسى پيغمبر و يوشع بن نون در عهد منوچهر بودند] [

 نوذر

تور بن فريدون، افراسياب با او مخاصمت كرد در ميانشان محاربات ابن منوچهر. بعد از پدر بپادشاهى نشست. از اوالد 
  عظيم رفت. نوذر در آن جنگ اسير شد و بحكم افراسياب كشته گشت. مدت ملكش هفت سال

  افراسياب

] كرد و در 2ابن پشنگ بن زادشم بن تور بن فريدون. بعد از قتل نوذر بر ايران مستولى شد. قتل و غارت [بسيار] [
] و درختان ببريد. 5] گردانيد] [4] كوشيد. [عمارات بشكافت و چشمها كور كرد و كاريزها انباشته [3ملك [ خرابى

] چون از آن فارغ شد، بمال خود لشكر 7] و زال به تعزيت او مشغول بود. [6درين حال سام نريمان [نمانده بود] [
 دشاهى به زو بن طهماسب داد.بياراست و با افراسياب جنگ كرد او را ازين ملك براند و پا

 مدت استيالء افراسياب بر ايران دوازده سال.

 زو
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ابن طهماسب بن منوچهر. بمدد زال پادشاه شد و در كار عمارت ملك سعى نمود و هفت سال خراج از جهان برداشت تا 
نرسيده بود، بخرج خود  مردم در عمارت افزودند و ملك معمور شد و از خزائن پادشاهان ماضى كه دست افراسياب بدان

و اتباع ميكرد از آثار او دو رودخانه در ديار بكر است كه آب از ممر اول گردانيده است و بدجله رسانيده تا آب دجله 
 ها ساخته است. هر يك از آن آب را ] ديه8خوش شده و بر آن رودها [

__________________________________________________ 

شود، در ساير نسخ با اختالف بسيار جزئى چنين آمده: گلها از   ين قسمت كه فقط در نسخه ب ديده مى)] بجاى ا-1[
 كوه و بيابانها بيك جا جمع كرد و آنرا بوستان نام نهاد.

 م: آغاز -)] ك، ب: تمام-2[

  )] ك: اين ملك-3[

  )] ك، ب، ف: بينباشت-4[

  )] اين قسمت در، م نيست-5[

 رد)] ك، ب، ف: بم-6[

  )] ق: مشغول-7[

  )] ف: دو رودخانه-8[
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] پادشاهى به پسر داد. مدت پادشاهى او پنج سال [و 1خوانند و چون [او مسن بود، بحال حيات خود] [ زاب مى
 ]2] [ بروايتى پانزده سال

 ]3گرشاسب [

بن زو بن طهماسب بن منوچهر بحال حيات پدر پادشاه شد. افراسياب با او جنگ كرد و او در آن جنگ متوفى شد. ا
افراسياب بر ايران مستولى خواست شد. زال لشكر كشيد و او را منهزم گردانيد و پادشاهى به كيقباد داد. مدت پادشاهى  
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و گويند چون او در حال حيات پدر پادشاه شد و هم در  گرشاسف شش سال. بعضى مورخان پادشاهى او مسلم ندارند
 حيات او بمرد، زمان او داخل زمان پادشاهى پدرش باشد و هر دو يازده سال بود.
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 فصل دوم از باب دوم، در ذكر پادشاهان كيانيان، مدت ملكشان هفتصد و سى و چهار سال:

 كيقباد

] 4ابن زاب بن زو بن طهماسب بن منوچهر. بمدد زال زر و پسرش رستم، ايران از دست افراسياب مستخلص [گردانيد] [
خوانند برستم داد و  ] مى6] [ االمرائى و [مير الوسى] گشت و جهان پهلوانى كه درين زمان، امير 5] [ و ملك او را [مسلم

 ده يك خراج، جهت لشكر بنهاد. مردم بعهد او در كشاورزى كوشيدند. فرهنگ او پديد كرد.

] معين كرده بودند. آرش پسر كيقباد، از 8] [ ]، سرحد ايران و توران [سارى7كرد] [ چون كيقباد با تورانيان صلح [مى
]، 10] [ ] تا يك تير پرتاب راه اضافت كند. افراسياب رضا داد. آرش بصنعت و ادويه [هوائى9] [ افراسياب [درخواست

  تيرى از سارى بدان روى

__________________________________________________ 

 )] ب: چون پير شد-1[

  م: يازده -)] اين قسمت در نسخه ك، ب، ف، ر، نيست-2[

  )] ف، ر، ب: گرشاسف-3[

 )] نسخ ديگر: كرد، ف: كردند-4[

 )] نسخ ديگر:-5[

 صافى شد

 )] فقط در نسخه ق.-6[

 )] چنين است در نسخه ق، ساير نسخ: كرد-7[

  )] فقط در، ق و ف-8[

 )] ف، ق: درخواست كرد-9[

 )] فقط در، م، ق، ر-10[
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 مرو انداخت. بدين سبب، سرحد رود جيحون مقرر شد. مدت پادشاهى كيقباد صد سال.

 ]1برين گونه صد سال آسان بزيست            نگر تا چنين در جهان شاه كيست [         

]  عراق كه در آن حدودست از توابع آن ساختدار الملك كيقباد اصفهان بود [و او آن را كوره معتبر گردانيد و يك نيمه 
]2.[ 

  كيكاوس

] بود. بوصيت كيقباد پادشاه شد. بعد از مدتى، بجانب مازندران 3ابن كيقباد. گروهى گويند نبيره كيقباد و پسر كيانيه [
] را 5] [ ازندرانى] و نگهبانان [م4رفت و آنجا گرفتار شد. رستم زال، به راه هفتخوان، جريده بمازندران [اندر آمد] [

]. 6بكشت و [كيكاوس را خالص داد و با پادشاه مازندران جنك كرد و او را بكشت و كاوس را بدار الملك رسانيد] [
] و گرفتار شد. رستم 7] [ ديگر باره كاوس به هاماوران رفت [بجنگ ذى االذعار بن ابرهه بن ذى المنار بن رايش بن صفى

اماوران و مصر و شام جنگ كرد و ايشان را بكشت و كاوس را مظفر با تختگاه خود آورد] لشكر كشيد و [با پادشاهان ه
] و امارت، بپادشاهى 9] [ ]. كاوس، به مكافات، خواهر خود، مهرناز را بزنى برستم داد و [او را خطاب از پهلوانى8[

] نمرود، صندوق و كركس ترتيب 10] [ رسانيد. پس ابليس كاوس را بفريفت تا هوس كرد كه بر آسمان رود، [همچنان كه
] عزم 12] شد، باز گشتند و او را با زمين آوردند. در [شيراز] [11كرد و بر هوا رفت. چون كركسان را قوت [ساقط] [

 ] آب افتاد و باو آسيبى نرسيد.14]، در سارى [بر سر] [13] [ هوا [كرده

__________________________________________________ 

 )] فقط در نسخه م.-1[

  )] در، ب، ر نيست-2[

 )357)] در طبرى اين كلمه كيبيه آمده (جلد اول -3[

  )] ساير نسخ: رفت-4[
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  )] ساير نسخ: مازندران-5[

 )] بجاى اين قسمت در، ب: و كاوس را بتختگاه آورد-6[

  )] فقط در، ب-7[

 و كاوس را بقهر از ايشان بستد و بتختگاه آورد. )] بجاى اين قسمت در نسخه ب، چنين آمده: بيمن رفت-8[

  ب: او را از پهلوانى -)] ك: او را در خطاب-9[

  )] ك، ر، ف: همچون-10[

  )] ك، ب، م: منقطع-11[

  )] ك، م: در فارس-12[

 ك: كرد -)] ب، ف: كرده بود-13[

  )] م، ب، ك، ف: بروى-14[
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بعد ازين، رستم بسبيل شكار، به سمنگان رفت و دختر پادشاه سمنگان را بخواست و ازو پسرى شد. مادرش او را سهراب 
نام كرد. چون بحد بلوغ رسيد، با لشكر افراسياب بجنگ كاوس رفت. كاوس رستم را برابر فرستاد. پدر و پسر، ناشناخته، 

 نگ كردند، سهراب بر دست رستم كشته شد. مادرش بكين خواستن پسر آمد. رستم او را دلخوش كرد و ازو فرامرز بزاد.ج

پهلوانان ايشان بشكارگاه افراسياب رفتند. دخترى را از تخم گرسيوز يافتند. كاوس او را از پهلوانان بستد و سياوش ازو 
]  ديگرى نبود. بتهمت سوداوه زن كاوس كه برو عاشق بود. [سپاه برداشتبزاد. بعد از يوسف عليه السالم، بصورت او، 

] بخواست. چون فرنگيس ازو حامله شد، سياوش بقصد  2] به تركستان پيش افراسياب رفت و دخترش [فرنگيس را] [1[
 .] از رسم عزاى اوست3] [ گرسيوز، برادر افراسياب، كشته شد. گويند كبود پوشيدن و [موى فرو گذاشتن

چون خبر قتل او به ايران آمد، رستم زال كه اتابك او بود، بيامد و سوداوه را بكشت و با اكابر ايران بتركستان رفت و با 
 افراسياب جنگ كرد و او را منهزم گردانيد.
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ك ] پس به ايران آمد [و خا5] [ ] خراب كرده و قتل عام [رفت4] [ رستم تا هزار فرسنگ زمين [در تركستان واليات
]، 7]. كيكاوس در واليت ديار بكر [از آن خاك كه رستم از واليت توران زمين آورده بود] [6تركستان به ايران آورد] [

] خوانند. مدت پادشاهى كاوس صد و پنجاه سال 8] [ اى بلند ساخت و بر آن عمارت كرد. آن را اكنون [عقرقوف پشته
 بود.

__________________________________________________ 

  )] م: ملك پدر بگذاشت-1[

 ب: دخترش فرنگيس نام بزنى بخواست. -)] م، ك، ف: دخترش را بزنى بخواست فرنگيس نام-2[

  )] ب: موى گذاشتن-3[

  )] ب: از واليت تركستان م، ك: در تركستان-4[

 ك: و در همه واليت قتل عام بود -)] م، ب، ف: كرد-5[

 (حاشيه).)] فقط در، م، ف، ر -6[

 )] فقط در، م، ر (حاشيه)-7[

 )] م، ك، ق: عقر-8[
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 كيخسرو

] 1ابن سياوش بن كيكاوس بن كيقباد، در توران بعد از قتل پدر بچهار ماه متولد شد. چون بحد بلوغ رسيد، [گيو گودرز] [
] مرديها نمود 2] [ ايران برفت و او را بياورد و در راه ايشان را با لشكر افراسياب، محاربات رفت و گيو در آن [جنگاز 

] كشتى از جيحون عبور كردند. در ايران، طوس نوذر جهت فريبرز بن كاوس، با او در  3] [ و چند لشكر بشكست و [بى
 در اردبيل نهادند.كار پادشاهى، تنازع كرد. قرار بر فتح دز بهمن 

 ] پادشاهى برو قرار گرفت.4فريبرز از آن عاجز شد. كيخسرو آن را [مسخر گردانيد] [
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طوس را بگناه كارى، بجنگ افراسياب فرستاد و وصيت كرد كه از پشت سياوش، پسرى فرود نام، در توران است، بايد كه 
فرود در آن جنگ كشته شد. طوس بجنگ افراسياب با او جنگ نكنى. طوس سخن او خوار داشت و با فرود جنگ كرد. 

] انگيخت و استدعاى جنگ 5رفت. منهزم با ايران آمد. كيخسرو ازو برنجيد و او را محبوس گردانيد. طوس [شفيعها] [
افراسياب كرد. كيخسرو او را باز بجنگ افراسياب فرستاد. از توران لشكرى بى شمار بجنگ او آمدند. ايرانيان، منهزم، 

] فرستاد. رستم با  7] [ ] گريختند و از كيخسرو مدد طلبيدند. كيخسرو، رستم زال را [بمدد ايشان6] [ وه [هماونبك
] 8كاموس كشانى و خاقان چينى و شنگل هندى و ديگر پادشاهان [اطراف كه با لشكر بمدد افراسياب آمده بودند] [

د و مظفر با ايران آمد. كيخسرو، بيژن گيو را بجنگ گرازان جنگ كرد و ازيشان بعضى را بكشت و بعضى را منهزم گرداني
] فرستاد. بيژن بعد از قتل گرازان، بفريب گرگين ميالد، بدربند خزران رفت، بديدن دختر افراسياب، منيژه نام. 9] [ به [اران

ازين حال آگاه شد. بيژن را ] عاشق شدند. منيژه او را در خواب بدزديد و به تركستان برد. افراسياب 10] [ هر دو [بر هم
  بگرفت و صلب

__________________________________________________ 

 )] ب: گيو بن گودرز-1[

 ر: روز -)] ق، ندارد-2[

  )] ق: به-3[

 )] ك، ب، ف: فتح كرد.-4[

 )] ب، ر، ف: شفعا-5[

 )] م: دماوند-6[

 )] ق: مدد-7[

  )] در، ب نيست-8[

  )] ب: ايران-9[

 ] )] ب، ر: [بهم-10[
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] كه وزير افراسياب بود، شفيع شد تا بيژن را محبوس گردانيد. كيخسرو در جام  2] [ ]. [پيران ويسه1] [ خواست [كردن
م گيتى نماى درون صافى او بود و درون مصفى را حجاب نباشد. گيتى نما، احوال او مشاهده كرد. اهل معنى گويند: جا

 ] بيژن بفرستاد.3] [ بنابر اين معنى، بعضى او را پيغمبر دانند. كيخسرو، رستم زال [به استخالص

رستم، بشكل بازرگانان، به توران رفت و بيژن را خالص كرد و با افراسياب جنگ كرد و مظفر شد. افراسياب بدين كينه، 
نمود. از  ر بر عقب او بايران فرستاد. كيخسرو، گودرز را با سپاهى گران بفرستاد. چند روز جنگ كردند. ظفر روى نمىلشك

 هر طرف دوازده پهلوان اختيار كردند. تمامت پهلوانان تورانى، بر دست ايرانيان كشته شدند.

بر در خوارزم با افراسياب جنك كرد، شيده ] دوازده رخ خوانند. پس ازين كيخسرو، خود بجنگ رفت 4اين [جنگ را] [
] را 6] [ ]. كيخسرو در عقب برفت و [بيكنده5پسر افراسياب بر دست كيخسرو كشته شد و افراسياب منهزم [شد] [

] رفت. كيخسرو در طلب او از 7] [ بعد از محاصره خراب گردانيد افراسياب، از آنجا نيز بگريخت و به گنگ دز [مشرق
] اسير 9] تا در آذربايجان، در درياء چيچست بر دست هوم [زاهد] [8گردانيد] [ او را گرد جهان [مى دريا بگذشت و

 شد. كيخسرو او را با برادرش گرسيوز بمنزل فنا رسانيد.

] را ولى عهد كرد و از پادشاهى كرانه گزيد و دل از دنياى فانى 10] [ بعد ازين شصت سال پادشاهى كرد. پس [لهراسف
 [كافى الدين كرجى درين معنى گويد:بريد. 

 ]11غالم كيخسرو هم كه نيكش انديشه بكرد            احين مبان زو بوريت بحرميش كال اودا] [         

__________________________________________________ 

 )] ساير نسخ: خواست كرد-1[

 ]، ف: پسر پيران ويسه. )] [پسر ويسه-2[

  استخالص )] ق: جهت-3[

  ق: اين جنك -)] ب، ف: اين را جنك-4[

 ر: گرديد -)] ك: گشت-5[
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 ر: كنكندز؟ -)] ف: بيكند-6[

  )] ق: مغرب-7[

 گردانيد )] م.، ب، ف: مى-8[

  )] فقط در، م-9[

  )] ك: لهراسب-10[

م:  -نيش دال و دا)] در نسخ ب، ف نيست. ك: غالم كيخسرو هم كه نيكش انديشه نكرد اچن ميانه بورت مهر -11[
غالم كيخسرو مهم كه نيكش انديشه نكرد احين ميان بوريت بحر ميس كاله بدا. در نسخه ر: غالم كيخسرو هم كه نيكش 

 انديشه مكرد اجين ميانه بودت بهرمش كال ودا
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] 1گروهى گويند: كيخسرو در دمه بمرد، در كوه دنا، بكوه گيلويه. در ميان عراق و فارس، كوهيست كه آن را [كوشيد] [
خوانند. در آن عهد، بر آن كوه اژدهائى عظيم پيدا گشت، چنانكه از بيم آن آبادانيها باز گذاشتند. كيخسرو بفرستاد، [آن 

، آتش خانه ساخت. آن را دير كوشيد خوانند. از سخنان كيخسرو است: سعادت در ] بكشت و بر آن كوه2را] [
 ]. در آن زمان كه لهراسب را ولى عهد ميكرد اين وصيت كرد:3مساعدت قضاست [

پادشاه و آفريدگار آسمان و زمين، هر كه را در زمين خدايگانى داد، سزاوار است آن كس را كه فرمان خداى تعالى نگاه 
آن كند در ميان خلق كه او فرموده است و عدل و انصاف نگاه دارد و هر كار كه فرمايد، باستحقاق فرمايد و بداند  دارد و 

كه مدار پادشاه و رعيت و صالح دين و دنيا بمال است و ايزد تعالى مال را آلت زندگانى و مرگ بندگان گردانيده است و 
خواهى، در آبادانى   يعنى اگر صالح دين و دنياى خود و رعيت مىچشمه و كانى كه ازو مال بدست آيد، عمارت است 

 ]4كوش و عدل نگاه دار] [

  لهراسف
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ابن اروند شاه بن كى پشن بن كيقباد، چون كيخسرو را پسر نبود، پادشاهى بدو داد. بر دل اكابر ايران گران بود. جهت 
 آنكه پدران او اگر چه شهزاده بودند.

اهى بر او قرار گرفت ديوان عرض لشكر بنهاد و [جهت لشكريان نان پاره معين كرد و از بهر نامدار نبودند. چون پادش
 اى زرين ساخت. اى سيمين و پاره سرلشكران تخت، پاره

 ] را هوس پادشاهى بود. پدر بدو نميداد6] [ ]. [پسرش گشتاسف5جهت خود سرا پرده زد] [

__________________________________________________ 

  م: شيدكوه -ب: كوشد -)] ف: كوشند-1[

 )] ر، ك، ب: او را-2[

  )] همين مضمون است كه سعدى گفته است: سعادت به بخشايش داور است نه در چنك و بازوى زور آور است-3[

 )] اين قسمت فقط در ب و ف است.-4[

نرسى بن گيو بن گودرز كه  ياره زرين داد و بخت)] بجاى اين قسمت در نسخه ب آمده: سراپرده زده و سپاه ساالر را -5[
در شام او را بخت نصر خوانند، سپاهساالرى داد و از روم و شام و مصر و بيت المقدس بگذشت و در تحت تصرف 

 آورد. در تاريخ حمزه اصفهانى چنين آمده: و جعل للمرازبه سررا و حالهم باال سورة و اتخذ السرادقات ...

  )] ب: گشتاسب-6[
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]. بروم رفت. قياصره را عادت بود كه چون دختر بحد بلوغ رسد. ترنج زند و شوهر گزيند. قيصر را 1] [ بخشم [ناشناس
را بشوهرى بپسنديد. چون او را آنجا كس ] نام، ترنج بر گشتاسف زد و او 2] [ سه دختر رسيده بود، [مهترين كتايون

برد و گشتاسف حال خود با او  شناخت، قيصر از دختر برنجيد و از خانه بيرون كرد. كتايون با گشتاسف بسر مى نمى
گفت. قيصر از عادت اجداد خود تجاوز كرد و گفت هر كه بفالن كوه، اژدها را يا بفالن بيشه كرگدن را بكشد، دختر  نمى

] هوس دامادى قيصر كردند و در خود توانائى جنگ اژدها و  3] [ م. دو قيصر زاده، نامشان [اهرون و ميريناو را ده
جستند كه از بهر ايشان اين كار بسازد. ايشان را به گشتاسف داللت كردند. او جهت  ديدند. كسى را مى كرگدن نمى
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اند،  شان نهاد. ايشان بنابر آنكه اژدها و كرگدن را كشتهايشان، آن كار كفايت كرد و مهر انگشترى خود بآتش بر سرين اي
 دختران قيصر را بستدند.

بعد از مدتى، اين حكايت بر قيصر ظاهر شد. گشتاسف و كتايون را با خانه برد و نوازش نمود. بواسطه مردى گشتاسف 
اسف را معلوم شد كه قوت قيصر، ] آهنگ ايران زمين كرد. لهر 4[بسيارى واليت در ملك قيصر افزود. قيصر بقوت او] [

 بواسطه گشتاسف است.

تخت و تاج پيش گشتاسف فرستاد و پادشاهى بدو تسليم كرد و خود بعبادت مشغول شد، [در شهر بلخ و هم آنجا مقام  
 ]. بعهد گشتاسف، ارجاسب ببلخ آمد و لهراسف را بكشت. مدت پادشاهى او صد و بيست سال بود.5كرد] [

  گشتاسف

اسب بن اروند شاه بن كى پشن بن كيقباد، در شهر حلب، تخت و تاج ايران بدو رسيد. بپادشاهى نشست. زردشت ابن لهر 
] نمود تا گبرى اختيار كردند.  6] [ پيشواى گبران، بعهد او دعوت كرد. گشتاسف دين گبرى بپذرفت و [ايرانيان را الزام

  گشتاسف

__________________________________________________ 

  )] م: ناشناخت-1[

  ر: كيايون -)] ق: كيانون-2[

 ف، ندارد. -ك، ر: اهرن و ميرن م: آمون و ميرين -)] ب: امرن و ميرين-3[

  )] در، ب نيست-4[

 )] م، ب، ك، ف: [بشهر بلخ مقام كرد].-5[

 ] )] ك: [الزام ايرانيان-6[
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]، مشتمل بر آن كه هر دين كه روميان را اختيار 1بروم فرستاد تا دين گبرى بپذيرند. روميان عهدنامه فريدون [بنمودند] [
باشد، كسى متعرض ايشان نشود. گشتاسف گفت امتثال فرمان جدم بر من اوليتر. دست ازيشان باز داشت. پسرش 
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] كه آن را [دو  2] [ رواج دين گبرى سعيها نمود و پدرش بسخن گرزم او را محبوس كرده، بقلعه [گرد كوه اسفنديار، در
]. ارجاسف، نبيره افراسياب، از تركستان به بلخ آمد و بلخ خراب كرد و لهراسف را 4] خوانند [فرستاد] [3] [ گنبدان

ازو تخلف نمود. گشتاسف را سخت آمد، اما اظهار بكشت. گشتاسف بزاولستان بود. آهنگ جنگ او كرد. رستم زال 
نكرد و بجنگ ارجاسف رفت و ازو منهزم بر كوه گريخت و برادر خود جاماسف را بفرستاد تا اسفنديار را از بند بيرون آورد 

ه و اوميد پادشاهى داد. اسفنديار با ارجاسف جنگ كرد. ارجاسف ازو بگريخت. اسفنديار در عقب او براه هفتخوان ب
] رفت و ارجاسف را بكشت و بر ملك مستولى گشت و پادشاهى 5تركستان رفت و بر شكل بازرگانان در [روئين دز] [

 توران بيكى از فرزندان اغريرث داد. چون اسفنديار مظفر با ايران آمد، از پدر پادشاهى طلبيد.

] بكشد. رستم تن در 6بند كرده بياورد [يا] [ گشتاسف جهت آنكه از رستم آزرده بود، او را بجنگ رستم فرستاد تا او را
بند نداد. جنگ كردند. رستم با او بسنده نبود. بتدبير زال زر و سيمرغ بر اسفنديار دست يافت و او را بتير گز هالك كرد. 

 ماند و نعمت فانى ] از دهنده نعمت بيشتر است كه شكر باقى مى7] [ از سخنان اسفنديار است: قدر شكر [گيرنده
 گردد. مى

از آثار گشتاسف، قلعه سمرقند و ديوارى ميان ايران و توران بيست فرسنگ از آن سوى سمرقند و آتش خانه در [ممنور] 
] به عراق و شهر بيضا و فسا به فارس. و فسا در اول مثلث ساخته بودند. در عهد حجاج بن يوسف، عامل او، آزاد 8[

 مرد نام، آن بارو

__________________________________________________ 

 )] ق: آورند-1[

 ر: گرد كوه از در بند -)] ق: [گرد]-2[

 )] ر، ب:-3[

  ف: در گنبدان -م: گنبدان -دز گنبدان

  )] ر: باز داشت-4[

 ف: بروس در -)] ق: روشن دز-5[

 )] ق: تا بكشد-6[
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  )] ق، ر، ف: كننده-7[

ر: در تميوز جربادقان. تصحيح از تاريخ  -ف: در هيور -ك: دينور -دق: بمنسور (؟) م: نمو  -)] ب: دز هور-8[
 حمزه:

 نصب بشتاسب برستاق انار آباد من كورة اصفهان فى قرية تسمى ممنور بيت نار ...
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مدت پادشاهى گشتاسف صد و بيست سال. از سخنان گشتاسف بود: هر كه بنام بشكافت و شهر از آن شكل بگردانيد. 
 ].1فريفته شود بنان درماند [و هر كه بنان فريفته شود، بجان درماند] [

  بهمن

ابن اسفنديار بن گشتاسف بن لهراسف بن اروند شاه بن كى پشن بن كيقباد، بحكم وصيت نيا پادشاه شد و بكين پدر 
م زال رفت و فرامرز بن رستم را بكشت و زال زر را محبوس گردانيد، پس خالص داد [و رستم در آن بجنگ خاندان رست

]. جهت آنكه 4] دراز دست [خوانند] [3]. فارسيان او را [اردشير] [2حال در چاه بمكر برادر مجروح شده بود] [
خوانند و  ] اكنون آن را تماشا مى5ر به يمن. [واليات بسيار در حكم خود آورد. از آثار او بند كوار فارس و آباد اردشي

] 9] [ ] به عراق يكى به [ماربين8] [ ] و سه [آتش خانه7] [ ] بحدود بصره و [نسا در واليت بم كرمان6] [ [ميشان
] و در كتب بنى اسرائيل نام او كورش ملك آمده 11] [ ] و يكى به [اردستان10] [ اصفهان [و يكى به برخوار اصفهان

  ت. او را پسرىاس

__________________________________________________ 

  )] در، ف نيست-1[

 )] فقط در، م و حاشيه ر.-2[

 )] ف: زرادشت اردشير-3[

 )] ر، م، ك. گفتند.-4[
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ر: باد  -م: بازار اردشير -ف، ب: باذار در [؟] -. ق: بادار اردشير405ص  1)] تصحيح قياسى از طبرى ج -5[
 دشيرار 

  ر: نيستان -ف: ميسا -)] ك: ميسان-6[

  )] فقط در، ب و ف-7[

  )] ف، ر، م: آتشكده-8[

 ف: -ر: بفارس -)] ك. ماسين-9[

  ب: بارس -بشارس

 ر: نيز در جوار -م: مرحوان -)] ف، ب: پر خوار-10[

مولف تاريخ گزيده است شود، نسخ مغشوش است. عين عبارت حمزه اصفهانى كه مأخذ  )] چنانكه مالحظه مى-11[
 چنين است:

و هى فى طسوج الزاب االعلى و » همانيا«و هى مسماة بالنبطيه » آباد اردشير«و بنى بارض السواد مدينة و سماها باسمه 
و نصب باصفهان فى يوم واحد ثالث نيران واحدة مع طلوع » ... بهمن اردشير«بنى بارض ميسان مدينة سماها ايضا باسمه 

احدة مع انتصابها فى وسط السماء و واحدة مع غروب الشمس منها نار شهر اردشير المنصوبة فى جانب قلعة الشمس و و 
مارين (ماربين؟) فشهر اسم للشفق و اردشير اسم بهمن و الثانى نار ذروان اردشير المنصوبة فى قرية دارك من رستاق خوار 

 ».هاو الثالثة نار مهر اردشير المنصوبة بقريه اردستان من
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ساسان نام و دخترى هماى نام بود. بهمن، هماى را زن كرد و پادشاهى بدو داد. ساسان از رشك بعبادت مشغول شد. 
  مدت پادشاهى بهمن صد و دوازده سال

  هماى

و هى شميران بنت بهمن بحكم وصيت پدر پادشاه شد. از پدر حامله بود. وضع حمل بپسرى شد، حب شاهى بر مهر پسر 
غالب آمد. او را در صندوقى نهاد و بآب انداخت گازرى آن صندوق بگرفت و پسر را داراب نام نهاد و بپرورد. چون پسر 
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آورد. بسالح ورزى مشغول شد. با لشكرى كه  ر گازرى در نمى] سر بكا1بحد بلوغ رسيد گوهر پادشاهى [بكار آمد] [
كرد. چون به روم رسيدند، او  فرستاد، ضم شد. امير لشكر در راه ازو آثار دولت مشاهده مى مادرش بجنگ روميان مى

ق ]. هماى تفحص احوال او واجب دانست. چون محق2مردى بسيار كرد. [امير لشكر احوال او با هماى تقرير كرد] [
]. از آثار او 3] [ شد كه پسر اوست. پادشاهى بدو تسليم كرد و خود كرانه گزيد. مدت پادشاهى هماى بيست و [دو سال

 خوانند. ] كه اكنون جربادقان مى4] [ هزار ستون اصطخر است كه اسكندر آن را خراب كرد و شهر [سمره

  داراب

شاه بن كى پشن بن كيقباد، بجاى مادر پادشاه شد. صاحب  ابن بهمن بن اسفنديار بن گشتاسف بن لهراسف بن اروند
] تا خبر زودتر برسد. فارسيان 5] [ خبران را تعيين كرد تا اخبار زودتر بدو رسانند و جهت ايشان در منازل اسب [بست

بخواست و ]، قيصر روم را 6] [ ايشان را بريده دم گفتند. عرب بعضى حذف كردند بريد خواندند. داراب دختر [فيلفوس
آمد او را با پيش فيلفوس فرستاد. دختر از داراب به اسكندر حامله بود. چون بزاد،  بسبب بوى ناخوشى كه از دهانش مى

  فيلفوس گفت از من است. داراب را پسرى

__________________________________________________ 

  )] فقط در، م-1[

 ير كردند)] ق: لشكر احوال او با هماى تقر -2[

  )] ر، م، ف: سى و دو سال-3[

م: شهره. باز عبارت يا كتاب حمزه مختلف است: ... االبنية المسماة مصانع اصطخر و  -ك: سهره -)] ب: شمره-4[
بالفارسية هزار ستون ... و انشأت باصفهان فى رستاق يسمى التيمره مدينة لطيفة عجيبة البناء فخر بها بعد ذلك اسكندر و 

 حمهين.سمتها 

 )] ق: مرتب كرد-5[

  )] ف، ب، ك، ر: فيلقوس-6[

 96:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  ديگر دارا نام بود. او را ولى عهد گردانيد. مدت پادشاهى داراب دوازده سال

 دارا

بن اروند شاه بن كى پشن بن كيقباد، بحكم وصيت پادشاه شد. ابن داراب بن بهمن اسفنديار بن گشتاسف بن لهراسف 
 ميان او و برادرش اسكندر رومى مخاصمت افتاد.

]  [جهت آنكه خراج واليات بربر و قبط و فلسطين و آن حدود كه داخل ايران بود و بتصرف روميان، خايه زرين آوردندى
داشت،  تاد. اسكندر چون برادر مهتر بود، هر چند مخفى مى]. دارا بعد از مرگ فيلفوس بطلب خراج پيش اسكندر فرس1[

] بمرد و بجنگ عزيمت ايران كرد. دارا را دو بنده 2آورد] [ داشت. گفت مرغى كه آن خايه [مى اما از اداء خراج ننگ مى
ران او را] بكشتند. بتصور آنكه اسكندر با ايشان نيكوئى كند، پيش اسكندر رفتند. اسكندر ايشان را بكشت. [ملك اي

] مسلم گشت. دختر دارا را، روشنك نام، بوصيت دارا، زن كرد. مدت پادشاهى دارا چهارده سال. از آثار او [داراب  3[
 ] شهر ابهر است.4گرد فارس و] [

 اسكندر

اهى ابن داراب بن بهمن بن اسفنديار بن گشتاسف بن لهراسف بن اروند شاه بن كى پشن بن كيقباد. بعد از برادر، پادش
 ايران بدو رسيد و او تمامت جهان در ضبط آورد.

زاده را بكشت. از پادشاهان هر كه با او مخالفت كرد، رسم قتل در  حمزه اصفهانى آورده است كه هشت هزار ملك و ملك
ر آن ملك مستمر داشت، تا همه مطيع او شدند، مگر قيدافه ملكه اندلس. اسكندر برسم رسوالن پيش او رفت. او اسكند

]  6] داشت، پسنديده نديد. او را بجان امان داد و [عهد ستد] [5] [ را شناخت. خواست كه هالك كند، چون [اسم رسل
 كه تعرض بملك او نرساند. اسكندر بازگشت. پس بطلب آب حيوان رفت و

__________________________________________________ 

 خايه زرين جهت خراج آوردندى.)] ر: از جهت خراج ... و روميان -1[

 نهاد م، ك: مى -كرد )] ب: مى-2[

 )] ساير نسخ: ملك و پادشاهى دارا را-3[
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  )] فقط در، ف-4[

  )] ق: رسولى-5[

 ر: پيمان داد -)] ق، م، ك، ف: پيمان كرد-6[
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 خضر عليه السالم بر مقدمه او بود. بآب رسيد و از آن آب بخورد و اسكندر محروم بماند.

ارسطاطاليس حكيم وزير اسكندر بود. كتب [حكمت و فلسفه و منطق و اقليدس و مجسطى و هيأت و غير آن هر چه 
آن علوم ازين ملك بر افكند. از آثار اسكندر سد ياجوج و ]، از ايران بروم فرستاد و باقى بسوخت و 1] [ اعتبارى داشت

ماجوج است به مشرق. بقول بعضى مورخان سد، ذو القرنين اكبر ساخته و طلب آب حيوان نيز او كرده، اما بقول بعضى 
ع به اران ] بخراسان و سمرقند به ما وراء النهر و برد 3] [ ] و دمشق به شام و [مرو و هرى2] [ ديگر [اسكندريه بمغرب

 اسكندر ساخته است و بعضى گويند او همه خرابى كرد و در ايران ازو آبادانى نماند.

چون اسكندر از دنيا رحلت خواست كرد، جهان بر ملوك الطوائف بخش كرد و در ايران نود پادشاه را معين گردانيد، 
كسى به روم حكم نتوانست كرد و روم كه ] نبردى و بدين سبب از ملوك الطوائف  4] [ چنانكه هيچ يك [فرمان ديگرى

 مقام اجداد و مولد و منشأ او بود، از جنگ و فتنه ايرانيان ايمن ماند.

] 5مدت پادشاهى اسكندر در ايران چهارده سال، وفاتش به شهر زور، گورش به اسكندريه. وامق و عذرا [معاصر او] [
 بودند، از سخنان اوست:

ت بر بدى حال دشمن. عاقل را بزيادى مكافات نيكى و عفو بدى، بعد از قدرت ترين حالى بخشايش دشمن اس سخت
موجب شادمانيست. قدر استاد از پدر، بيش است كه پدر سبب حيات فانيست و استاد سبب علم باقى. تحمل با درويشى 

مكاه [بد مكن و بهتر از تحمل بذل ناكسان كه درين قناعتست و در آن خوارى. بده و منت منه. مخواه و آب روى 
 ]6] [ مترس

__________________________________________________ 
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 فقط در نسخه ق است.» كتب«)] ب: اقسام اصول حكمت. ساير نسخ مثل متن است و كلمه -1[

  )] ب: اسكندريه مغرب-2[

  )] ب: مرو رود و هرات-3[

 )] ك:-4[

 م: فرمان آن ديگر. -فرمان يك ديگر

 بعهد او)] ب: -5[

 ك: كژ ... ف: كج ... -)] ر: كرم كن و مترس م: كژى مكن، مترس و باك مدار-6[
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  فصل سوم از باب دوم در ذكر: ملوك الطوائف

از عهد اسكندر تا زمان اردشير بابكان، مدت سيصد و هجده سال، ايران ملوك الطوائف داشتند و [ايشان با همديگر  
] و اهل علم در 2كوشيدند] [ ال جرم در عهد ايشان، مردم در تحصيل علوم [مى]. 1كوشش بمسائل مشكل كردند] [

 علم بدرجه اعلى رسيدند.

] و غير آن با هفتاد پاره كتب معتبر در عهد ايشان ساخته و 5] [ ] و [يوسفاس4] [ ] و [شماس3] [ كتاب [سندباد نامه
 اند. ران بزرگتر بودهاند و از ديگ اند كه بيست و يك پادشاه بوده ايشان سه فرقه

 فرقه اول انطخس روميست.

چون اسكندر جهان بر ملوك الطوائف بخش كرد، خراسان و عراق و بعضى از فارس و كرمان بدو داد و او مدت چهار 
 ] بود، تا بر دست اشك بن دارا كشته شد.6سال [مباشر] [

 اند: فرقه دوم اشكانيان

 پنج سال، اصحاب الكهف بعهد ايشان بغار رفتند.دوازده پادشاه. مدت ملكشان صد و شصت و 

  اشك

 ]7] [ ابن دارا. بزمان عمش، اسكندر، از بيم پنهان بود و بعد ازو بر [انطخس

__________________________________________________ 

 ر: ايشان با همديگر كوشش مسائل ... -)] ف: ايشان را با يك ديگر ..، بود-1[

 يدند)] ق: كوش-2[

 )] ساير نسخ: سندباد-3[

  ر: سماس -ف: شماس -)] ك: شماس-4[
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بوسفاس. عبارت حمزه چنين است: فى ايامهم وضعت الكتبة التى هى فى ايدى الناس  -م، ك، ف -)] ر: يوسفاس-5[
 عين كتابا.مثل كتاب مروك و سندباد و كتاب مرساس و كتاب شيماس و ما اشبهها من الكتب التى يبلغ عددها قريب من سب

  )] ر: پادشاه-6[

باشد كه صورت » انطخس«آمده ولى پيداست كه تصحيف كلمه » ابطخس«)] اين كلمه همه جا در تمام نسخ -7[
 از سالطين سلسله سلوكى در ايران است. suhcoitnAناقصى از اسم آنتيوخوس 
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خروج كرد و او را بكشت. ملك انطخس او را مسلم شد. با ديگر پادشاهان اطراف مقرر كرد كه نام او در فرمانها باالى 
]  نام خود نويسند و او نيز ازيشان خراج نخواهد و بوقت تشويش، لشكر بمدد همديگر دهند و نصب. و عزل [هيچيك

 او پانزده سال.] بدست ديگرى نباشد. مدت پادشاهى 1[

  اشك بن اشك

 ابن دارا بعد از پدر بحكم ارث بپادشاهى نشست و مدت بيست سال حكم كرد و در گذشت.

 شاپور

شمار  ابن اشك بن دارا. او را شاپور بزرگ خوانند. بعد از برادر، پادشاهى بدو تعلق گرفت و او بجنگ روم رفت. خلقى بى
] 2] [ در از ايران به روم برده بود، بسيارى باز آورد و از آن اموال [جوى نهر ملكبقتل آورد و از اموال و خزائن كه اسكن

 به عراق عرب بيرون آورد. مدت شش سال در پادشاهى بماند و در گذشت.

  بهرام

 ابن شاپور بن اشك. بعد از پدر بحكم وصيت پادشاه شد و مدت يازده سال، در پادشاهى، بزيست و بمرد.

  بالش

 بن شاپور بن اشك. بعد از پدر كار ملك، بدو تعلق گرفت. مدت يازده سال.ابن بهرام 

 هرمزد

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 ابن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از پدر پادشاه شد و مدت شانزده سال در حكومت بسر برد و در گذشت.

__________________________________________________ 

  )] ر: هيچكس-1[

 جوى بهر ملك. -ر: جوى نهر ملك -ك: نهرى بملك -ملك)] م: جوى -2[
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  نرسى

ابن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از برادر پادشاهى بدو تعلق گرفت، مدت چهارده سال در پادشاهى بماند و در  
 گذشت.

 فيروز

] سال در پادشاهى بماند و نماند 1ابن هرمز بن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از عم پادشاه شد و مدت هفده [
]2[ 

 ]3بالش [

 ابن فيروز بن هرمزد بن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از پدر پادشاه گشت و دوازده سال حكم كرد و در گذشت.

 خسرو

زاده پدر، پادشاه شد و مدت هشت سال در  بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از پسر عم ابن بالش بن نرسى بن بالش
 پادشاهى بماند و نماند.

 ]3بالشان [

ابن بالش بن نرسى بن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك، مرغزار بالشان، بحدود اصفهان، بدو منسوبست. بيست و دو 
 سال در پادشاهى بسر برد و در گذشت.

  اردوان
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ابن بالشان بن بالش بن فيروز بن هرمز بن بالش بن بهرام بن شاپور بن اشك. بعد از پدر پادشاه شد و مدت سيزده سال در 
 ].4پادشاهى بسر برد و در جنگ اشغانيان كشته گشت [

__________________________________________________ 

  )] ف: هفتده-1[

  )] از نسخه ف افتاده-2[

  ف: پالش، پالشان)] -3[

 )] تعداد ملوك طوايف در نسخه م با نسخه ق كه كاملترست، تفاوت دارد.-4[

اينست صورت اسامى بر حسب نسخه م: اشك بن دارا، اشك بن اشك، شاپور بن اشك، اورمزد بن شاپور، بهرام بن بالش، 
ب، ف، ر مانند نسخه ق است و نسخه ك هرمزد بن بالش، نرسى بن هرمزد، بالشان بن بالش، اردوان بن بالشان. نسخ 

 بكلى در هم و مغلوط.
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 اند: فرقه سيم اشغانيان

  ] سال2] [ ]: هشت پادشاه. مدت ملكشان [صد و پنجاه1از نسل فريبرز بن كاوس [

  اردوان

اشكانيان جنگ كرد و دولت از خاندان ايشان بيرون آورد و ملك برو قرار گرفت. با ملوك الطوائف همان شرط  ابن اشغ با 
 ] سال در پادشاهى بسر برد و در گذشت.3] [ كرد. مدت [بيست و سه

 خسرو

 ].5] پادشاه شد و شانزده سال حكم كرد و نماند [4ابن اشغ. [بوصيت برادر] [

  بالش
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رادر پادشاه شد و مدت دوازده سال در پادشاهى بود و در گذشت عيسى پيغمبر عليه السالم، بعهد او، ابن اشغ. بعد از ب
 ].6متولد شد [

 گودرز

ابن بالش بن اشغ. او را گودرز بزرگ خوانند. كين يحيى پيغمبر عليه السالم از بنى اسرائيل او باز خواست [و نبوت از بنى 
 پادشاه بود و نماند. ] مدت سى سال6اسرائيل منقطع شد] [

 ]7نرسى [

] 8] [ ابن گودرز بن بالش ابن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد و بيست سال در پادشاهى بود و نماند. [مؤبد و يس و رامين
 از قبل او حاكم خراسان و مازندران بود.

__________________________________________________ 

  )] ف: كاووس-1[

 پنجاه و سه سال. )] ر: صد و-2[

  ر: بيست سال -)] ب: سى سال-3[

 ف: بحكم وصيت ... -ب، ك، م، ر: بوصيت بعد از برادر -)] م: بعد از برادر-4[

 -م: نوزده سال -)] ف، ب: مدت دوازده سال پادشاه بود در گذشت. عيسى پيغمبر عليه السالم بعهد او متولد شد-5[
ضمنا سلطنت خسرو را بعد ...». شد و مدت دوازده سال در پادشاهى بود و عيسى ك: خسرو بن اشغ از برادران پادشاه 

 از بالش آورده است.

 )] فقط در، ف، ب.-6[

 )] ب: بيرى (؟)، ف: پرى (؟)-7[

  ق، ر: موبد رامين -ك: موبد ورامين -)] م: موبد ورامين ... بودند-8[
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 گودرز

 ] حكم كرد و نماند.1] [ ابن نرسى بن گودرز بن بالش بن اشغ، بعد از پدر پادشاه شد و مدت [ده سال

  نرسى

از ملوك الطوائف  ابن نرسى ابن گودرز بن بالش بن اشغ، بعد از برادر پادشاه شد. روميان در عهد او قصد ايران كردند. او
 مدد خواست و ايشان را از ايران دفع كرد. مدت دوازده سال، در پادشاهى بسر برد و در گذشت.

  اردوان

ابن نرسى بن نرسى ابن گودرز بن بالش بن اشغ و هو آخر ملوك الطوائف. بعد از پدر پادشاه شد و مدت سى و يك سال 
 ته گشت و دولت ملوك الطوائف سپرى گشت.در پادشاهى بماند و در جنگ اردشير بابكان كش

 شعر

  [برخيز و مخور غم جهان گذران            بنشين و جهان بشادكامى گذران          

 ]2] [ در طبع جهان اگر وفائى بودى            نوبت بتو خود نيامدى از دگران            
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  فصل چهارم از باب دوم در ذكر: پادشاهان ساسانيان

 كه ايشان را اكاسره خوانند: سى و يك پادشاه. مدتشان پانصد و بيست و هفت سال.

  اردشير بابكان

اردشير بجد مادرى منسوبست و اين بابك، از قبل اردوان، حاكم فارس بود و شهر بابك، ميان فارس و كرمان، بدو 
اردشير را ساسان نام بود، از نسل ساسان بن بهمن. پدر اردشير، شبانى بابك كردى. بابك در حق او منسوبست. پدر 

 خوابى ديد. از نژادش پرسيد.

 ]. اردشير ازو متولد شد. چون بحد3اظهار كرد. بابك او را معزز گردانيد و [دختر داد] [

__________________________________________________ 

  ب: دو سال)] -1[

 )] فقط در، م.-2[

 )] م: دختر خود بدو داد.-3[
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بلوغ رسيد، بخدمت اردوان رفت. با سريتى از سرارى او سر بر آورد. هر دو با هم بگريختند و بفارس رفتند. اردوان پسر 
گ او فرستاد. اردشير برو مظفر شد و بجنگ اردوان آمد و او را بر ظاهر رى بعد از محاربه بكشت و بر ملك خود را بجن

او مستولى شد و دخترش را زن كرد. دختر، بفريب برادر، اردشير را زهر خواست دادن. اردشير فهم كرد. او را بوزير داد 
وزير او را زنهار داد و خود را خصّى كرد. بعد از چند ماه، شاپور از ام. چون اردشير را پسر نبود،  تا بكشد. زن گفت حامله

آن زن متولد شد. وزير او را بپرورد و در ده سالگى در حالت گوى باختن، بر اردشير ظاهر گشت. وزير احوال عرضه 
ف، هر كرا مطاوعت او  داشت. اردشير وزير را نوازش كرد. آل برامكه از تخم آن وزيرند. اردشير، پادشاهان ملوك الطوائ

 كرد و خراج پذيرفت، بگذاشت و هر كرا دم مخالفت زد، برداشت و اگر بعد از محاربه بمطاوعت آمد، مقبول نداشت.

در واليت كرمان، در شهر بم، مردى هفتواد نام، مستولى شد و او را كرمى بود كه هر كار ببخت كرم كردى، ساخته شدى. 
رم غالب آمد. اردشير دانست مردى او با بخت كرم بسنده نخواهد بود. بحيلت، بشيوه اردشير با او جنگ كرد. بخت ك
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پيشه كاران بخدمت كارى كرم رفت و كرم را هالك كرد. گويند كرمان بدان كرم منسوبست. بعد از هالك كرم، اردشير بر  
 كرمان غالب آمد و هفتواد و پسران او را بر انداخت.

رس. عضد الدوله ديلم آن را فيروزآباد نام كرد و شهر گواشير است كه دار الملك كرمان است و ] فا1] [ از آثار او [خوره
] و اهواز و بندرود مسرقان 3خوانند] [ خواندند و [نرم اردشير كه در واليت بم، نرماشير مى ] مى2در اول [بردشير] [
 ]4] [ بخوزستان و [جزيره

__________________________________________________ 

): مدينة اردشير خوره و هى جور. اما شهرى كه عضد الدوله نام 479ص  1م، ر: حوزه. طبرى، (ج  -)] ك: جوره-1[
، وى نام شهر را به فيروزآباد بدل  »امير بگور رفت«گفتند  آن را تغيير داده همين جور گور بوده كه چون مردم بتعريض مى

 حمزه: اما اردشير خوره فهى مدينة فيروزآباد من ارض فارس و كانت تسمى گور.كرد و اكنون نيز بهمان نام است. 

 )] م: يزد اردشير-2[

  )] در، ق، ك نيست-3[

  )] ر: حويزه-4[
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] به گيالن كه اكنون كرجيان 2زوين كه اكنون ديهيست و [بهمنشير] [] بق1بديار بكر و بحرين بدرياى فارس و [بركه؟] [
] و آن را اكنون 4] [ ] از مداين سبعه به عراق عرب [بغربى دجله3خوانند و نه در بيابان سيستان و كرمان و شهرى [ مى

 سخنان اوست: اثر نيست. و آب زنده رود اصفهان در ميان رعايا بخش كرد و نصيب هر واليت مقرر گردانيد. از

ملك بى لشكر نتوان داشت و لشكر بى مال و مال بى عمارت حاصل نشود و عمارت بى عدل ميسر نگردد و عدل بى 
سياست صورت نبندد. ملك و دين توأمانند. دين اصل است و ملك نگهبان او، هر چه بى اصل بود نپايد و هر چه بى 

از لذت انتقام كه نتيجه اين شكر است و نتيجه آن پشيمانى. عدل ] لذت عفو خوشتر 5نگهبان بود، زود بزوال آيد. [
] 7] [ ]. مخور [بى گنه6شهريار بهتر از فراخى روزگار. بخل ويران كننده بناى كرم است. خردمند باش و [اندوه دنيا] [

 باش و از كس مترس. راستى كن تا همه كس ترا استوار دارند.
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] مباش، تا 8. سپاس دارى كن تا مستحق نيكى باشى. بزرگ منش [يعنى متكبر] [بفرهنگ آموختن جهد كن تا دانا گردى
] شوى. پادشاه را فرمان بردار باش تا 10] [ ] جويد. دانايان را نيكودار تا [نيكونام9] [ همه كس ميل بتو كند و [دوستى

 بجان و مال ايمن باشى.

ستگار شوى. بهيچ حال بر سوگند خوردن، دليرى مكن. گذشته چنان كن كه هميشه بيم دوزخ و هول محشر بياد دارى، تا ر 
] حيلت و منافقى مكن تا از همه 13] [ ] اندوه مخور. [بهيچ وجه12] [ ]. بدانچه هنوز [نرسيده باشى11را ياد [ميار] [

 اندوهى رسته باشى. بر حسودان مال خود عرض مكن.

__________________________________________________ 

 ف: مكه. در كتاب حمزه اين اسم نيامده است. -ك، م، ر: بركه -)] ب: [؟] يكه-1[

  ق: نهمس -م: بهمشر -ك، ر: بهمشير -)] ب: بهمنشيو-2[

 )479)] و بالسواد به اردشير و هى غربى المدائن (طبرى، جلد اول -3[

 )] در، ب، ف، نيست.-4[

  افتاده)] ازينجا تا ستاره صفحه بعد از نسخه ب -5[

 )] ف، م، ك: اندوه و تيمار.-6[

  ر: تا اندوه و تيمار نخورى

 ف: بى كژ -)] ر: گنه كار مباش-7[

 )] در، ف نيست.-8[

 )] م، ك: دوستيت. ف: [دوستى جويد] را ندارد.-9[

  )] ف: نيك مردم-10[

  )] ف: مكن-11[

  )] ق: نرسيده-12[
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  )] فقط، ب، ف-13[
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سه پند بر الواح نوشته، در نظر داشتى، تا چون در غضب رفتى، غضبش بدان ساكن شدى: بدان كه تو خدا نيستى بلكه 
توست   جسدى كه بعضش بعضى را بخورد رحمت كن بر بندگان خدا تا خدا بر تو رحمت كند. حقى كه بندگان خدا را بر

 دار. گوش

]. [چهارده سال و ده ماه همه جهان را پادشاه بود و سى سال در جنگ 1] [ مدت پادشاهى اردشير [چهل سال و دو ماه
 ].2ملوك طوائف بود تا جهان او را مهيا شد] [

 شاپور

آثار او بالد شاپور  ابن اردشير بن ساسان. بعد از پدر پادشاهى بدو تعلق گرفت و مدت سى و يك سال در حكم بماند. از
فارس و عمارت نشابور خراسان كه طهمورث آغاز كرده بود و پيش از اتمام خراب شده. شاپور آن را بر مثال رقعه شطرنج، 

ساختند، چنانكه شوش  ] بساخت و اكاسره را عادت بوده است كه شهرها بر مثال جانوران مى3] [ [هشت در هشت قطعه
] بساخت [و آن را 5] [ بر مثال اسب و على هذا. گويند چون اردشير، در بيابان، شهر [نه] و شوشتر 4بر مثال [باز] [

]، شاپور ازو آن شهر بخواست. [اردشير مضايقه كرد و گفت تو نيز يكى بساز. شاپور غيرت كرد و 6نه اردشير نام نهاد] [
ور شد و شاد شاپور قزوين و جند شاپور خوزستان ] و بمرور ايام نشاب8] و [آن را نه شاپور نام كرد] [7] [ نشابور ساخت

 و بهر واليت روستاهاى بسيار ساخت.

 اورمزد

ابن شاپور بن اردشير بن ساسان. بعد از پدر مملكت بدو رسيد و او مدت دو سال مباشرت نمود [و بقوت و دالور و با 
] و بصورت و هيأت مانند جدش 9سعيها كرد] [ نيرو بود و او را دالور سخت زور گفتندى و در دفع زنديقان و اتباع مانى

 اردشير بود. از آثار او

__________________________________________________ 

  ف .... ده ماه -)] ب: چهل و چهار سال و دو ماه-1[
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شد و درد )] فقط ب، ف نسخه ف، مانند ب است، جز اينكه آخر جمله آن اينطور است: ... تا جهان او را صافى -2[
 اجل در كشيد.

  )] م: هشت در هشت. حمزه: على صورة رقعة الشطرنج يخرق فى وسطها ثمانية طرق فى ثمانية طرق-3[

 )] ف: مار (؟)-4[

  )] ف: نى-5[

 )] فقط در، ف، ب،-6[

 ف، ر: [... نيشابور ...]. -)] در، ق نيست-7[

 )] در، ف نيست.-8[

  )] فقط در، ف و ب-9[
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 ] در خوزستان و دستگرد ميان بغداد و خوزستان.1شهر رام [

  بهرام

] و سه ماه پادشاهى كرد و در  2] [ ابن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان بعد از پدر پادشاه شد و مدت [سيزده سال
 گذشت.

  بهرام

] سال در پادشاهى بسر 3] [ بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. بعد از پدر پادشاه شد و مدت [بيستابن 
 برد و نماند.

  بهرام
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] خوانند و سكان شاه نيز خوانند و 4] [ ابن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. او را [بهرام بهرامان
اكاسره را عادت بوده كه هر پسر كه وليعهد پدر باشد، او را بدان واليت كه در عهد پدر حاكم آن سكان سجستان است. 

 ] حكم كرد و در گذشت.5] [ جا بوده باز خوانند. بعد از پدر پادشاهى بدو رسيد. مدت [سيزده سال و چهار ماه

  نرسى

] بپادشاهى نشست [چون برادرش بهرام 6ن، بعد از پدر [ابن بهرام بن بهرام بن بهرام اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسا
 ] مدت نه سال در حكومت بماند و بگذشت.7نماند، فرزندى نداشت. پادشاهى باو رسيد و در نسل او بماند] [

__________________________________________________ 

باشتباه افتاده، » رامهرمز«شته. گويا مستوفى از كلمه را نو » دستكره«)] در كتاب حمزه ازين شهر اسم نبرده و همان -1[
در حالى كه آن شهر از بناهاى اردشير است. اين است عبارت حمزه: ... اما رام هرمز اردشير فهى احدى مدن خوزستان و  

 كان اسمها كثير الحروف، فحذفوا آخر كلمة منه.

  )] ر، ق: سه سال و سه ماه-2[

  ه)] ب: هشت. ك: بيست و س-3[

  )] ك، م، ر: بهراميان. حمزه: بهرام بن بهرامان-4[

  )] ق: چهار ماه-5[

آمده باشد و بجاى نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد، » برادر«)] بقياس جمله بعد بايد بجاى كلمه پدر، -6[
در تاريخ حمزه هم همين طور:  نرسى بن بهرام بن بهرام ... ولى در همه نسخ چنين بود كه در متن آمده مگر نسخه ب

  نرسى بن بهرام آمده

 )] فقط در، ب، ف.-7[
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 اورمزد
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 ساسان.] اورمزد بن شاپور بن اردشير بن 1ابن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام [

] كه بنفس خود بديوان مظالم بنشست، اوست. سيرت نيكو داشت 2] [ بعد از پدر پادشاه شد و اول پادشاهى [از اكاسره
 و داد مظلوم دادى. مدت نه سال جهان در تحت فرمان داشت. از آثار او، در واليت خوزستان، روستاهاى بسيار است.

 شاپور

م بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. بوقت وفات پدر، او هنوز متولد ابن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرا
]، احتياط كردند. مادر شاپور حامله بود. 3نشده بود و اورمزد هيچ فرزند نداشت. اركان دولت [شبستان اورمزد] [

 د و تاج باالى سر او بياويختند.پادشاهى بدو دادند. بعد از چهل روز، شاپور متولد شد. طفل را بر تخت خوابانيدن

چون او طفل بود، ملك پر آشوب شد. از عرب طاير غسانى لشكر كشيد و طيسفون كه تختگاه ساسان بود، غارت كرد و 
نوشه خواهر اورمزد بغارت برد و زن كرد و ازو دخترى آورد. او را ملكه نام كرد. چون شاپور، بحد مردى رسيد، بجنگ 

] با او متفق شد و او را در قلعه راه داد تا طاير را بگرفت و بكشت و ملكه را زن كرد. گويند 4] [ شهطائر رفت. دختر [نو 
شبى ملكه در بغل شاپور، ناليدن گرفت. احتياط كردند. برگ مورد بر زير پهلويش افتاده بود و ريش كرده. شاپور پرسيد كه 

]  ت پدرم بيشتر [غذاى من از مغز استخوان تازه و نبات سوده دادىاند كه چنين نازك اندامى؟ گف ترا پرورش بچه چيز كرده
ام چه كنى و او را  ] شاپور ازو برنجيد گفت با پدرى كه ترا بدين نازنينى پرورد چه وفا كردى تا با من كه پدرت را كشته5[

] و 6كردند] [ يرون مىنيز سياست كرد و بسيارى از قوم عرب بكشت. چون از قتل ملول شد فرمود تا شانه اعراب [ب
 مردند. ايشان بسختى مى

__________________________________________________ 

 )] باز در ذكر انساب، در نسخ سه بهرام ذكر شده و ما متن نسخه ب را متن قرار داديم،-1[

 )] ف، ب.-2[

  )] در، ف. نيست. ك: شبستان اورمزد را. ق: شبستان-3[

  ر: توشه)] ف: نوشته. -4[

  )] ف: از مغز استخوان تازه و نبات سوده غداى من كردى-5[
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 كردند بدر. )] ف: مى-6[
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گويند از اجداد رسول   ].1اعراب بدين سبب او را ذو االكتاف گفتند [و فارسيان هيبه كيا خوانند و هيبه، كتف باشد] [
ام كه از عرب شخصى  اهللا، مالك بن نضر، پيش او رفت و او را از آزار عموم عرب پرسيد. شاپور گفت از منجمان شنيده

كنم. مالك گفت شايد قول منجمان دروغ باشد و اگر [البته  خيزد كه هالك ملوك عجم را سبب باشد. بدان كينه اين قتل مى
ر كه اين قتل كمتر باشد تا آن صاحب دولت را كينه كمتر باشد. بدين سبب، شاپور دست از آزار ] اوليت2] [ بود نيست

 عرب بداشت. بنابر اين، اعراب خود را آزاد كرده مالك شمارند.

شاپور ذو االكتاف، در بيست و شش سالگى، برسم رسل، بروم رفت. قيصر او را بشناخت. بگرفت و محبوس كرد و 
ابى بسيار كرد و درين ممالك متمكن شد. شاپور از زندان قيصر، بمدد كنيزكى ايرانى، كه نگهبان او بود و بايران آمد و خر 

 برو عاشق، خالصى يافت و با آن كنيزك بگريخت و بايران آمد و تا بزمين قزوين، هيچ جائى آرام نگرفت.

ته و در آن وقت باغى كوچك و صومعه ] و شاپور ساخ3] [ در آن زمين بباغى كه اكنون [به شاپوران مشهور است
 نمود. پرستى بود، نزول كرد و از حال ايران استكشافى مى يزدان

]. باستحضار هر دو اشارت كرد، 4صومعه دار با او گفت: وزير شاپور در رودبارست و امير لشكرش در [شهريار] [
وسان بر سر قيصر رسيدند و او را اسير كردند و بخدمتش پيوستند و باتفاق بقصد قيصر، بجانب بغداد، روان شدند و نابي

ملك شاپور را صافى شد. چون ملك بر او قرار گرفت، قيصر را الزام نمود تا هر چه در ايران خرابى كرده بود، معمور  
] از روم بياورد و آن رسم هنوز باقيست: 6] كنند تا [مزدور] [5] [ گردانيد و نگذاشت كه ايرانيان جهت او [مزدورى

 رومى و گرجى به ايران آيد بكار گل.

  گر، دعوى پيغمبرى بعضى از مورخان گويند: در زمان شاپور، مانى صورت

__________________________________________________ 

سنبيدن بمعنى ». و سموه شاپور، هو به سنبا. هو به اسم للكتف و سنبا اى نقاب«)] در، ب نيست. در كتاب حمزه: -1[
  وراخ كردن است و از آن ريشه است، سنبه بمعناى سوراخس

 ك: راستست و البته بود نيست. -)] ف، ب: راستست و البته خواهد بود-2[
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 )] ب: منسوب به شاپور است.-3[

 ف: سروباز (؟) -ر: شهر -)] ب: ايران باز-4[

 )] م: كار كنند-5[

  )] ب: مزدوران-6[
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كرد و برهان دعوى او آن بود كه ادوار بزرگ و كوچك و خطهاى دراز و كوتاه بكشيدى چنانكه چون به پر كار و مسطر 
كه ] چند بيضه بنگاشته بود، چنان1] [ احتياط رفتى، تفاوت نبودى و صورت ربع مسكون و سه ربع غير مسكون [بر گوئى

شد و پيراهنى نيز ساخته بود چنانكه چون بپوشيدى مرئى بودى و  تمامت شهرها و درياها و كوهها و رودها از آن معلوم مى
] نامرئى. اما در مناظره با علماء دروغ زن شد. شاپور او را هالك كرد و بعضى مورخان گويند: 2] [ چون از تن [بر كندى

فهانى آورده كه بعهد بهرام اول بود. مردى آذر باد نام، هم بعهد او بآذربايجان، دعوى مانى در زمان اردشير بود و حمزه اص
 پيغمبرى كرد.

 خوانند. شاپور او را بگرفت. ] بدو باز مى3اهل آن واليت متابع او شدند. گويند آذربايجان [

ا بناشايست تحريض داد و اباحت  بعضى فلزات بر سينه او گداخت. ضرر بدو نرسيد. مردم در حق معتقد شدند. او مردم ر 
 ]، در خانه پادشاهان بودى.4كرد. آن فلزات [تبرك را] [

 هارون الرشيد، آن را براحتى ساخت.

] قزوين كه اكنون محلتى است از آن و مسقط رأس و مقام و مولد و منشأ مؤلف اين كتاب 5] [ از آثار شاپور، [شارستان
] كه اكنون آن عكبرا خوانند و خوره شاپور  6و شادروان شوشتر و بزرج شاپور [ است و شهر مداين و تجديد عمارت انبار

 ] او هفتاد و دو سال.7] [ كه آن را سوس گويند و چند شهر در سجستان و هند بساخت. مدت [عمر او و پادشاهى

 اردشير

  برادر شاپور ذو االكتاف بود از مادر. چون پسر شاپور كوچك بود، پادشاهى

__________________________________________________ 
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  ب، ف: كره -)] ك، ر: كوهى-1[

 ر: چون بپوشيدى نامرئى بودى و چون بر كندى مرئى. -)] ب، ف: بيرون كردى-2[

  )] ب: آذربيجان-3[

 است.» بجهت«و » براى«بمعناى » را«ك: متبرك. در اينجا  -)] ف: تبرك-4[

 )] ب، ر، ك، ف: شهرستان.-5[

): انه امر فبنيت بارض سواد مدينة و سماها بزرج سابور و هى االنبار و بارض االهواز 492)] طبرى (جلد اول -6[
مدينتان: احداهما ايران خره سابور و تأويلها سابور و بالده و تسمى بالسريانيه الكرخ و االخر السوس. حمزه اصفهانى: 

 ...»كبرا بنى عدة مدن منها برزخ (بزرج؟) شاپور و هى ع«

  ف: عمر پادشاهى -)] ك، ب: عمر و پادشاهى او-7[
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] 2] [ ]. مردى عاقل بود. [دل در دولت عاريتى نبست1به اردشير داد، [تا چون شاپور بن شاپور بزرگ شد بدو سپرد] [
اش، بحد مردى رسيد، ملك بدو تسليم كرد و خود   كوئى كرد. بدين سبب نيكوكار لقب يافت. چون برادرزادهو با مردم ني

 ].4] [ ] مدت دولت او [ده سال3كرانه گزيد. [

 شاپور

 ابن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان بعد از عم پادشاه شد.
شكار دوست بود. در نخجيرگاه بادى سخت بر آمد و ستون بارگاه بشكست بر سر او آمد بدان در گذشت. پادشاهى او 

 پنج سال و چهار ماه.

] پيش شاپور فرستاد كه  6] معاصر او بودند. پادشاه روم را در حالت رحلت [پسر كودك بود]. [5] [ [شروين و خوروين
د و چون پسرم بزرگ شود بدو سپارد. شاپور شروين را بفرستاد تا بر ملك روم حاكم كسى را بفرست تا ملك مضبوط دار 

شد. چون پسر قيصر بحد مردى رسيد، شروين ملك بدو سپرد. او شروين را اجازت مراجعت نداد و در روم نگه داشت. 
 شروين تا عهد بهرام در روم بماند. نام شروين در اشعار پهلوى بسيار است.
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 ] خوانند.7] [ عشق نامه او [شروينيانكتابيست در 

  بهرام

ابن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان بعد از پدر پادشاه شد. 
د كس چون بعهد پدر حاكم كرمان بود، او را كرمانشاه خواندند. ظالم و جبار صفت بود، قصه مظلومان نخواندى و دا

 ]8ندادى [

__________________________________________________ 

 )] ق، ندارد-1[

 )] م، ندارد-2[

 1سال خلع كردند. طبرى ج  4)] درين قسمت كتاب، با تاريخ طبرى اختالف فاحش دارد و بقول طبرى او را بعد از -3[
 .192ص  1و طبقات ناصرى ج  496ص 

 .)] م، ك، ر: دوازده سال-4[

  )] ك: شيروتن و خوروتن-5[

 )] ك: پسرى ...-6[

م: شروينيان ف: و شروينيان. در تاريخ حمزه زمان اين شروين، زمان يزد گرد پدر يزد   -)] ر، ب: او را شروينيان-7[
ب فيزدجرد الذى اغفلوه و اسقطوا اسمه كان اجل من ابنه يزدجرد بن االثيم و هو صاح«گرداثيم ذكر شده بدين ترتيب: 

 »شروين الدستنى ال االثيم.

 496ص  1)] در طبرى درست بر خالف اين آمده: ... و كان حسن السياسة لرعيته و محمودا فى امره. ج -8[
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 اى بى شمار سر بمهر يافتند. مدت سيزده سال در پادشاهى بماند و در گذشت.بعد از وفاتش، در خزانه، قصه
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 ] ساخت و بر آن نوشت:1در مقبره خود از چوب آبنوس [گور] [

ما دانستيم كه بدين جايگاه سر بنهيم و مهر هيچ مهربان ما را سود نكند و كين هيچ بد گمان ما را پيش از وعده اينجا 
 برداشتيم و جهان بديگران بگذاشتيم.نفرستد. حظ خود از جهان 

 يزدگرد

] ابن بهرام بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان 2[
و بعضى  اند. اما حمزه اصفهانى بعد از پدر پادشاه شد و يك سال حكم كرد و فارسيان او را در عداد پادشاهان نياورده

 ]3اند و العلم عند اهللا. [ال يعلم الغيب اال هو]. [ مورخان، بر درستى احوال او مبالغه كرده

 يزدگرد

ابن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. بعد از برادر 
] و منجمان را فرمود 5] و عرب اثيم [خواندند] [4گر] [ د. فارسيان او را [بزهزاده پادشاه شد، عظيم ظالم و ستمكار بو 

] بخراسان خواهد بودن. نذر كرد كه مدة العمر بخراسان 6تا طالعش احتياط كردند. گفتند مرگ او بكنار چشمه [سبز] [
دند كه بخراسان بايد رفت و پذيرفت. طبيبان حكم كر  نرود. بوقت مرگش رعاف برو مستولى شد و بهيچ چيز امساك نمى

  بآب چشمه سبز غسل كردن تا صحت يابد. ناچار آنجا رفت و بدان آب غسل كرد و صحت يافت. بر منجمان عظيم

__________________________________________________ 

  )] ب، ف: گورى-1[

. اما 17 -16ن (نرم خوى) ذكر شده ص )] در نسخه ق، بهرام. اين شخص در كتاب حمزه اصفهانى: يزدجرد اللي-2[
شود مگر بعد از بهرام گور كه البته مغاير با  در جائى كه ذكر سالطين و شعار و لباس آنان آمده، نام اين شخص ديده نمى

 قول اول است.

 )] فقط در، م.-3[

 )] م، ك: بزهكار-4[

 )] ساير نسخ: لقب كردند-5[
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 م: سو -)] ق: شير-6[
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نمودم و هالك  منكر شد و گفت آنچه مايه صحت من بود، بزشتترين وجهى بر من عرض كردند تا من از آن اجتناب مى
ى خود بلب گور آوردند. ناگاه اسبى ] و او را بپا1دانست كه قضا و قدر در كار خود [استواراند] [ خواستم شد و نمى

] در 2] [ نهاد. چون [پاردم شد. يزدگرد آن را بخود زين بر مى بغايت خوب از چشمه بر آمد و با هيچكس رام نمى
] زد و او را بكشت و با چشمه رفت. مدت پادشاهى او بيست و يك سال و 3اى بر سينه [يزدگرد] [ انداخت، جفته مى

 ايران از ظلم و جور خراب شد. نيم. در عهد او اكثر

  بهرام

ابن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور ابن اردشير بن ساسان. 
او ] دادند. بهرام با 4] [ بعد از پدرش، اركان دولت بسبب ظلم يزدگرد، او را اختيار نكردند و پادشاهى به [كسرى نام

انجاميد. بهرام رنج لشكر نخواست گفت دعوى من و او راست. تاج بر تخت نهيم و دو شير   منازعت كرد. بمحاربت مى
گرسنه را در پاى تخت بنديم. هر كه شيران را بكشد و تاج بردارد پادشاهى او را باشد. كسرى بترسيد. مكر كرد و گفت 

رام شيران را بكشت و تاج برداشت. پادشاهى برو مقرر شد. بر جراحاتى  من صاحب يدم و تو مدعى. بينت ترا بايد كرد. به
كه پدرش كرد، مرهم نهاد و بكردار نيكو مردم را هوا خواه خود گردانيد. بغايت مردانه بود. تير او خطا نرفتى و شكار 

 دوست داشتى و خرگور بسيار كشتى. بدين سبب او را بهرام گور خوانند.

] اهل 5و آنكه آهوان را چگونه تير زد، مشهور است. زمان او زمان عيش و طرب بود. [بعهد او] [حكايت او با دالرام 
] كار مطربان و اسباب طرب رواجى 6صنعت تا نيم روز [بعشرت و گشت مشغول بودندى و نيمه ديگر بكار خود]. [

 عظيم گرفت.

  دوازده] بهرام گور [7]. [ چنانكه كمتر مطربى روزى بصد درم قانع [نشدى

__________________________________________________ 

 ك، ر، ف: استادند -اند )] ب: ايستاده-1[

  )] ف: قشفان-2[
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 )] ك:-3[

 م: سينه او -اش سينه

  ك: كسرى نامى -)] م: بكسرى-4[

  )] فقط در، ق، ب، ف-5[

  : بكسب مشغول ... و نيمه ديگر بعشرتف، م، ب -)] ك: بكسب و صنعت مشغول بودندى و نيمه ديگر بعشرت-6[

 شد. )] نسخ ديگر: نمى-7[

 113:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 كنند. ] بياورد و نسل ايشان هنوز در ايران مطربى مى2] [ ] لورى را از هندوستان جهت [مطربى1هزار] [

وزير بهرام بود و بهرام زمان خود بر عشرت مصروف گردانيده بودى و كار ملك بدو باز گذاشته و او مردى راست روشن نام 
] برده و واليت خراب كرد و روزى لشكر نرسانيد. بهرام روزى بر سبيل شكار بيرون 3] [ از غايت حرص [اموال تمامت

بود.  پرسيد. گفت اين سگ برين گله معتمد مى ]، سگى را ديد از درختى آويخته. موجب آن4] [ رفت و [بر در چوپانى
شد. پنهان تفحص كردم. اين سگ با ماده گرگى الفت گرفته  آمد و موجب معلوم نمى ناگاه در گله كمى و نقصانى با ديد مى

ن كرد. بهرام ازين سخن متنبه شد و رمزى ازي ] و تلف مى6برد] [ ] در ساخته بود كه گرگ گوسفند را [مى5و [با او] [
سخن با اركان دولت بگفت. او را از حال راست روشن آگاه كردند. بهرام او را بگرفت و احوال تفحص نمود. گناه بى 

 شمار برو گرد شد. او را سياست كرد.

] لشكر كند. بهرام [با چهار صد 7] [ درين حال خاقان، با سپاهى گران، عزم ايران كرد. در خزانه مال نبود كه [ترتيب
] عزيمت آذربيجان كرد. اركان دولت تصور كردند كه بگريخت. از خاقان 9] [ ] ببهانه زيارت [خانه آتش8] [ گزيدهپهلوان  

] 10هراسان شدند. بدو مكتوبات مطاوعت نوشتند. خاقان پادشاهى ايران خود را مسلم شمرد. بهرام گور از آتش خانه [
يا كنار، نابيوسان، بخراسان رفت و بر خاقان شبيخون زده او را ] و در 11آذربيجان با آن پهلوانان براه كوه [مرز] [

] ايران كه به خاقان نوشته 12هاى [اكابر] [ بكشت. لشكر ترك منهزم شدند و بهرام گور غنيمت فراوان يافت و عهد نامه
 بودند، بدست او افتاد. اظهار نكرد و مظفر باز آمد.
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 )] ب، ف: دو هزار-1[

  ك، ف، ر: مطربى مردمان -)] ب: مطربى مردم-2[

  ك، ب، ر، ف: اموال بكلى -)] م: اموال مردم كلى برد-3[

  )] ب: بر در شهر چوپانى-4[

  )] ق: با آن-5[

  )] فقط در، ق-6[

  ب: لشكر را تربيت -ف: تربيت -)] م، ك، ر: تدبير-7[

 چهار صد پهلوان گزيد)] ر، م: ناچار -8[

  )] نسخ: آتش خانه-9[

 )] بيت النار ترجمه دقيق اين لفظ است.-10[

 م: كوه خوز و ظاهرا موز (يا ماز) بايد باشد يعنى مازندران. -ف: اسد كوه مور -ر: موزر -)] ب: مور-11[

  )] م: اميران-12[

 114:گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                          

مرز ميان ايران و توران او پديد كرد و بر سر حد منارها ساخت، تا از طرفين زيادت از آن تصرف نكنند. پس برسم رسل 
 بهندوستان رفت و آنجا مردى بسيار كرد.

را بزنى بدو داد. پادشاهان هند و چين خواستند كه او پيش ايشان مالزم شود، نپذيرفت. شنگل پادشاه هند، دختر خود 
 بهرام چون بايران آمد، خود را بر شنگل ظاهر كرد.

چون مدت شصت و سه سال در پادشاهى ماند در گذشت. بفرمود تا بر گورش نوشتند: با آنكه ازين جهان همه كامى 
 ] بناكام گذاشتم.1] [ برداشتم، [عاقبت
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  بچه كرد و جغد آرام گرفت[آن قصر كه بهرام درو جاى گرفت            رو به          

 ]2] [ گرفتى همه عمر            بنگر كه چگونه گور بهرام گرفت بهرام كه گور مى            

 يزدگرد

ابن بهرام گور بن يزدگرد شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. 
 ] سال حكم راند و بگذشت.3] [ [هجده بعد از پدر پادشاه شد و

 هرمزد

ابن يزدگرد بن بهرام گور بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور 
ساخت. با ] التجا 4] [ بن اردشير بن ساسان. بعد از پدر بحكم وصيت پادشاه شد. برادر مهتر او فيروز بپادشاه [هيتال

 هرمزد جنگ كرد و او را اسير گردانيد. مدت پادشاهى هرمزد يك سال بود.

 فيروز

ابن يزدگرد بن بهرام گور بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور 
او قحطى عظيم خاست. هفت سال خراج برداشت تا  برادر پادشاه شد. در زمان -بن اردشير بن ساسان. بعد از ظفر بر

 ضعفاء

__________________________________________________ 

  )] م، ك، ر، ف-1[

  )] فقط در، ف-2[

  )] ب: هفده-3[

نام اين باشند. در عربى و فارسى  ها هستند كه از نژاد زرد مى هپتاليت يا هفتاليت«)] ر: هياطله. ظاهرا اين قوم همان -4[
 قوم بتصحيف بصورت هيتال يا هياطله آمده است.
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 115:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

حكم رعيت مستأصل نشوند. سيرت پسنديده داشت. داد مظلومان نيكو دادى. مجرم را بزندان نفرستادى و هم در مجلس 
 جزا بامضاء رسانيدى.

]  فيروز هند [و شهر نو اصفهان و ديوارى پنجاه فرسنگ بجرجان از آثار او فيروز رام رى است و روشن فيروز جرجان و رام
] ترك مصاف افتاد و در جنگ او كشته شد. 3] آذربايجان او را با [خوشنوار] [2] و كازرون فارس و [سادار] [1[

 مدت پادشاهيش ده سال.

  بالش

ابن فيروز بن يزدگرد بن بهرام بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن 
] شيرازى كه جهان 4شاپور بن اردشير بن ساسان. بعد از پدر پادشاه شد. برادرش قباد از و بگريخت. بعهد او سوخراى [

 از خشنواز ترك باز خواست و خشنواز را بكشت. بالش مدت پنجاه سال پادشاه بود. پهلوان بود، برفت و كين فيروز

 قباد

ابن فيروز بن يزدگرد بن بهرام بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن 
بعد از برادر پادشاه شد. در زمان او مزدك لعنه اهللا  ] خوانند.5شاپور بن اردشير بن ساسان. بزبان پهلوى او را [كواذ] [

]  ] بدو بگرويد و [از شومى آن طريقت7] را مشترك گردانيد. قباد [را گمراه كرد] [6] [ دعوى پيغمبرى كرد و [زنان همه
  ] باز بمدد پادشاه9] [ ] جهان بر قباد بشوريد و [عزلت يافت8[

__________________________________________________ 

 ».و بنى حائطا وراء النهر بين ايران شهر و ارض الترك«)] در، ب نيست. در كتاب حمزه: -1[

 بناحية آذربيجان مدينة و سماها شهرام فيروز«م: ساداد. طبرى:  -)] ك، ر: شادار-2[

 ).513ص  1ر، ك، م: خشنواز. طبرى: اخشنوار (ج  -)] ف، ب، خوش نواز-3[

و شاهنامه) ولى در كليه نسخ   132ص  1و يعقوبى ج  515ص  1باشد (ر، ك: طبرى ج  مى» سوخرا«)] صحيح -4[
  گزيده سوفرا آمده
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 ف: -ب: لو كرد -)] ك: كورد-5[

 كوكرد

  ف: طريقه اباحت نهاد و مال وزن همه -ك: مال وزن -)] م، ب، ر: مال وزن همه-6[

  )] فقط در، ف-8، 7[

 ند و برادرش جاماسب را بجاى او بنشاندند.)] ف، ب: او را خلع كرد-9[

 116:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 هيتال ملك بگرفت. نوشروان بن قباد، مزدك و اتباع او را دفع كرد. جهان از شر و شور ايشان پاك شد.

آباد جرجان و خابور و ديار بكر و چند موضع در طبرستان. در عهد او ] و حلوان و شهر 1از آثار قباد ارجان است [
برادرش، ارجاسف، در ملك او فتنه انداخت و بر آن مستولى شد. قباد او را قهر كرد. مورخان او را در عداد پادشاهان 

 اند. نياورده

 مدت پادشاهى قباد، شصت و چهار سال.

  كسرى انوشروان

يزدگرد بن بهرام بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن ابن قباد بن فيروز بن 
 اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان.

 ] هر كه بعد ازو بود، همه را كسرى خواندند.2بعد از پدر پادشاه شد. [او را كسرى گفتند]. [

] او 4] [ ترتيب خراج ملك و ضبط لشكر بگروه گروه و دفتر [عرض و عارض] 3انوشروان [عادات و آئين نيكو نهاد]. [
پيدا كرد. ديوار در بند خزران، كه اسفنديار بنياد كرده بود، او تمام كرد و آنجا اسفهساالران با سپاه نشاند، تا شر قوم 

ران داد و هر يك را تشريفى داد ] بنان پاره، بدان اسفهسال5] [ كردند و آن [واليت دشت قبچاق از مردم ايران دفع مى
] در دست فرزندان آن اسفهسالران بماند و ايشان را بدان تشريفات باز خوانند: چون  صورتى بر آن نگاشته. آن [واليت

] از مدائن سبعه به عراق عرب او 7] [ ] و على هذا. [روميه6] [ شيران شاه كه اكنون شروان شاه گويند و [فيالن شاه
  ن خرابست و گيالن و ديلمان او را مسخر شد. قيصر روم را در فرمانساخت و اكنو 
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): فبنيت فى حد ما بين فارس و ارض االهواز مدينة سماها رام قباذ و هى التى تسمى برمقباذ 521ص  1)] طبرى (ج -1[
و هى ارجان و كور عليها كورة و » به از امدكواد«و االخرى بفارس و سماها «...  و تدعى ايضا ارجان. اما در كتاب حمزه:

 »معناه خير من آمذ

  )] در، ق نيست-2[

 )] ب: عادت و آئين و شمايل نيكو داشت.-3[

 )] ك:-4[

  م: عرض عارض -عرض

  )] ق: راليات-5[

 ك، ر: بندر شاه. -)] ب: مالنشاه-6[

 )40شروان شاه، فيالنشاه، االنشاه (حمزه ص فخرج أسماؤهم نحو بغرانشاه، 

 )] م:-7[

 روميه و مدائن. فبنيت المدينة المعروفه بالروميه على صورة انطاكيه (طبرى)

 117:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 دختر او هرمزد را بياورد. خود آورد و برو خراج نهاد و با خاقان چين وصلت كرد و از

] به هند او ساخت و كتاب كليله و دمنه و شطرنج بعهد او از هند بايران 2] [ ] و [سندستان1شهر [زيب خسرو] [
] چون از ملك او چهل سال بگذشت، اصحاب الفيل، 3آوردند. وزير او بوزرجمهر، در عوض شطرنج، نرد ساخت. [

] هالك شدند. و هم درين سال، جهان 4كردند و بمرغان ابابيل و سنگ سجيل [  مهترشان ابرهه صباح، قصد خانه كعبه
 بمقدم شريف پيغمبر ما محمد مصطفى، صلى اله عليه مشرف گشت.
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] است. 6] گورش به [جبل الحمير] [5]. [ نوشروان، بعد ازين، هشت سال بزيست، [مدت ملكش، چهل و هشت سال
 بفرمود تا بر گورش نوشتند:

]. ال يكون العمران 7پيش فرستاديم ما را ذخيره است، [پيش كسى كه جزاى نيكى نكاهد و در بدى نيفزايد] [هر چه از 
] كه بآب غرقه نشود [و بآتش سوخته نگردد و 9] [ ] از سخنان اوست: عدل [باروئيست8حيث يجور السلطان. [

يشتر باشد و سعادت افزايد و چندانكه كمتر ] عدل گنجيست چندانكه ازو بيشتر خرج كنى، ب10بمنجنيق خراب نشود] [
] نفس او را پيش او قدرى 11] [ خرج كنى، كمتر گردد، و دولت بربايد. هر [كرا از مردم شرم باشد و از نفس خود نه

نيست. مروت آنست كه در پنهانى كارى كنند كه در آشكارا شدنش از آن خجالت نبايد برد. هر كه استعداد نفس خود 
 بزرگى نسب او را فايده ندهد. [هر كه چمد، چرد و باطل كند،

__________________________________________________ 

 م: رست خسرو -ق: تربت خسرو -ف: ريب خسرو -)] ب: ديت جسر-1[

 ف، ندارد. -م: هندوستان -)] ب. هندستان-2[

ن سالطين هخامنشى ذكرى بميان آمده است )] اين مطلب افسانه است و در كتاب پلوتارك در خصوص نرد باخت-3[
 (زندگانى اردشير)

 تركيب شده.» سنگ و گل«اند كه از  )] در معناى اين كلمه گفته-4[

 )] م:-5[

 مدت چهل و هشت سال پادشاه بود.

  ر: جبل الحمرى -)] ك، ب: ف: جبل الحميرى-6[

نا من خير فعند ما ال يبخس الثواب و ما كسبنا من )] در، ب نيست. جمله اول ترجمه اين عبارت حمزه است: ما قدم-7[
 شر فعند من ال يعجز العقاب.

 )] در نسخ ف، ر، ب نيست.-8[

 )] ف: بناييست ب: وادييست.-9[
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 ق: -م: بمنجنيق پست نتوان كرد -)] ب، ندارد-10[

 خراب نباشد

  هر كه از مردمش شرم باشد و از نفس خود نى -)] م-11[
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] در جنگ دشمن، از كمى لشكر خود نبايد انديشيد كه هيمه بسيار را آتش اندك تواند 1هر كه خسبد. خواب بيند]. [
ك خود را آبادان دارد، وزارت را پسنديده ] امارت را شايد و هر كه امال2سوخت. هر كه اتباع خود را نيكو [رعايت كند] [

 آيد.

گرى ندا كردى كه اين پنديات كار بنديد: كار بكاردان سپاريد.  او را تاجى بود، اين پنديات بر آنجا نوشته. روز بار منادى
 خويشتن شناسان را از ما درود دهيد.

مخوريد. خير خود از مردم دريغ مداريد. بخوار مايه چيز، كس هزينه باندازه خزينه كنيد تا از نياز برهيد. طعام و شراب تنها 
] كار نا  3را ميازاريد. بجوانى غره مشويد. با دبير و شاعر كينه مگيريد. از بخيالن دور باشيد. [جز مردمى پيشه مكنيد.] [

 نديد.كرده كرده مشماريد. طاعت كرده نا كرده انگاريد. كار امروز بفردا مفكنيد. بر پدر و مادر مخ

زندگانى را گر چه دراز بود، يك روز شماريد. خداوندان ادب را خدمت كنيد. با دانايان دوستى كنيد [با نادانان دورى 
ترين مردم طعنه زنان را دانيد. نيكوترين پيرايه خاموشى دانيد. ناگفتنى  -] بهترين دوست دانايان را دانيد و بد4ورزيد]. [
 مگوئيد.

] سخن جهان ديدگان خوار مداريد. در 5يچ گونه با بد همداستان مشويد. در كارها مشورت كنيد] [ناجستنى مجوئيد. [به
 ور بترسيد. زمين كسان، درخت منشانيد. از مردم كينه

مست و ديوانه را پند مدهيد. بجايگاه بد نام مرويد. قدر عافيت بدانيد. از خداوندان محنت عبرت گيريد. زن پير بيگانه را 
خود راه مدهيد. از مكر زنان ايمن مباشيد. بر مرگ دختران غم مخوريد. دشمن اگر چه خرد بود خوار مداريد. [از  در خانه

] بجاى ناكسان رنج مبريد. همت 5دوست نادان دورى كنيد. از دشمن دانا بترسيد. بى ادب خدمت سلطان مكنيد]. [
] 8] [با مردم تنگ ديده [7ود نشايد، او را مردم مدانيد [] هر كه بخ6خود را قدر بشناسيد. [با حقيران منشينيد]. [

  صحبت مكنيد. با مردم
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 )] ب، ندارد-1[

  م: حمايت كند و سياست -)] ف، ر، ب: سياست و حمايت و رعايت-2[

  )] ب، ف: خردمندى پيشه كنيد. ر، ك: جز مردى-3[

 در حاشيه نسخه، ر )] فقط-4[

  )] در، ب نيست-5[

  )] ف: خواران-6[

 )] ف، ندارد-7[

  )] ق: نيكى نديده-8[
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]. زن و فرزند 2دم چون راز خود نگاه داريد] []. راز خود پيش سخن چين مگوئيد. [راز مر 1دو روى صحبت مداريد] [
] بهمسايگى پادشاه خانه 4] مخوريد. [از زنان چشم وفا مداريد] [3] [ را در تنگى مداريد. نان خود بر سفره [ديگران

 مگيريد. خدمت ناحق شناسان مكنيد. ميان زن و شوهر كينه منهيد. بهمه كار نيكو محضرى كنيد. سخن پادشاه مگوئيد. در
خريدگان مزاح مكنيد.   ] گستاخ مباشيد. با درم5] [ حق عالمان طعنه مزنيد. بعيب جستن مردم مشغول مشويد. [با نادان

] بتن درستى ايمن مباشيد. عمر بنادانى صرف مكنيد. بهيچ كس افسوس روا مداريد. هر كه از 6كاهلى پيشه مگيريد. [
] [فرزند را پيشه 7ريد. [پيش بدى باز مرويد. با همه كس مياميزيد]. [مادر ابله زاد، پندش مدهيد. از آموختن ننگ مدا

 آموزيد. بهر كار استادى مكنيد. ناپرسيده سخن مگوئيد.

]. يك 10]. [بيمارپرستى برغبت كنيد] [9]. اگر چه دشوار بود، علم طب طلب كنيد [8پيش پادشاه چشم نگاه داريد] [
 د مخوريد.ديگر را هديه دهيد. براست و دروغ سوگن
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] درخت كهن مبريد. كارها را پيش و پس بنگريد. بيم از زهر بتر دانيد ايمنى از [همه چيز] 11تا درخت نو نكاريد، [
] خوشتر دانيد. آن جهان بدين جهان بدست آريد. بزيارت نيكان بسيار رويد. بر پادشاه دليرى مكنيد. بهر جا كه 12[

كس مرويد. با بد نام همراهى مكنيد. از نو كيسه وام مخواهيد. راز خود با كودكان و رويد بزير بنشينيد. ناخوانده بمهمان  
]. با خداوندان دولت كينه مداريد. آزموده را 13زنان مگوئيد. [دبير نادان را دبيرى مفرمائيد. ناسخته سخن مگوئيد] [

  زدگى مكنيد. عاقبت ] را كار بنديد. شتاب14ميازمائيد. خرسندى [

__________________________________________________ 

 )] بجاى قسمت بين دو قالب، در، ب: با مردم صحبت ناديده مياميزيد.-1[

 )] ساير نسخ: راز مردم چون راز خود، آشكارا مكنيد-2[

 )] ب، ف:-3[

  ق: مردم -كسان

  )] در، ب نيست-4[

  )] ب، ف: با مردم جاهل-5[

 )] در ب نيست.-6[

 ب: ندارد )] ق،-7[

 )] ك، م، ندارد-8[

 ك، م. -)] ب، ندارد-9[

 ر، ف: علم طلب كنيد

 ك: به بيمار پرستيدن رغبت كنيد -)] ب: بيمارپرسى-10[

 )] ب: ننشانيد-11[

 ك، ر: از شير -م: از شكر خوشتر -)] ق، ندارد-12[
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 )] ب، ندارد.-13[

  )] ق: خورسندى-14[
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]. پيوستگى با خداوندان 1كشيد] [  -كارها را بنگريد. از سفلگان و ناكسان حاجت مخواهيد. پاى باندازه گليم [فرا
خواسته كنيد. كار نيك بدست خود كنيد. حاجت از مهتران خواهيد. در شورستان تخم مكاريد. با ناكس رنج مبريد. بر 
خواسته اين جهان كبر منمائيد. از مردم رنج برداريد. دوستى و دشمنى از بهر خدا كنيد. بخواسته مردم رغبت مكنيد. 

بندگان را بيهوده مزنيد. بوقت فراخى سپاسدارى كنيد. بوقت نيكى صبورى كنيد. سخن نيك از همه كس بشنويد. سخن 
 . بگاه دولت مردم را يارى كنيد تا بروز نكبت وفا بينيد.باندازه خود گوئيد. پيش پادشاه سخن بمراد او گوئيد

هر چه بزبان گوئيد، در دل همان داريد. حال خود بدوست و دشمن منمائيد. دوستان را از عيبشان آگاه كنيد. براهى كه 
 نرفته باشيد، مرويد و بر هيچكس لعنت مكنيد.

طبع و دون همت مباشيد. غريبان را خوار مداريد. از جنگ با كسان خود مكنيد. با هيچكس سخن تلخ مگوئيد. خسيس 
پادشاه بر حذر باشيد. اگر پادشاه ضعيف باشد او را خوار مداريد. كار آرميده مجنبانيد. راز پادشاه آشكارا مكنيد. فرزندان 

درستى بهترين نعمتها  را نام نيكو نهيد. بمرگ دشمن خرم مباشيد. بر گذشته تيمار مخوريد. ازين جهان بهره خود برداريد. تن
 دانيد. خويشتن را بجوانى نيك نام كنيد.

بهر جا و بهر حال نيكى كنيد. چهار چيز هميشه نگاه داريد: دير خفتن و زود خاستن و كم گفتن و كم خوردن. كم رنجى 
 ]2] [ جور السلطاننوائى در كدخدائيست. [نوشروان را نقش مهر خاتم اين بود: ال يكون العمران حيث ي در تنهائيست. بى

 كسرى هرمزد

ابن انوشيروان بن قباد بن فيروز بن يزدگرد بن بهرام بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن 
را بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. بعد از پدر پادشاه شد. ظالم و ستمكاره بود. اركان دولت كسروى بيشتر 

 ببهانهاى ناواجب بر انداخت: بعضى را بكشت و بعضى را بمصادرات عنيف پايمال كرد. زمينها

__________________________________________________ 

 )] ب، ف: دراز كنيد-1[
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 )] ق، ندارد-2[
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] شدند. چون آوازه باطراف رسيد، پادشاهان 1را بپيمود و خراج زيادت كرد. بدين سبب اركان دولت و رعيت [متنفر] [
بيگانه هوس ايران كردند ساوه شاه از تركستان، با لشكرى بى قياس، بطرف خراسان آمد. پادشاه دشت خزر و قيصر روم و 

حير گشت. مؤبد موبدان تدبير كرد تا پادشاه دشت خزر و قيصر روم و قوم عرب، بر آهنگ ايران لشكر كشيدند. هرمزد مت
قوم عرب را به تحف و هدايا خشنود گردانيد تا باز گشتند و بهرام چوبين را با لشكرى گران بجنگ ساوه شاه فرستاد. 

كه در خور   ] بى حرمتى كرد و از غنيمت بعضى2] [ جنگ كردند. بهرام او را در جنگ بكشت [و با پسرش پر موده
 پادشاه بود جهت خود تصرف كرد. هرمزد ازين حركت برنجيد و خلعتى زنانه پيش او فرستاد.

بهرام برو عاصى شد و پسرش پرويز را برو متهم كرد و سكه بنام پرويز زد. پرويز از پدر بترسيد و بگريخت و بواليت ارمن 
 رفت و بر دختر پادشاه آنجا شيرين عاشق شد.

كرد، اركان دولت، از بيم جان و مال، متفق شدند و او را خلع كردند و ميل كشيدند و  ] نمى3] [ لم را كمچون هرمزد [ظ
 پسرش پرويز را بياوردند و پادشاهى دادند.

پس هرمزد را بكشتند. مدت ملك هرمزد دوازده سال. از سخنان اوست: كافر نعمت در معرض سخط خالق و ذم مخلوق 
 باشد.

  بهرام چوبين

بقول بعضى از فرزندان گرگين ميالد و بقولى از تخم يزدگرد بزه گر، بدين ترتيب: بهرام بن بهرام بن اردشير بن شاپور بن 
يزدگرد بزه گر بدعوى خدمت گزارى هرمزد و هوس پادشاهى، بكين خواستن هرمزد آمد. پيش رود نهروان، او را با پرويز 

به انجاميد. پرويز از بهرام انهزام كرد و بهرام بر ملك مستولى شد. پرويز به مالقات افتاد. مكالمات درشت رفت و بمحار 
]  ] قيصر او را بلشكر مدد كرد. پرويز بايران آمد. [در او جان4]. [ روم رفت پيش قيصر و دختر [او را بخواست مريم نام

 ] با بهرام چوبين جنگ.5[

__________________________________________________ 

  )] ق: متفرق-1[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  ق: فرموده -ك. ف: و با پسرش فرمود تا بى حرمتى كنند -)] ب: و اسيرش فرمود-2[

 ] )] ق: [ظلم با كم-3[

 )] نسخ ديگر: او مريم را در نكاح آورد.-4[

 ك: دل (؟) ب، ندارد -ر: دره اوجان -)] ق: دول او جان-5[
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] خاقان رفت و دختر او را بخواست. پرويز بفرستاد و 1] [ كرد. بهرام شكسته بخراسان گريخت و از آنجا پيش [پر موده
يكى را بفريفت تا او را همانجا بكشت. مدت استيالء او بر ايران دو سال. [از آثار بهرام چوبينه شهر سراوست. او را 

 ].2ن از آن گفتند كه بغايت خشك و الغر بود] [چوبي

 كسرى پرويز

ابن هرمزد بن انوشروان بن قباد بن فيروز بن يزدگرد بن بهرام گور بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور ذو االكتاف بن اورمزد بن 
] نسب است و همه 3] [ جدهنرسى بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن اردشير بن ساسان. ازو تا اردشير [ه
اش پادشاهى كردند، اما چون  پادشاه بودند و چنان اتفاق پيش ازو هيچ پادشاه را نبود و اگر چه بعد از و پسرش و نبيره

 زمانى اندك بود، آن را اعتبارى نباشد.

ن او بودند و او بسعى ايشان بعد از بهرام چوبين پادشاهى برو قرار گرفت. كسانى را كه پدرش را كشته بودند، اگر چه خاال
از ورطه بهرام چوبين خالص يافت، بقصاص پدر بكشت. فارسيان در شرح بزرگى او مبالغه كنند. اما آنچه رواة معتمد، 

 كند: اند، ياد مى چون حمزه اصفهانى و ابو على مسكويه نقل كرده

بيست هزار و پانصد بارگير: اسب عربى و  ] و5] هزار كنيزك مطربه و خدمتكار و شش هزار خادم و حارس [4يازده [
بود، بيرون آنچه در شهرها داشتى و چون سوار شدى  رومى و استر زينى و نهصد و شصت زنده فيل، در حضرت او مى

] آب بر ره  6] [ دويست كس با مجمرها در حوالى او رفتندى تا باد بوى خوش بدو رسانيدى و هزار [آدمى و چهارپاى
ا گرد فرو نشستى و او بروى خوب و لطف شمايل و حسن خلق و زور و دليرى و قوت شهوانى، سر گذرش پاشيدندى ت

 آمد زمان خود بود. و آنچه او را بود و ديگرى را نبود:

__________________________________________________ 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 ف، ندارد -)] ق: فرموده-1[

  )] فقط در، م-2[

  )] ب: هشده-3[

 يعنى يازده باشد» يانزده«ب: بانزده و محتمل است كه صورت قديمى  -پانزده)] ك، ر: -4[

  ك: حارث -)] م: چاوش-5[

  )] ب، ك: آدمى با چهارپاى-6[

                         

 123:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

موم نرم، هر صورت كه خواستى، بى آتش از آن بر ساختى و دستى عاج، با پنج انگشت  ] چون 1آنكه پاره [زر طال] [
] 2] [ گشاده. چون او را فرزندى خواستى شدن، آن پنجه در آب نهادندى، چون فرزند متولد شدى، آن انگشتان [با هم

ب از آن بخوردندى، بى آنكه آب اى كه چون آ ] و كاسه3] [ آمدى و منجم طالع گرفتى و احتياج نبودى از [حرم پرسيدن
باشد و بار بد مطرب كه تا  درو ريزند، باز پر شدى، و فيل سفيد كه بعهد او در ايران بچه آورد و بايران فيل را توالد نمى

] و استادان 4غايت مثل او در آن علم نبوده. او را جهت بزم پرويز، سيصد و شصت نواست. هر روزى يكى گفتى [
] و گنج باد آورد و آن چنان بود كه ميان قيصر و 5چين خرمن اواند] [ او حجت است و [همه خوشهموسيقى را قول 

 ]. پرويز آهنگ ملك او كرد. بكنار دريا فرود آمد.6پرويز مخالفت شد [

، آن  ]. باد7قيصر از بيم، خزائن آباء و اجداد خود، تمامت، در كشتيها نهاد تا در جزاير دريا [و قلعها پنهان كند] [
] بمنزل پرويز رسانيد و آن همه خواسته روزى پرويز شد، چون از ملك پرويز نوزده سال 8] [ كشتيهاى [دفاين و خزائن

بگذشت، پيغمبر ما محمد مصطفى صلى اهللا عليه و سلم، بشرف وحى مشرف گشت و چون از وحى نوزده سال بگذشت، 
ز آنچه پيغمبر صلى اهللا عليه، نام مبارك خود باالى نام پرويز نوشته بود به پرويز نامه كرد و او را با سالم خواند. پرويز ا

 برنجيد و نامه بدريد و گفت.

  كرا زهره كه با اين احترامم            نويسد نام خود باالى نامم          
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] در 9همايون او نكرده بود] [چون خبر به پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم رسيد كه [كه پرويز نامه مبارك دريده و احترام نامه 
 حق او فرمود مزق اهللا ملكه كما مزق كتابى.

 بسبب دعاى رسول، ملك بر وى بشوريد و پسرش شيرويه بر وى خروج كرد و او را بكشت.

 ] شده بود و او را بى گناه كشته، پسر آن امير او را10گويند پرويز بر امير لشكر خود متهم [

__________________________________________________ 

 ك: پاره از طال -)] ب: پاره طال-1[

  )] نسخ ديگر: فراهم-2[

  ك ر: از حرم خبر برسيدى -م: از حرم خبر پرسيدن -)] ب: از مردم خبر پرسيدن-3[

  گفت )] ق: مى-4[

  )] در، ب نيست-5[

 شدب: مخالفت پيدا  -)] م: مخالفت افتاد-6[

 )] م: جزائر درياها بنهد-7[

  )] فقط در، ق-8[

  )] فقط در، ق-9[

 )] ر: بد گمان.-10[
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هرش پاك بقصاص پدر خود بكشت: شيرويه ازو پرسيد: در آن حالت پدرم چه گفت. گفت: هر كه كشنده پدر نكشد، گو 
نباشد. شيرويه دانست كه درين سخن ترغيب قاتل بر قتل خود نكرده است بلكه تنبيه شيرويه بر سياست او كرده، او را 

 سياست كرد.
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ساخت و تمام نشد. پادشاهى او سى و  ] و ايوانى كه در بيستون مى1] [ از آثار پرويز [قصر شيرين و صفه شبديز است
 ].2ر كننده را نعمت دهيد و نعمت دهنده را شكر گوئيد [هشت سال. از سخنان اوست: شك

  كسرى شيرويه

گرفت و او بدين سبب برادران و اقرباى خود را  ابن پرويز، بعد از قتل پدر بپادشاهى نشست. پادشاهى برو قرار نمى
] بعد از 5نيد. بارى [] گرفتار گردا4] [ ] و خون برادران سرايت كرد و او را [برنج تن3بكشت. [بدى كار خون پدر] [

  شش ماه بمرد. مدت عمرش بيست و دو سال

 كسرى اردشير

بن شيرويه بن پرويز. بعد از پدر، پادشاهى بنام او مقرر شد. كودك بود. بعد از يك سال و نيم، پيش از بلوغ، بر دست 
 ]6اى كشته آمد [ بنده

 ]7فرايين [

ن دولت ساسانيان، در انحطاط روى نهاد، او طمع در ملك كرده بتغلب اميرى بود از امراى پرويز. حاكم ملك روم بود. چو 
  و استيال پادشاه شد و مدت دو سال حكم

__________________________________________________ 

 ب: قصه شيرين و فرهاد ك: قصر شيرين و صفت شبديز -)] ر: قصر شيرين و صفه پرويز-1[

چند سال پادشاهى كرد، در آخر شيرويه پسرش او را  «سب، فقط اين جمالت را دارد: )] در نسخه ف، پس از ذكر ن-2[
 و ساير مطالب را فاقدست.» كشت

 ر: خون پدر و برادر -)] ك، ب، ف: خون پدر و برادران-3[

  )] ب، ف: طاعون-4[

  )] فقط در، ق-5[

غر المغرب انهم ملكوا صبيا اقبل حتى دخل لما بلغ شهريزاد (شهربراز) صاحب ث«... )] عبارت حمزه چنين است: -6[
 -عليه داره فقتله
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)] اين شخص كه از امراء قشون و غاصب سلطنت و همان قاتل اردشير است، همان شهربراز است. رجوع كنيد ايضا -7[
ماه فرخان «فرق گذاشته شده. در طبرى نام وى » فرايين«و » گراز«به طبقات ناصرى منهاج سراج. در شاهنامه بين 

 نوشته شده.» اسفندار
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 كرد. اركان دولت با او در نساختند در شكارگاه بر دست اميرى كشته شد.

 ]1بوراندخت [

اردشير بن شيرويه باز خواست. زنى عاقله بود. يافتند، پادشاهاى بدو دادند. او كينه  بنت پرويز. چون از تخمه پسرينه نمى
] پادشاهى او شش ماه 2بورانى بدو منسوبست. پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم، در عهد او بدار القرار [رحلت فرمود]. [

]3[ 

  دخت آزرمى

بازى كند. او را  عشقبنت پرويز بعد از خواهر پادشاه شد. بغايت جميله و عاقله و زيرك بود. امير لشكرش خواست كه با او 
] 4كرد و او را از پادشاهى برخوردارى نداد و روز او بر سر او آورد]. [ بخلوت راه داد و بكشت [جهان ناآزرم بى آزر مى

 مدت ملكش چهار ماه.

 زاد فرخ

رى ] ازين تخمه چون ديگ5داشتند]. [ ابن پرويز از مطربه شكر نام اصفهانى حاصل آمده بود. [نسبت او مصدق نمى
 اى كشته شد. ] و بر دست بنده7]، پادشاهى بدو دادند. قريب يك ماه [پادشاه بود] [6[نبود] [

 كسرى يزدگرد

  ابن شهريار بن پرويز بن هرمزد بن انوشيروان بن قباد بن فيروز بن يزدگرد بن

__________________________________________________ 

 تر مريم دختر امپراطور رم است.)] ق، ف، ب: توران دخت. وى دخ-1[

  )] ساير نسخ: رفت-2[
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  )] ر: يك سال و شش ماه-3[

آزرمى   )] ف: روزگار او را يارى نكرد و از پادشاهى برخوردارى نداد و زود بر سر آورد. ر، م: جهان با آزرمى نيز بى-4[
ب، قسمت بين دو  -دخت بى آزرمى كرد آزرمى ك: جهان بى آزرم با -كرده و او را از پادشاهى .... و روز او بر سر آورد

 قالب را فاقد است.

 دانستند ك، ندارد. دانستند ب: نسب او را بصدق نمى )] ف: چون. نسب بصدق نمى-5[

 )] ك، ب، ف، ر: حاضر نبود-6[

دت دخت، سه نفر ديگر ذكر شده و م ك: پادشاهى كرد. در طبرى بين او تا آزرمى -)] ر، ف، ب، م: حكم كرد-7[
  آمده» ماه 6«سلطنتش 
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بن بهرام بن اورمزد بن شاپور بن  -بهرام بن يزدگرد بن شاپور بن شاپور ذو االكتاف بن اورمزد بن نرسى بن بهرام بن بهرام
اش او را بفارس گريزانيد  كشت، دايه ] آخر ملوك عجم بود. چون شيرويه بن پرويز، اقرباى خود را مى1سان. [اردشير بن سا

 و آنجا بپرورد و او بطبع عزلت خواستى. چون از آن تخمه جز او نبود، پادشاهى بدو دادندى.

]، در عهد او  ] رضى اهللا عنه2بكر [ در زمان او كار اسالم قوى شده بود و دولت عجم ضعيف گشته. [امير المؤمنين ابو
] رسيد. سعد وقاص را با لشكر بسيار بجنگ عجم 3] [ اهللا عنه -رحلت كرد و خالفت با [امير المؤمنين عمر رضى

دانست كه دولت اكاسره بآخر رسيده است.  فرستاد. يزدگرد، رستم فرخ زاد را برابر فرستاد. رستم فرخ زاد منجم بود، مى
 ]. رستم فرخ زاد، در آن جنگ كشته شد.4ند، ميسر نشد] [[خواست صلح ك

] ماهوى سورى برد. لشكر عرب 5] [ عرب قوت گرفت. يزدگرد از عراق عرب بخراسان رفت و پناه به [امير لشكرش
 بخراسان رفتند. در مرو الرود دو ماه با او حرب كردند.

 اد. او هوس عراق كرد.او ازيشان منهزم پيش ماهوى سورى رفت. ماهوى او را لشكر د
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] متفق شد. با يزدگرد 7] پادشاه تركستان، قصد ايران دارد. بجنگ او رفت. ماهوى با بيژن [6] [ باز خبر يافت كه [بيژن
 جنگ كردند. يزدگرد بگريخت و در آسيائى پنهان شد.

آسيا بكشتند، بزمان خالفت امير شخصى ماهوى را از حال او خبر داد. حكم بقتل راند. بفرمان ماهوى، يزدگرد را در آن 
] 9] ماهوى سورى را با فرزندانش بكشت و سوخت. [8المؤمنين عثمان رضى اهللا عنه. بيژن پادشاه تركستان [بكين او] [

 مدت پادشاهى يزدگرد

__________________________________________________ 

  نيامده)] در نسخ م، ك، ر، نسب وى تا پرويز بيشتر -1[

 )] ف، ر:-2[

 م: ابو بكر صديق رضى اهللا عنه. ب: امير المؤمنين ابو بكر صديق رضى ... -ك: ابو بكر صديق -ابو بكر

 ك: عمر -)] ر، ف، ب: عمر خطاب-3[

 )] ك:-4[

خواست كه صلح   م: مى -خواست كه بصلح رسد، ميسر نشد. ب، ر: مى -شد خواست كه كار بصالح رسد، ميسر نمى مى
 خواست كه بصلح ميسر شود، نشد. ف: مى -كند

 و پناه ...«ك، جمله  -م: امير ماهوى -)] ف: پناه بامير لشكرش برد ماهوى سورى-5[

 برد را ندارد.

  ب -)] ق: بيجن-6[

  ف: بيژن ترك -)] بيژن پادشاه ترك-7[

 )] م، ك، ندارد-8[

  )] ازين ببعد در نسخه ر، نيست-9[
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] گريزان بود تا كشته شد و [دولت 2] [ ] نداشت و شانزده سال [باطراف1بيست سال، اما چهار سال بيش رواج [
  ] و المآب4]. و اهللا اعلم بالصواب و اليه المرجع [3ساسانيان بآخر رسيد] [

__________________________________________________ 

  )] ف: تاج-1[

  ب، ك: ازين سوى بدان طرف -)] ف: ازين سو بآن سو-2[

 م: دولت اكاسره سپرى شد -)] ق ندارد-3[

  )] جمله عربى فقط در، م-4[
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باب سيوم در ذكر پيغمبر ما صلى اهللا عليه و آله و سلم و خلفا و اوالد و اصحاب و احفاد او رضوان اهللا عليهم اجمعين و 
 اين مقدمه و شش فصل است.

 اند بدو پيوسته مقدمه در شرح نسب مطهرش و قبايل عرب كه

باعث » كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف«چون حق سبحانه و تعالى را در مبدأ فطرت، ارادت 
آفرينش شد، خلقى كه باالتر از آن ممكن نباشد واجب گشت. بهترين مخلوقات، خالصه كاينات و زبده موجودات يعنى 

اول ما خلق «] است كه 1عليه بيافريد و لفظ درر بار نبوى حاكى اين حكايت [نور خاتم االنبياء محمد مصطفى صلى اهللا 
و از غايت قابليت محل دوستى، مرتبه انسيت داد و اگر نه بدوستى او بودى، ال شك مكونات از كتم عدم » اهللا نورى

] آن نور در صورت 4معنى [». ] لوالك لما خلقت االفالك3]» [ [كما فى حديث القدسى] « 2بحيز وجود نيامدى [
» و لقد كرمنا«] آن تشريف تكريم 6] [ ] و بنى آدم را [بسبب عزت5] [ بشريت كه احسن صورست باظهار [رسانيدن

] گشت و او [بسبب 8] پوشانيدن الزم گشت. ال جرم نور مصطفى از جبين مبين ابو البشر آدم عليه السالم درخشان [7[
 د و بنابر آنكه ذات مطهر او:] ش10] مسجود مالئكه [9] [ تعظيم آن

__________________________________________________ 

  )] ب: حكمت-1[

  )] ق: نياوردى-2[

  )] ساير نسخ: قوله تعالى-3[

  )] ق: يعنى-4[

  )] ب، ف، ر: رسانيد م: رسانيدى-5[

  ر: بسبب آن عزت -)] ق: بعز-6[

 72)] قرآن. سورة االسراء -7[

  ك، ر: در افشان -درخشان)] ق: -8[
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  )] ف: بدين سبب-9[

  )] م، ف: مالئك-10[
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 شعر

  مقصود جهان آفرينش            ال بل كه روان آفرينش          

بايست شد تا  ى بود، او را در آخر جمع انبيا و رسل مبعوث مىو مظهر صنع و قدرت الهى و مخزن سرو حكمت نامتناه
مكمل جميع كماالت و متمم كل رساالت باشد و آن نور بر سبيل وديعت از جبين آدم عليه السالم بوسيلت الطيبين و 

لم صورت بمعنى آمد، تا بمقام مستقر رسيد و از قوت بفعل انجاميد و عا الطيبات و الطاهرين و الطاهرات، نسل بر نسل مى
] جمعى كه در آن واسطه بودند 1آن مشرف و مزين گشت و معنى آفرينش بصورت آن مكرم و مفتخر شد و اكنون ذكر [

] از آدم (ع) آن نور به شيث آمد و ازو به پنجم پشت به 2شود] [ و قبائلى كه از آن منشعب شد بايجاز [ياد كرده مى
و ازو به سام (ع) و ازو بچهار پشت به فالغ كه پدر عبريان است و ازو به پنجم  ادريس (ع) و ازو بسيوم پشت به نوح (ع)

پشت به ابراهيم خليل (ع) برسيد. و ازو به اسماعيل (ع). ابراهيم را دو پسر ديگر بود: اسحق و مديان. اعراب از تخم 
سرائيل از تخم يعقوب و ايشان دوازده اند و بنى ا مديانند و اسحق را دو پسر بود: عيص و يعقوب. عيصاويان از تخم عيص

اند بدوازده پسر يعقوب منسوب. از اسماعيل (ع)، نور مصطفوى عليه افضل السالم، بچند پشت به عدنان رسيد و  شعبه
ازو بپسرش معد و ازو بپسرش نزار و قبائل ايادى و قضاعى هم از تخم معدند. از نزار نور مصطفى (ع) به مضر رسيد. 

اند. نور مصطفى از مضربه الياس آمد. قيس  نزار است و بنى حنيفه و بنى شيبان و بنى خثعم از تخم ربيعه ربيعه هم پسر
عيالن نيز از تخم مضر است. بنى هوازن و بنى مازن و بنى سليم و بنى غطفان و باهلى از قيس عيالنند و بنى سعد بكر كه 

اند.  ن ازيشان بود و بنى خفاجه و بنى ضمره و بنى هالل از هوازندايگان رسول ص بودند و بنى ثقيف و بنى عامر كه مجنو 
 اند. نور نور مصطفوى از الياس بپسرش مدركه آمد. بنى ضبه و خزاعى و ثورى و رياحى هم از تخم الياس

__________________________________________________ 

  )] ساير نسخ: شرح-1[

  ر: ياد ميكنم -ياد كنيم ف: -كنيم )] ب، م، ك: ياد مى-2[
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اند. نور  ] از مدركه بپسرش خزيمه آمد و بنى هذيل هم از تخم اواند و بنى تميم و بنى لحيان از بنى هذيل1] [ [محمدى
] رسيد. بنى 2اند. نور محمدى از كنانه [بپسرش نضر] [ هم از تخم خزيمهمصطفى از خزيمه بپسرش كنانه آمد. بنى اسد 

اند. نضر را لقب قريش است و قوم قريش از نسل اواند. نور مصطفوى (ع) از نضر  قعقاع و بنى ليث هم از تخم كنانه
]  رش لوى. [بنى دارماند. از فهر بپسرش غالب آمد و ازو بپس بپسرش مالك آمد و ازو بپسرش فهر، بنى فهر بدو منسوب

]. نور محمدى از لوى، بپسرش كعب آمد و از كعب بپسرش مره. بنى 4اند] [ اند [و بنى عامر از لوى ] از تخم غالب3[
اند. نور مصطفى از مره  ] ازيشان بود و بنى سهم و بنى جمح از تخم كعب5] [ عدى كه عمر خطاب [رضي اهللا عنه
] ازيشان بود و بنى مخزوم كه خالد وليد و ابو 5] [ ] [رضى اهللا عنه6بكر صديق [ بپسرش كالب آمد، بنى تميم كه ابو

اند. نور خاتم النبيين از كالب بپسرش قصى آمد. بنى زهره كه مادر رسول ص و سعد وقاص  جهل ازيشانند، از تخم مره
شد و دار الندوه جهت ديوان خانه ] و امير قريش 7اند. قصى اهل قريش را به مكه [جمع كرد] [ ازيشانند از تخم كالب

] رسول ص، هم از تخم قصى بود. عبد مناف را 8بساخت. نور مصطفوى ازو بپسرش عبد مناف آمد. [خديجه، زوجه،] [
 ] دو پسر آمد.9] [ بيك [شكم

]. عبد مناف ايشان را بشمشير از هم ببريد، الجرم تا قيامت عداوت 10هر دو را [پشت بر هم دوسيده بود] [
] در نسل ايشان بماند. از آن پسران يكى هاشم است و بنور مصطفى مشرف. ديگر عبد الشمس، پدر 11بشمشير] [[

اند.  اميه كه عثمان بن عفان و معاويه از نسل ايشان بودند. عبد مناف را پسر ديگر، مطلب نام بود. بنى مطلب بدو منسوب
  محمدى از هاشم به عبد المطلب آمد و عبد المطلبامام اعظم شافعى رضي اهللا عنه از آن قوم است. نور 

__________________________________________________ 

  ك: نور مصطفى -ف، ب: محمد -] )] [محمدى اللهم صل عليه-1[

 )] م:-2[

 [بپسرش قعقاع رسيد ... ازو بپسرش نضر]

  )] نسخ: ادرم. يعنى دارم بن مالك بن حنظله-3[

  در، ف، ب)] فقط -4[
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  )] فقط در، ق-5[

 )] ف: ابو بكر-6[

 )] ر، م ك: گرد كرد-7[

 ] )] ف، ب: [بنى عبد الدار خديجه زوجه-8[

  )] نسخ: بطن-9[

  ب: چسفيده -ك: پشت و بروايتى پيشانى بهم چسبيده -)] ف، ر: پشت بهم چسبيده بود-10[

 ف: عدوان بشمشير -)] ق: شمشير-11[
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] و بعم منسوبست. جهت آنكه هاشم از اعراب زنى خواسته بود و ازو پسر 1را نام عامر بود و لقب [شيبة الحمد] [
المطلب خواندند. از عبد المطلب، نور  آورده. مطلب برفت، او را بر پشت شتر خود نشانده بمكه آورد، مكيان او را عبد

رسالت به عبد اهللا و از عبد اهللا بمستقر خود، خاتم النبيين و سيد المرسلين و حبيب رب العالمين، محمد مصطفى ص 
رسيد و از پرتو آن عالم صورت و معنى منور شد. رايات دين اسالم افراشته گشت و عادات كفر و اصنام برداشته شد. سر 

رينش از كمال ذات مباركش كه مجموعه كل كماالتست، باظهار رسيد. [صلى اهللا عليه و على آله الطيبين مقصود آف
 ]2الطاهرين االخيار]. [
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 فصل اول در ذكر احوال پيغمبر ما عليه السالم و شرح غزوات و كميت ازواج و دبيران و اقربا و مخلفات او.

] ص، خاتم النبيين و اولوا العزم ششمين است و باكثر روايات چارمين، يعنى معنى غائى در چهار  پيغمبر ما [محمد مصطفى
مبعوث شد، اما بمعنى علو مرتبت و شرف مزيت بحكم حديث است هر چند بحكم صورت بشريت در آخر انبيا و رسل 

زادگان  مقدم و پيشواى همه است. از ملوك» نحن اآلخرون السابقون«و خبر صحيح » كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين«
هفت روز از مكه بود. والدت مباركش باصح روايات، شب دوشنبه ثانى عشر ربيع االول من عام الفيل بود، بعد از پنجاه و 

] خانه اميد و 3] [ وصول اصحاب الفيل به مكه. طالعش بقول ابو معشر بيست درجه جدى و زحل و مشترى در [عقرب
] و آفتاب نيز بحمل بشرف و زهره در حوت بشرف و عطارد 4سعادت بر سه درجه مقترن و مريخ: [بحمل بخانه خود] [

 در حوت مؤبل و قمر در

__________________________________________________ 

 ق: نام هاشم عامر بود .. -)] ب، ف: عبد الحمد-1[

 )] ف، ب، ك، ر:-2[

 م، ندارد -صلى اهللا عليه و سلم

 )] ق، ندارد-3[

  )] ساير نسخ: بخانه خود بحمل-4[
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ميزان و رأس بجوزا بشرف و ذنب بقوس بشرف بخانه اعدا و بتاريخ فارسيان هفدهم دى ماه سال بر چهل از پادشاهى اول 
نوشروان عادل و بتاريخ اسكندرى، غره نيسان سنه اثنى و ثمانين و ثمانمايه. بعضى گويند عشرين نيسان بود. در شب 

]  رى بشكست و بحيره ساوه از آب خشك شد و [آتش آتشكدهوالدت مباركش، همه بتان بروى در افتادند و ايوان كس
] طهارت رسيد. چون مادرش درو 2] [ ] فارس بمرد و از كعبه ندا آمد كه كفر پژمرد و دين بر افروخت و [مرا نيز زمان1[
ى شام در ] نگريد، نورى از و درخشان بود كه ستارگان را ناپيدا كرد و از پيش او تا بشام برفت، چنانكه كوشكها3[

] 6] و انوشروان عادل در خواب ديد كه از طاق او [5] آمد و [از ايوان انوشروان چهارده كنگره بيفتاد] [4] [ [نظرش
ده كنگره بزمين آمد و مؤبد مؤبدان ديد كه شتران الغر عرب با شتران فربه عجم جنگ كردند و ايشان را با خراسان  
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ند گفت زمان دولت اكاسره رسيد و از اهل عرب زوال يابند و آن صاحب دولت كه گريزانيدند. از سطيح كاهن تعبير پرسيد
زوال ايشان ازو خواهد بود، متولد شد. اما از اكاسره ده كس ديگر پادشاهى كنند. و سطيح در حال در گذشت. نوشروان 

] را مكرر 8] [ خوانندگان] خرم شد نسب مبارك پيغمبر ص اگر چه در مقدمه ذكر رفت، اما [تسهيل 7[از وفات او] [
كند: محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب، اسمه عامر و لقبه شيبة الحمد، ابن هاشم، اسمه عمرو و لقبه عمرو العلى، ابن  مى

عبد مناف، اسمه مضر، ابن قصى، اسمه زيد، ابن كالب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، 
 ريش، ابن كنانه بن خزيمة بن مدركه بى معد بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.اسمه عامر و لقبه ق

پيغمبر عليه السالم تا عدنان فرمود درست است و گفت: ال تجاوز معد بن عدنان. كذب النسابون فيما بعد. از عدنان تا 
 -اند و كما اسماعيل، نسابان اختالف كرده

__________________________________________________ 

  )] ف، ب، م، ر: آتشكده-1[

  )] ف: زمان-2[

 )] نسخ: بدو-3[

 )] نسخ: نظر او-4[

 )] فقط در، ب و ف (بدون كلمه چهارده)-5[

 )] نسخ:-6[

  طاقش

  ب: از آن -م، ك، ر: ازين -)] ف، ندارد-7[

 )] م، ك: تسهيل را-8[
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] تن را واسطه  1بيش چهل تن را واسطه گفته و شايد كه چنين باشد. جهت آنكه از عيسى (ع) تا اسحق (ع) چهل و سه [
عدنان بن اّد بن ادد بن اند و عدنان قريب عهد عيسى (ع) بوده و بنده در كتب انساب زيادت از سيزده تن نيافته:  گفته

] ناحور بن تيرح بن نابت بن حمل بن اليسع بن الهميسع بن سالمان بن يعرب بن يشجب بن قيدار بن 2مقوم بن [
اند و از اسماعيل تا آدم برين  اسماعيل (ع) بحقيقت خداى تعالى داناست بر آنكه چند كس از عدنان تا اسماعيل واسطه

 اند. موجب گفته

براهيم خليل اهللا بن تارح و هو آزر بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح اسماعيل بن ا
 بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ و هو ادريس بن يرد بن مهالئيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم عليه السالم.

ل قبيلة بنى زهرة بن كالب پيغمبر ص از كالب در و مادر او آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن حارث بن زهره و هو اص
 ابوت هفتم است و او ششم.

پيغمبر (ص) هنوز متولد نشده بود، پدرش عبد اهللا بمدينه در گذشت. بيست و پنج ساله بود و ببعضى روايات، بعد از 
 والدتش در گذشت و در كميت زمان او اختالفست.

 اما پيغمبر (ص) را نديد.

] مادر هارون الرشيد 3اى كه منسوب بود به دار محمد بن يوسف و آن خانه را، خيزران [ بمكه بود، بخانهوالدت مباركش، 
]، بعد از آن حليمه از بنى سعد بكر او را دايگى كردند. چون پنج ساله 4خليفه، مسجد كرد. چون متولد شد، اول ثويبه [

نست. درين وقت حليمه از كاهن احوال او پرسيد و كاهن ] آ6] شاهد [5» [الم نشرح«شد، زمان انشراح بود و سوره 
خبر داد كه او خاتم االنبياست. حليمه او را با پيش مادرش آورد و بدو سپرد. مادرش هم در آن چند گاه او را با خود 

 بمدينه برد، بديدن خاالن خود و

__________________________________________________ 

  ر: چهل و شش -)] ق. چهل و دو-1[

 )] تصحيح از طبرى. متن: مقسوم.-2[

 اساسا درين اسامى اختالف فاحش است.

  )] ق: خسوران-3[
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ب: مسرجه ر: مسروجه. در طبقات ابن سعد چنين آمده: اول من ارضع رسول ثويبه  -)] ب: ك: مروحه ق: مسروجه-4[
 بلبن ابن يقال لها مسروج اياما.

 1)] قرآن، سورة االنشراح -5[

  )] م، ك، ر: شارح-6[
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اش ام ايمن، اسمها بركة، بمكه  يك سال آنجا بودند. بوقت مراجعت، مادرش، در ديه ابوا رحلت كرد. پيغمبر را (ص) دايه
روز شد، جدش عبد المطلب، در ثانى عشرين جمادى االول سنه تسع آورد. چون سن مباركش هشت سال و دو ماه و ده 

من عام الفيل در گذشت. صد و يازده سال عمر داشت. او را بعم مادر پدرى او ابو طالب سپرد. چون خداى تعالى در 
معلم باشد. ال  ازل پيغمبر را (ص) علم لدنى كرامت فرموده بود، در معنى حكمت ازلى روا نبود كه او را بصورت، استاد و

اى آموخت. ابو طالب او  ] فرستاد، نه پيشه1داد كه بر وى جور آموزگار رود. او را نه بدبستان [ جرم ابو طالب را دل نمى
] راهب و مبشرات رسول، او را باز گردانيد. چون 3برد بسخن [نسطور] [ ] بشام مى2] [ را [در دوازده سالگى بتجارت
از عمش، ابو طالب، برداشت و از كسب معامالت خود كردى. چون بيست ساله شد، با  پانزده ساله شد، خرج خود،
 ] رفت و گروه قيس عيالن را اگر چه كثرت ايشان بيش بود، منهزم گردانيد.4اعمام خود، بحرب الفجار [

ست و چهار سال سپرد، در عرب مثل گشت. او را امين لقب كردند. چون سن مباركش بي چون پيغمبر (ص) طريق راستى مى
شد، جهت خديجه، با غالمش، بتجارت بشام رفت و در راه بحيراى راهب، ازو مبشرات ديد. اهل كاروان را، از [كار] 

] رسالت او آگاهانيد و ابو بكر را رضى اهللا عنه گواه گرفت كه بدو ايمان دارم و چهار هزار درم به ابو بكر داد تا چون 5[
] چون از آن سفر مراجعت كرد، خديجه زن او شد و ابو طالب خطبه 6ف [گرداند]. [او دعوت كند، در راه حق صر 

 خواند:

الحمد لّله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم و زرع اسماعيل و ضئضئ معد و عنصر مضر و جعلنا حصنة بيته وسواس حرمه و 
نحن فيه. ثم ان ابن اخى هذا محمد بن عبد جعل لنا بيتا محجوجا و حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس فى محلنا الذى 

  اهللا من

__________________________________________________ 

  )] ف، ك، ب: دبيرستان-1[
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 )] ب: او را دوازده ساله كرد و او را بتجارت ...-2[

 )] ب: بحيرا-3[

ماههاى حرام اتفاق افتاده بنام فجار مرسوم )] اين جنگ كه بين دو قبيله كنانه و قيس بوده، چون در ماه محرم از -4[
  شده

 )] فقط در، ق، ر-5[

 ] )] ر، ك: [كن-6[
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د الرزق ظل زائل و لهو ال يوزن به فتى من قريش االرجح به و ال يقاس به احد االعظم منه. فان كان فى المال قل فالمال بع
خديجه بنت خويلد و لها مثل ذلك و قد بذل لها من الصداق ما  -] فى1حائل و محمد من قد عرفتم [مراتبه و له رغبة] [

 عاجله و آجله فى ماله و هو و اهللا بعد هذا له نبأ عظيم و خطر جليل شايع جسيم.

. درين وقت پيغمبر (ص) بيست و پنج ساله بود و خديجه در ثانى عشرين جمادى االول سنه ست عام الفيل، زفاف بود
چهل ساله و پيغمبر (ص) بكر بدو رسيد و با وجود او هيچ زنى ديگر نخواست. چون پيغمبر (ص) سى و پنج ساله شد، 
ن قريش خانه كعبه را عمارت كردند و او در آن كار حكم بود و حجر االسود بدست مبارك بر ركن عراقى نشاند. بعد ازي

] عباس و 2] [ كرد، پيغمبر (ص) [على را عليه السالم بسبب قحطى كه در مكه بود، دخل ابو طالب بخرجش وفا نمى
جعفر را ازو بستد و پرورش كرد تا خرج او كمتر گردد. چون پيغمبر (ص) چهل ساله شد، حق سبحانه و تعالى او را بشرف 

الرؤيا الصالحة جزو من ستة و «ديد. حديث  االت مبشرات مىوحى مشرف كرد. از ربيع االول تا شش ماه خواب و ح
] ماه 3] [ مبنى برين معنيست. يعنى بيست و سه سال كه زمان رسالت او بود، چهل و شش، [شش» اربعين جزوا من النبوة

ربعين ] عشرين رمضان سنه احدى و ا4باشد. پس شش ماه خواب، جزوى از چهل و شش جزو بود و به بيدارى، در رابع [
] و كتب 5» [185: 2اْلُقْرآُن  -َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيهِ «عام الفيل وحى آمد و كالم مجيد برين معنى ناطق است: 

] رابع عشرين و 4] در سادس رمضان و زبور در ثانى عشر و قرآن در [6آسمانى، همه در رمضان نازل شد: تورات [
بهشت ماه، سال بر نوزده از پادشاهى  حدى و عشرين و تسعمائه بتاريخ فارسيان اردىبتاريخ اسكندرى در ماه آب سنه ا

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ «خسرو پرويز. چاشتگاه جبرئيل بدو وحى آورد، به پنج آيت از سوره  ]. بخانه در 7[ 1: 96» اقـْ
 آمد
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  ] در كتاب محمد تاليف استاد محمد رضا: قرابته و قد خطب)-1[

 ر، ك: على ع ... ق، ندارد. -)] ب، ر: على كرم اهللا وجهه و-2[

  در نسخ اين كلمه نيست. در رك: دويست و هفتاد و شش ماه -)] تصحيح قياسى-3[

  )] ف: سابع-4[

 185)] قرآن، سورة البقرة -5[

  )] ر: تورته، ف: توريه-6[

 1)] قرآن، سورة العلق -7[
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] در مكه از و عالمترى نبود 1] [ اى بود، نامش ورقة بن نوفل [اسد بن عبد العزى و با خديجه باز گفت. خديجه را عمزاده
 ئيل پرسيد.و دين عيسى ع داشت. خديجه ازو احوال جبر 

] و در كتب اوائل مسطور است كه درين عهد پيغمبرى باشد كه رسالت 2گفت [رسول خدا پيش پيغمبران جبرئيل باشد] [
 اند از جمله ملك حارث الرائش، اول ملوك حمير گفته. برو ختم گردد و اكابر پيشين از كار او بشارتها داده

  نبى ال يرخص فى الحرامو يملك بعد هم رجل عظيم                     

  يسمى احمد يا ليت انى            اعمر بعد مخرجه بعام            

 اند، ايمان آوردن بدو واجب باشد. ] دعوت فرموده3اكنون اگر او را امر [

ر در  خديجه گفت از دعوت سخن نگفت. و بخانه پيغمبر را عليه السالم، سرما در وجود مبارك اثر كرده بود و جامه بس
بياورد و امر دعوت فرمود. خديجه در حال بدو ايمان آورد. ]» 4[ 1: 73يا أَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل «كشيده جبرئيل آمد و آيت 

]. وقت پيشين بود. بعد از زمانى مرتضى على رضى اهللا عنه 5السالم بهم نماز گزاردند [ -پيغمبر و خديجه و جبرئيل عليهم
يازده ساله بود. باز نماز كردند، وقت عصر بود. جبرئيل ع غيبت كرد. پس ازين، زيد بن مسلمان شد و او در آن وقت 
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حارثه مولى رسول اهللا مسلمان شد. باز نماز كردند، وقت شام بود. [پيغمبر را صلى اهللا عليه و سلم، دل باسالم زنى و  
] مسلمان شد. پيغمبر (ص) با 8] [ اهللا عنه ] امير المؤمنين ابو بكر [رضي7] بشبگير [6كودكى و غالمى خرسند نبود] [

سالم هيچكس چنان خرم نشد كه با سالم صديق رضي اهللا عنه. اول كسى كه از مردان مسلمان شد، ابو بكر است و از 
زنان خديجه و از كودكان مرتضى على و از بندگان زيد بن حارثه. بسخن ابو بكر رضي اهللا عنه بعضى از اكابر ايمان 

 چون: عثمان بن عفان و طلحه و زبيرآوردند، 

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ف-1[

 ر: .. -)] م، ك، ب: او رسول خداست، پيشرو پيغمبران باشد-2[

 آيد. ف: رسول خداست پيش پيغمبران. او رسول خداست، پيش رو پيغامى مى

  )] م: الزام-3[

 1المزمل )] قرآن، سورة -4[

 )] ق، ب، ف: كردند-5[

 شد ر، ف ك: ... نمى -كرد] )] م: [پيغمبر ص دل باسالم ... خشنود نمى-6[

  )] ق: شبهنگام-7[

  ك: صديق -)] ف، ر، ندارد-8[
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عوف رضى اهللا عنهم اجمعين. پس ازيشان ابو عبيده جراح مسلمان شد و اين هفت مرد، عوام و سعد وقاص و عبد الرحمن 
 اند. در مسلمانى، سابق

كند. مردم، در  چون از مبعث، بيست روز گذشت، رجوم شياطين با ديد شد و قريش فهم كردند كه رسول (ص) دعوت مى
] رفتن. پيغمبر (ص) 1يارستند [ مسلمانان بمسجد نمىشدند. تا سه سال، دعوت دين، آشكارا نبود و  خفيه، مسلمان مى
دعا در حق عمر مستجاب شد. پنجاه آدمى مسلمان شده ». ] بعمر او بابى جهل2اللهم ايد الدين [«دعا كرد و گفت: 
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و بودند: يازده زن و سى و نه مرد. چهلم عمر خطاب رضي اهللا عنه بود. چون او باسالم در آمد، مسلمانى آشكارا كردند 
] گزاردند و مكيان صريح بديدند كه پيغمبر (ص) دين 3] [ پيغمبر (ص) با ياران بسعى او بمسجد رفت و [نماز جمعه

توانستند رسانيد. مسلمانان را زحمات  ] مكه بود، آسيبى ظاهر بدو نمى4آشكارا كرد. اما بسبب آنكه ابو طالب امير [
بى العاص بن ربيع را كه زينب بنت رسول اهللا و عتبة بن ابى لهب را كه ]. ا6كردند] [ ] [و اهانت مى5دادند [ بسيار مى

] كردند كه دختر هر 7رقيه بنت رسول اهللا (ص) در حباله ايشان بودند، الزام نمودند تا زنان را طالق دهند و پذيرفتارى [
] را پيش از دخول 9عتبه، رقيه [ ]. ابى العاص نپذيرفت. اما8] [ بزرگ [از مكه كه ايشان خواهند، بخواهند بعوض ايشان

او را شيرى در سفر بدريد. پيغمبر » اللهم سلط عليه كلبا من كالبك«طالق داد. پيغمبر (ص) در حق او دعا كرد و گفت: 
 (ص) رقيه را بعثمان عفان رضي اهللا عنهما داد.

رقيه و حمزه و جمعى از صحابه، چون از وحى پنج سال بگذشت، در ماه رجب امير المؤمنين عثمان رضى اهللا عنه با 
بفرمان رسول (ص) به حبشه هجرت كردند و بعضى زنان را با خود ببردند و بعد از مدتى، بعضى ازيشان باز آمدند. پس از 

 آن قريش، از پيغمبر (ص) و بنى هاشم و مسلمانان ببريدند و تا هشت ماه با ايشان نه سخن گفتند و نه پيوند

__________________________________________________ 

 )] ق: توانستند-1[

  )] ف: المؤمنين-2[

  )] ر: نماز با جماعت-3[

  )] ر: حاكم-4[

 )] ف: دادند-5[

  )] فقط در، ق-6[

 )] ف: بدوفتگارى (پذرفتگارى)-7[

 )] نسخ: كه از مكه بخواهند بديشان دهند-8[

  )] ف: ام كلثوم بنت رسول اهللا-9[
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و معامله كردند تا ابو البخترى زهير بن هشام كه پسر عموى رسول بود، آن مخالفت نامه باطل كرد. پس ازين معجزه شق 
 القمر بود.

] بعد ازو [بسه روز 1] [ ذى القعده، ابو طالب در گذشت و خديجه [عليها السالمچون از وحى سال دهم در رسيد، در 
 ]. پيغمبر (ص) آن سال را عام الحزن خواندى.2نماند] [

بعد از ابو طالب، عباس امير مكه شد. اما چون سليم القلب بود، شر كفار قريش از پيغمبر (ص) دفع نتوانست كرد. قريش 
ر (ص) با بنى هاشم از دست ايشان، بحصارى كه آن را شعب خوانند، متحصن شد و عبد اهللا با او جفاها كردند. پيغمب

عباس، آنجا متولد گشت. پيغمبر (ص) بعد از سه ماه به طايف رفت و زيد بن حارثه با او بود. دو ماه و ده روز آنجا 
اندند. چون عزيمت مكه كرد، در راه گروه جن اقامت فرمود. دين او كس نپذيرفت و با او جفاها كردند و بالزام از آنجا بر 

 بدو رسيدند و مسلمان شدند.

 پيغمبر (ص) بزنهار مطعم بن عدى بمكه در آمد.

چون از وحى، يازده سال و چند ماه بگذشت، معراج اتفاق افتاد، در شب سابع عشرين رجب سنة اثنين و خمسين عام 
ت، حاجيان اهل مدينه را بخفيه دعوت كرد. از بنى خزرج، شش  الفيل، و پنج نماز فرض شد. چون جور كفار سخت گش

كس دين او پذيرفتند. بمدينه رفتند و سال ديگر، از اهل مدينه، دوازده كس، از اوس و خزرج بيامدند و در عقبه با او 
ازين معنى كفار بيعت كردند و پيغمبر (ص) مصعب بن عمير را با ايشان بفرستاد تا اهل مدينه بر دست او مسلمان شدند. 

خبر يافتند، باتفاق ابليس كه بصورت شيخ نجدى پيش ايشان آمد، تدبير كشتن رسول (ص) كردند. رسول بفرمان خداى 
تعالى، در آخر سال سيزده از وحى كه سنه ثالث و خمسين عام الفيل بود، بمدينه هجرت فرمود. ابو بكر رضي اهللا عنه و 

  ريقط در خدمتشغالمش عامر بن فهير و عبد اهللا ا

__________________________________________________ 

  ف: عليه السالم -)] ب، ر، ندارد. ق: عليها السالم-1[
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)] م: [بسه ماه يا بسه روز باختالف روايات نماند]. ظاهرا ابو طالب بعد از خديجه. بسه روز، در هشتاد سالگى مرده -2[
 )26(رك: تاريخ يعقوبى جلد دوم ص 
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بودند. بمدينه در خانه كلثوم بن الهدم نزول فرمود. تا آدينه آنجا بود. روز آدينه، در بنى سالم، نماز جمعه گزارد و بر ناقه 
] است فرو آمد. بحدود آن در خانه ابو ايوب خالد بن 1[نشست، سرش رها كرد. ناقه بدينجا كه اكنون [روضه مطهر] 

زيد انصارى نزول كرد و آن زمين پاره بخريد و برو مسجد و خانه ساخت. مدنيان او را نصرت كردند. بدين سبب به 
بودند و  ايم تا مسلمانان را نسل نباشد و خبر بمكه فرستاده  لقب يافتند. [جهودان مدينه گفتند ما جادوئى كرده» انصار«

كافران بدين شادمان گشته و رسول فرموده بود كه نسل مسلمانان تا قيامت باقى خواهد بود. در آن سال، در مدينه، از 
مسلمانان، عبد اهللا بن زبير از مهاجر و نعمان بن بشير از انصار و مختار بن ابى عبيد ثقفى از اعراب بيرونى متولد شد و 

] پيغمبر (ص) در مدينه، بفرمان حق تعالى، قبله [با طرف بيت 2ه امارت يافتند.] [جهودان كاذب گشتند و اين هر س
] و اسالم آشكارا كرد و مسلمانى قوت گرفت. پيغمبر (ص) با بعضى جهودان صلح كرد. در آن چند 3المقدس فرمود] [

 ماه امر آمد و نماز پيشين و عصر و عشا بچهار ركعت و شام بسه ركعت معين گشت.

 ] غزا كرد و بروايتى سى و يك بار:4ت ده سال كه پيغمبر (ص) در مدينه بود، با كفار، بيست و هشت بار [در مد

  در سال اول

آمدند و مهتر ايشان ابو جهل  ماه رمضان، حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه را بر سر كاروان مكه فرستاد كه از شام مى
 ينه آمد.بود. حمزه برفت و ايشان را ناديده با مد

ديگر حمزه و ابو عبيده جراح و سعد وقاص، در شوال، بجنگ عكرمة بن ابى جهل فرستاد. عكرمه ازيشان منهزم شد و 
 ايشان مظفر با مدينه آمدند.

 ديگر در ثامن عشر ذى الحجه، عيد غدير فرمود و مهاجر و انصار را با يك ديگر

__________________________________________________ 

  ب، ف: روضه است -)] ك، م: بقعه مبارك است-1[

  )] در نسخه ق نيست-2[
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 )] ف، ب: [از طرف بيت المقدس بكعبه محول فرمود]-3[

  )] ر: بيست و هفت-4[
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الحجة، عايشه بنت ابى بكر رضى اهللا عنهما را با خود گرفت. عايشه نه ساله بود. تا دو برادرى داد. در ثامن عشرين ذى 
 سال با او دخول نكرد.

  در سال دوم

امير المؤمنين ابو بكر صديق رضي اهللا عنه فاطمه بنت رسول (ص) را خواستگارى كرد. رسول (ص) فرمود كه قضا نازل 
كابر قريش خواستارى كردند. همين جواب داد. جمعى مرتضى على را گفتند نشده است. بعد از آن، عمر خطاب و جمعى ا 

تو خواستاريش كن گفت چگونه خواستارى كنم و پيغمبر (ص) او را باشراف قريش نداد. گفتند تو بخواه شايد بتو دهد. 
ج و انس مالك را فرمود ابو امير المؤمنين على خواستارى كرد. پيغمبر (ص) فرمود حق تعالى مرا امر فرموده است بدين تزوي

بكر صديق و عمر خطاب و عثمان عفان و عبد الرحمن عوف و سعد وقاص و طلحه و زبير و بعضى را از اصحابه 
 ] چون حاضر شدند، پيغمبر (ص) برين موجب خطبه فرمود.1[بخواند]. [

ه و سطواته، النافذ امره فى ارضه و سمائه الحمد هللا المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه. المرهوب من عذاب
 الذى خلق الخلق بقدرته و ميزهم باحكامه و اعزهم بدينه و اكرمهم بنبيه محمد.

ثم ان اهللا تبارك اسمه و تعالت عظمته جعل المصاهرة نسبا ال حقا و امرا مفترضا اوشح به االرحام و الزمه االنام. فقال عز و 
را فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قديرا. فامر اهللا يجرى الى قضائه و قضائه يجرى الى قدره جل هو الذى خلق من الماء بش

و لكل قدر اجل و لكل اجل كتاب يمحو اهللا ما يشاء و يثبت عنده ام الكتاب. ثم ان اهللا تعالى امرنى ان ازوج فاطمة بنت 
وجته اياها على أربعمائة مثقال فضة ان رضى علي ] فاشهدوا انى قد ز 2] [ خديجه من على بن ابى طالب [عليه السالم

 بذلك و اهللا اعلم بالصواب. پس طبقى خرما و پست خواست و پيش ايشان نهاد و فرمود تا تاراج كنند

__________________________________________________ 

  )] نسخ: بخوان-1[

 ند:ا )] در نسخة ق. بجاى خط متن كه پاك كرده شده نوشته-2[
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 بود .. در ساير نسخ اين قسمت نيست.» عليه السالم«رضى اهللا عنه. ولى روشن است كه در اصل 
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مود فاطمه را با تو در آن حالت مرتضى على در آمد. پيغمبر (ص) در روى او تبسم فرموده گفت: خداى تعالى [مرا فر 
 ] تو بدين راضى هستى؟.2]. [ ] بچهار صد مثقال نقره1نكاح كردن [

على گفت بلى يا رسول اهللا. پيغمبر (ص) فرمود: جمع اهللا شملكما و اقر عينكما و اسعد جدكما و بارك عليكما و اخرج 
ؤمنين على كرم اهللا وجهه سپرد. فاطمه سيزده ساله ] را بامير الم3] [ منكما كثيرا طيبا. و در ماه صفر فاطمه [عليها السالم

 بود و نه سال با او بماند.

على ازو سه پسر آورد: حسن و حسين و محسن و دو دختر: زينب و ام كلثوم. فاطمه عليها السالم در ماه رمضان سنه 
 احدى عشر، شش ماه بعد از وفات رسول اهللا (ص) در گذشت.

و را غسل كردند و در شب بخاك سپردند به بقيع. مرتضى على بوصيت او، امامه دختر مرتضى على و اسماء بنت عميس ا
 زينب بنت رسول اهللا را كه پيشتر زن مغيرة بن نوفل بود بخواست.

 ديگر در ربيع االول، بخود، عزيمت كاروان مكه فرموده بديشان نرسيد.

آمد كه چون او دين دار نبود، از مغفرت با نصيب  بابوا رفت و زيارت گور مادر كرد و جهت او آمرزش خواست. خطاب
] با پيغمبر صلح  4] [ نباشد. اما زايندگان ترا ببركت فرزندى تو از عذاب ايمن گردانم. در آن حدود مردم ديه [ودان

 كردند. پيغمبر (ص) با مدينه مراجعت فرمود.

و اميه خلف مهترشان بود، روان شده تا بموضعى كه آمدند  ] مكه كه از شام مى5ديگر در ماه ربيع االخر بجنگ كاروان [
 ] است، شنيد كه كاروان مكه بگذشت. با مدينه مراجعت فرمود.6نامش بواط [

__________________________________________________ 

 )31ص  2)] فلما زوجها عليا قالوا فى ذلك فقال رسول اهللا ما انا زوجته و لكن اهللا زوجه (يعقوبى ج -1[

  )] ف، م: امر فرمود مر فاطمه را بتو ... ب: فاطمه را بتو بچهار صد مثقال بدهم-2[

 ك: عليها السالم. در ساير نسخ نيست. -اند رضى اهللا عنها اند، نوشته )] بجاى متن كه خط زده-3[
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ن مكه و المدينة قرية جامعة ... )] ب، ندارد. و دان بالفتح كانه فعالن من الود و هو المحبة ثالثة مواضع: احدها بي-4[
 بينها و بين االبواء نحو من ثمانية اميال (ياقوت)

  نوشته شده» كاربان«)] در، ق همه جا -5[

 )297ص  2ك: ابواط. بواط جبل من جبال جهينه بناحية رضوى (ياقوت ج  -ق، ب، ف: انواط -)] ر: ابراط-6[
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ديگر در ماه جمادى االول بر عزم كاروان بيرون رفت، تا بموضعى كه آن را ذات العشيره خوانند. چندانكه در بيابان  
] را آنجا ابو تراب  1] [ گشتند، از كاروان خبرى نبود. با قوم بنى جهم صلح كردند و امير المؤمنين على [عليه السالم

يت فرمود و جهت آنكه، على خفته بود و گرد بر رويش نشسته پيغمبر ص برداى خود، گرد ازو پاك كرد و ابو تراب كن
 خواند.

ديگر در ماه جمادى االخر خبر آمد كه عمرو جابر مكى و گروه بنى جهين، چهارپايان مدينه از گله براندند، پيغمبر (ص) 
] قريش بود. 3] منسوب است، پسر [نضر] [2و [اين بدر كه چاه بدو] [ در عقب كفار روان شد. تا چاهسار بدر برفت

 از كاروان اثرى نبود. با مدينه مراجعت كرد. اين غزو را بدر اول گويند.

ديگر در ماه رجب، عبد اهللا بن جحش را با جمعى ياران بفرستاد تا از مكه خبرى آرند. ايشان برفتند و در موضعى كه بطن 
آمدند و عمرو حضرمى را بكشتند و غنيمت بمدينه آوردند. پيغمبر  بر كاروان مكه زدند كه از طايف مىالنخله گويند، 
 فرمود، جهت آنكه در ماه حرام جنگ نبود. بعد از آن آيت اجازت آمد تصرف فرمود. تصرف نمى

 ديگر در روز برات قبله اسالميان با كعبه معين شد و هم درين روز صوم رمضان فرض شد.

 آيد. گر در روز ماه رمضان وحى آمد كه ابو سفيان با كاروان مكه از شام مىدي

راه بر ايشان بگير كه خداى تعالى ترا نصرت خواهد داد. پيغمبر (ص) و ياران روان شدند ابو سفيان از عزيمت او واقف 
فيان كاروان را براه [دريا كنار] شد. راه بگردانيد و بمكه فرستاد و مدد خواست. اكابر مكه بمدد او روان شدند. ابو س

] بمكه رسانيد و مكيان براه بدر به پيغمبر (ص) رسيدند. با پيغمبر (ص) سيصد و سيزده مرد بودند: هشتاد و سه از 4[
 مهاجر و دويست و سى از انصار، و با كافران نهصد و پنجاه مرد بودند. جنگ اتفاق افتاد.

__________________________________________________ 
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  )] در، ك، ب، ر، ف نيست-1[

 )] ق، ب: اين بدر كه بچاه بدر-2[

 )] ب، ندارد.-3[

 ك: دريا بكنار -ف: براه مكه -)] ب، م: براه دريا-4[
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شش از مهاجر و هشت از انصار، و صناديد قريش و اكابر مكه: ابو جهل و عتبه و از مسلمانان چهارده كس شهيد شدند: 
 شيبه و ديگران تا هفتاد و دو تن، در آن جنگ، كشته شدند و هم چندين اسير گشتند، بخالف شاگردان.

نضر بن الحارث ] بن ابى معيط و 1اسيران چندى خود را باز خريدند و عباس رضي اهللا عنه و چندى ايمان آوردند عقبة [
از جمله اسيران بودند و در مكه با رسول (ص) جفاها كرده، بدان سبب ايشان را بكشت. درين حال سودة بنت زمعه بر 

 ] پيغمبر (ص) او را طالق داد و باز بشفاعت عايشه تجديد نكاح كرد.2كرد. [ مرگ كفار، زارى مى

باله عثمان رضي اهللا عنه بود، در گذشت. پيغمبر (ص) ام كلثوم را ديگر در غيبت پيغمبر (ص) رقيه بنت رسول اهللا كه در ح
 ] او داد. بدين سبب عثمان را ذى النورين خوانند.3[با جاء] [

] در آن نسبت ميكرد. او 4ديگر بو سفيان اكابر مكه را نكوهش و مالمت ميكرد، جهت جنگ بدر و ايشان را بسستى [
]. اگر تو مردى دارى، برو و كين قريش از محمد بخواه. او سوگند خورد كه 5] [را گفتند محمد [بجاء است و مردى بجاء

]  ] برفت. اما بمدينه نيارست [رفتن6از كس مدد نخواهد و با اتباع خود بجنگ [پيغمبر رود. برخاست و ترتيب كرد و] [
] خراب  8اى چند] [ و [خانه ]. صبحگاه كسان فرستاد و دو مسلمان را كه در مدينه، بكار گل مشغول بودند بكشت7[

 كرد و بازگشت. پيغمبر (ص) با ياران در عقب برفت.

 ] در راه انداخته بودند.9او را نيافتند. بو سفيان و اتباعش جهت سبكبارى انبانهاء پست [

 آن را بر گرفتند. اين غزو را سويق خوانند.

__________________________________________________ 

  : عتبه)] ب-1[
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 )] م: زارى كرد.-2[

  )] ساير نسخ: بجاى-3[

 )] ك، م، ر بتقصير-4[

ر: بجايست و مردى  -م: بجايست و مردى تو بجاى -ك: بجايست و مرد بجاى -)] ف: بجايست و تو بجاى-5[
  بجاى

  )] فقط در، ق-6[

 م: شد -)] ر، ك، ف: شدن-7[

  )] ك، ر، م، ب: خانه-8[

ست (بكسر اول و سكون ثانى) آرد گندم يا جو برشته شده را گويند (رك، برهان قاطع). سويق )] ف، ق، ر: پشت. پ-9[
 بر وزن امير، همان پست است (منتهى االرب)
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] و هم درين وقت، در ذى 1] [ اين اولين قربان بود در اسالمديگر در عيد اضحى، اين سال، پيغمبر (ص) قربان كرد [و 
قار، عرب را با عجم جنگ بود و با وجود كثرت عجم، ظفر عرب را بود، ببركت نام محمد (ص) كه در جنگ ياد 

 كردند مى

  در سال سوم

 در صفر بجنگ بنى سليم و بنى غطفان رفت، بموضعى كه آن را كدر خوانند.

 پيغمبر (ص) اموال ايشان غنيمت كرد و با مدينه آمد.كفار بگريختند. 

ديگر بجنگ بنى قينقاع رفت. حصارشان خراب كرد و خواسته غنيمت فرمود و مظفر با مدينه آمد. درين وقت شرب خمر 
 حرام شد.
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تند و هفت  ] االوسى را با جمعى ياران فرستاد تا كعب بن اشرف جهود را از قوم بنى نضير بكش2ديگر محمد بن مسلمه [
 ] خيبرى را بكشتند.3بن ابى الحقيق [ -كس را بفرستاد از بنى خزرج تا ابو رافع سالم

] نام بهم رسيدند. ابو سفيان 4ديگر زيد بن حارثه را بجنگ كاروان مكه، مقدمشان ابو سفيان، فرستاده بموضعى قرده [
 ) بر ياران بخش كرد و خمس خود تصرف فرمود.منهزم شد. زيد خواسته ايشان غنيمت كرد و بمدينه برد. پيغمبر (ص

ديگر در منتصف شوال بو سفيان با سه هزار مرد جنگى بجنگ آمد. پيغمبر (ص) با هزار مرد برابر رفت. بر كوه احد 
فريقين را مالقات بود. جنگ كردند. شكست بر اهل اسالم افتاد. شصت و پنج صحابه: چهار از مهاجر و شصت و يك 

] مجروح گشت و پيغمبر را (ص) 6] و ابرويش [5د شدند و دندان مبارك مصطفى (ص) [شكسته شد] [از انصار شهي
 ]. امير المؤمنين على (ع) و سعد وقاص رضي اهللا عنهما، آنجا7[بر كشتگى بينداختند] [

__________________________________________________ 

 )] ق، ندارد-1[

  محمد بن ابى مسيلمه )] تصحيح از طبرى. متن:-2[

  )] تصحيح از طبرى. متن نسخ: الحقيق-3[

) ماء من مياه نجد (طبرى 5ص.  7قرده ماء اسفل مياه الثلبوت بنجد فى الرمه لبنى نعامه (ياقوت ج  -)] نسخ: فروده-4[
 )181ص  2ج 

 )] م: را بشكستند-5[

  ك: ابرويش -)] م: رويش-6[

 ف: خود را بر كشتگان بينداخت. -بينداخت)] ب: خود را بر كشتگى -7[
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هذا «گفت  و مى» ارم فداك ابى و امى«گفت:  كرد و به سعد وقاص ميداد و مى مرديها نمودند. پيغمبر (ص) تير گرد مى
 ».خالى فليأت كل رجل بخاله
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جنگ شمشير مرتضى على شكسته شد. پيغمبر (ص) ذو الفقار بدو داد و آن شمشيرى بود كه در حرب بدر، منبه بن  درين
حجاج به پيغمبر داده بود. امير المؤمنين على (ع) بزخم ذو الفقار، كفار را منهزم گردانيد. پيغمبر (ص) در حق او فرمود: 

جنگ حمزة بن عبد المطلب شهيد شد، بر دست وحشى و او را هفتاد  درين». اال على ال سيف اال ذو الفقار -ال فتى«
زخم بزد و بيست و دو كافر كشته شدند. لشكر اسالم را از مردى مرتضى على و سعد وقاص عليهما السالم قوتى با ديد 

. مسلمانان شكسته ] براندند. كفار وعده كردند كه سال ديگر ببدر حرب كنند1] [ آمد. عود كردند و كفار را از [رزمگاه
 بسته با مدينه آمدند.

  در سال چهارم

بايد تا ايشان را  شوند. معلم مى جمعى از كفار بنى لحيان، بمدينه، پيش پيغمبر (ص) آمدند و گفتند قوم ما مسلمانان مى
ن را رجيع مسلمانى آموزد. پيغمبر شش كس را از صحابه بفرستاد. ايشان غدر كردند و هر شش را بكشتند بجائى كه آ

 خوانند.

داشت. سوگند خوردند و پيمان   ديگر از قوم بنى عامر بيامدند و همچنين التماس معلم كردند. پيغمبر (ص) مسموع نمى
] با ايشان بود. در موضعى كه آن 2كردند. پيغمبر (ص) چهل كس را از صحابه با ايشان بفرستاد. عمرو بن اميه ضمرى [

 تر قوم بنى عامر مخالفت قوم خود كرد و بمدد بنى سليم، مسلمانان را بكشت.] خوانند، مه3را بئر معونه [

 تنها عمرو اميه بجست.

 ديگر عمرو اميه ضمرى را با مردى از انصار بفرستاد تا ابو سفيان را بكشند.

غمبر باز گشته بر او دست نيافتند. بكين چهل صحابه كه در بنى عامر كشته بودند، دو جهود، از بنى عامر كه از پيش پي
 بودند، بكشتند.

__________________________________________________ 

  )] ق: جاء رزم-1[

  )] تصحيح از طبرى متن نسخ: ضميرى-2[

 چاپ قاهره) 7ص  2)] ... بين ارض بنى عامر و حره بنى سليم (معجم البلدان ياقوت ج -3[
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ديگر بنى عامر پيش پيغمبر فرستادند و در كار آن دو مقتول سخن گفتند كه چون ايشان از حضرت رسالت امان يافته 
بديه قوم بنى نضير رفت و ازيشان جهت  بودند، قاتل را بما فرستد تا قصاص كنيم يا خون بها فرستد. پيغمبر با اصحاب

] مدد خواست. ايشان پذيرفتارى كردند و در نهان انديشه كردند كه از بام سنگى بر سر 1خون بهاى [آن دو مرد] [
 پيغمبر زنند و بكشند. جبرئيل او را از مكر جهودان خبر كرد.

 يامدند.پيغمبر (ص) اصحاب را بگذاشت و راه مدينه برداشت. اصحاب در عقب ب

 پيغمبر احوال با ايشان بگفت.

ديگر بجنگ بنى غطفان و بنى ثعلب رفت. كافران، بعد از محاربه، از جنگ بگريختند و آنچه داشتند، بگذاشتند. پيغمبر 
خواسته غنيمت فرمود و با مدينه مراجعت كرد. [اين غزوه را غزو ذات الرقاع خوانند و درين غزو صالة الخوف كردند] 

]2.[ 

گر در ماه شوال بشرطى كه در احد رفته بود، ببدر رفت. كفار نيامدند. با مدينه مراجعت كرد. آن غزو را بدر الموعد  دي
 گويند.

  سال پنجم

اند. پيغمبر (ص) آهنگ جنگ  بماه ربيع االول آگاهى آمد كه جمعى اعراب بچاهى كه آن را دومة الجندل خوانند مجتمع
 بگريختند.ايشان كرد، كفار جنگ ناكرده 

] بن حصن و قوم فزاره بحضرت رسالت آمدند و صلح كردند. پيغمبر (ص) اجازت داد كه چهار پايان ايشان در 3عيينة [
 حدود مدينه علف خوار كنند و با مدينه مراجعت فرمود.

غمبر (ص) بتدبير ] قصد مدينه كردند. پي4ديگر در ماه شوال از قبايل عرب ده هزار مرد بجنگ پيغمبر (ص) متفق شدند. [
]، تا كفار بر آنجا مظفر نشوند و سه هزار مرد جنگى 5سلمان فارسى، رضي اهللا عنه، بفرمود تا [مدينه را خندق كردند] [

 ترتيب كرد.
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  )] نسخه ف. ساير نسخ: عمرو بن اميه-1[

 )] ب، ف، ك، ندارد-2[

  : عتبة بن حصن)] متن-3[

  )] حاشيه ب: ايشان ابو عوراى سلمى و عكرمة بن ابى جهل و سفيان بن حرب-4[

 ر: مدينه را خندق كندند -ف ب، ك: ... خندق كنند -)] م: تا خندق مدينه را حفر كردند-5[
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] باشارت رسول (ع) حيلت كرد تا اعراب و جهودان بنى قريظه در حق همديگر، بد ظن 1نعيم بن مسعود ثقفى، [ليكن 
] شدند و حق تعالى باد و گردى عظيم بفرستاد و خوف در دل كفار نهاد تا روى بهزيمت آوردند و مسلمانان از شر 2[

] كه سر آمد پهلوانان عرب بود، 4با عمرو بن عبد ود [] و درين جنگ مرتضى على عليه السالم 3ايشان [ايمن شدند] [
 ].5جنگ كرد و او را بكشت و اين حرب از معظمات حروب اوست [

ديگر در ماه ذى القعده پيغمبر (ص) بجنگ جهودان بنى قريظه رفت و ايشان را محصور كرد. جهودان بشرط آنكه چنانكه 
يم رساند، بيرون آمدند. سعد معاذ مصلحت چنان ديد كه مردانشان را سعد معاذ مصلحت بيند، پيغمبر (ص) با ايشان بتقد

بكشند و زن و بچه و خواسته، غنيمت آرند. پيغمبر (ص) از صواب ديد سعد تجاوز نفرمود و [همان با ايشان بتقديم 
 ]6رسانيد] [

  در سال ششم

ر (ص) با مدينه مراجعت فرمود. در ماه يكين شش صحابه، بجنگ بنى لحيان رفت. كافران جنگ ناكرده بگريختند پيغمب
 شعبان بغزو بنى المصطلق رفت و مظفر شد.

] را با صفوان متهم كردند و حمنه خواهر زينب 7خواسته و برده بسيار غنيمت كرد. درين غزو، عايشه [رضي اهللا عنها] [
]، تصديق قول 9] [ ] بنت جحش حرم رسول و حسان ثابت و مسطح بن اثاثه غالم ابى بكر [صديق، رضي اهللا عنه8[
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] مشورت كرد. على گفت زنان 10] [ مرتضى على [عليه السالممنافقان كردند. پيغمبر (ص) متردد شد. در كار او با 
 ] بسيارند.11] [ [نيكو روى

  اگر در و شكى دارى، او را رها كن، ديگرى را بخواه. بدين سخن عايشه را با على

__________________________________________________ 

 ل تاريخ طبرى: نعيم بن مسعود اشجعى آمده.در نسخه ر مث -)] ب، ك، ق، ف: عروة بن مسعود ثقفى-1[

  )] م: بد گمان-2[

 )] م: برستند-3[

 )] ب، ق، ف: عمرو عنتر-4[

  )] م، ف، ر، ق: است-5[

  )] فقط در، م-6[

  )] فقط در، ق، ب-7[

 ،)] ق: ف زينب ..-8[

  )] در، ف، ر نيست-9[

» رضي اهللا عنه«اصل، پس از تراشيدن » السالمعليه «ق: بجاى  -ف، ر: ندارد -)] ب: على كرم اهللا وجهه-10[
  پردازيم دهيم و براى احتراز از تكرار، بدين نكته ديگر نمى اند. ازين پس همان نسخه ق را متن قرار مى نوشته

 )] م، ك، ر: نيكو-11[
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د. پيغمبر (ص) با عمر در كار او مشورت كرد. عمر گفت سخن دشمنان در حق او مسموع نبايد داشت كه حق كراهتى ش
] خطايى رود. چگونه روا دارد كه بر محبوبه تو خطاى زنا رود و ديگر 1تعالى روا نداشت كه بر زايندگان تو [تا حوا] [

ى كه اندام او باندام تو رسيده باشد، آتش برو چگونه كار  كند. زن رسد، آتش برو كار نمى آنكه هر چه دست تو بدان مى
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كند؟ و بد كاره را از سوختن در آتش چاره نيست. بدين تهمت بر وى گناهى مگير كه مردم را از تهمت گزير نيست. هر 
روز،  بود و در آن چند ]، جواب عقلى و نقلى گفت، پيغمبر (ص) همچنان متردد حال مى2] [ چند عمر [رضي اهللا عنه

 شد تا عاقبت هفده آيت بپاكى و طهارت او منزل گشت و پيغمبر را عليه السالم دل فارغ شد. وحى منزل نمى

ديگر پيغمبر شتران را بچراگاه فرستاد. عيينة بن حصن و قوم فزاره از بهر چراگاه در پيمان تخلف كردند و شتران پيغمبر را 
تران را باز گرفت. چون خبر بردن شتران به پيغمبر (ص) رسيد بجنگ كفار بردند. سلمه ساربان در عقب برفت و بجنگ، ش

]. آيت آمد و حج 4] مراجعت فرمود [3روان شد. كفار گريخته بودند و سلمه شتران باز گرفته. پيغمبر (ص) [از قرد] [
] ديگر عمرو عاص و خالد 5] [ فرض شد [و آن را غزاء غابه گويند. از مدينه تا غابه يك بريده راه است، يعنى دوازده ميل

 وليد، درين سال مسلمان شدند.

 ديگر در ذى القعده عزيمت حج فرمود. مكيان او را در مكه راه ندادند.

پيغمبر (ص) در حديبيه با مكيان صلح فرمود بقرار آنكه مكيان سال ديگر شهر باز گذارند تا او بيايد و حج كند و آن را 
 بيعة الرضوان خوانند.

  در ذى قعده، هشت رسول به پادشاهان اطراف فرستاد و دعوت دين اسالمديگر 

__________________________________________________ 

 )] م، ك، ر، ندارد.-1[

  )] فقط در، ق-2[

 )257ص  2)] اين قسمت فقط در، ق است و قرائت صحيح آن ميسر نشد. شايد ذو قرد (طبرى ج -3[

 ردن ... بيرون رفت. چون شنيد كه باز گرفتند مراجعت فرمود.)] م: چون خبر ب-4[

 )] فقط در، ب.-5[
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د. ] حاطب بن ابى بلتعه را به مقوقس ملك قبط فرستاد. مسلمان نشد، اما نامه را جواب نوشت و تحفه فرستا1كرد. [
استر دلدل و دو كنيزك با آن تحفها بود: يك كنيزك ماريه نام را پيغمبر (ص) تصرف نمود و ابراهيم ازو تولد نمود. كنيزك 
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] را به حارث 2ديگر شيرين نام را به حسان بن ثابت بخشيد و استر دلدل را بمرتضى على (ع) داد. شجاع بن وهب [
] حنفى پادشاه  امه را نيز جواب ننوشت. سليط بن عمرو را به هوذة [بن علىغسانى پادشاه شام فرستاد. مسلمان نشد و ن

]. عمرو عاص را به جيفر بن جلندى ملك عمان فرستاد. مسلمان 3] [ يمامه فرستاد. مسلمان نشد [و جواب نامه ننوشت
ان شد و پاسخ نامه باز شد و جواب نامه نيز نيكو بنوشت. عالء حضرمى را به منذر بن ساوى ملك بحرين فرستاد. مسلم

] ملك حبشه فرستاد و اصحم معروف است به نجاشى. مسلمان شد و پاسخ 4فرستاد. عمرو اميه ضمرى را به اصحم [
] قبول كرد و از 5نامه نيكو نوشت و تحفها فرستاد. دحية بن خليفه را به هرقل قيصر روم فرستاد. اسالم [در خفية] [

يكو جواب نبشت. عبد اهللا بن حذافة السهمى را به پرويز پادشاه ايران فرستاد و برين روميان، نهان داشت و نامه را ن
 صورت نامه نوشت:

بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد رسول اهللا الى پرويز بن هرمزد. فانى احمد اهللا الذى ال اله اال هو الحق الذى ارسلنى 
ن يهدى اهللا فال مضل له و من يضلله فال هادى له و ان اهللا بصير بشيرا و نذيرا الى قوم غلبه السفه و سلب عقولهم و م

]. پرويز مسلمان نشد و نامه بدريد و در حق 6بالعباد. اما بعد فاسلم تسلم او ايذن بحرب من اهللا و رسوله و لم تعجزهما [
  رسول ناسزا گفت. چون خبر برسول اهللا

__________________________________________________ 

  منظور شده، اما نسخ ديگر اين ترتيب را فاقد است» .. ، دوم» «اول«)] در نسخه م ترتيب -1[

) و طبرى (ج 62ضبط نسخه ربا ضبط يعقوبى همانند است (جلد دوم ص  -م: سحاب -)] ق، ك، ب، ف: سحام-2[
 )288ص  2

خوانى زيباست اما من  آنچه مرا بدان مى )] بجاى اين قسمت، در نسخ ب، ف چنين آمد. در جواب نامه نوشت كه-3[
 خطيب و شاعر قوم خودم و عرب از من ترسانند. اگر بعضى از ملك خود، بمن دهد، متابعت وى كنيم.

  )] م: اصمه-4[

 )] م: را خفية-5[

 2و طبرى ج  61ص  2)] در متن نامه اختالف بسيار است. رجوع شود بكتب سيره و تواريخ از جمله يعقوبى ج -6[
 295ص 
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]. بدين سبب ملك او بر افتاد و ديگر تخمه او از 1»] [مزق اهللا ملكه كما مزق كتابى«رسيد، در حق او [فرمود: 
 پادشاهى تمتع نيافتند.

 صالة استسقا فرمود. ديگر هم در سال ششم

  در سال هفتم

بماه محرم فتح خيبر فرمود و آن هفت قلعه بود درهم. امير المؤمنين على، كرم اهللا وجهه، بيك روز سه قلعه: ناعم، قموص 
] وطيح، ساللم، ظفر، نطاة بنيمه مال صلح كرد تا قلعه بردارند و بيرون روند و مرديها 2و شق مسخر گردانيد و با قالع [

 ه مرتضى على در استخالص اين قالع فرمود، در عبارت نگنجد.ك

ديگر بعد از فتح خيبر، عزيمت استخالص فدك فرمود و بى جنگ بصلح مسخر گشت و آن را خاص خود گردانيد. بر 
ز من ظاهر آن پيغمبر را عليه السالم، زينب بنت حارث يهودى، در بزغاله بريان، زهر داد. بزغاله با او بسخن آمد كه ا

 مخور مسمومم.

پيغمبر از زينب پرسيد كه چرا چنين كردى؟ گفت انديشيدم كه اگر پيغمبرى، بنور نبوت دريابى و ترا زيان نكند و اگر 
 پادشاهى، مردم از دست تو برهند. پيغمبر او را عفو كرد. بشر بن براء از آن خورده بود، بدان در گذشت.

 اى مسخر كرد. ن را محصور گردانيد. بعد از هفتهديگر از فدك، عزم وادى القرى كرد و آ

] بود، در گذشت. عثمان از فوت او 3] [ ديگر در ماه شعبان، ام كلثوم بنت رسول اهللا كه در حباله عثمان [رضي اهللا عنه
 عظيم متألم و متأسف شد. پيغمبر (ص) او را نوازش فرمود و گفت اگر دخترى ديگر داشتمى بتو دادمى.

 ]4] [ سال جهت پيغمبر (ص) منبرى ساختند بسه درجه و در زمان [معاويهديگر درين 

__________________________________________________ 

  )] ق: دعاء بد فرمود چنانكه پيشتر ذكر رفت-1[
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 »ظفر«)] در اسامى قالع، در نسخ اختالف بود مثال در نسخه ب، ف بصورت كتيبه و در چهار نسخه بصورت -2[
آمد، در كتاب يعقوبى شش قلعه ذكر شده باين ترتيب: الساللم، القموص، النطاة و القصاره، الشق، المربطه. در طبرى: 

 ناعم، قموص. شق، نطاة، كتيبه، وطيح، ساللم.

  )] فقط در، ق-3[

  آمده. ف: معاويه عليه ما اوجب» معويه«)] در نسخه ق همه جا -4[
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شش درجه ديگر بر آن افزودند. چون پيغمبر (ص) بر آن منبر رفت، درختى كه پيغمبر (ص) بر آن تكيه كرده خطبه 
بر منبر فرمودى، بر فرقت رسول (ص) بناليد. پيغمبر (ص) از منبر فرود آمد و درخت را در كنار گرفت و خشنود كرد و باز 

 رفت.

] كرد. مكيان سه روز شهر بدو باز گذاشتند و پيغمبر (ص) روز 1ديگر در ماه ذى القعده برفت و حج و عمره قضا [
 چهارم مراجعت فرمود.

  در سال هشتم

] را با پنجاه صحابى، بجنگ بنى سليم كه چهل كس را از صحابه كشته بودند، فرستاد و در شب گروهى 2عبد اهللا سلمى [
 بنى سليم بر ايشان افتادند. بغير از عبد اهللا، ديگران را بدرجه شهادت رسانيدند. از

ديگر غالب ليثى را با صد و سى صحابه بجنگ بنى ملوح فرستاده بر كفار شبيخون كردند و بسيارى را بكشتند و خواسته 
 غنيمت آوردند و با مدينه آمدند.

بجنگ بنى عامر فرستاد. بر ايشان شبيخون كردند. بنى عامر پنداشتند  ديگر شجاع بن وهب را با بيست و چهار صحابى 
 كه لشكر اسالم بسيار است، بگريختند.

 شجاع بن وهب و مسلمانان، خواسته و چهارپايان ايشان را غنيمت كردند و با مدينه آمدند.

 ] فرستاد.3ديگر ابو عبيده جراح را با سيصد مرد بجنگ كفار [بدريا كنار] [
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خوردند، عرب آن را غزو الخبط نام  ر ساحل توقف كردند، از كفار كسى را نديدند. رزق تمام شد، برگ درختان مىمدتى د
 كردند و با مدينه آمدند.

ديگر عمرو عاص را بقوم بنى قضاعه فرستاد، با سيصد مرد. عمرو عاص مدد خواست. ابو بكر و عمر و ابو عبيده جراح 
 بمدد او فرستاد.رضي اهللا عنهم با دويست مرد 

ايم. عمرو عاص جنگ ناكرده مراجعت نمود و كس  اند. سؤال كرد. گفتند نه بمدد آمده او تصور كرد كه ايشان بامارت آمده
 از آن قوم نيز اسالم نپذيرفت.

__________________________________________________ 

 )] ك: عمرة القصا م، ر: حج كرد و عمرة القضا كرد.-1[

  )] طبرى: ابن ابى العوجاء السلمى-2[

 ق، ندارد -ر، ب: بكنار دريا -)] ف: بدريا-3[
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فرستاد و فرمود ديگر در ماه جمادى االولى، لشكر روم قصد اسالم كردند، زيد بن حارثه را با سه هزار مرد بجنگ روميان 
اگر زيد شهيد شد، جعفر بن ابو طالب امير باشد و اگر او نيز شهيد شود، عبد اهللا رواحه امير باشد [و اگر او نيز شهيد 

 ] هر گاه كه رسول (ص) چنين فرمودى، آن كسان البته شهيد شدندى.1شود، خالد بن وليد امير گردد.] [

حارثه و جعفر بن ابو طالب (ع) هر دو در آن جنگ شهيد شدند و عبد اهللا  برفتند و در مؤته شام جنگ كردند. زيد بن
 ] امير شد و منهزم باز آمدند.3] [2رواحه [

ديگر در ماه رمضان، عزيمت استخالص مكه فرموده جهت آنكه مكيان مخالفت عهد كرده بودند و با دشمنان خزاعيان كه 
گى نرفته، شهر مسخر گشت و تمامت اهل مكه مطيع و منقاد شدند. زينهارى بنى هاشم بودند، متفق گشته و زيادت جن

] از بتان پاك گردانيد و بر درگاه مكه ايستاده گفت: اى اهل مكه چگوئيد؟ سزا و مكافات  4پيغمبر (ص) كعبه معظم را [
ند كه نيكو نهادى كردار شما چگونه كنم؟. سهيل بن عمرو گفت: در خور ما با ما مكن، در خور خود كن تا مردم باز گوي

بلند همت پاك نژادى را حق تعالى از خلق اولين و آخرين برگزيد. اقربا و هم شهريان او با او مخالفت كردند و او را در 
] نگذاشتند و برو خواريها و جفاها كردند و بقصد جانش برخاستند تا ناچار غربت اختيار كرد. خداى تعالى 5مقام [او] [
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صرت داد و بر آن قوم پيروز كرد و او چنانكه بزرگى او سزيد، با پيران و جوانان بآزرم زندگانى كرد و با او را به بيگانگان ن
زنان و كودكان شفقت و مهربانى نمود و در مكافات بدى كردار ايشان نيكى فرمود. پيغمبر (ص) برين سخن رقت آورد و 

من تعلق باستار الكعبه فهو آمن و من دخل دار ابى «مود: جرم اهل مكه ببخشود. آن روز بو سفيان را مكرم داشت و فر 
 سفيان فهو آمن.

  آمدند و مسلمان بعد از آن بر ظاهر مكه نزول فرمود. اهل مكه فوج فوج مى

__________________________________________________ 

عبد اهللا رواحه نيست. در نسخه ق، )] بدين صورت تنها در نسخه ف و ب آمده. در نسخ ك، ر، قسمت مربوط به -1[
 م، اسم خاله بن وليد نيامده ولى اصح آن است كه زيد و جعفر و عبد اهللا هر سه بقتل رسيدند و خالد سپاه را برگرداند

  )] ر: زيد بن حارثه و جعفر بن ابى طالب و عبد اهللا بن رواحه-2[

 )] ف، ك، ر: خالد-3[

 )] ك، م:-4[

  ر: معظمه -محترم

 ] نسخ: خود)-5[
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شدند. پدر و مادر ابو بكر رضى اهللا عنهم هر دو درين روز ايمان آوردند. ابو بكر ايشان را بحضرت رسالت برد. پيغمبر  مى
ن ايشان رفتمى. پانزده روز در مكه مقام فرمود و آنجا [نماز قصر  (ص) احترام ابى بكر را، فرمود چرا نگذاشتى تا من بديد

] 2] ديگر در ماه شوال عتاب بن اسيد را بر مكه امير كرد و با دوازده هزار مرد بجنگ مالك بن عوف نصرى [1كرد]. [
نستنصر «و گفت  به حنين روانه شد. عباس رضى اهللا عنه به بسيارى لشكر مباهات كرد. پيغمبر (ص) او را منع فرمود

در آن جنگ اول شكست بر اسالم افتاد. پيغمبر (ص) و ابو بكر و عمر و على و فضل و عباس و »». بصعاليك االمة
زاده رسول (ص) بودند، اين هفت مرد و دو غالم پيغمبر اسامه و برادرش ايمن بايستادند و مرديها   نوفل و ربيعه كه عم

 ود:كردند. پيغمبر (ص) بآواز بلندى فرم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  انا النبى ال كذب            انا ابن عبد المطلب         

خواند. بآواز عباس، مسلمانان باز گرديدند و جنگى سخت اتفاق افتاد. مسلمانان  كرد و مسلمانان را مى و عباس نداى مى
 مظفر شدند و غنيمت بسيار يافتند.

 عباس گفت:

 و قد فّر من فّر منهم فاقشعوا      نصرنا رسول اهللا فى الحرب سبعة               

  و ثامننا القى الحمام بسيفه            لما مسه فى اهللا ال يتوجع            

مالك بن عوف و اكثر كفار مسلمان شدند و پيغمبر ايشان را و بعض اكابر مكه را از خواسته كه در آن حرب غنيمت 
يرين گردد. ايشان را مؤلفة القلوب خوانند و هم درين ماه با اهل طايف صلح  فرموده بود، انعام كرد تا مسلمانى بر دلشان ش

 كرد.

] بجنگ قوم طى فرستاد. عدى بن حاتم ازو بگريخت. مرتضى على (ع) 3ديگر امير المؤمنين على را عليه السالم [
برادر فرستاد. بدين سبب خواهرش را اسير كرد و پيش پيغمبر (ص) آورد. پيغمبر (ص) آن زن را حرمت داشت و با پيش 

 عدى و اكثر اهل طى مسلمان شدند.

__________________________________________________ 

 م: .... گزارد -)] ف: آنجا نماز كرد بقصر-1[

 )2ج  344و رئيس هوازن يومئذ مالك بن عوف احد بنى نصر (طبرى ص )] «-2[

  )] م: رضى اهللا عنه-3[
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] و حق تعالى حجاب برداشت تا صحابه او را 1ديگر نجاشى پادشاه حبشه در گذشت. پيغمبر (ص) برو نماز غائب كرد [
 ديدند. در حبشه بر تخت خفته مى
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پيغام فرستادند و اسالم قبول كردند. قوم بنى تميم، قوم بنى سعد بكر كه  ديگر تمامت قبائل عرب، ميل مسلمانى كردند و
دايگان رسول اهللا بودند و قوم عمرو بن معدى كرب و قوم عبد القيس و قوم بنى لبيد از يمن، اين اقوام تمامت مسلمان 

 شدند.

بر فرستادند. مسيلمه كذاب و هو ثمامة قوم بنى حنيفه و اهل يمامه، همچنين اسالم را قبول كردند و ده كس را پيش پيغم
 كرد. بن حبيب با ايشان بود. خدمت ايشان مى

، با ياران مسيلمه گفت كه او بهترين شماست. مسيلمه اين سخن را »سيد القوم خادمهم«پيغمبر بنابر آنكه فرموده بود: 
ا در زمان ابو بكر رضى اهللا عنه بماند. قوم بهانه ساخت و چون با ميان قوم خود رفت، دعوت پيغمبرى آغاز كرد و فتنه او ت

]  بنى نجران ترسا بودند. بصلح جزيه قبول كردند. از قوم بنى عامر، دو كس [يكى عامر بن طفيل بود و يكى زيد بن ربيعه
] ببهانه مسلمان شدن، بقصد پيغمبر (ص) آمدند. پيغمبر (ص) در حق ايشان دعا كرد: يكى بطاعون و ديگر بصاعقه 2[
 مرد.ب

] زينب بنت رسول اهللا (ص) كه در حباله ابى العاص بود، در گذشت. ديگر بماه ذى الحجه، 3] [ ديگر [بماه ذى القعده
 ابراهيم بن رسول اهللا (ص) از ماريه متولد شد.

  در سال نهم

ند. عثمان رضى اهللا بماه رجب، بر عزم غزا، بطرف شام، روانه شد و فرمود كه متموالن اسالم، ضعفا را بخواسته مدد كن
 عنه، بسيارى مال، بذل كرد. پيغمبر (ص) تا موضعى كه نامش تبوك بود، برفت و بصلح مراجعت فرمود.

 ] رب العالمين، باسالم رسيد و حكم رفت كه كفار4ديگر اميرى حج بحكم [

__________________________________________________ 

 )] ف. م: گزارد-1[

 )398ص  2، ب. در طبرى نام عامر بن الطفيل و اربد بن قيس و جبار بن سلمى آمد. (ج )] فقط در-2[

  ر: درين ماه -ايم ف، ب بهمين صورتند كه ما نقل كرده -ق، اسم ماه را نياورده و سفيد گذاشته -)] م: هم درين سال-3[

  )] ق: بفرمان-4[
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ديگر بحج نروند. و اول كسى كه امير حج شد، ابو بكر صديق بود و مرتضى على مصاحب او، تا آيت كه در شأن حج 
 ].1آمده بود، بر مردم خواند و كفار را از رفتن بحج منع [كرد] [

  در سال دهم

] ديگر در ماه شوال، ابراهيم بن رسول اهللا (ص) در گذشت و پيغمبر 2زكوة بستد. [عامل صدقات باطراف فرستاد و 
» القلب يحترق و العين تدمع و ال اقول اال ما يرضى الرب و انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون«(ص) در عزاى او فرمود: 

 ] و هشت روز بود. در بقيع مدفون است.3عمر ابراهيم يك سال و دو ماه [

] رنجور شد و رنجور 4] [ ر در ذى الحجه اين سال، حج كرد و آن را حجة الوداع خوانند. در آن راه [نفس مباركشديگ
 بمدينه رسيد.

  در سال يازدهم

] جنگ فرمود و از يمن خبر آمد  5در ماه محرم خبر آمد كه شاميان قصد اسالم دارند. اسامة بن زيد را [با مردان كار] [
 كند. سى، دعوى پيغمبرى مىكه اسود بن كعب عن

بفيروز ديلمى و اهل يمن نامه كرد تا او را بكشتند. پيغمبر (ص) بنور نبوت، اصحاب را از قتل او خبر داد. اما خبر قتلش، 
كند و از قوم عرب  از يمن، بعد از وفات رسول (ص) رسيد و از طرف يمامه، خبر آمد كه مسيلمه دعوى پيغمبرى مى

 كرد. مىطليحه دعوى رسالت 

كار اين دو تن كفايت كردن، زمان نيافت. رنجورى سخت شد، چنانكه از نماز جماعت و امامت باز ماند. امير المؤمنين 
] او نماز كرد. ابو بكر رضى اهللا عنه در هفده نماز، در 6] [ ابو بكر را رضى اهللا عنه امامت فرمود و پيغمبر (ص) [در پى

ا امامت كرد. پيغمبر (ص) در روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول سال مذكور بدار القرار حال حيات رسول (ص)، مسلمانان ر 
رحلت كرد و جهت دو هوايى و تنازع در كار خالفت، سه روز در خانه بماند تا چون خالفت بر ابو بكر رضى اهللا عنه مقرر 

  شد، امير المؤمنين مرتضى على (ع) و عباس و پسران

__________________________________________________ 
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 )] ق: كند-1[

 )] ف: استد-2[

  )] ر: ده ماه-3[

  )] فقط در، ق-4[

  ف: با آن مردم -)] م، ر، ك: نامزد آن-5[

  )] ساير نسخ: در عقب-6[
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موالى رسول (ص): اسامة و شقران، باتفاق اصحاب و انصار تجهيز رسول (ص) كردند و سه كفن درو او فضل و قثم و 
پوشيدند. پس برو نماز كردند. اول مرتضى على و عباس و بنى هاشم بر وى نماز كردند، پس ياران، پس اصحاب از مهاجر 

خانه عايشه، رضى اهللا عنها بمدينه، هم آنجا كه كردند، پس زنان و كودكان نماز كردند. در  و انصار، فوج فوج نماز مى
وفات كرده بود، گور حفر كردند. مرتضى على و پسران عباس فضل و قشم و شقران، بگور فرو رفتند و او را دفن كردند و 

 ] بر آمد، قثم بود و او بدين فخر كردى. صفيه عمه او در مرثيه او بگفت:1آخرين كسى كه از گور [

 ا رسول اهللا كنت رجائنا            و كنت بنابر او لم تك جافيااال ي         

 و كنت رحيما هاديا و معلما            ليبك عليك اليوم ما كان باكيا            

 لعمرك ما ابكى عليه لفقده            و لكن ما اخشى من الهرج آتيا            

 و ما جئت من بعد النبى المداويا          ]  2كان على قلبى لذكرى محمد [             

 افاطم صلى اهللا رب محمد            و ما خفت من بعد النبى المكاويا            

 ] و آبائى و نفسى و ماليا3فدى لرسول اهللا امى و خالتى            و عمى [            

 ليب العود ابلج صافياصدقت و بلغت الرسالة صادقا            و مت ص            

 فلو ان رب الناس ابقى نبينا            سعدنا و لكن امره كان ماضيا            
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 عليك من اهللا السالم تحية            و ادخلت جنات من العدن راضيا            

 ارى حسنا ايتمته و تركته            فيبكى و يدعو جده اليوم ثانيا            

 ه بنت رسول اهللا، رضى اهللا عنها، اين ابيات، انشا كرد:و فاطم

 ما ذا على من شم تربة احمد            ان ال يشم مدى الزمان غواليا         

 صبت على مصائب لو انها            صبت على االيام صرن لياليا            

 ].4] [ و هم او گفته [عليها السالم

 قل ذكره            و ذكر ابى اذ مات و اهللا اكبر اذا مات منا ميت         

__________________________________________________ 

  )] ق: روضه-1[

 )] ق، ب، ر: لذكرك محمد-2[

  )] م: اختى-3[

 )] فقط در، ف ازينجا تا ستاره بعد، از نسخه ق افتاده است.-4[
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 ]1فوا عجبا للموت يغتال مثله            فوا عجبا من مثله كيف يعثر [         

 لئن غيبوا جثمانه لم يغيبوا            مكارمه الالتى الى الحشر تذكر            

 و اعرابئى، هم در مرثيه او گفته است:

  يا خير من دفنت فى القاع اعظمه            فطاب من طيبهن القاع و االكم         

  نفسى الفداء لقبر انت ساكنه            فيه العفاف و فيه الجود و الكرم            

  انت النبى الذى ترجى شفاعته            يوم الحساب اذا ما زلت القدم            
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 هللا عنها گويد، در مرثيه پيغمبر (ص):و هم فاطمه رضى ا

  روحى على زفراتى مطوية            يا ليتها خرجت مع الزفرات         

  لم ابك حبا للحيات و انما            ابكى مخافة ان تطول حياتى            

 در ذكر خصايص رسول (ص)

ن كردن بر وى واجب بود و بر امت سنت است. و زنان نماز چاشت و نماز وتر و نماز تهجد بشب و مسواك كردن و قربا
را مخير گردانيدن بر دوام نكاحشان با پيغمبر (ص) و بر زهرات دنيا از بهر راحتشان و مشورت با صحابه در امور و تغيير 

واجب ] گزاردن برو 2] [ منكر و صبر بر قتال با وجود آنكه لشكر كفار زيادت از ضعف باشد و دين ميت معسر [مفلس
بود و بر امت نيست. و بر امت واجب بود، از بهر او كه زنى او را در نظر خوش آيد، شوهرش آن زن را از براى پيغمبر 
(ص) طالق دهد و اگر امت در نماز باشند و پيغمبر عليه السالم آواز دهد، اجابت كردن و جواب دادن واجب است و 

] او حرام است و صدقه 3آزاد كردگان او و ايشان، جهت حرمت [ زكوة فرض بر او و بر خويشان هاشمى و مطلبى و
تطوع خاصه برو حرام است و زره از تن بيرون كردن، چون بنيت جنگ پوشيده باشد، پيش از آنكه بجنگ رود و ظفر و 

بعقوبتى هزيمت معين شود، برو حرام بود. و خيانت بچشم كردن، يعنى شخصى را بظاهر امر نوازش كردن، و بچشم اشارت 
 بر او حرام بود بقولى مكروه و بر امت نيست و چيزى بكسى دادن تا زيادت از آن، بر او تكلف كند، برو حرام بود و بر

__________________________________________________ 

 )] م، ر، ك: يقبر-1[

 )] ق، م ندارد-2[

  )] ف، م، ر: ب: شرف-3[
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امت نيست و نكاح كتابيه و كنيزك بر او حرام بود و بر امت نيست و اكل سير و پياز خام و مانند آن بر وى بقولى حرام و 
پيغمبر بقولى مكروه و بر امت مكروهست، خام خوردن آن، اما حرام نيست و بر امت جهت او حرام بود: [زنى كه 

] و منكوحه مدخوله او را خواستن و آواز بلندتر از آواز او برداشتن و او را بنام 1] [ بخواستى او را در نكاح خود داشتن
يا بكنيت خواندن يا آواز در خانه دادن و او را خواندن و جهت ديگران حرام نيست. و روزه وصال داشتن و گزين غنيمت 
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] جهت خود بر داشتن، او را مباح بود و امت را نيست. و او را مباح بود، 3[ ] تصرف كردن و خمس2[جهت خود] [
 ] خود بهر كه خواهد، وصيت كند و امت را ثلث بيش روا نيست.4در مرض الموت، مال [

و او را روا بود از بهر خود گواهى دادن و بر آن حكم كردن و همچنين از بهر فرزند خود و امت را روا نيست و روا 
، دختر هر كس را كه خواهد، بزنى هر كه خواهد بدهد، اگر چه ولى و دختر، راضى نباشند و روا بودش بلفظ هبه بودش

نكاح كردن و همچنين بى مهر و بى نكاح و گواه و زيادت از چهار و نه و امت را زيادت از چهار بمهر و نكاح روا نيست 
 ى زن يا زن با شوهر تزويج كردن و امت را روا نيست.و روا بودش، با وجود آنكه او در احرام باشد، با ول

 ذكر ازواج پيغمبر (ص)

] كلبى، در 6] [ ]: خديجه و زينب بنت خزيمه و [اساف بنت خليفه5چهارده زن را نكاح و وطى كرده است، ازيشان [
ه، سودة، حفصة، ام سلمة، حالت حيات او متوفى شدند و عاليه بنت ظبيان و خوله بنت هذيل را طالق داد و اين نه: عايش

زينب، جويريه، رمله، صفيه، ميمونه، بعد ازو، در حيات بودند و چهار زن را نكاح كرد و بوطى نرسيدند و پيش از نكاح 
 دست بداشت و دو سريت داشت. از زنان:

__________________________________________________ 

شود، قاعدة مربوط باين قسمت است، ولى در نسخ ف، م، قبل از  مى )] اين جمله كه فقط در نسخ ف، م ديده-1[
 آمده بود و قياسا تصحيح شد.» نكاح كنيز و كتابيه«

  )] فقط ب، ف-2[

  )] ق، ك: خمس خمس-3[

 )] ق: همه مال.-4[

  )] م: ايشان پنج-5[

نام او را شراف ضبط كرده ب: اساف بنت دحيه. صحيح خواهر دحيه است و يعقوبى  -)] م: ق، ك، بنت خليفه-6[
 ). بايد دانست كه خليفه پدر دحيه است.68ص  2است (ج 
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 خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى، در ابوت پنجم است از قصى و پيغمبر ششم بود. خديجه پيش -اول
از پيغمبر، دو شوهر كرده بود و از هر يكى، دخترى آورده و سه از پيغمبر پسر آورد: قاسم و طيب و طاهر و هو عبد اهللا. 

نشست و در كميت زمان عمرش  قاسم و طاهر پيش از وحى متولد شدند و گويند طاهر چندان بزيست كه بر چهار پاى مى
د و حكمت آن كه، پسران او، پيش از بلوغ، بآخرت رفتند، عين اختالف بسيار است و طيب در زمان وحى متولد ش

مصلحت است. جهت آنكه فرزندان پيغمبران ما تقدم، بسيار بشرف رسالت رسيدند، نشايستى كه مرتبه فرزندان او دون 
دى، امامت و شايست و نيز آنكه اگر ايشان بماندن مرتبه ديگرى بودى و چون او خاتم النبيين است، بعد ازو پيغمبرى نمى

حكومت بديشان رسيدى و يمكن كه هر يك هوائى كردى و از آن در اسالم فتنه خاستى. حق تعالى، ايشان را پاك بآخرت 
] و چهار دختر آورد: زينب كه 1برد تا ازين اقسام هيچ نباشد و [كسى زبان طعن، در حق اهل بيت دراز نتواند كرد] [

م كه جفت عثمان عفان رضى اهللا عنه بودند و هر سه پيش از وحى متولد شدند و جفت ابى العاص بود و رقيه و ام كلثو 
فاطمه رضى اهللا عنها در زمان وحى متولد شد و ازو نسل بماند. خديجه در ذى القعده در سال دهم از وحى در گذشت. 

ر (ص) هيچ زنى ديگر بيست و پنج سال با رسول (ص) بود و شصت و پنج سال عمر داشت. تا او در حيات بود، پيغمب
 نخواست.

سودة بنت زمعة بن قيس از بنى عامر بن لوى. پيشتر، زن سكران بن عمرو بود. چون پيغمبر، در پرده رفت، او در  -دوم
 ].2حيات بود و سيزده سال با رسول (ص) بود و در عهد عمر خطاب رضى اهللا عنه نماند [

كر پيش رسول اهللا آمد. او در نكاح، دوم زن رسول (ع) است و در سوم عايشه بنت ابى بكر صديق رضى اهللا عنهما. ب
وطى سيم. چون رسول (ص) در پرده رفت، او در حيات بود و نه سال با رسول (ع) بود و هجده ساله. چهل و هفت سال 

 ديگر بزيست و در

__________________________________________________ 

  ك: ... نرسد زدن -البيت نرسد )] م: كس را طعن در حق اهل-1[

 )] م: در گذشت.-2[

 اين جمله در، ب نيست.
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و  سنه ثمان و خمسين، معاوية بن ابى سفيان، در دهليز خانه خود، چاهى زده بود و سر پوشانيده. عايشه در آنجا افتاد
دار  بدان در گذشت. عمرش شصت و پنج سال بود. ببقيع مدفونست. شخصى ازو در خواه پند كرد. گفت: ياد دار و نگه

دانم. عايشه رضى اهللا  دار و ببر و بپيوند و بپوش و بردار و بده و بستان. مرد گفت رمز نمى و فرو خور و گرد كن و سخت
دار دين را و ببر از  دار زبان را و فرو خور خشم را و گرد كن علم را و سخت عنها گفت: ياددار خداى را عز و عال و نگه

 بدان و بپيوند بنيكان و بپوش عيب مردم و بردار بار مردم و بده داد مردم و بستان اجر آخرت.

ن سنه چهارم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى اهللا عنهما، پيشتر زن خنيس بن حذافة السهمى بود. در رابع عشرين شعبا
ثالث هجرى او را بخواست. قرب هشت سال با پيغمبر (ص) بود. چون پيغمبر (ص) در پرده رفت، او در حيات بود. 

 بزمان عثمان رضى اهللا عنه در سنه سبع و عشرين در گذشت.
 

] عبد 2بن [] بن مغيرة المخزوميه، از عاتكه عمه رسول بود و پيشتر زن عبد اهللا 1ام سلمة هند بنت ابى امية [ -پنجم
] در سنه اربع هجرى او را بخواست، از پسرش سلمه. بوقت وفات رسول 3االسد مخزومى بود [برادر رضاعى پيغمبر] [

(ع) در حيات بود و چهل و هشت سال ديگر بزيست. در سنه تسع و خمسين نماند. هفت سال با رسول (ع) بود و او 
 بعد از تمامت زنان رسول در گذشت.

] صعصعه از قوم عبد مناف. پيشتر زن طفيل بن حارث مطلبى بود. در رمضان سنه اربع 4ت خزيمة بن [زينب بن -ششم
هجرى او را بخواست. چون كما بيش دو ماه با رسول اهللا (ص) بود، در گذشت. پيغمبر او را ام المساكين خواندندى، 

 ] بودى.5جهت آنكه رحيم دل [

  از اميمه عمه رسول. در اول زنام حليمه زينب بنت جحش االسدية  -هفتم

__________________________________________________ 

  ). متن: اميه414ص  2)] تصحيح از طبرى (ج -1[

 )] طبرى: ابى سلمة بن عبد االسد-2[

 )] فقط در، ب،-3[

  ف كرده)] مؤلف طبق مرسوم قديم فواصل بين خزيمه و صعصعه را كه اصل قوم بنى صعصعه است حذ-4[
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  )] نسخ: رحيم-5[
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 زيد بن حارثه بود. در سنه خمس هجرى او را بخواست. و عقد نكاح او حق تعالى بست.

خر كردى. چون پيغمبر (ص) در پرده رفت، او در حيات بود و شش پيغمبر (ص) بهمان نكاح با او دخول كرد و او بدين ف
 سال با او بود. بعد از رسول (ع) از زنانش اول او نماند، در سنه عشرين هجرى.

] بن ابى مصطلق خزاعيه. اسمها بره. پيشتر زن مالك بن صفوان بود. در 1جويريه بنت حارث بن ابى ضرار [ -هشتم
خواست. پنج سال با رسول (ص) بود. بوقت وفات او در حيات بود و چهل و پنج سال رمضان سنه ست هجرى او را ب

 ديگر بزيست. در سنه ست و خمسين نماند.

]. نجاشى او را 3] جحش بود و او بحبشه نماند [2ام حبيبه رمله بنت ابى سفيان االموية. پيشتر زن عبيد اهللا [ -نهم
چهار صد دينار مهر داد. از زنان پيغمبر هيچكس را چندين مهر نبود. جهت پيغمبر (ص) در سنه ست هجرى بخواست و 

پيغمبر (ص) آن پيوند قبول كرد و در سنه سبع هجرى او را با خود گرفت. بوقت وفات رسول (ص) در حيات بود. قرب 
 چهار سال با رسول (ص) بود. در سنه اربع و اربعين نماند.

 ] حاكم خيبر بود.4م بن مشكم [صفية بنت حيى خيبرى. پيشتر زن سال -دهم

 ] او در حيات بود.5در سنه سبع هجرى او را بخواست. چون پيغمبر رحلت كرد [بسراء] [

 سه سال و چند ماه با او بود و بعد ازو بيست و پنج سال بزيست. در سنه ست و ثالثين نماند.

 بود. در ]6يازدهم ميمونه بنت الحارث الهاللية بود. پيشتر زن عمير بن عمرو [

__________________________________________________ 

 )] تصحيح از طبرى و يعقوبى. متن: ضرار-1[

  ساير نسخ: عبد اهللا -) و نسخ ق، ر: عبيد اهللا414ص  2)] طبرى (ج -2[
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ن خود را نيز )] عبيد اهللا از مسلمانان اوليه است كه بحبشه مهاجرت كرد و در آن جا عيسوى شد و خواست تا ز -3[
 بعيسويت درآورد.

اما ام حبيبه نپذيرفت و بر اسالم باقى ماند تا شوهرش مرد و پيغمبر كس پيش نجاشى فرستاده او را بخواست. نجاشى هم 
 بوسيله خالد بن سعيد بن العاص او را براى پيغمبر خطبه كرد.

نسخ ما، مشكن آمده بود و ما متن را از روى طبرى )] ر: سالم بن كنانة بن ابى الحقيق بن مشكن. اسم اخير در همه -4[
  تصحيح كرديم

  )] فقط در، ق-5[

 )] تصحيح از طبرى. متن: ابى شبره عامر-6[
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] و سه سال و چند ماه با 1سول (ص) بخشيد [ذى الحجه سنه سبع و هجرى او را بخواست و گويند او نفس خود بر 
 رسول بود. چون رسول اهللا در پرده رفت، او در حيات بود.

 بيست و هفت سال ديگر بزيست. در سنه ثمان و ثالثين نماند.

 ] بود. چون مدتى با پيغمبر بود، در گذشت. بغير ازو3] [ ] بنت خليفة الكلبى. پيشتر زن [اعرابى2] [ [شراف -دوازدهم
 و زينب بنت خزيمة و خديجه هيچ زن ديگر در خانه رسول متوفى نشد.

سيزدهم عالية بنت ظبيان، و بروايتى غزيه بنت دودان. پيشتر زن ابى العسكر سهمى بود. چون مدتى با رسول بود، او را 
 طالق داد.

رسول (ص) بود، او را مخير  ] بود. چون چندى با 3] [ ] بنت ضحاك الهذيلى. پيشتر زن [اعرابى4چهاردهم فاطمه [
گردانيد. او اختيار دنيا كرد. رسول (ص) او را طالق داد. فاطمه چنان درويش شد كه پشكل شتر بشستى و جو از آن 

 بيرون آوردى و بقوت كردى و گفتى بدبخت دنيا و آخرت منم كه جهت دنيا از صحبت رسول بر آمدم و دنيا نيافتم.

 كاح آورد و بوطى نرسيدند:و بخالف اين چهار زن را در ن

 ] بنت رفاعه. پيش از آنكه برسول برسد، نماند.5سبا [ -اول
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 ] بنت جابر از بنى كالب. پدرش با پيغمبر گفت كه دخترم هرگز6عمرة [ -دوم

__________________________________________________ 

) طبرى اسم 68ص  2الشريك آمده است (يعقوبى ج )] اين مطلب در مورد غزية بنت دودان بن عوف ملقب به ام -1[
 )417ص  2ام شريك را غزية بنت جابر نوشته (ج 

آمده. متن مطابق طبرى و يعقوبى » اساف«)] در نسخ گزيده اين اسم ذكر نشده و تنها در نسخه ب بصورت -2[
 تصحيح شده است.

 سفيد گذاشته شده. م: فالن. در ساير نسخ جاى اين كلمه -)] چنين است در نسخه ر-3[

 )] طبرى:-4[

 خوله. يعقوبى: خوله بنت الهذيل بن هبيره.

 ر: سينا. طبرى: -)] ب، ف: اسماء-5[

نشاة بنت رفاعة ... و كان بعضهم يسمى هذه سنا و ينسبها فيقول سنا بنت اسماء بن الصلت السلميه و قال بعضهم هى «
  صلت السلمىيعقوبى: سنا بنت ابى ال» سبا بنت اسماء بن الصلت

  )] طبرى اين اسم را غزيه و علت طالق او را بنحو ديگرى نوشته است-6[
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 رنجور نشده است. رسول (ص) گفت او را در حضرت خدا قربى نباشد و طالق داد.

 كرب. پيش از آنكه برسول (ص) برسد متوفى شد.  قتيله بنت قيس بن معدى -سوم

 ].1ليلى بنت الخطيم [پيش از مالقات شنيد كه برص دارد، طالقش داد] [ -چهارم

 و بخالف اين پنج زن خواست.
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ام  -] چهارم3صفيه بنت اسامة خيبرى [ -] سوم2ضباعة بنت عامر بن صعصعه [ -ام هانى بنت ابى طالب دوم -اول
جمره بنت حارث بن حارثه پيغمبر با هيچ قبيله پيوند نكرد، اال ببركت مصاهرت او آن قبيله  -س پنجم] بنت عبا4حبيب [

 شود كه اين پيوندها جهت قوت و رفعت اسالم فرمود نه از بهر ازالت شهوت. در اسالم آمدند و ازين صورت معلوم مى

ماريه در سنه ست عشر هجرى در گذشت. ديگر ريحانه و از سرارى ماريه بنت شمعون قبطى بود و ازو ابراهيم متولد شد. 
 ] ازو فرزند متولد نشد.5بنت زيد قبطى [

__________________________________________________ 

اند) االنصاريه دست بر پشت مبارك حضرت زد. آن  )] ر: [ليلى بنت الخطيم (كلمه اخير را پاك كرده خطيب نوشته-1[
ا بخورد. آن زن طلب فسخ كرد. بعد از فسخ گرك او را بخورد. ديگر برصا نقل است كه پيغمبر از حضرت فرمود اسد تر 

گفت. چون بازگشت، دخترش برص داشت. ديگر عمره بنت  بنى مره زنى بخواست. پدرش گفت او برص دارد و خالف مى
  آمدهيزيد، پيش از مالقات شنيد كه برص دارد، طالقش داد]. در يعقوبى بنت الحطيم 

 )] مؤلف باز فواصل را انداخته.-2[

 از عامر پدر ضباعة تا عامر بن صعصعه، پنج پشت فاصله است.

  العنبرى. طبرى: بشامة اخت االعور العنبرى -)] يعقوبى: بشامة-3[

  )] طبرى. ق، ف، ب: حبيبه-4[

) يا ريحانه بنت 68ص  2يعقوبى ج )] چنين است در همه نسخ. شايد ريحانه بنت شمعون القريظيه از يهود باشد (-5[
 )418ص  2زيد القرطبيه (طبرى ج 
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  در ذكر دبيران رسول

بن ثابت وحى  عثمان بن عفان و على مرتضى كاتبان وحى و مناشير بودند. اگر ايشان حاضر نبودندى، ابى بن كعب و زيد
نبشتندى و اگر ايشان نيز حاضر نبودندى ازين جماعت هر كه حاضر بودى نوشتى: خالد بن سعيده عالء حضرمى. معاوية 

بن ابى سفيان. حنظله اسدى. عبد اهللا بن مسعود. ابان بن سعيد. عبد اهللا بن سعد بن ابى سرح و اين عبد اهللا در آخر 
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ن الصلت كاتبان زكوة بودند. حذيفه كاتب نخل بود. مغيرة بن شعبة و حصين بن نمير  معزول شد. زبير بن عوام و جهيم ب
 كاتب معامالت و مداينات مردم بودند.

 و اهللا اعلم بالصواب،

  ذكر اسامى پيغمبر كه در قرآن و احاديث آمده است

و يروى المالحم و مقفى يعنى بعد محمد و احمد و بشير و نذير و طه و يس و مزمل و مدثر و نبى التوبه و نبى الملحمة 
االنبياء كلهم و ماحى يعنى يمحو اهللا به الكفر و عاقب فليس بعده النبى و خاتم الذى ختم اهللا به النبوة و حاشر الذى 
يحشر الناس على قدمه و نبى الرحمة الذى رحم اهللا به على الناس و در تواريخ و تفاسير: اول، آخر اولى، آمر، امام، 

امين، بيان، برهان، بار، باطن، ناح، حامد، حافظ، حكيم، حجت، حق، حليم، خليل، خطيب، داعى، رسول،  ابطحى،
رحمة، سراج، سيد، سابق، شهيد، شافى، شفيع، شكور، صفى، صادق، صاحب، ضحوك، طيب، طاهر ظاهر، عادل، عربى، 

سلمين، كليم، محمود، منير، مهتدى، مصطفى، عزيز، عبد اهللا، فصيح، فاتح، قائم، قاسم، قرشى، قريب، قتال، قبة الم
]، مهدى، مبين، 1مرتضى، مختار، مؤمن، مطيع، مذكر، مكى، مدنى، مضرى، مطيب، متوكل، مطهر، متوسط، مقتصد [

مشفع، مجلل، محرم، مجتبى، منيب، مبلغ، منذر، ناصر، نور، ناطق، ناهى، هادى، هاشمى، ولى و در تورات طاب طاب و 
 ]3] و در زبور فارقليطا و در صحف مقفى [2د [در انجيل ميدمي

__________________________________________________ 

 )] م: معتضد-1[

 )] طبقات ناصرى، ق، ف: ميذميذ-2[

 ف، ب: -)] ك: مقتفى-3[

  ر: مقبقى -ق: مقيقا -مققفى
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 زيد بن حارثه بود. در سنه خمس هجرى او را بخواست. و عقد نكاح او حق تعالى بست.
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پيغمبر (ص) بهمان نكاح با او دخول كرد و او بدين فخر كردى. چون پيغمبر (ص) در پرده رفت، او در حيات بود و شش 
 از زنانش اول او نماند، در سنه عشرين هجرى.سال با او بود. بعد از رسول (ع) 

] بن ابى مصطلق خزاعيه. اسمها بره. پيشتر زن مالك بن صفوان بود. در 1جويريه بنت حارث بن ابى ضرار [ -هشتم
رمضان سنه ست هجرى او را بخواست. پنج سال با رسول (ص) بود. بوقت وفات او در حيات بود و چهل و پنج سال 

 سنه ست و خمسين نماند.ديگر بزيست. در 

]. نجاشى او را 3] جحش بود و او بحبشه نماند [2ام حبيبه رمله بنت ابى سفيان االموية. پيشتر زن عبيد اهللا [ -نهم
جهت پيغمبر (ص) در سنه ست هجرى بخواست و چهار صد دينار مهر داد. از زنان پيغمبر هيچكس را چندين مهر نبود. 

كرد و در سنه سبع هجرى او را با خود گرفت. بوقت وفات رسول (ص) در حيات بود. قرب پيغمبر (ص) آن پيوند قبول  
 چهار سال با رسول (ص) بود. در سنه اربع و اربعين نماند.

 ] حاكم خيبر بود.4صفية بنت حيى خيبرى. پيشتر زن سالم بن مشكم [ -دهم

 ] او در حيات بود.5در سنه سبع هجرى او را بخواست. چون پيغمبر رحلت كرد [بسراء] [

 سه سال و چند ماه با او بود و بعد ازو بيست و پنج سال بزيست. در سنه ست و ثالثين نماند.

 ] بود. در6يازدهم ميمونه بنت الحارث الهاللية بود. پيشتر زن عمير بن عمرو [

__________________________________________________ 

 . متن: ضرار)] تصحيح از طبرى و يعقوبى-1[

  ساير نسخ: عبد اهللا -) و نسخ ق، ر: عبيد اهللا414ص  2)] طبرى (ج -2[

)] عبيد اهللا از مسلمانان اوليه است كه بحبشه مهاجرت كرد و در آن جا عيسوى شد و خواست تا زن خود را نيز -3[
 بعيسويت درآورد.

غمبر كس پيش نجاشى فرستاده او را بخواست. نجاشى هم اما ام حبيبه نپذيرفت و بر اسالم باقى ماند تا شوهرش مرد و پي
 بوسيله خالد بن سعيد بن العاص او را براى پيغمبر خطبه كرد.
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)] ر: سالم بن كنانة بن ابى الحقيق بن مشكن. اسم اخير در همه نسخ ما، مشكن آمده بود و ما متن را از روى طبرى -4[
  تصحيح كرديم

  )] فقط در، ق-5[

 از طبرى. متن: ابى شبره عامر)] تصحيح -6[
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] و سه سال و چند ماه با 1ذى الحجه سنه سبع و هجرى او را بخواست و گويند او نفس خود برسول (ص) بخشيد [
 بود.رسول بود. چون رسول اهللا در پرده رفت، او در حيات 

 بيست و هفت سال ديگر بزيست. در سنه ثمان و ثالثين نماند.

] بود. چون مدتى با پيغمبر بود، در گذشت. بغير ازو 3] [ ] بنت خليفة الكلبى. پيشتر زن [اعرابى2] [ [شراف -دوازدهم
 و زينب بنت خزيمة و خديجه هيچ زن ديگر در خانه رسول متوفى نشد.

بروايتى غزيه بنت دودان. پيشتر زن ابى العسكر سهمى بود. چون مدتى با رسول بود، او را سيزدهم عالية بنت ظبيان، و 
 طالق داد.

] بود. چون چندى با رسول (ص) بود، او را مخير  3] [ ] بنت ضحاك الهذيلى. پيشتر زن [اعرابى4چهاردهم فاطمه [
ن درويش شد كه پشكل شتر بشستى و جو از آن گردانيد. او اختيار دنيا كرد. رسول (ص) او را طالق داد. فاطمه چنا

 بيرون آوردى و بقوت كردى و گفتى بدبخت دنيا و آخرت منم كه جهت دنيا از صحبت رسول بر آمدم و دنيا نيافتم.

 و بخالف اين چهار زن را در نكاح آورد و بوطى نرسيدند:

 ] بنت رفاعه. پيش از آنكه برسول برسد، نماند.5سبا [ -اول

 ] بنت جابر از بنى كالب. پدرش با پيغمبر گفت كه دخترم هرگز6ة [عمر  -دوم

__________________________________________________ 

) طبرى اسم 68ص  2)] اين مطلب در مورد غزية بنت دودان بن عوف ملقب به ام الشريك آمده است (يعقوبى ج -1[
 )417ص  2ام شريك را غزية بنت جابر نوشته (ج 
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آمده. متن مطابق طبرى و يعقوبى » اساف«)] در نسخ گزيده اين اسم ذكر نشده و تنها در نسخه ب بصورت -2[
 تصحيح شده است.

 م: فالن. در ساير نسخ جاى اين كلمه سفيد گذاشته شده. -)] چنين است در نسخه ر-3[

 )] طبرى:-4[

 خوله. يعقوبى: خوله بنت الهذيل بن هبيره.

 ر: سينا. طبرى: -)] ب، ف: اسماء-5[

نشاة بنت رفاعة ... و كان بعضهم يسمى هذه سنا و ينسبها فيقول سنا بنت اسماء بن الصلت السلميه و قال بعضهم هى «
  يعقوبى: سنا بنت ابى الصلت السلمى» سبا بنت اسماء بن الصلت

  )] طبرى اين اسم را غزيه و علت طالق او را بنحو ديگرى نوشته است-6[
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 رنجور نشده است. رسول (ص) گفت او را در حضرت خدا قربى نباشد و طالق داد.

 قتيله بنت قيس بن معدى كرب. پيش از آنكه برسول (ص) برسد متوفى شد. -سوم

 ].1برص دارد، طالقش داد] [ ليلى بنت الخطيم [پيش از مالقات شنيد كه -چهارم

 و بخالف اين پنج زن خواست.

ام  -] چهارم3صفيه بنت اسامة خيبرى [ -] سوم2ضباعة بنت عامر بن صعصعه [ -ام هانى بنت ابى طالب دوم -اول
يله جمره بنت حارث بن حارثه پيغمبر با هيچ قبيله پيوند نكرد، اال ببركت مصاهرت او آن قب -] بنت عباس پنجم4حبيب [

 شود كه اين پيوندها جهت قوت و رفعت اسالم فرمود نه از بهر ازالت شهوت. در اسالم آمدند و ازين صورت معلوم مى

و از سرارى ماريه بنت شمعون قبطى بود و ازو ابراهيم متولد شد. ماريه در سنه ست عشر هجرى در گذشت. ديگر ريحانه 
 ] ازو فرزند متولد نشد.5بنت زيد قبطى [

__________________________________________________ 
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اند) االنصاريه دست بر پشت مبارك حضرت زد. آن  )] ر: [ليلى بنت الخطيم (كلمه اخير را پاك كرده خطيب نوشته-1[
حضرت فرمود اسد ترا بخورد. آن زن طلب فسخ كرد. بعد از فسخ گرك او را بخورد. ديگر برصا نقل است كه پيغمبر از 

گفت. چون بازگشت، دخترش برص داشت. ديگر عمره بنت  نى مره زنى بخواست. پدرش گفت او برص دارد و خالف مىب
  يزيد، پيش از مالقات شنيد كه برص دارد، طالقش داد]. در يعقوبى بنت الحطيم آمده

 )] مؤلف باز فواصل را انداخته.-2[

 است. از عامر پدر ضباعة تا عامر بن صعصعه، پنج پشت فاصله

  العنبرى. طبرى: بشامة اخت االعور العنبرى -)] يعقوبى: بشامة-3[

  )] طبرى. ق، ف، ب: حبيبه-4[

) يا ريحانه بنت 68ص  2)] چنين است در همه نسخ. شايد ريحانه بنت شمعون القريظيه از يهود باشد (يعقوبى ج -5[
 )418ص  2زيد القرطبيه (طبرى ج 
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  در ذكر دبيران رسول

عثمان بن عفان و على مرتضى كاتبان وحى و مناشير بودند. اگر ايشان حاضر نبودندى، ابى بن كعب و زيد بن ثابت وحى 
بن سعيده عالء حضرمى. معاوية  نبشتندى و اگر ايشان نيز حاضر نبودندى ازين جماعت هر كه حاضر بودى نوشتى: خالد

بن ابى سفيان. حنظله اسدى. عبد اهللا بن مسعود. ابان بن سعيد. عبد اهللا بن سعد بن ابى سرح و اين عبد اهللا در آخر 
معزول شد. زبير بن عوام و جهيم بن الصلت كاتبان زكوة بودند. حذيفه كاتب نخل بود. مغيرة بن شعبة و حصين بن نمير  

 و مداينات مردم بودند. كاتب معامالت

 و اهللا اعلم بالصواب،

  ذكر اسامى پيغمبر كه در قرآن و احاديث آمده است

محمد و احمد و بشير و نذير و طه و يس و مزمل و مدثر و نبى التوبه و نبى الملحمة و يروى المالحم و مقفى يعنى بعد 
بعده النبى و خاتم الذى ختم اهللا به النبوة و حاشر الذى االنبياء كلهم و ماحى يعنى يمحو اهللا به الكفر و عاقب فليس 
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يحشر الناس على قدمه و نبى الرحمة الذى رحم اهللا به على الناس و در تواريخ و تفاسير: اول، آخر اولى، آمر، امام، 
سول، ابطحى، امين، بيان، برهان، بار، باطن، ناح، حامد، حافظ، حكيم، حجت، حق، حليم، خليل، خطيب، داعى، ر 

رحمة، سراج، سيد، سابق، شهيد، شافى، شفيع، شكور، صفى، صادق، صاحب، ضحوك، طيب، طاهر ظاهر، عادل، عربى، 
عزيز، عبد اهللا، فصيح، فاتح، قائم، قاسم، قرشى، قريب، قتال، قبة المسلمين، كليم، محمود، منير، مهتدى، مصطفى، 

]، مهدى، مبين، 1مطيب، متوكل، مطهر، متوسط، مقتصد [ مرتضى، مختار، مؤمن، مطيع، مذكر، مكى، مدنى، مضرى،
مشفع، مجلل، محرم، مجتبى، منيب، مبلغ، منذر، ناصر، نور، ناطق، ناهى، هادى، هاشمى، ولى و در تورات طاب طاب و 

 ]3] و در زبور فارقليطا و در صحف مقفى [2در انجيل ميدميد [

__________________________________________________ 

 )] م: معتضد-1[

 )] طبقات ناصرى، ق، ف: ميذميذ-2[

 ف، ب: -)] ك: مقتفى-3[

  ر: مقبقى -ق: مقيقا -مققفى
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 ] و برومى البرقليطس.1و بسريانى المنحمتا [

 ذكر اعمام و عمات رسول (ص)در 

او را نه عم بودند: اول حارث مهتر از همه بود. دوم زبير سيوم جحل لقبه غيداق چهارم ضرار پنجم مقوم ششم ابو طالب 
 هفتم ابو لهب هشتم حمزه نهم عباس.

تكه، اميمه و حمزه كهتر از همه بود. ازيشان حمزه و عباس مسلمان شدند و شش عمه داشت: ام حكيم و هى بيضا، عا
] حمزه و بره و اروى و از ايشان صفية مادر زبير عوام 2هى ام زينب و رضيعة رسول (ص)، صفية و هى ام زبير و شقيقه [

 مسلمان شد.
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 ذكر مخلفات پيغمبر (ص)

شقران، يسار،  او را چهارده غالم بود و اكثر را آزاد كرده: سلمان فارسى، زيد بن حارثه ابو ضميره، ابو بكره رويفع، ثوبان،
 فضاله، ابو مويهبه، سفينه اسمه رباح ابو كبشه، مدعم و دو غالم زاده، پسران زيد بن حارثه: اسامه و ابو رافع.

 و پنج كنيزك: ام ايمن حاضنه، سلمى، رضوى، ماريه، ريحانه.

، فروة بن عمرو بدو ]4]. سواد بن حارث بدو داد. لزاز، مقوقس بدو فرستاد. ظرب [3و هفت اسب، نامهاشان: سكب [
] بدو داد. ورد، تميم الدارى بدو داد. مرتجز [اسبى سفيد بود. از اعرابى بخريد، آن اعرابى 5داد. لخيف، ابن ابى البراء [

انكار كرد. خزيمة بن ثابت بر او گواهى داد. سبحه اسبى بود كه سابق شد و رسول تسبيح خواند و برو دميد پس او را 
] و دو استر داشت: دلدل، مقوقس بدو فرستاده بود، او بمرتضى على داد. [فضة، 7. يعسوب. []6سبحه خواندند] [

 ].8فروة بن عمرو بدو داده بود. او به ابو بكر صديق رضي اهللا عنه داد] [

__________________________________________________ 

 م: المحميا ب: -ك: المنحنا -ر: المستحمنا -المنحنا -)] ف: المقحاق-1[

  المنحمنا و اين رسم الخط اخير بحقيقت نزديكترست

 اند و مادرشان هاله بنت وهيب است. )] حمزه و صفيه از يك مادر بوده-2[

 )] نسخه ر، طبرى و يعقوبى.-3[

  نسخ ديگر: سكيب

  )] طبرى. نسخ: ضرب-4[

 )] طبرى: ربيعة بن ابى البراء-5[

 حارث بدو داد )] ف، ب. نسخ ديگر: سواد بن-6[

 )] ف، ب، ندارد-7[

 )] ف:-8[
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  [ايليه، ملك ايليه (؟) بهديه فرستاده بود. پرنده بود و بلند و خوش رفتار]. رك. يعقوبى
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 حاصل كرد. نامشان:و هشت شمشير داشت: يكى از پدرش مانده بود و هفت او 

]، صمصام، بتار، ختف، مخذم، رسوب، عضب. در غزو بدر بدين شمشير حرب كرد و سه زره داشت: 1ذو الفقار [
 ]. فضه. و سه كمان داشت: روحاء. صفراء.3]، ذات الفضول [2سعديه [

موشح و ديگر سبوغ و دو  ] و سپرى نامش زلوق و چهار نيزه و دو مغفر: يكى نامش4گفتند] [ بيضاء [و كنونه نيز مى
اى داشت نامش سحاب و ردائى  ] و [عمامه5] [ عصا يكى نامش عنزه. تا زمان مأمون خليفه در مدينه بود و يكى [مثوى

] و علمى از صوف سياه جامه سفيد بر او دوخته، نامش عقاب و سقاطى كه آن را عرجون خوانند و قضيبى 6] [ نامش فتح
] و 7] [ ، با طيلسان و برد يمانى بدست خلفا افتاد و كمرى از اديم [سه حلقه نقره بر او زدهكه آن را ممشوق خواندندى

يك جعبه تير و بيرقى سفيد و خرى يعفور نام و سه شتر ناقه، نامشان: قصواء، عضباء و جدعاء و بيست شتر ماده و صد  
] و دو پيراهن و جبه برد يمانى و گليمى 9ى [] عمانى و دو كرباس صحار 8گوسفند و دو برد يمانى نادوخته و مئزرى [

دانى و ناخن  اى و سرمه اى و شانه ] و ازارى و لحافى كرباس سرخ و موزه سياه و آينه10سرخ و سه كاله كوچك الطى [
] چوبين [و ظرفى سنگين داشت نام آن مخضد و محضنى بزنجير داشت سه بند 12] و مسواكى و دو كاسه [11برى [

  ] و كاسه آبگينه13] [ زدهنقره بر آن 

__________________________________________________ 

). كان اسم سيف النبى ذو الفقار النه كان فيه حفر 71ص  2)] فكان طوله سبعة اشبار و عرضه شبر (يعقوبى ج -1[
 صغار (نهايه ابن اثير ماده فقر)

 )] طبرى.-2[

  نسخ: صعديه

 النصول. درعه ذات الفضول و فيها زردتان زائدتان (يعقوبى))] ف، ب: ذات -3[

  )] فقط در، ف-4[
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 )] نسخه ر فقط. در ساير نسخ جاى اين كلمه سفيد مانده. ان رمح النبى كان اسمه مثوى (نهايه ابن اثير)-5[

 )] ف: ... بروايتى نامش فتح. ساير نسخ ندارند-6[

ف: سه حلقه نقره برو زده و بر هر سر حلقه پهن مدور بود.  -بر او زده ك: و سه طرف حلقه نقره -)] ر: سه طرف-7[
 (يعقوبى).» كان له منطقة من اديم مبشورة فيها ابزيم و ثالث حلقات كالفلك«

 )] مئزر بالكسر چادر (منتهى االرب)-8[

 )] صحارى منسوب به صحار كه شهريست بر لب عمان (منتهى االرب)-9[

 )] ب، ندارد-10[

  م: ناخن بر آرى -] ق: ناخن پيرائى)-11[

 )] چنين است در، ف. نسخ: كاسه ...-12[

 (يعقوبى)» كانت عليه قبيعة فضة روفيه حلقتان فضة«)] فقط ب، ف. -13[
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] و سريرى كوچك از چوب [و 2اى [ ] و دريسه1] [ نامش صادر و عطر دانىاى از گل پخته [و مطهره آب  حلبى و كاسه
]. هر جمعه برد سرخ و موزه سياه كه نجاشى فرستاده بود پوشيدى و عود و 3] [ دو نعلين از پوست خام زرد باريك داشت

ع از صفات مسميات آن بوى خوش بكار داشتى. او را وظيفه مطبخ نبود، اما وظيفه بوى خوش بود. [اين اسامى را مجمو 
] اما زينهار بدين نظر نبايد كرد كه اين بضاعت مزجات است. چه حق تعالى را درين 4] [ اند يا از بهر تفأل فرموده اخذ كرده

] گردانيدى. اما حكمت ازلى چنان 5حكمت است. اگر خواستى كه او را مال دنيايى باشد، كوهها جهت او زر و جواهر [
ا از مال دنيايى نصيب نباشد تا چون اكاسره و قياصره و جبابره جهان را او و ملت او خراب كردند و اقتضا كرد كه او ر 

هالك گردانيدند و لشكرهاى ايشان را بكشتند و واليات ايشان بستدند، هيچكس در آن زبان طعن دراز نتوانست كرد كه از 
 ] و يحكم ما يريد.6تأييد الهى بود. يفعل اهللا ما يشاء [شد كه ب شوكت پادشاهى بود بل كه همگنان را معلوم و محقق مى

ديگر آنكه قبايل و عشاير او را مخالف او كرد تا او بر همه مظفر آمد و هيچ كس را برو منتى نبود و همه را معلوم و 
 محقق شد كه كار خدائيست نه هوائى.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 فصل دوم از باب سيم در ذكر خلفاى راشدين و امراء مهتدين رضوان اهللا عليهم اجمعين.

سى سال بود. » الخالفة بعدى ثالثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا«مدت خالفتشان پنج تن، چنانكه پيغمبر (ص) فرمود كه 
 بعد از آن عالم پر آشوب گشت.

 خليفة رسول اهللا ابو بكر

عنه در جاهليت نامش عبد الكعبه بود. پيغمبر (ص) او را عبد اهللا نام كرد و عتيق لقب فرمود يعنى از ابو بكر رضي اهللا 
  آتش دوزخ آزاد شده و صديق لقب كرد جهت تصديق

__________________________________________________ 

  )] ايضا فقط، ب، ف-1[

  معناى پيراهن كهنه آمده)] نسخ: دريشه، در لغت ديده نشد اما دريسه ب-2[

  )] فقط در، ف-3[

 )] فقط در، ف.-4[

 )] ب: مرواريد-5[

 33)] قرآن، سورة ابراهيم -6[
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] و هو اصل قبيلة بنى تيم بن 1تيم [ معراج. نسبش ابو بكر بن ابى قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن
]  مره. ابو بكر رضي اهللا عنه از مره هشتم است و پيغمبر نيز همچنين. سه سال ازو مهتر بود: او [در سى و هفت سالگى

 ] مسلمان شد و بيست و شش سال در اسالم بزيست. چون رسول (ع) رحلت فرمود، اهل اسالم دو گروه شدند.2[

گردانيدند و مهاجر ابو بكر و عمرو ابو عبيده جراح رضوان اهللا عليهم ايشان  ] مى3ه را بر خود مهتر [انصار، سعد بن عباد
 را از آن دو هوائى منع كردند و از آن معنى باز داشتند.
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عمر خطاب رضي اهللا عنه سعى نمود تا خالفت بر ابو بكر رضي اهللا عنه قرار گرفت. اكثر مهاجر و انصار با او بيعت  
شد. امارت شام بپسر او معاويه دادند، او نيز بيعت كرد. ابو بكر رضي اهللا عنه بر موجب  ند. ابو سفيان راضى نمىكرد

فرموده رسول (ص)، اسامة بن زيد را بجنگ شام فرستاد و عمر خطاب را در فرمان او كرد. اسامة از قضاعه آغاز غارت و 
بمدينه باز آمد. چون خبر وفات رسول (ص) منتشر گشت، اعراب باديه تاراج كرد و تا مؤته شام برفت. روز چهلم مظفر 

مرتد شدند چنانكه اسالم در مكه و مدينه بيش نماند. ابو بكر رضي اهللا عنه بجنگ مرتدان رفت و ايشان را منهزم گردانيد، 
تخفيفى كن تا بادا رسانيم. ابو بكر حوالى مدينه دو روزه راه در اسالم آمدند. جمعى اعراب پيغام فرستادند كه از زكوة بر ما 

داديد، زانو بند شترى كم باشد، جنگ كنم و بستانم.  رضي اهللا عنه سوگند خورد كه اگر از آنچه در عهد رسول (ص) مى
 دوازده لشكر ترتيب كرد و به اطراف فرستاد.

ى غطفان بر طليحه گرد شده بودند. كرد. عوام بنى طى و بنى اسد و بن اول خالد وليد را بجنگ طليحه كه دعوى نبوت مى
جنگ اتفاق افتاد. خالد مظفر شد. طليحه بگريخت تا در زمان عمر بن خطاب مسلمان شد. خالد بيشتر مرتدان را 

 بكشت.

  كرد. جهت آنكه سخن را مسجع گفتى دوم در موصل زنى دعوى پيغمبرى مى

__________________________________________________ 

 ] نسخ: تميم و آن اشتباه است (رك. طبرى))-1[

  )] ق: در سال سن سى و هفت ساله بود كه-2[

 )] ر: امير-3[
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ذيل در دين او رفتند. او با اتباع ] گفتندى. مالك بن نويره بصلح با او متفق شد و اكثر بنى تميم و بنى ه1او را سجاعه [
خود، عزم يمامه كرد، پيش مسيلمه كذاب. هر دو بشهوت ميل هم كردند. مسيلمه با او مباشرت كرد و سه روز با هم 

] او از آن قوم برداشت. چون اعراب ديدند كه سجاعه زانيه است، از دين او 2بودند. نماز بامداد و خفتن به كاوين [
ر صديق، بارشاد عمر خطاب رضي اهللا عنه، خالد را بجنگ مالك بن نويره فرستاد. خالد قصد حرب او  برگشتند. ابو بك

كرد. مالك بترسيد مسلمانى اظهار كرد و زكوة فرستاد و پيش خالد آمد. در اثناء حكايت، در حق رسول (ص) گفت مرد 
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سان خالد او را بكشتند. خالد منكوحه او را در شما چنين گفت: خالد گفت چون او را مرد خود نميدانى، كافر باشى و ك
 نكاح آورد.

عمر خطاب، رضي اهللا عنه، جهت آنكه دوست مالك بود، بدين حركت از خالد برنجيد و شكايت او با ابو بكر رضي اهللا 
اولين  ] و اين3عنه بگفت. خالد آگاه شد. پيش ابو بكر رضي اهللا عنه رفت و پنهان از عمر، بالل را [رشوت داد] [

اى كه مرا  ] بود در اسالم. بالل خالد را پيش ابو بكر رضي اهللا عنه برد. خالد ابو بكر را گفت كه از رسول نشنيده4توسل [
]. خالد گفت پس بر 5سيف اهللا خواند؟ گفت بلى. گفت، [شمشير خدا بباطل نرود. ابو بكر رضي اهللا عنه تصديق كرد] [

هللا عنه او را استمالت داد و با سر لشكر فرستاد و ميان خالد و عمر خصومت قائم شد. من چه گناه باشد. ابو بكر رضي ا
سيم خالد بجنگ مسيلمه كذاب رفت. به يمامه، بر در باغ مسيلمه كه آن را حديقة الرحمن خواندندى و بعد ازو حديقة 

] 7دند و ازيشان قريب ده هزار [] مسلمان شهيد ش6الموت خواندند، حرب كردند. از اسالم قرب يك هزار و هشتصد [
] كشته گشت. درين 8مرتد كشته گشتند. مسيلمه بر دست وحشى قاتل حمزه هم بدان حربه كه حمزه را شهيد كرده بود [

  جنگ هجده

__________________________________________________ 

) و در يعقوبى هم سجاح بنت الحارث 495ص  2)] نام اين زن در طبرى سجاح بنت الحارث بن سويد آمده (ج -1[
  التميميه

  )] نسخ: كابين-2[

 )] ق: راضى كرد-3[

 ك: ترسل رشوه. شايد هم ترشى باشد -ب: ترسل -)] م، ق: ترسل-4[

 )] نسخ:-5[

  شمشير خدا بباطل رود؟ گفت نه

 م: هزار و ششصد -)] ف: هزار و هفتصد-6[

 )] ب، م: دو هزار-7[
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 بود)] نسخ: كشته -8[
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 ] مرتدان، مسلمانان را باز پس نشاندند و خالد مرديها نمود تا عاقبت ظفر يافت.1بار [

 چون خبر ظفر بابو بكر رضي اهللا عنه رسيد، خطبه بليغ فرمود و گفت:

ايها المسلمون و اهللا انكم المنصورون و الغالبون و ان قتل منكم انما لحق باخوانه الذين وعدهم و يستبشرون الذين لم 
 يلحقوا بهم من خلفهم اال خوف عليهم و ال هم يحزنون.

دارين  چهارم عالء حضرمى به بحرين رفت بشهر هجر. يك ماه روزى دو نوبت حرب بود. عاقبت مظفر شد. از آنجا بشهر
 رفت در ميان دريا. مرتدان كشتيها بسوختند.

 ] آب زيادت نبود.2] [ عالء حضرمى دعا كرد و در آب راند. سوار و پياده را تا زانو [اسب

 ] در اسالم آورد و هم برين صورت باز آمد و دريا يك روزه راه بود.3برفت و شهر دارين [

مرتدان فرستاده بود، تمامت مظفر شدند و اين احوال در سنه احدى و هشت لشكر ديگر كه ابو بكر رضي اهللا عنه بجنگ 
 عشر بود.

در اثنى عشر، خالد وليد را بفتح بالد عراق فرستاد، با لشكرى بسيار. خالد با قوم شهر حيره بجزيت صلح كرد و به ابله 
دست خالد كشته شد. قوم عجم رفت. ملك عجم، هرمزد را با سپاهى گران، آنجا نشانده بود. جنگ كردند. هرمزد بر 

 منهزم گشتند.

] نام جنگ كردند. 4مسلمانان غنيمت بسيار يافتند. از عجم، قارن با لشكرى بسيار بجنگ خالد آمد. بموضعى مذار [
قارن كشته شد و از عجم سى هزار مرد كشته آمد. پادشاه عجم لشكرى گران با پهلوانى نام او، هزار سوار، بجنگ خالد 

خالد با او جنگ كرد و او را بكردار مرغ بر باب زن بنيزه بر آورد و در آن حالت طعام خواست و گفت سيم روز فرستاد. 
] خالد 5] [ است كه اين پهلوان بما رسيده، نذر كرده بودم كه تا او را نكشم، افطار نكنم. هر دو لشكر از [مردى و قوت

 ].6[ متعجب بماندند. مسلمانان بر آن لشكر منصور گشتند

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  ] نامى را در مقدمه8] نامزد كرد. او جابان [7پادشاه عجم، بهمن جادو را [بلشكر كشى [

__________________________________________________ 

  )] نسخ: نوبت-1[

  )] ب: مرد و اسب-2[

 )] ق، ف، م: هجر-3[

 )] بلدة فى ميسان بين واسط و بصره و هى قصبة ميسان (ياقوت)-4[

 )] م:-5[

  ر، ف، ب: مردى و غيرت -غيرت

 پذيرد )] نسخه ك بدينجا پايان مى-6[

 )] ف:-7[

  با لشكر كشن

 ف. چاپار -ق: جانباز -)] طبرى و يعقوبى. م، ر: جابار-8[
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 كرد. ] بر كنار فرات ضيافت مى1جابان، لشكر خود را] [با لشكرى بجنگ خالد فرستاد. 

خالد با لشكرى بر سرشان رسيد. سفرهاى طعام بگذاشتند و آالت حرب برداشتند و روى بجنگ نهادند. قوت ايشان با 
د دولت اسالم و مردى خالد. بسنده نبود. از عجم چندان كشته شد كه آب فرات از خونشان رنگ بگردانيد. مسلمانان بع

از انهزام عجم بسر طعامهاى ايشان رسيدند. نان رقاق را كاغذ و حلواى قندى را زهر پنداشتند. خالد ايشان را دل داد تا 
 ] خوانند و آن را خراب گردانيد.3] رفت كه اكنون شقاثا [2بخوردند. خالد با لشكرى بواليت امغيشيا [

، از عهد خالد بگشتند و بجنگ آمدند. خالد با ايشان حرب كرد. مردم شهر حيره از جهت آنكه در امغيشيا امالك داشتند
مهتر شهر حيره كشته آمد و شهريان منهزم گشتند. خالد به خورنق شد و مثنى بن حارثه را بجنگ حصار حيره فرستاد. مثنى  
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بول كرد. عبد ] عبد المسيح مهتر ايشان بصلح بيرون آمد و پيش خالد رفت. خالد صلح ق4كار بر ايشان تنگ آورد [
المسيح پاره زهر هالهل داشت. خالد پرسيد چيست؟ گفت زهر است، آورده بودم تا اگر شفاعت قبول نكنى، قدرى بخورم 

 تا هالك شوم و بى حرمت با پيش قوم نروم. خالد آن زهر ازو بستد و بر آنجا خواند كه:

]، و 5] [ االرض و ال فى السماء [و هو السميع العليم ء فى بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الذى ال يضر مع اسمه شي
در كشيد. عرقى از جبين او بيرون آمد و هيچ گزندى نكرد. مردم متحير شدند. اما با قدرت خداى تعالى جاى تعجب 

 نيست:

ه جز از چشم باز از عجم سپاهى گران با پهلوانى شير زاد نام بجنگ مسلمانان آمدند. تمامت به آهن پوشيده بودند چنانك
]. خالد برفت 6هيچ پديد نبود. مسلمانان بر ايشان تير باران كردند. از عجم فراوان كور شدند. ناچار با او صلح كردند [

 و بر انبار

__________________________________________________ 

 )] ب، ندارد-1[

 ف: معيشار -مغيشا -)] تصحيح از طبرى. نسخ: ق: معيشا-2[

كتاب   65و صفحه  90ف: سفايا (رك. بلدان الخالفة الشرقية ص  -ق. شفانا -)] تصحيح قياسى. ر: سفانا-3[
etahpilaCnretsaE( 

 )] ق: كرد-4[

 )] ق، ف، ندارد-5[

 معروف شده.» ذات العيون«)] اين جنگ بهمين جهت بنام -6[
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مستولى شد و به عين التمر رفت و مسخر كرد و به دومة الجندل شد و بحرب بستد و درين مواضع قتل بسيار كرد. مردم 
 شد. انبار مخالفت نمودند. لشكر عجم بر ايشان گرد مى
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ار سوار مدد كرد. بيامد، بر  ] نام بگريخت. بروم رفت. قيصر او را بصد هز 1بجنگ ايشان رفت. مهتر قوم عجم، هالل [
كنار فرات با خالد جنگ كرد. يك نيمه ايشان بعضى كشته گشت و بعضى غرق شد. خالد بعد از ظفر و نصرت بمكه 

 رفت و حج بگزارد و با حيره آمد.

ه از عراق در سنه ثالث و عشر، ابو بكر رضي اهللا عنه، معاويه و عمرو عاص را بجنگ روم فرستاد و فرمود خالد وليد را ك
بشام رود و بر ايشان امير باشد. خالد مثنى حارثه را در عراق امارت داد و بشام رفت. سپاه مسلمانان سى و شش هزار 

بودند و روميان دويست هزار. جنگ در پيوستند. در ميان حرب، خبر وفات ابو بكر رضي اهللا عنه و خالفت عمر خطاب 
ح برسيد. پوشيده داشتند تا لشكر اسالم مظفر شدند و روميان، بعد از قتل بسيار ] خالد و امارت ابو عبيده جرا 2و عزل [

 منهزم گشتند. بعد از فتح، خبر آشكارا كردند. لشكر بفرمان عمر خطاب، در امر ابو عبيده جراح آمد.

. مثنى ايشان را دل داد در عراق، پادشاه عجم لشكر گران با فيالن بسيار بفرستاد. لشكر اسالم فيل نديده بودند. بترسيدند
] خرطوم فيالن را زخم رسانيدند. فيالن باز گشتند و عجم را در پاى گرفتند. عجم بهزيمت شدند. هر چه از 3تا [به تير] [

آن روى فرات بود، باز گذاشتند. مسلمانان در تصرف آوردند. مثنى بعد از ظفر، خبر بيمارى ابو بكر بشنيد، بمدينه رفت 
 و او را بديد.

] 4أ تولى علينا فظا غليظ القلب [«ابو بكر در آن رنجورى، عمر خطاب را، رضي اهللا عنه خليفه كرد. طلحه او را گفت: 
پس » بالّله خوفتنى اذا لقيته اقول وليت عليهم خير اهلك«ابو بكر رضي اهللا عنه جواب داد كه: » ما تقول لربك اذ لقيته؟

  صحابه

__________________________________________________ 

  )] ف، م: هالك-1[

  )] ق، ر، ف: عزلت-2[

  )] فقط در، ف-3[

 )153)] اشاره است بآيه و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك. (قرآن، سورة آل عمران -4[
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كنم؟  اى كه شما را معين كنم و اهللا كه از خويشان خود كسى را معين نمى ند و گفت راضى هستيد بخالفت خليفهرا بخوا
ايها الناس «صحابه گفتند بهر چه تو كنى ما راضييم. پس عمر را بخواند و خالفت بدو داد و نصيحتهاى نافع كرد و گفت: 

ى و رجائى فيه و ان جاز فما اردت اال الخير و ما يعلم الغير اال قد استخلفت عليكم من بعدى عمر. فان يعدل، فذاك ظن
]] رضى اهللا عنه، روز دوشنبه بيست و دوم جمادى 2ابو بكر [صديق []» 1اهللا و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون [

م شوهر را شست االخر سنه ثالث عشر هجرى متوفى شد. زنش اسماء بنت عميس او را غسل داد. اول زنى كه در اسال
اوست. عمر رضى اهللا عنه در مسجد رسول (ص) ميان منبر و محراب برو نماز كرد و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن ابو 

بكر رضى اهللا عنهم او را در پهلوى پيغمبر (ص) دفن كردند. مدت عمرش شصت و سه سال بود و مدت خالفتش دو سال 
شش هزار درم از بيت المال نفقه معين كرده بودند. او را در اين مدت سيزده  ] ماه و هفت روز. او را هر سال3و سه [

] درم 4بايست كردن، اما هشت هزار تصرف كرده بود و از آن جمله هفتصد [ هزار و ششصد و پنجاه درم تصرف مى
رضى اهللا عنه در زمان خالفت، ] و بوارثان نداد. ابو بكر 5موجود بود. عمر رضى اهللا عنه بفرمود تا با بيت المال [بردند] [

اى نهاد  برادران پدرى را از ميراث بيفكند و بجد داد و دو نوبت حج كرد و اوراق وحى هر كه نوشته بود بستد و در خريطه
و سر بمهر كرد و به حفصة حرم رسول اهللا سپرد و بروايتى گويند ابو بكر رضى اهللا عنه خود برين صورت جمع كرد و عثمان 

 ] ابو بكر را سه پسر بود.6 عنه [با بياض برد]. [رضى اهللا

] نيز ازو بود، و او بحال حيات پدر در گذشت. او 7اول عبد اهللا. مادرش از قبيله بنى عامر بود و اسماء ذات النطاقين [
 را نسل نيست.

__________________________________________________ 

 228)] قرآن، سورة الشعراء -1[

  )] فقط در، م-2[

  )] م: دو ماه-3[

 )] ر. هشتصد-4[

 ب: به بيت المال دادند -)] م: ضم كردند-5[

 )] ف، ر، ب:-6[
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 بياض كرد.

 )] مادر عبد اهللا بن زبير كه زنى شير دل بود-7[
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] بود از بنى فراس و عايشه نيز ازو بود و او در سنه ثالث و خمسين 1ن. مادرش ام رومان بنت حارث [دوم عبد الرحم
 هجرى بفجأة در گذشت.

 سيم محمد. مادرش اسماء بنت عميس را مرتضى على عليه السالم بخواست و محمد از شيعه او بود. بمصر كشته شد.

عفان و زيد بن ثابت كاتب او بودند و ابو عبيده جراح صاحب شرط و  عمر خطاب رضى اهللا عنه قاضى او بود و عثمان بن
] مولى ابو بكر حاجبش بود. و اول كسى كه در اسالم صاحب شرط و حاجب داشت، ابو بكر بود. خاتم 2سديف [

 ]] او بود و ازو بعمر خطاب رسيد.3رسول ص [خاتم [

  عمر الفاروق

بن نفيل بن عبد العزى بن قرط بن رياح بن عبد اهللا بن رزاح بن عدى و هو رضى اهللا عنه، نسبش ابو حفص عمر بن خطاب 
اصل قبيلة بنى عدى بن كعب. دهم است از كعب و پيغمبر نهم بود و بيست و يك سال ازو مهتر بود. مادرش حنتمة بنت 

مبر (ص) او را فاروق هشام خواهر ابو جهل بود. در بيست و دو سالگى مسلمان شد و سى و سه سال در اسالم بود. پيغ
لقب فرمود. جهت آنكه حق از باطل فرق كرد و دين اسالم پذيرفت و اسالم بدو قوت گرفت. بوصيت ابو بكر رضى اهللا 

] سنه ثالث عشر، بخالفت نشست. خطبه بليغ فرمود و گفت: اى مسلمانان 4عنه، در ثالث عشرين [جمادى االخر] [
 است كه شرق و غرب جهان، امت او را شود. قوله تعالى: خداى تعالى پيغمبر (ص) را وعده داده

يِن ُكلِِّه َو َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن   ]، خداى تعالى وعده خود خالف نكند.5[ 33: 9لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

فتند ] [گ6كيست از شما كه بجهاد عراق رغبت نمايد؟ همه خاموش شدند اال ابو عبيد بن مسعود ثقفى و طلحة ضبى [
 ]. عمر خطاب امارت آن جنگ ايشان را7] [ ما رغبت داريم

__________________________________________________ 

  ) و اين درست است، زيرا در حقيقت حارث جد اعالى اوست نه پدرش616ص  2)] طبرى: بنت عامر (ج -1[
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 )] ب: شربق. يعقوبى: سديد-2[

 )] ف، ر، ق:-3[

  مهر خاتم

  )] ب: رجب-4[

 33)] قرآن، سورة التوبه -5[

  )] در طبرى ابو عبيد بن مسعود و سعد بن عبيد يا سليط بن قيس آمده-6[

 )] فقط در، ب.-7[
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اين مرتبت نبوده. عمر رضي اهللا عنه گفت خداى تعالى بدان سبب  داد. صحابه گفتند كسى را بر ما امير ميكنى كه او را
شما را معزز گردانيد كه در كار دين و نصرت رسول (ص) بر اكابر و صناديد قريش و عرب مسابقت نموديد. ايشان نيز 

يده جراح را بشام ] و طلحه ضبى بعراق فرستاد و ابو عب1درين كار سبقت گرفتند و مثنى بن حارثه را با ابو عبيد ثقفى [
] هجرى در  2امارت داد و خالد وليد را مأمور امر او گردانيد. ابو قحافه پدر ابو بكر رضي اهللا عنه در سنه اربع عشر [

گذشت، نود و هفت سال عمر داشت. ابو عبيده جراح با دمشقيان و حمصيان بنيمه مال صلح كرد. خالد وليد را بجنگ 
را مسخر كرد و معاوية بن ابو سفيان را به قيساريه فرستاد. او نيز [از جنگ كردن آن را] قنسرين فرستاد و او بحرب آن 

 ] بستد و عمرو عاص را به اجنادين فرستاد. او نيز بعد از حرب بر آن مظفر شد.3[

نام او از آنجا آهنگ بيت المقدس كرد. حاكم آنجا ارطبون بدو پيغام فرستاد كه اين شهر بر دست كسى مسخر گردد كه 
 سه حرف باشد و نام تو با حرف اضافه چهار است.

عمرو عاص بعمر خطاب پيغام فرستاد. عمر عزيمت بيت المقدس كرد. چون ارطبون بشنيد، بمصر رفت. قوم بيت المقدس 
صر بصلح پيش عمر رضي اهللا عنه آمدند. عمر با ايشان صلح كرد و جزيه بر ايشان مقرر گردانيد و عمرو عاص را بجنگ م
فرستاد. ارطبون ازو بگريخت و بروم رفت. بعد از مدتى قيصر روم، صد هزار سوار به حمص فرستاد، بجنگ ابو عبيده 

 جراح. خالد وليد بمدد او رفت. با روميان جنگ كردند. سيم روز مظفر شدند و روميان منهزم گشتند.
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] در سنه 4كرد]. [ [سخاوت كه در بيت المال مى در سنه سبع عشر، عمر خطاب، خالد وليد را از شام باز خواند بسبب
] و عمر خطاب امارت شام به معاوية بن ابو سفيان داد 5ثمان عشر ابو عبيده جراح در حمص، برنج طاعون در گذشت [

  و خود نيز عزم شام كرد و بسبب رنج طاعون كه در آن واليت بود، بمشورت صحابه از راه بازگشت. معاويه

__________________________________________________ 

 )] اين ابو عبيد پدر مختار معروف است.-1[

 )] ق: ثالث عشر-2[

  )] ف، ر، ب: بحرب-3[

  م، ف: سخاوت -)] ق، ر: سخاوتش-4[

 -161)] اين طاعون كه بسيارى از مسلمين را تلف كرد، در تاريخ بنام طاعون عمواس ضبط است (ر، ك، طبرى ص -5[
164( 
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عمرو عاص را بحكومت مصر فرستاد. اهل اسكندريه بجزيه صلح كردند و ملك قبطيان بجنگ عمرو عاص آمد. عمرو 
 عاص برو مظفر شد.

فى بحيره آمدند و لشكر اسالم با ايشان ضم شد. از عجم رستم فرخ زاد، جابان در عراق، مثنى بن حارثه و ابو عبيد ثق
] را بجنگ ايشان فرستاد. او بر دست مسلمانان اسير شد. لشكر عجم منهزم باز گشتند. باز نرسى و بعد ازو جالينوس 1[

ديهها جزيه قبول كردند. از بجنگ مسلمانان آمدند و شكسته شدند. واليت سواد كوفه در تصرف مسلمانان آمد و مردم 
عجم لشكر بسيار با بهمن جادو بجنگ مسلمانان آمدند. ابو عبيد ثقفى در پاى فيل كشته شد. بعد ازو هفت تن بنوبت 

] بجنگ آمد. بعد از حرب بسيار مسلمانان هزيمت شدند و 2گشتند تا مثنى بن حارثه خود [ شدند و شهيد مى امير مى
رفت. ايشان پنج روزه راه پس نشستند. به بهمن  گشتند. بهمن جادو در عقب مسلمانان مىبسيارى در آب فرات غرقه  

كنند و ملك متزلزل است. با درگاه رفت. بعد از فراغت از آن كار، او را  جادو خبر آمد كه قوم عجم بر پادشاه خروج مى
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ادند. جابان با مثنى بن حارثه حرب كرد و كشته ] را در مقدمه بفرست3با فيروزان بجنگ مسلمانان فرستادند. ايشان جابان [
 آمد، از عجم مهران بن ماذان را بجنگ مسلمانان فرستادند. جنگ كردند.

اول شكست بر مسلمانان افتاد. غالمى ترسا از لشكر اسالم، مهران را بكشت. لشكر عجم منهزم گشتند. مسلمانان جسر 
وى باز پس كردند جنگى سخت اتفاق افتاد. از مسلمانان قرب دو هزار بريدند تا هزيمتيان نتوانند گريخت. قوم عجم ر 

شهيد شدند، اما عاقبت اهل اسالم مظفر گشتند. مثنى بن حارثه خبر يافت كه عجميان ببغداد كه در آن وقت ديهى بود، 
 اند. بر ايشان تاختن كرد و خواسته بى قياس بغنيمت ببرد و با ملك سواد آمد. بازار كرده

__________________________________________________ 

 ر: جابار -ف: حارث -ب: خابان -)] طبرى. ق: جان باز-1[

 )] م:-2[

 بخود

ب: خابان. اين همان شخصى است كه قبال اسير مطر بن فضة التيمى شده بود و مطر او  -ر: جابار -)] ف: چاپار-3[
و عبيد آوردند كه سردار دشمن است و بايد كشته شود، ولى ابو عبيد بدين را امان داده، بود سپاهيان عرب او را پيش اب

 )635ص  2جهت كه او در امان فرد مسلمانى است، او را رها كرد. (طبرى ج 
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او رستم فرخ زاد را بجنگ مسلمانان فرستاد. چون مردم سواد را دل با قوم در عجم يزدگرد شهريار را پادشاهى دادند و 
عجم بود، از مسلمانان هر كه در خانه نزول كرده بود، ميزبان او را بكشت. مثنى حارثه باز پس نشست. عمر خطاب رضي 

شت. سعد وقاص پيغام نزد اهللا عنه، سعد وقاص را، رضي اهللا عنه بجنگ عجم فرستاد. بوقت وصول او مثنى حارثه در گذ
 يزدگرد فرستاد كه يا مسلمان شود يا جزيه قبول كند يا جنگ بيارايد.

 ايد چيست؟ گفت برد. گفت ملك ما برديد. يزدگرد از رسوالن پرسيد اينكه پوشيده

را خوار گردانيد  ] يعنى نعلين گفت ناله در ملك ما افكنديد. رسوالن1باز پرسيد اين كه در پا داريد چيست؟ گفتند نالين [
و خاك بر سر كرده از شهر بيرون كرد. مسلمانان آن را بفال نيكو داشتند و گفتند خاك عجم بعرب آورديم. رستم فرخ زاد 

طلبيد ميسر نشد.  دانست كه دولت عجم سپرى شده است و اختر عرب بقوت هر چه تمامتر. صلح مى ] مى2منجم بود [
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كردند. سعد وقاص رنجور بود. قعقاع بن عمرو را امير كرد. سه شبانروز جنك بود. ناچار بجنگ رفت. در قادسيه جنگ  
 ها كرد. عمرو معدى كرب آنجا مردى

]، رستم بر كنار فرات، بر تخت نشسته بود و چتر بر سر زده. باد چترش در آب انداخت، رستم از بيم گرما 3روز سيم [
 د.بر سايه شتران خزانه با ستاد. لشكرش هزيمت شدن

] رستم آمد. از 4كردند. مردى هالل نام بار شترى كه رستم بر سايه آن بود ببريد. بار بر پشت [ مسلمانان خزينه غارت مى
درد خود را در آب انداخت. هالل بجست و پايش بگرفت و بيرون كشيد و سرش ببريد. مسلمانان مظفر شدند. اموال بى 

  قياس غنيمت

__________________________________________________ 

  ر، ف، م: ناله -). ب: نال17ص  3)] طبرى: نعال (ج -1[

) نيز 122ص  2)] اين نكته كه رستم فرخ زاد از گشت اختران بزوال دولت ساسانيان پى برده بود، در يعقوبى (ج -2[
خيه. اما بعد فانى رأيت المشترى فى آمده: و كان منجما و كتب الى اخيه: بسم اهللا ولى الرحمة من االصبهبد رستم الى ا

 در شاهنامه هم بدان اشاره رفته است:» هبوط و الزهره فى علو و هو آخر العهد منك و السالم عليك الدهر دائم

 بدانست رستم شمار سپهر            ستاره شمر بود با داد و مهر         

  كزين پس شكست آيد از تازيان            ستاره نگردد مگر بر زيان             

 )123ص  2)] م، ر، ب: شش: ظاهرا همان سه صحيح است (ر ك يعقوبى ج -3[

  )] ف: نشست-4[

 178:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 نه خمس عشر هجرى بود و هم درين سال، عمر خطاب رضي اهللا عنه شهر بصره بنا كرد.كردند و آن حرب در س

] بحدود عاقول گريخت. سعد وقاص. 1در صفر سنه ست عشر، سعد وقاص بجنگ يزدگرد رفت. يزدگرد به بند مروحه [
ستهاى آنجا و خزاين با او جنگ كرد. يزدگرد بر آهنگ خراسان از عراق عرب روان شد. سعد وقاص بميدان آمد و خوا
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تر بود، جدا كرد و با خمس ديگر خواسته، پيش عمر رضي اهللا عنه فرستاد. عمر  اكاسره برداشت، آالتى ديگر كه نفيس
 قبول نكرد و با پيش سعد فرستاد تا بر لشكر قسمت كرد.

ند و از عجم خلقى شصت هزار مرد بودند، هر يك را دو هزار دينار رسيد. درين جنگ، شش هزار مسلمان شهيد شد
 شمار كشته گشت. فيل سفيد كسرى درين جنگ كشته گشت. بى

 عمر خطاب رضي اهللا عنه در سنه سبع عشر. تاريخ هجرى كه اكنون در ميان مردم متداولست وضع كرد.

بود. ] از عجم، مهران با لشكرى بسيار نشسته 2سعد وقاص، برادر خود هاشم را بر عقب يزدگرد بفرستاد. در حلوان [
 جنگ كردند. مسلمانان مظفر شدند.

] نام آنجا حرب كردند لشكر اسالم مظفر شد و 3هاشم سپاه با عقبه حلوان برد. از عجم لشكرى با پهلوانى حبش [
تمامت عراق عرب در تصرف مسلمانان آمد. عجميان از عقبه حلوان بگذشتند. خبر بسعد وقاص آمد كه جمعى جهودان 

اند و بر قلعه تكريت مستولى شده. سعد وقاص لشكر بجنگ ايشان فرستاد. در چهل روز،  شدهعرب با روميان متفق 
بيست و چهار نوبت جنگ كردند. عاقبت جهودان عرب، مسلمان شدند و بشب مسلمانان را در حصار راه دادند تا 

 روميان را بكشتند. از تكريت تا موصل مسخر

__________________________________________________ 

موضع بالسواد كانت فيه وقائع المسلمين و الفرس و هى وقعة قس الناطف و يقال لها المروحة ايضا الن قس )] «-1[
 )32ص  8(ياقوت ج » الناطف على شاطئى الفرات الشرقى و المروحة على شاطئى الغربى

 )] ق: جلو ال-2[

قبل القعقاع حتى اذا كان «ا نامى نزديك بدان ديده ميشود: )] چنين اسمى در تاريخ طبرى نيست ولى درين جنگه-3[
 )140ص  3(طبرى جلد » بقصر شيرين على فرسخ من حلوان، خرج اليه خسرو شنوم
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 هور است، لشكر فرستاد.گشت. سعد وقاص بواليت جزيره و رها كه به ديار بكر مش
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بيشتر بجزيه صلح كردند، مگر قوم بنى تغلب كه بروم بگريختند. عمر خطاب رضي اهللا عنه، پيش قيصر فرستاد كه اگر 
اند در معرض سخط باشند. قيصر ايشان را پيش عمر خطاب رضي اهللا  ايشان را اينجا نفرستى، همه روميان كه درين ملك

عنه موجب گريختن پرسيد. گفتند از جزيه ننگ داشتيم بر ما زكوة معين كن. عمر رضي اهللا عنه عنه فرستاد. عمر رضي اهللا 
] عمر رضي اهللا عنه او را از آن منع  1همچنين كرد. سعد وقاص در كوفه عمارتى عالى ساخت. آن را سراى سلطان گفتند [

ا باز خواند. سعد وقاص، عبد اهللا غطفان را بر  كرد. در سنه احدى و عشرين ازو گله، پيش عمر رضي اهللا عنه آمد. او ر 
 كوفه امير كرد و بمدينه رفت. چون در رى، يزدگرد بشنيد كه سعد وقاص باز گشت، لشكر جمع كرد.

صد و پنجاه هزار سوار گرد آمدند. ايشان را به نهاوند پيش فيروزان فرستاد و او را جنگ مسلمانان فرمود. مسلمانان از  
يدند. به عمر رضي اهللا عنه پيغام فرستادند و مدد خواستند. او درين كار با صحابه مشورت كرد. طلحه  كثرت ايشان بترس

گفت امير المؤمنين را بنفس خود حركت بايد فرمود تا جواب دشمن گفته شود. عمر رضي اهللا عنه از زبير عوام رضي اهللا 
آيد. جهت  م پرسيد گفت آنچه ايشان گفتند مرا پسند نمىعنه مشورت طلبيد، همين جواب داد. از مرتضى على عليه السال

] مسلمانانى، اگر بر اميران شكست افتد، تو تدارك توانى كردن و مدد فرستادن اما اگر شكست بر تو 2آنكه تو بسر [
 پذير نباشد. عمر رضي اهللا عنه اين رأى پسنديد و ازو تدبير پرسيد. افتد، تدارك

بصره بمدد ايشان فرست. عمر رضي اهللا عنه، نعمان بن مقرن را با اكابر عرب و آن سپاه،  گفت دو ثلث از لشكر كوفه و
نامزد آن جنگ كرد و گفت اگر نعمان كشته شود، حذيفة بن اليمان امير باشد و اگر او نيز كشته شود، جرير بن عبد اهللا 

 امير باشد.

ت. مسلمانان از آن آگاه شدند. دو ماه توقف كردند تا فيروزان بر صحراى نهاوند، بر راه مسلمانان خسك آهنين ريخ
كردند. مسلمانان دو منزل باز پس نشستند. عجم تصور كردند كه مسلمانان بگريختند،  عجم پيش دستى نمايد. چون نمى

 در عقب بيامدند

__________________________________________________ 

 )] م: خواندند-1[

 رر: سرو  -)] م: سر-2[
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نعمان بن مقرن رو باز پس كرد و جنگ در پيوست. مسلمانان مظفر شدند. نعمان شهيد گشت و حذيفة امير شد. فيروزان 
هنين اكثر اسبان مبتال شدند و نهاوند و دينور مسلمانان را مسخر شد. را در گريز بكشت. سپاه عجميان را در آن خسك آ

عمر رضي اهللا عنه ابو موسى اشعرى را باستخالص خوزستان فرستاد. هرمزان ملك شوشتر با مسلمانان هشتاد مصاف بكرد. 
بن مالك و ابو سعيد عاقبت اسير شد. او را پيش عمر رضي اهللا عنه آوردند. حكم بقتل او فرمود. زبير عوام و انس 
يارست خوردن. عمر رضي  خدرى، در خدمت عمر رضي اهللا عنه بودند. هرمزان آب خواست، بدادند. هرمزان از ترس نمى

هرمزان آب بريخت. عمر بقتل او اشارت كرد. هرمزان گفت بعد از امان، قتل ». ال بأس لك حتى تشربه«اهللا عنه گفت 
گويد.  ؟ گفت آنچه گفتى امان بود. عمر رضي اهللا عنه از صحابه پرسيد گفتند راست مىنشايد كرد. عمر گفت امان كى دادم

عمر دست ازو بداشت تا قاتل مقتول شد و هرمزان در قصد او با ابو لؤلؤة متفق گشت. عمر رضي اهللا عنه تمامت عراق 
ى نخل، ده درم مقرر كرد و هر چهل عرب وقف كرد و عمار بن ياسر را والى آنجا گردانيد و خراج مقرر كرد. بهر جريب

] 1نخل، جريبى گرفت و بهر جريبى زرع همچنين و اهل ذمت را بسه مرتبه فرو نهاد: بر درويش دوازده درم و بر متوسط [
بيست و چهار درم و بر توانگر چهل و هشت درم جزيه مقرر كرد. عمر رضي اهللا عنه، پسر خود عبيد اهللا را با اكابر عرب 

م فرستاد. در همدان با نبيره بهرام چوبين جنگ سخت كردند و همدان مستخلص شد. از همدان، بواليت رى بعراق عج
  ] با سياوش نامى از امراء عجم جنگ كردند و رى نيز مستخلص شد. مردم2شدند. در ناحيت قها [

__________________________________________________ 

(رض) على كل جريب من السواد عامرا كان او غامرا يبلغه الماء درهما و قفيزا و على وضع عمر «)] م، ف: وسط. -1[
جريب الرطبة خمسة دراهم و خمسة اقفز و على جريب الكرم عشرة دراهم و عشرة اقفزة و لم يذكر النخل و على رؤوس 

الف علج الخذ الجزية و  درهما و حتم عثمان بن حنيف على رقاب خمس مائة الف و خمسين 12و  24و  48الرجال 
الفرات ... و كان ذراعه و ذراع ابن حنيف ذراع  -بلغ الخراج فى واليته مائة الف الف درهم و مسح حذيفة ابن اليمان سقى

 اليد و قبضة و ابهاما ممدوده (ياقوت در ماده سواد)

 ر: قهبا. -ف: مهانه (قهپايه؟) -ب: قهستان -)] ق: فها-2[

 )231ص  3طبرى: قها. (ج 
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دماوند بجزيه صلح كردند. عبيد اهللا بن عمر، نعيم بن نعمان بن مقرن را بر عقب يزدگرد بفرستاد بجانب جرجان و خود عازم 
ان مردم كوچ و بلوچ بمدد خواندند. عبيد اهللا با ايشان اصفهان شد. اصفهانيان بجزيه صلح كردند. به كرمان رفت. كرماني

]] شهر گواشير كه دار الملك كرمان است، مسخر گردانيد، بسيستان رفت. حاكم آنجا حصارى 1حرب كرد و [بجزيه [
شد. عبيد اهللا واليت حدود سيستان مسخر كرد چون حاكم سيستان ديد كه شهر چون خيمه بى طناب شد، صلح كرد. 

 هللا عزم مكران كرد.عبيد ا

ملك مكران از حاكم سند مدد خواست. هر دو متفق شدند. عبيد اهللا بريشان شبيخون زد و ظفر يافت. از عمر خطاب 
 رضي اهللا عنه اجازت خواست تا از آب سند بگذرد.

 عمر اجازت نداد و آن احوال در سنه اثنى و عشرين بود.

ا با امرا و سپاه فراوان، به جانب آذربيجان فرستاد. آنجا با سپاه عجم مهترشان، ] عبد اهللا ر 2عمر رضي اهللا عنه، بكير بن [
 ]. آذربيجان مسخر شد.3شدند [ داشتند تا ديگران رام مى اسفنديار جنگ كردند. اسفنديار اسير شد. او را مقيد مى

االنصارى را امارت لشكر داد و بجانب ] را امارت واليت و ابو دجانه سماك بن خرشة 4بكير بن عبد اهللا، عتبة بن فرقد [
 ارّان شد و فول خدا آفريد بر آب ارس بساخت و آن احوال در سنه خمس و عشرين بود.

] در بند خزران برفت و تمامت بالد و مواضع اران و موغان و گشتاسفى و شروان، بعضى بجنگ 5بكير بن عبد اهللا، تا [
د صلح كرد، بشرط آنكه بمال خود شر كفار دشت خزر از مسلمانان باز و بعضى بصلح مسخر گردانيد و با مردم دربن

] كرد. عبد الرحمن در دشت خزر رفت و تا دويست 6دارند و سراقة و عبد الرحمن را آنجا بنشاند و خود عزم گرجستان [
يه صلح كرد و بعضى را ]، بجز 6فرسنگ برفت و مردم بسيار را در دين اسالم آورد و بكير بن عبد اهللا با مردم گرجستان [

 در اسالم آورد. عمر خطاب رضي اهللا عنه،

__________________________________________________ 

  )] اين كلمه در، م، ف نيست-1[

 )222ص  3)] متن نسخ بكر، تصحيح از طبرى (ج -2[

 )] ف: شدند-3[

 م: عصمة بن فرقد -)234و  222ص  3)] طبرى (ج -4[
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  )] م، ق: گرجيستان-6[

 182:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] براه 1احنف بن قيس را با سپاهى فراوان بطلب يزدگرد شهريار فرستاد. احنف از عقبه حلوان باصفهان رفت و از آنجا [
ا بستد و به مرو و نشابور و بلخ و ديگر بالد خراسان، لشكرها طبس گيلكى بيرون آمد و به هرى رفت، بحرب آن ر 

 ]، دو ماه حرب بود.2فرستاد و بعضى بحرب و بعضى بصلح مسخر كرد. ميان او و يزدگرد شهريار در مرو رود [

از  يزدگرد ازو بگريخت و پناه با ماهوى سورى برد كه امير لشكر او بود و بحكم او كشته شد، چنانكه ذكر رفت. بعد
 ] گشت و آن احوال در سنه اثنى و عشرين بود.3انهزام يزدگرد، اكثر خراسان، مسلمانان را مسخر [

عمر خطاب رضي اهللا عنه عثمان بن ابى العاص و ساريه را با امراء عرب و سپاه مسلمانان باستخالص فارس فرستاد. در 
زد.  ، سالح تمام آهن پوشيده بودند، چنانكه فروغ مىآنجا حاكمى، شهرك نام، بود. با مسلمانان جنك كرد. لشكر فارس

اهل اسالم از ترتيب ايشان انديشناك شدند. حق تعالى نصرت داد. شهرك و پسرش در آن جنگ كشته شدند. در واليت 
فسا و دارابگرد دو ماه حرب بود. عاقبت مسلمانان مظفر شدند و فارس در تصرف اهل اسالم آمد. درين جنگ 

ر دامن كوهى در دست كفار زبون خواستند شد. عمر خطاب رضي اهللا عنه در مدينه، در حالت خطبه كردن، مسلمانان، د
، ساريه بقدرت خداى تعالى آواز عمر بشنيد. با مسلمانان پناه با كوه داد »يا سارية الجبل الجبل«واقف آن حال شد. گفت 

هاوند بوده است و در كوه نهاوند غاريست، اين آواز از آن ] و از كفار خالص يافت. بعضى گويند اين معنى در كوه ن4[
 ام. دارند و من آن را زيارت كرده ] مى6] تبرك معطر [5غار بگوش ساريه رسيد. اكنون آن غار جهت [

ابى بن كعب را با عمر رضي اهللا عنه دعوايى بود. عمر بحكم قضا پيش زيد بن ثابت رفت و بجواب دعوى او قيام نمود و 
 ب خالفت ملتفت نشد. قوم بنى تغلب در اداى زكوةبمنص

__________________________________________________ 

 )] ق: ازو-1[

 )] نسخ: مرو الرود-2[

 )] نسخ: صافى شد-3[
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  )] ق: پاسم-5[

  )] ر: معظم-6[
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 ] بستد تا ديگران را اعتبار باشد.1نمودند. تغليظ را زكوة ازيشان مضاعف [ امتناع مى

جهودان خيبر كه پيغمبر (ص) ايشان را ببرزيگرى در خيبر گذاشته بود و بخط امير المؤمنين على عليه السالم، شرط نامه 
، بجرمى كه از ايشان مشاهده كرده بود، از خيبر اخراج كرد. ايشان مرتضى على عليه السالم را بشفاعت بردند، نوشته بود

 مقبول نيفتاد. بدين سبب جهودان را با مرتضى على عليه السالم بهتر باشد كه با عمر.

]، 2و راستى آنكه بسعى عمر [ نماز تراويح بجماعت گزاردن او نهاد و در تقويت دين اسالم غايت مساعى مبذول داشت
اعالم اسالم تا اقصى مشرق و مغرب برسيد و اكثر ربع مسكون بنور مسلمانى منور گشت و اقطار آفاق از شر شرك و كفر 

 و بدعت پاك شد و آوازه عمرى در جهان شايع گشت.

]. عمر چون در 3] [ انده استام، عمرت سه روز [م كعب االحبار عمر را رضي اهللا عنه گفت چنانكه در تورات خوانده
] 5] ابو لؤلؤة فيروز يهودى [4در همان روز [». رضينا بقضاء اهللا و قدره«ديد، تصور فجأة كرد و گفت  خود رنجى نمى

ام خراج زيادت از من  غالم مغيرة بن شعبه و بقولى غالم خالد وليد، بشكايت صاحبش پيش او آمد و گفت خواجه
دانى؟ چند پيشه بر شمرد. عمر گفت  ستاند؟ گفت هر روز چهار درم. پرسيد چه پيشه مى ىخواهد. عمر گفت چند م مى

بايد جهت من يكى بسازى گفت  توانى ساخت. مى ] بادى مى6ام كه آسياى [ ها بسيار نيست. پس گفت شنيده بدين پيشه
 وعده كشتن ميدهد. ] بسازم كه در شرق و غرب از آن باز گويند. عمر با اصحاب گفت مرا7جهت تو يكى [

گفتند چون چنين است بدفع او قيام فرماى. گفت پيش از قتل قصاص نباشد. ابو لؤلؤة فرصت نگاه داشت و در اواخر 
 ]8ذى الحجة سنه ثالث و عشرين بوقت صبح [باتفاق [
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  )] م، ف، ر: زيادت-1[

  )] ق: عمرى-2[

  )] نسخ: بيش نمانده است-3[

  )] نسخ: ميان-4[

) وى ايرانى حساسى بود از اهل نهاوند كه بسائقه 263ص  3(ج » كان نصرانيا«)] درست نيست و طبرى نوشته -5[
حس مليت، از عمر انتقام كشيده، چه بفحواى طبرى، وى از مشاهده وضع اسراى نهاوند بسيار متاثر شده و گريسته و  

 )221ص  3(طبرى ج » كل عمر كبدىا «گفته است 

 م: آسيا از باد -ب: آسيا -)] ق: آسياب باد-6[

  )] ف: آسيائى-7[

  )] فقط در، م-8[
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لؤلؤة يازده كس ديگر را زخم زد نه از آن ]. عمر رضي اهللا عنه بدان در گذشت. ابو 1] او را شش زخم زد [ هرمزان
 بمردند. دو مرد از بنى اسد يكى سپرى بر ابو لؤلؤة زد، بيفتاد. ديگرى بكارد گلويش ببريد و بكشت.

عمر رضي اهللا عنه، عبد الرحمن عوف را گفت تا مردم را امامت كرد. پس صحابه را جمع كرد و گفت قتل من شما 
كه ما را از اين خبر نيست. گفت الحمد لّله كه من غير اين امت نيستم و بدست جهودى و  فرموديد؟ همه سوگند خوردند  

گبرى هالك شدم و نظر بر ابو لؤلؤة و هرمزان داشت. چون او را جراحت رسيد سخن كعب االحبار با يادش آمد و گفت و 
كه بعد از وفاتش نيز اجازت خواهند و   ] و از عايشه رضي اهللا عنها اجازت خواست و وصيت كرد2كان امر اهللا مقدورا [

خواهم كه  او را در پهلوى ابو بكر رضي اهللا عنهما، پيش پيغمبر (ص) دفن كردند و كار خالفت بر شورى افكند و گفت نمى
بزندگى و مردگى عهده خالفت بر من باشد و اين شش كس را: عثمان عفان و مرتضى على (ع) و طلحه و زبير و سعد 

كنم.  بينم كه بدان سبب تفويض نمى اند: اال در هر يكى سببى مى الرحمن عوف معين كرد كه شايسته خالفتوقاص و عبد 
 عثمان خويشاوند دوست است.
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] بگردنش فرو كنند و مرتضى على (ع) مزاح دوست است و خالفت را جد بايد و طلحه متلف است خالفت را 3بار [
الفت را رفق و مدارا بايد. سعد وقاص [شكار دوست است و متعقد تير و  محافظت مال بايد، زبير عوام تند خوست: خ

] و عبد الرحمن عوف خويشتن داراست و در خالفت از حرب و زخم ناگزير باشد. اما اگر ابو عبيده جراح يا 4] [ كمان
گفت تا سه روز اين   سالم زنده بودندى بديشان دادمى و ابو طلحه زيد بن سهل انصارى را با پنجاه سرهنگ معين كرد و

  جماعت را مهلت است. اگر روز چهارم يكى را بخالفت معين نكرده

__________________________________________________ 

 3اند. طبق يكى از اقوال (طبرى ج  )] كليه مورخين مرك عمر را، سه روز يا چهار روز مانده به آخر ذى الحجه نوشته-1[
چهار روز به آخر ذى الحجه مرد و روز اول محرم بخاك سپرده شد. بدين جهت اين عقيده كه  ) وى چهارشنبه265ص 

 رسد ربيع االول كشته شده، از مستحدثات عهد صفوى بنظر مى 9عمر در 

 37)] قرآن سورة االحزاب -2[

  )] نسخ: پاى-3[

 ب: مكر و كيد دارد، خالفت را نشايد -)] ق، ف سفيد است-4[
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 ]، صهيب، مسلمانان را امامت كند.1باشند، همه را سياست كن و تا خليفه معين گشتن [

در مدت خالفت،  مدت خالفت عمر رضي اهللا عنه ده سال بود و شش ماه و هفت روز و مدت عمرش پنجاه و پنج سال.
] عبد اهللا و حفصه حرم رسول (ص) هم از مادر او بود. او با پدر هم بكودكى 2ده حج گزارد. او را شش پسر بود: اول [

مسلمان شد و تا زمان عبد الملك مروان در حيات بود. بمكه در گذشت. هشتاد و چهار سال عمر داشت. دوم زيد از ام  
(ص) و اين زيد را در كوفه بغلطى بكشتند و مادرش همان لحظه در گذشت چنانكه وارث كلثوم بنت فاطمه بنت رسول اهللا 

و مورث معلوم نگشت. سوم عبيد اهللا بعهد پدر فتوح بسيار كرد. در حرب صفين بر طرف معاويه همانجا كشته شد. چهارم 
 عاصم فاضل و خير بود.
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ر بودند، اما نسلش نماند. ششم ابو شحمه عبد الرحمن، پدرش در سنه سبعين متوفى شد. پنجم مجير و او را فرزندان بسيا
]. اول كسى كه او را 3او را در حد خمر خوردن بكشت. حد تمام نشده بود، كه بمرد. بعد از موت نيمه حد ديگر بزد [

در اول خليفة خليفة امير المؤمنين خواندند عمر بود. جهت آنكه ابو بكر را رضي اهللا عنه خليفه رسول اهللا خواندند و او را 
گفتند. مغيرة بن شعبه گفت اين خطاب بمرور ايام دراز شود ما مؤمنانيم و او امير ما و اوليتر كه ما او را امير  رسول اهللا مى

 المؤمنين بخوانيم.

ارث  مرتضى على و عبد الرحمن و زيد بن ثابت و زيد بن ارقم كاتبان او بودند و زيد بن احنف در مدينه و شريح بن ح
] در مصر قاضى او بودند. رافع مولى عمر حاجبش 5] و كعب بن يسار [4كندى در كوفه و قيس بن ابى العاص تيمى [

بود و اول كسى كه دره داشت او بود. گويند چون عمر خطاب را بخاك سپردند، از هوا آوازى شنيدند كه اين ابيات 
 بخواند:

__________________________________________________ 

 )] نسخ: معين كنند-1[

 )] اعداد ترتيبى در نسخه ق نيست.-2[

 )] تعداد اوالد او در يعقوبى چنين آمده: عبد اهللا، عبيد اهللا، عبد الرحمن، عاصم، زيد، ابا عبيد اهللا در طبرى:-3[

. در تجارب السلف: عبد اهللا، عبد اهللا، عبد الرحمن االكبر، حفصه، عبيد اهللا، زيد و رقيه، عاصم، عبد الرحمن االصغر
  عبيد اهللا، عاصم، زيد، عبد الرحمن، ابو شحمه

)] چنين اسمى در طبرى و يعقوبى نيست. در طبرى، عثمان بن ابى العاص و در يعقوبى حارث و نسبتش در هر دو -4[
  ثقفى آمده و گويا صحيح عمرو بن العاص السهمى است

 )304ص  3)] طبرى: كعب بن سور (ج -5[
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 ليبك على االسالم ما كان باكيا            فقد او شكوا هلكى و ما قدم العهد         

 و ادبرت الدنيا و ادبر خيرها            و قد ملها من كان يؤمن بالوحد            
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  ن عثمانامير المؤمني

ذى النورين رضي اهللا عنه ابن عفان بن ابى العاص بن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف، ششم است از عبد مناف و رسول 
] 2]. مادر او اروى دختر بيضا عمه رسول بود. [در سى و سه سالگى [1(ص) پنجم بود [و هفت سال ازو مهتر] [

]. چون عمر خطاب، كار خالفت بشورى افكند، عبد الرحمن خود 3[مسلمان شد. و چهل و هشت سال در اسالم بود.] 
را از خالفت بيرون افكند. عباس، مر على را گفت تو نيز خود را بيرون افكن مبادا بتو ندهند و ازين كار، عارى باشد. على 

و عاص كيد كرد تا نشنيد. عبد الرحمن، على را گفت بر تو بيعت كنم بمتابعت كالم خدا و رسول و سيرت شيخين. عمر 
 على بسيرت شيخين تن در نداد و گفت باجتهاد خود قبول كنم. عبد الرحمن همين معنى بر عثمان عرض كرد.

] عبد الرحمن باز با على رجوع كرد، همان جواب داد گفت بيعت كنم عثمان 4عمرو عاص او را ترغيب كرد تا قبول كرد. [
عثمان قرار گرفت و نكته سيرت شيخين بر على پوشيده شد. چه چون عثمان در را. على گفت خار اهللا لنا و له. كار بر 

كنم. ايشان باجتهاد و  بعضى امور باجتهاد و رأى خود كار كرد، او را گفتند چرا از سيرت شيخين تجاوز ميكنى؟ گفت نمى
عبيد اهللا عمر، هرمزان كنم همان سيرت شيخين باشد. در حالت وفات عمر خطاب،  رأى خود كردند، من نيز همان مى

اهوازى را كه از تبع بنى هاشم بود، بسبب خون عمر خطاب كشته بود. بنى هاشم خواستند كه قصاص كنند. عمرو عاص  
گفت در جهان آوازه شايع گردد كه خليفه وقت را بكشتند و مسلمانان پسرش را نيز بكشتند. موجب شكست اسالم باشد 

 ]5مزان از بيت المال بداد و حكم كرد كه كارداران [عثمان رضي اهللا عنه ديت خون هر 

__________________________________________________ 

 )] نسخ: م، ر، ف: بهفت سال پيش ازو متولد شد-1[

  )] م: سى و شش-2[

 )] ب، ندارد-3[

 )] م كند-4[

  )] م: كاركنان-5[
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عمر، برقرار، بر سر كار باشند و تا يك سال هيچ كس را معزول نكرد. چون خالفت برو قرار گرفت، خويشان خود را 
بكارها نامزد كرد و بامارت واليات فرستاد. خبر آمد كه قوم اسكندريه مرتد شدند. عمرو عاص را مصر و اسكندريه داد و 

فرستاد. عمرو عاص آن واليت را رام كرد و باسالم آورد. عثمان عفان برادر مادرى خود، وليد بن عقبه را بر عراقين و آنجا 
] باهلى را بجنگ واليت ارمن فرستاد 1آذربيجان امير كرد و او جماعتى را كه نافرمانى كردند، در طاعت آورد و سلمان [

 چون خبر وفات عمر بروم رسيد، قيصر لشكر بشام فرستاد، بجنگ معاويه.]. 2و او از آنجا خواسته بى نهايت آورد [

] و عبد اهللا زبير را بمدد بفرستاد، چون فريقين بهم رسيدند، عبد اهللا زبير با عبد اهللا ابى سرح  3عثمان، عبد اهللا ابى سرح [
گشت. درين روز كه هنوز وعده   گفت لشكر روم و فرنگ بسيار است و سپاه مسلمانان اندك، بريشان بحيله مظفر توان

حرب نرسيده، تو با لشكر برنشين و منتظر باش. چون آواز تكبير بشنوى، بر لشكر روم و فرنگ زن تا من با سى سوار، 
برسم رسوالن بروم مگر پادشاهشان را هالك توانم كرد كه خبر يافتم او از لشكر جدا شده، در سايبانى از پر طاوس با دو 

است. عبد اهللا ابى سرح مستعد شد و عبد اهللا زبير برسم رسل برفت. لشكر فرنگ راهش باز دادند. چون مطر به نشسته 
نزديك پادشاه رسيد و آن سى مرد را گفت. شما ميان من و لشكر روم و فرنگ بايستيد تا بر حال من واقف نشوند و اگر 

بكنم و اسب بتاخت. قيصر دانست كه او سر جنگ قصد من كنند، شما زمانى ايشان را موقوف داريد تا من كار خود 
دارد. خواست تا سوار شود و بگريزد. عبد اهللا زبير ميان او و اسبش در آمد و تيغى زد چنانكه دستش از دوش بيفتاد. آن 

د اهللا دو كنيزك خود را بر او انداختند. هر سه را بزخم تيغ بكشت و تكبير كرد. آن سى سوار آواز تكبير بلند كردند. عب
ابى سرح با لشكر در آمد و لشكر روم و فرنگ را بهم بر شكستند. قرب ده هزار آدمى بتيغ آمد. لشكرى چنان عظيم از 

 دالورى عبد اهللا زبير شكسته شد و از

__________________________________________________ 

  ساير نسخ: سليمان -)] طبرى ف: مسلمان-1[

 شمار )] نسخ: بى-2[

  )] طبرى: عبد اهللا بن سعد بن ابى سرح-3[
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] رفت و آن واليت مسخر 1شهرهاى روم چندى در تصرف مسلمانان آمد كه حد نداشت. عبد اهللا ابى سرح، به اندلس [
سنه ست و عشرين، عثمان سرائى چند در حوالى حرم مكه بخريد و اضافت مسجد كرد. در سنه ثمان و عشرين،  كرد. در

كنند سعد بن عاص را بفرستاد تا ايشان را رام كرد و هم درين سال در ميان مسلمانان در  خبر آمد كه خراسانيان نافرمانى مى
خواندند. عثمان قرآن برين صورت كه اكنون در  ديگرى را كافر مى قرائت قرآن اختالف عظيم پديد آمد، چنانكه هر قومى

] در سنه ثلثين، انگشترى پيغمبر از دست عثمان. در 2مصحفها مسطور است، جمع كرد و ديگر نسخها را ناچيز كرد. [
 ] افتاد، چندانكه جستند نيافتند و هم درين سال، معاويه در قسطنطنيه غزا كرد.3چاه اريس [

سرح و مسلمانان با ايشان حرب كردند  -ثنى و ثلثين، از روم لشكر بجنگ مسلمانان آمد. در دريا، عبد اهللا ابىدر سنه ا
و مظفر شدند. عبد اهللا سبا يهودى، در عهد عمر خطاب رضي اهللا عنه مسلمان شده بود، اما همچنان حقد يهودى در 

ى انگيزد. صالبت عمرى مانع فكر انديشه او بود و دستش ا خواست كه در كار اسالم شورى افكند و فتنه دلش بود. مى
نداد. در عهد عثمان فتنه انداخت و روشهاء عثمان كه خالف سيرت شيخين بود، بهانه ساخت و مسلمانان را بر عثمان 
او  آغاليد و در خاطر مردم متصور گردانيد كه خروج بر عثمان عبادتست. گروهى از مصر و جمعى از بصره و كوفه بسخن

فريفته شدند و بهمديگر مراسالت نوشتند و فتنه باال گرفت. مصريان، پيش مرتضى على، تردد ميكردند و بصريان پيش زبير 
 آمد. عوام و كوفيان پيش طلحه و نصيحت آن اكابر ايشان را مفيد نمى

 آن جماعت با هم قرار دادند كه عثمان را الزام كنند تا خود را خلع كند و اال بكشند.

  بغوغاء عام، بر عثمان خروج كردند و محمد بن ابو بكر و مالك اشتر و عدى حاتم

__________________________________________________ 

محلة  «)] در كتاب ياقوت دو اندلس بيشتر ذكر نشده. يكى همان اندلس معروف يعنى جنوب اسپانياست و ديگرى -1[
 )35(ج ص » كبيره كانت بالفسطاط

  )] نسخ: بسوخت-2[

 )] بئر اريس و هى على ميلين من المدينة كانت من اقل االبار ماء فما ادرك حتى الساعة قعرها (ياقوت)-3[
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] 3] و عروة بن نباع [2] و عبد الرحمن بن عديس [1طائى و عمار بن ياسر و كنانة بن بشر مصرى و سودان بن حمران [
 ]، با ايشان متفق شدند و بر عثمان حجتها گرفتند:4و عمرو بن حمق [

اول آنكه رسول (ص) و ابو بكر و عمر در عرفات نماز قصر كردند، عثمان نماز تمام كرد. جواب داد كه چون كار دين 
شوند، اگر نماز تمام نكردمى، گروه واليات دور  در عرفات مجتمع مى بزرگ شد و خاليق شرق و غرب باسالم در آمدند و

 بايد كرد و سبب قصر ندانستندى. تصور كردندى كه نماز چنان مى

دوم آنكه رسول (ص) و شيخين، ابو ذر غفارى را مكرم داشتندى. بسبب تنازع كه او را بر سر گفتن بيت مال اهللا و بيت 
گوئى تا بدل خود خرج كنى و جواب در عرصات با  يه بود و گفت مال اهللا بدين سبب مىمال المسلمين، در شام با معاو 

بايد گفت و بدين سبب بخشم از شام با  بايد خواند و جواب در دنيا با مسلمانان مى خدا بايد گفت، بيت مال المسلمين مى
ثمان جواب داد كه ابو ذر، در روى من سخنان ] خراب مقام كرد. ع5مدينه آمد. عثمان او را از مدينه براند تا در ديهى [

 درشت گفت. او را از مدينه بسبب آن دور كردم تا مبادا بچيزى سرايت كند كه در اسالم خللى ظاهر شود.

دادند و پيش از آن زكوة را عمال بود. جواب داد كه عمال مال  سيم آنكه زكوة بخداوندان مال بگذاشت تا بدل خود مى
شد. در دست متموالن بگذاشتم تا بخود حمل بيت  كشيد و متعذر مى مطالبت آن باكراه و اجبارى مىكردند و  تلف مى

 المال كنند و از ايشان توان ستدن.

] از مدينه 6چهارم آنكه حكم بن العاص و مروان بن الحكم را رسول (ص) بسبب نفاقى كه در ايشان مشاهده فرموده، [
اب داد كه در وقت مرض رسول (ص) ازو اجازه خواستم تا ايشان را باز آورم. اجازت بيرون كرده بود. او باز آورد. جو 

  فرمود، اين سخن

__________________________________________________ 

 ق: سوحان ... ب: سواد. -)] طبرى م: سودان بن حمزه-1[

  ب، ف: عبد اهللا بن يونس -)] ق: عبد اهللا بن يوسف-2[

  تن: عمرو بن داره)] طبرى م-3[

 )] طبرى.-4[

  متن: عمر بن محان
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  )] ده ربذه-5[

  ف: دانست -ديد )] م: مى-6[
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بمن رسيد و علم من بدان اجازت محيط بود، باجازت با ابو بكر و عمر گفتم. گواهى ديگر خواستند، نبود. چون خالفت 
 رسول (ص) ايشان را باز آوردم.

پنجم آنكه عطا بر بنى اميه زيادت كرد و معاش ايشان فراخ گردانيد جواب داد كه همگنان را معلوم است كه حق تعالى مرا 
كه عمر بآخر رسيد، ازين سيرت ام. اكنون   كنم و كرده مال و ثروت داده است و من پيوسته صلت رحم محافظت مى

]  ام ام [هر چه داده ام و از خاص خود داده پسنديده چگونه تجاوز كردمى. اما و اهللا كه از بيت المال، هيچ بديشان نداده
]1.[ 

 ] بسوخت.2اى چند از قرآن بياض كرد و [باقى نسخها را] [ ششم آنكه نسخه

وايات قرآن اختالفست. نخواستم بدين واسطه در اسالم فتنه افتد. آن را نوشتند كه در ر  جواب داد كه از اطراف جهان مى
 جامعى ساختم و نسخهاء مبتر بسوختم تا زبان طاعنان در دين دراز نشود.

هفتم آنكه ابو بكر حرمت رسول (ص) را يك درجه از منبر فروتر آمد و عمر حرمت ابو بكر را يك درجه ازو فروتر. عثمان 
جواب داد كه اگر اين قاعده مستمر داشتمى، بتدريج خطبا را در چاهى بايستى [رفت و خطبه كرد.]  با جاء رسول رفت.

] هشتم آنكه حجاب و نواب را بر در بنشاندى. جواب داد كه چون كار دولت و دين بزرگ شد، جهت دفع فرصت بد 3[
 دينان محافظت جان خود كردم.

 ه صحراء بقيع منع كردى.نهم آنكه چهار پايان مردم را از خوردن گيا

 جواب داد جهت چهار پايان بيت المال آن را رعايت كردم تا ايشان را علف باشد و تلف نشوند.

دهم آنكه انگشترى رسول (ص) گم كردى. جواب داد كه بحضور صحابه در چاه اريس افتاد و چندانكه جستم نيافتم و از 
 آن شرف محروم شدم.
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يك را جوابى بسزا گفت، بسعى مرتضى على (ع) آن فتنه فرو نشست و غوغا باز گشت.  چون عثمان رضي اهللا عنه، هر
 جماعت مصريان در راه غالم عثمان رضي اهللا عنه را

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ق-1[

 )] م: ديگرها-2[

  )] م: رفتن و خطبه كردن-3[
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 اى بخط مروان حكم و نشان عثمان بحاكم مصر نوشته بقتل ايشان. ديدند با نامه

باز گشتند و غوغا غلو گرفت. بر سر او رفتند و چهل روز او را در خانه محصور گردانيدند و آب و طعام در خانه او بردن 
اى كه گفت هر كه از غالمان سالح بيندازد و جنگ نكند، از  كرد تا بمرتبه ثمان رضي اهللا عنه مدارا مىگذاشتند و ع نمى

 مال من آزادست.

خواند.  عاقبت در خانه بسوختند و در رفتند. در ثامن عشر ذى الحجة سنه خمس و ثلثين او را شهيد كردند. قرآن مى
] [و درين معنى از رسول (ص) مرويست: قال يا عثمان 1[ 137: 2اهللا  خونش بر مصحف چكيد، بر آيت َفَسَيْكِفيَكُهمُ 

]. قاتل او بروايتى جبلة بن االيهم 2] [ تقتل و انت تقرأ القرآن سورة البقره تقطر قطرة من دمك على فسيكفيكهم اهللا
ك ساله بود و او را [بپاى البصرى و بروايتى كنانة بن بشر و اين اولين فتنه است در اسالم. چون شهيد شد، هشتاد و ي

] مدت 4] كشيدند. بنى اميه از مرتضى على رضي اهللا عنه اجازت خواستند تا بشب او را در بقيع دفن كردند. [3] [ مزبله
خالفتش يازده سال و يازده ماه و نوزده روز. او را يازده پسر بودند اول عمر و بزرگترين فرزندان او بود، به منى در گذشت. 

اهللا اكبر سيم عبد اهللا اصغر از رقيه بنت رسول اهللا (ص)، او را در شش سالگى خروسى منقار در چشم زد، بدان  دوم عبد
 در گذشت. چهارم ابان راوى حديث است. در حرب جمل با عايشه رضي اهللا عنها بود.

بود. ششم سعيد از قبل  پنجم خالد، مصحف كه خون عثمان رضي اهللا عنه بر آنجا ريخته شد، در دست او و فرزندانش
]. دهم مغيره يازدهم عبد الملك، 5معاويه حاكم خراسان بود، هم آنجا كشته شد. هفتم عمر. هشتم وليد نهم شيبه [

 بطفلى نماند.
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بنى اميه، امير المؤمنين على رضي اهللا عنه را، بخون عثمان متهم كردند. او گفت من در ميان ركن و مقام، پنجاه سوگند 
  عثمان را من نكشتم و نفرمودمخورم كه 

__________________________________________________ 

 137سوره البقره  -)] قران-1[

 )] ق، ندارد-2[

  )] ف: در پاى مزبله-3[

(يعقوبى) ... كانت اليهود تدفن فيه موتاهم (طبرى). معاويه او را » دفن بالمدينة ليال فى موضع يعرف بحش كوكب)] «-4[
 به بقيع برد.

)] ب: جابر. در تعداد اوالد او اختالف است. در تاريخ يعقوبى هفت و در تجارب السلف نه و در طبقات ناصرى -5[
 ده تن آمده، اما نام شيبه در هيچيك ازين متون نيست (رك. ايضا طبرى)
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] عثمان رضي اهللا عنه در 1گشتند. [ و بدان هم داستان نبودم لكن كشندگان او بر من غلبه كردند و بسخن من بر نمى
 خالفت ده حج پياپى كرد و آخرين سنه اربع و ثلثين.

و صاحب شرط، عبد اهللا بن  كاتبش مروان حكم بود و قاضى، كعب بن سور و عثمان قيس و حاجب، حمران مولى او
 ربيعه تميمى.

  امير المؤمنين على عليه السالم

زاده رسول اهللا، مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم، والدتش بكعبه بود، در ثانى جمادى االخر سنه ثلثين عام الفيل،  عم
سبب والدت او بكعبه،  ].2] [ موافق با سنه احدى و عشر و تسعمائه اسكندرى [هشت سال از پادشاهى پرويز گذشته

] پيدا شد. خروج متعذر بود، على را هم آنجا بزاد. در يازده سالگى، پيش 3] [ آنكه مادرش بزيارت در رفت. او را [نفاسى
از بلوغ مسلمان شد. بعد از قتل عثمان، مسلمانان خواستند برو بيعت كنند. مغيرة بن شعبه گفت صبر كنيد تا بدانيم كه 
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كيست. آن روز بيعت موقوف شد. ديگر روز پيش على آمد و گفت تدبير دوشين خطا بود، در بيعت طالب خون عثمان  
] در تاسع عشر 5] عبد اهللا عباس، على را گفت مغيره دوش نصيحت كرد و امروز خيانت كرد. [4بايد كرد. [ مبادرت مى

كسى كه ازو بيعت خواستند، طلحه بود.   ذى الحجة سنة خمس و ثلثين، بسعى مالك اشتر، خالفت بر على مقرر شد. اول
كرد. مالك على را گفت بفرماى تا گردنش بزنم. طلحه از بيم بيعت كرد. [دست او شل بود، زير كان گفتند اين  ابا مى

] چون بخالفت نشست، او را نصيحت كردند تا  6خالفت متزلزل باشد، بجهت آنكه دست ناقص اول بيعت كرد.] [
  تخصيصكارداران عثمان را ب

__________________________________________________ 

 گشتند )] ف: بره نمى-1[

 )] ق، ندارد-2[

  )] ب، ف: درد حمل-3[

 )] ب، ف، ق: نمود-4[

طالب گفت در صدد خلع عمال عثمان من جمله  -)] در اخبار الطوال دينورى آمده. كه مغيرة اول به على بن ابى-5[
شناخته شود. عبد » عاصى«از » سامع مطيع«ز بعد گفت آن رأى خطا بود و بايد درين كار عجله كرد تا معاويه نباشد و رو 

 )136اهللا گفت ديروز نصيحت كرد و امروز خيانت (اخبار الطوال ص 

 )] م، ندارد-6[
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َو «ا معزول نكند تا كارها قرار گيرد، پس ببهانه بحضرت خواند و اجازت مراجعت ندهد. على رضى اهللا عنه گفت معاويه ر 
] تا بدين واسطه فتنه پديد آمد و امراء اطراف سر كشى آغاز كردند. عمرو 1[ 51: 18» ما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضداً 

ريخت و هر روز بر سر راهى رفتى بر سبيل تفأل خبر پرسيدى. يك روز از مردى نام عاص در وقت فتنه عثمان به ايله شام گ
 او پرسيد گفت محصور. عمرو گفت عثمان محصور است.

اى بزد و   ] پرسيد گفت قتل. نعره2] پرسيد. مردى گفت حرب. عمرو گفت با عثمان در حربند. سيم كرت [2دوم كرت [
 پرسيد.گفت قتل الرجل. پس از آن مرد، حال 
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گفت چنانكه تو نخواهى، عثمان را كشتند و على بخالفت نشست. عمرو عاص با پسران درين كار مشورت كرد. يكى  
] اكرام كند. پسر ديگر  3گفت تو از صحابه رسولى و پيغمبر (ص) ترا معزز داشتى. هر كه خليفه شود [بى شك ترا] [

حقوق ثابت بايد كرد تا پيش او محترم شويم و ما را از على هيچ گفت اين رأى ركيك است. ما را بر يكى از اهل خالفت 
نگشايد و از معاويه آب روى بيفزايد. عمرو عاص اين رأى پسنديده داشت و پيش معاويه رفت و او را بخواستن خون 

. طلحة بن عبيد عثمان بر انگيخت تا از مرتضى على طلب خون عثمان كرد و گفت قاتالن عثمان با تواند ايشان را به ما ده
اهللا و زبير عوام و مروان بن الحكم و عبد اهللا بن زبير بر مخالفت مرتضى على به مكه رفتند. درين حال ام المؤمنين عايشه 

صديقه رضى اهللا عنها بحج رفته بود. او را بفريفتند و ببصره بردند، ايشان را با حاكم بصره، عثمان بن حنيف كه از قبل 
ود، جنگ اتفاق افتاد. بعد از قتل بسيار، شهر بستدند و در بصره متمكن شدند. مرتضى على بجهت مرتضى على حاكم ب

جنگ ايشان از كوفيان مدد خواست. ابو موسى اشعرى، ايشان را از مدد كردن مرتضى على منع كرد و بطلب خون عثمان 
] بكوفيان فرستاد. كوفيان بمدد 5لشكر] [ ] باستدعا [ى4تحريض داد. مرتضى على پسر خود [امير المؤمنين حسن را] [

 او رفتند و ببصره شدند.

__________________________________________________ 

 51)] قرآن، سوره كهف -1[

 )] ف: روز-2[

  )] ف: با تو بيشكى-3[

 )] ف:-4[

  را حسن عليه السالم

  )] فقط در، م-5[
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] بر آنكه هر كه در خون عثمان ساعى بوده باشد، على او را 1ميان على و عايشه و طلحه و زبير صلح [خواست شد] [
تا جنگ قائم شد و كردند، مكر كردند  بسپارد. مالك اشتر و عدى بن حاتم و جمعى كه قتل عثمان بديشان نسبت مى
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طلحه و زبير در آن جنگ كشته شدند و بر هودج عايشه تير باران كردند. هزيمت بر طرف لشكر عايشه افتاد و لشكر 
على مظفر شدند. درين حرب بروايتى هشت هزار و بروايتى هفده هزار مسلمان شهيد شدند: قرب يك هزار از لشكر على 

داشتند. عايشه را برادرش محمد بن ابى بكر  د كس كه مهار شتر عايشه نگاه مىو باقى از لشكر عايشه. از جمله هفتا
 نكوهش كرد و گفت.

  ] من الثمن و فى الكل تكلمت            تجملت تبغلت و لو عشت تفيلت2لك التسع [         

بد اهللا عباس داد و خود بكوفه رفت ] عايشه را با زنان اكابر بصره بمدينه فرستاد. امارت بصره بع3] [ [امير المؤمنين على 
و دار الملك ساخت. سعد وقاص و عبد اهللا بن عمر و اسامة بن زيد و احنف بن قيس درين حرب موافقت طرفين نكردند. 

مرتضى على با نود هزار مرد بجنگ معاويه عزم شام كرد و معاويه با صد و بيست هزار مرد برابر آمد، بموضعى كه صفين 
خواست كه بنصيحت و پند او را از جنگ باز دارد.  ى الحجه سنه ست و ثلثين بهم رسيدند. مرتضى على مىخوانند. در ذ

اما حب دنيا در دل معاويه نه چنان جا گرفته بود كه بمواعظ و نصايح زائل گردد و كار بمحاربه انجاميد. از هر طرف لشكر 
اه ذى الحجة تمام شد. در ماه محرم دست از حرب باز بهفت بخش كردند و بهفته هر روز، قومى جنگ كردند. تا م

] 4خواست تا بصلح انجامد ميسر نشد و صفر حرب با سر گرفتند و صد روز جنگ كردند و نود جنگ [ داشتند. على مى
واقع شد. از طرف مرتضى على بيست و پنج هزار كشته شدند و از جمله بيست و پنج صحابه بدرى و از طرف معاويه 

 نج هزار كس بقتل آمدند و بيشتر روزها ظفر لشكر على را بود.چهل و پ

__________________________________________________ 

 ب: صلح خواست و قرار رفت. -)] ف، ق: خواست رفت-1[

 )] نه يك. چون زنانى كه پيغمبر در حين وفات در نكاح داشت نه تن بودند و غرض از ثمن، يعنى هشت يك و آن-2[
 ميزان حق زن است از ما ترك شوهر

 )] م: محمد بن ابى بكر.-3[

  )] ف: حرب-4[
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بكتاب اهل شام منهزم خواستند شد. عمرو عاص حيله كرد و مصحفها بر سر نيزه كردند و ندا در دادند كه ما سخن با شما 
گفت مكرست  ] مى1گوئيم. سپاه على ازين مكر، در جنگ سست شدند و هر چند مرتضى على رضى اهللا عنه [ خدا مى

هيچ فايده نبود. بر دو كس قرار دادند كه حكم باشند و آيت اختيار كنند. از طرف معاويه، عمرو عاص معين شد و از 
زاده تست و بقرابت نگرد. بر ابو موسى اشعرى قرار گرفت  او عم طرف على، عبد اهللا عباس. شاميان راضى نشدند و گفت

]2.[ 

چون او حاضر نبود،. تا مدت هشت ماه وعده حكمين معين شد و از همديگر برگشتند. مرتضى على بكوفه رفت و معاويه 
چهار صد  به شام. چون وعده منقضى شد، عمرو عاص و ابو موسى اشعرى به دومة الجندل حاضر شدند و از هر طرف

مرد جهت اقامت شهادت برفتند. عمرو عاص بر ابو موسى اشعرى مكر كرد و گفت صالح در آن است كه هر دو را از 
 خالفت معزول كنيم و ثالثى اختيار كنيم همچنانكه عمر خطاب فرمود.

از خالفت معزول كرد.  ابو موسى دم او بخورد و بواسطه كبر سن و علم، اول خطبه كرد و تشبيه بانگشترى كرده، على را
 عمرو عاص همچنين تشبيه بانگشترى كرده، خالفت بر معاويه مقرر داشت.

بعد از آن در همديگر افتادند و فتنه قائم شد. چون اين خبر بمرتضى على رسيد، بعد از نماز برين پنج كس: معاويه و 
چون معاويه بشنيد او نيز بعد از نماز برين  عمرو عاص و ابو اعور سلمى و عبد الرحمن خالد و ضحاك قيس لعنت كردى.

پنج تن: على مرتضى و حسن و حسين رضى اهللا عنهم و عبد اهللا عباس و مالك اشتر لعنت كردى و مدت شصت و سه 
 ] سال اين لعنت كردندى تا عمر عبد العزيز عليه الرحمة رفع كرد.3[

ستاد و او در مصر متمكن شد. معاويه انديشناك بود كه اگر مرتضى على (ع)، قيس بن سعد بن عباده را به امارت مصر فر 
]، او در ميان تلف شود، مكر كرد و آوازه 4على مرتضى ازين روى و قيس از آن روى [بر جنگ او لشكر كشند] [

  بدوستى با قيس

__________________________________________________ 

 )] در، ف همه جا عليه السالم آمده.-1[

 ب: اتفاق افتاد -)] ق: قرار افتاد-2[

  )] ب: شصت-3[
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 )] م: بيايند-4[
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 ن ابو بكر صديق داد.منتشر گردانيد. چون اين خبر بمرتضى على رسيد، بر فور قيس را از مصر معزول كرد و بمحمد ب

شد. مرتضى على، مالك اشتر را بمدد او فرستاد. معاويه جمعى را بفريفت تا  محمد ابو بكر را در مصر كار متمشى نمى
مالك را در راه زهر دادند و عمرو عاص را بامارت مصر فرستاد. او با محمد بن ابو بكر جنگ كرد و او را منهزم گردانيده 

رو عاص، او را بكشتند و در شكم شترى مرده نهادند و بسوختند و بدين سبب شكستى عظيم بكار اى لشكر عم در خرابه
 مرتضى على راه يافت.

] على در نهروان با 1در عراق جمعى از شيعه على، جهت قضيه حكمين، بر او خروج كردند. ايشان را خوارج خوانند. [
 ايشان جنگ كرد. بيشتر خارجيان كشته شدند.

خواست كه معلوم كند كه كار او با مرتضى على بچه خواهد رسيد و ميدانست كه بغير از علم مرتضى على معلوم  ىمعاويه م
رسانيدند، باور  نتواند كرد. چند كس را پياپى از شام بكوفه فرستاد و آوازه مرگ خود در افكند. چون خبر بمرتضى على مى

 كرد. چون آوازه متواتر شد، مرتضى على گفت: نمى

] و لم يخضب هذه عن هذه و اشارت بسر و ريش خود كرد. چون معاويه برين معنى واقف شد 2كيف يموت [معاوية] [
گرفت. تا در سنه تسع و ثلثين در عراق شروع كرد و ديار  باميدى تمام طلب خالفت كرد و روز بروز كار بر او قوت مى

مطيع كرد و مردم عراق را از حج باز داشت و مكه و مدينه و بكروهيت و انبار در تصرف آورد. بيشتر اعراب باديه را 
حجاز بستد. مرتضى على لشكر فرستاد و مكه و مدينه از تصرف كسان معاويه بيرون آورد. خواستند كه بر آن صلح كنند  

 كه عراق و اين حدود، مرتضى على را باشد و شام و آن حدود، معاويه را، ميسر نشد.

داشت و پدر و برادر آن زن در جنگ نهروان، بر  من بن ملجم مرادى زنى قطام نام را دوست مىاز خارجيان، عبد الرح
 دست سپاه مرتضى على رضى اهللا كشته شده بودند.

__________________________________________________ 

 م: گويند -)] ق خواندند-1[
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 )] ف: ابن هند-2[
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 عبد الرحمن آن زن را خواستارى كرد. زن گفت اگر على را بكشى زن تو شوم.

] عبد اهللا و عمرو بن بكر اتفاق كردند تا على و معاويه و عمرو عاص را 1عبد الرحمن ملجم ياور طلبيد، با مبارك بن [
 ه رمضان سنه اربعين نهادند.بكشند. قرار بروز آدينه هفدهم ما

مبارك بدمشق رفت و معاويه را بر سرين زخم زد، اما دواپذير شد و عمرو بن بكر بمصر رفت. عمرو عاص را آن شب، 
زحمت قولنج بود، سهل عامرى را بامامت فرستاده بود، او را بكشت. عبد الرحمن ملجم بوقت صبح در مسجد كوفه، 

و پيوسته گفتى » فزت و رب الكعبه«بشمشيرى زهر آب داده و كارگر آمد. على گفت  مرتضى على را بر فرق زخم زد،
يعنى سر او رنگ كننده ريش اوست بخون. على دو روز ديگر بزيست و در نوزدهم رمضان بجوار » لتخضبن هذه من هذه«

برفت تا آنجا كه  ] پيوست. حسن و حسين، او را بموجب وصيت، بر شترى مشمر روان كردند. شتر2] [ حضرت [حق
] در زمان بنى اميه، گور او ناپديد كردند. هارون الرشيد 3اكنون مشهدست، فرود آمد. او را هم در آنجا دفن كردند. [

 پديد كرد. عضد الدوله ديلم عمارت عالى ساخت، چنانكه اكنون است.

وايتى سى و پنج فرزند بود و بروايتى مدت عمر مرتضى على شصت و سه سال، مدت خالفتش چهار سال و نه ماه. او را بر 
 ام و نسل ازين پنج مانده است: سى و دو: چهارده پسر و هجده دختر. اما يازده پسر را نام يافته

اول حسن دوم حسين. شرح حال هر دو على حده خواهد آمد. سيوم محمد حنفيه، مادرش خوله از بنى حنيفه. او را بدين 
] شصت و 4] [ زبير منهزم شده بطائف رفت و آنجا فرمان يافت، در سنه [احدى و ثمانين سبب حنفيه گويند. از عبد اهللا

پنج سال عمر داشت چهارم عباس در كربال شهيد شد با حسين پنجم عمر مادرش از بنى ثعلبه بود [و ازين شش پسر نسل 
 ]: اول محسن از فاطمه بنت رسول اهللا رضى اهللا عنها5نبود] [

__________________________________________________ 

است. اما تمام نسخ چنين است. در اخبار الطوال دينورى، اسامى چنين آمده: عبد الرحمن بن » برك«)] صحيح -1[
 ملجم مرادى و نزال بن عامر و عبد اهللا بن مالك الصيداوى.

  ق، ف: حق تعالى -)] م: سلطان-2[
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 )199و صلى عليه الحسن و كبر حمسا فلم يعلم احد اين دفن (اخبار الطوال )] و دفن على رضى اهللا عنه ليال -3[

 ف، ندارد -)] م: اثنى و ثمانين-4[

  )] م: و بيش ازين پنج پسر را نسل، نيست-5[
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نماند. دوم عبد اهللا. مختار ثقفى او را در حرب مصعب زبير بكشت سوم عثمان چهارم عبد اهللا پنجم جعفر، هر سه بطفلى 
 با حسين در كربال شهيد شدند. ششم يحيى. مادرش اسماء بنت عميس بود و او با محمد ابو بكر برادر مادرى بود.

 فاطمه بنت رسول اهللا. ام: ام كلثوم و زينب از و از دختران سيزده را نام يافته

ام كلثوم را بعمر خطاب داد. [زيد بن عمر ازو متولد شد. بعد از آن او را به عون جعفر داد. بعد از عون، محمد بن جعفر 
 او را بخواست و دخترى ازو بثينه نام متولد شد.

او را بخواست و در خانه او وفات   بعد از محمد بن جعفر، عبد اهللا بن جعفر او را بخواست. اما زينب، عبد اهللا بن جعفر
پندارند، نسبت با زينب و  ] و [جعفريان كه خود را سيد مى1كرد. على بن عبد اهللا و عون بن عبد اهللا ازو متولد شدند] [

] رمله، ام الحسن، ام كلثوم صغرى، زينب صغرى، حمامه، ميمونه، 2ام كلثوم، بنات فاطمه بنت رسول اهللا را گويند] [
 ام الكرام، نفيسه، امامه از امهات مختلف.خديجه، 

 رود: سخنان على كرم اهللا وجهه بى شمارست. تبرك را اين كلمات ايراد مى

فرض اهللا تعالى االيمان تطهيرا من الشرك و الصالة تنزيها من الكبر و الزكاة تسبيبا للرزق و الصيام ابتالء الخالص الخلق و 
سالم و االمر بالمعروف مصلحة للعوام و النهى عن المنكر ردعا للسفهاء و صلة االرحام الحج تقوية للدين و الجهاد عزا لال

منعا للعدو و القصاص حقا للدماء و اقامة الحدود اعظاما للمحارم و ترك شرب الخمر تحصينا للعقل و مجانبة السرقة 
شهادات استظهارا للمجاحدات و ترك الكذب ايجابا للعفة و ترك الزنا تحصينا للنسب و ترك اللواطة تكثيرا للنسل و ال

 ]3] [ تشريفا للصدق و السالم امانا للمخاوف و االمانة نظاما لالمة و الطاعة تعظيما لالمامة [صدق ولى اهللا

 امير المؤمنين و حافد رسول رب العالمين امام المجتبى حسن بن على المرتضى (ص)
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  و قوم شام خود مطيع معاويهبعد از مرتضى على، اهل عراق برو بيعت كردند 

__________________________________________________ 

م، ق ر: بعد ازو بمحمد بن جعفر بن طيار داد و بعد ازو برادرش عون بن جعفر طيار و زينب را  -)] فقط ب و ف-1[
 بعبد اهللا بن جعفر طيار داد.

 كنند. )] ف: و جعفريان دعوى سيادت ازينجا مى-2[

  )] فقط در، م-3[
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 بودند. از عشرين رمضان سنه اربعين بخالفت نشست. ميان او و معاويه تنازع بود.

و بر متابعت اهل عراق ] كه بر دولت متزلزل اعتماد نباشد 1] [ آهنگ يك ديگر كردند. حسن صاحب تدبير بود. [دانست
 وثوق نداشت.

]. حسن رضى اهللا عنه از غايت عقل 2در اثناء اين، مختار بن ابو عبيد ثقفى انديشه كرد كه او را بگيرد و بمعاويه [دهد] [
] بر آنكه حكومت بمعاويه باز گذارد و حسن با اهل بيت بمدينه رود و و 3پيش انديشى كرد و با معاويه [صلح كرد] [

مسلم باشد و لعنت على رفع كنند.  -] برو4] [ ه بيت المال عراق آنچه موجود است، او را باشد و دارا بگرد فارسخواست
]، بر على لعنت نكند. حسن بر او 5معاويه بخالف لعنت. اين شرطها قبول كرد و قرار كرد كه هر جا كه حسن [باشد] [

 تا بيعت كرد. اما اهل شيعه بدين قايل نيستند. بيعت كرد. حسين قبول نميكرد. حسن او را الزام نمود

حسن و حسين برفتند و معاويه را بديدند. در ربيع االول سنه احدى و اربعين خالفت بدو گذاشتند. درين وقت سى سال 
تمام بود تا رسول اهللا در پرده رفته بود و صورت معنى حديث كه در باب مدت خالفت فرموده بود، ظاهر شد. بعد ازين 

] عمرو عاص، معاويه را گفت حسن را بر منبر بفرست تا خلق را از عزلت خود و خالفت تو آگاه كند 6ملكى بود. [
]  8]. معاويه از حسن اين التماس كرد. حسن بر منبر رفت و بعد از سپاس و ستايش خدا و درود بر مصطفى (ص) [7[

 گفت:
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التقى و ان هذا االمر الذى تنازعنا فيه انا و معاوية بن ابى سفيان، اما ان  ايها الناس ان احمق الحمق الفجور و اكيس الكيس 
فتركت له او كان حقى فتركت عنه طلبا لصالح المسلمين و انى قد اقررت الى معاويه  -كان هو حق الذى هو احق منى به

  ء كان له فى هذه الحروب يرد و ال شيلكم عهد اهللا و ميثاقه ان يعدل بينكم و يوفر عليكم و ال يؤخذ فيه احد باخيه و ال 

__________________________________________________ 

  دانست )] م: مى-1[

 ق: باز دهد -)] ف، ب: سپارد-2[

 )] ب، ق: در صلح زد.-3[

  )] م، ر: ديار بكر و فارس-4[

 ر: بود -)] ق، ب: حاضر بود-5[

  )] يعنى پادشاهى و سلطنت-6[

 اگاهاند)] ق: بي-7[

  ق، ب: مصطفى -)] م: محمد (ص)-8[
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 و روى با معاويه كرد و گفت نه چنين است؟ معاويه گفت بلى. حسن گفت:

َنٌة َلُكْم وَ « : 21]» 1ما َتِصُفوَن [  ِحيٍن قال َربِّ اْحُكْم بِاْلَحقِّ َو رَبـَُّنا الرَّْحمُن اْلُمْسَتعاُن َعلى  َمتاٌع ِإلى َو ِإْن َأْدِري َلَعلَُّه ِفتـْ
] كه هيچ در خور 2] [ . اين حال بر معاويه عظيم سخت آمد. عمرو عاص را گفت مرا كارى مى [فرمائى112 -111

 نيست و اين در شهر كوفه بود.

بيت بمدينه رفتند. معاويه همچنان ايمن نبود تا زن حسن را، اسماء و بروايتى جعدة بنت اشعث بن  حسن و حسين و اهل
] در رابع صفر سنه تسع و 3قيس را بفريفت و وعده داد كه آن زن را در حباله نكاح خود در آورد و [آن زن نابكار] [
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يغمبر (ص) دفن كنند، عايشه كه مالكه آن زمين بود، اربعين، حسن را زهر داد، بدان در گذشت. خواستند كه او را پيش پ
 اجازت نداد. او را بگورستان بقيع دفن كردند، پيش مادرش فاطمه.

زن حسن، باميد مواعيد پيش معاويه رفت. معاويه از او انتقام كشيد و گفت تو چنان شوهرى را نشايستى [كه فرزند على 
 ].4] [ بود، مرا هم نشائى كه پسر هند قوالممرتضى و فاطمه زهرا و دخترزاده محمد مصطفى 

والدت حسن در منتصف رمضان سنه ثالث هجرى بود. مدت عمرش چهل و پنج سال و چهار ماه و نوزده روز و مدت 
خالفتش شش ماه بعد از پدر هشت سال و چهار ماه و پانزده روز امام بود. بيست و پنج حج كرد، بيشتر پياده، چنانكه 

يش بردندى و او را چهارده پسر بود: عبد اهللا قاسم حسين االثرم عقيل حسن زيد عبيد اهللا عبد الرحمن احمد جنيبتها در پ
] و پانزده دختر و دختر او ام عبد اهللا مادر محمد باقر بود و برادرش عبد اهللا بن 5عمر اسماعيل فضل طلحه ابو بكر [

]. گويند سعد بن علقمه جهت امير المؤمنين حسن 6] [ بود برسولعلى زين العابدين. [حسن رضى اهللا عنه بحسن ماننده 
  رضى اهللا عنه

__________________________________________________ 

 112و  111)] قرآن، سورة االنبياء، -1[

  )] م: افزائى-2[

  )] فقط در، م-3[

بارت نسخه م الحاقى و از طرف كاتب شيعى آيد كه ع ساير نسخ: چنين را نيز نشايى. بنظر مى -)] فقط در، م-4[
 مذهبى، اضافه شده باشد.

)] در اسامى پسران امام حسن در نسخ اختالف است. نسخه ر: عبد اهللا قاسم حسن االثرم عقيل حسن مثنى زيد -5[
الرحمن عبيد  عبد اهللا عبد الرحمن احمد عمرو اسماعيل ... ف: حسن المثنى، حسين االثرم قاسم عبد اهللا زيد عقيل عبد

 اهللا احمد عمرو ... ق: عبد اهللا قاسم حسين االثرم، عقيل، حسن، زيد، عبد اهللا احمد عمر ...

 )] ف: و امير المؤمنين حسن سخت ....-6[
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 سعد، اين دو بيت باو نوشت:مدحى گفته بود و او صله فراموش كرده. 

  ما ذا اقول اذا صرفت و قيل لى            ما ذا استفدت من الجواد المفضل         

  ان قلت اعطانى كذبت و ان اقل            ضن الجواد بماله لم يجمل            

 امير المؤمنين حسن، يك خروار نقره با او عطا كرد و اين ابيات بجواب نوشت:

  اعجلتنا فاتاك عاجل برنا            قال و لو امهلتنا لم تقلل         

 ]1فخذ القليل و كن كانك لم تسأل            و نكون نحن كأننا لم نفعل [            
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فصل سيوم از باب سيوم در ذكر تمامى ائمه معصومين رضوان اهللا عليهم اجمعين كه حجة الحق على الخلق بودند، مدت 
اقامتشان از رابع صفر سنه تسع و اربعين تا رمضان سنه اربع و ستين و مأتين دويست و پانزده سال و هفت ماه. ائمه 

اى بر سبيل ايجاز ايراد  ايشان بودند، تبّرك را از احوال ايشان، شمهمعصوم اگر چه خالفت نكردند، اما چون مستحق، 
 رود: مى

 االمام الشهيد

حسين بن على المرتضى و هو حافد رسول اهللا، سيوم امام است. يازده سال و يازده ماه و شش روز امام بود. والدتش روز 
رب چهل و دو رسيد، زين العابدين متولد شد. چون پنجشنبه دوم شعبان سنه اربع هجرى بمدينه بود. چون سال مباركش بق

در عاشر محرم سنه احدى و ستين هجرى، بفرمان يزيد بن معاويه و سعى عبيد اهللا زياد و عمر بن سعد بن وقاص و شمر 
ذى الجوشن و ضربه زرعة بن شريك شهادت يافت، زين العابدين چهارده ساله بود. شخص حسين را، رضى اهللا عنه با ديگر 

  شهدا در كربال بگذاشتند و اهل بيت را با سر حسين پيش يزيد بن معاويه فرستادند. او بسخن ابو برده، برادر ابو موسى

__________________________________________________ 

 )165السلف  -)] اين حكايت و اين اشعار به حسن بن سهل نيز منسوب است (تجارب-1[

                         

 202:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] فرستاد و بروايتى در عسقالن دفن كردند و بروايتى در 1اشعرى، ايشان را بمدينه فرستاد و سر حسين [باز بكربال] [
العابدين، عبد اهللا، محمد، عبيد اهللا، جعفر،  -حران. و امام حسين را هفت پسر بود: على اكبر، على اصغر و هو زين

] از زين العابدين ماند و دو دختر داشت: زينب و سكينه. عمرش پنجاه و شش 2] [ حسين و ازينها همه نسل [امامت
 سال و پنج ماه و هشت روز بود.

 ]3زين العابدين [

هجرى بمدينه متولد شد. چهارم امام است.  على بن حسين بن على المرتضى، روز دوشنبه نهم شعبان سنه ست و اربعين
 سى و سه سال و دو ماه و بيست و هفت روز امام بود.
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اش جعفر صادق بوجود  چون سالش بقرب نوزده رسيد، پسرش محمد باقر متولد شد و چون بقرب سى و هفت رسيد، نبيره
ينه در گذشت. شيعه گويند بفرمان وليد بن آمد. زين العابدين روز دوشنبه هفتم ذى الحجه سنه اربع و تسعين هجرى بمد

عبد الملك، او را زهر دادند. در گورستان بقيع مدفون است، در وقت وفات او، باقر، سى ساله بود و صادق دوازده ساله. 
 او را هشت پسر بود:

  ] عبد اهللا، عبيد اهللا، على لقبه االفطس، حسن، حسين4محمد باقر، زيد الذى قتل بكوفه [

__________________________________________________ 

  )] ق، م، ر: پيش تنش-1[

  )] فقط در، م-2[

و در ترتيب اسامى فرزندان آنان، اول و دوم ... آمده، ما شيوه » امام«)] در نسخه م همه جا اول اسامى ائمه كلمه -3[
 اكثر نسخ را رعايت كرديم.

هشام اختالف پيدا كرد و در كوفه قيام نمود. ولى همراهانش در جنگ او را وا   )] زيد از علماى اهل بيت بود كه با-4[
نويسد: ثم قتل زيد بن على و حمل على حمار  ) مى66ص  3گذاشتند و او گرفتار و كشته شد. درين خصوص يعقوبى (ج 

و قال و اهللا يا اهل  فأدخل الكوفة و نصب رأسه على قصبة ثم جمع فاحرق و ذرى نصفه فى الفرات و نصفه فى الزرع
چون زيد خود را مهدى دانسته، ». 121مائكم و كان مقتل زيد سنه  -الكوفه الدعنكم تأكلونه فى طعامكم و تشربونه فى

 خروج بسيف نمود و بدان سرنوشت دچار شد، يكى از مخالفين گفت:

  يصلب صلبنا و احرقنا على جذع نخلة            و لم ار مهديا على الجذع         

 )191فرقه زيديه، طرفداران همين زيد بن على بن الحسين هستند (رك. تاريخ اسالم تاليف آقاى دكتر فياض ص 
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تى يازده پسر و نه دختر داشت. مدت عمرو پنج دختر داشت: خديجه، ام موسى، ام الحسن، ام كلثوم، مليكه و برواي
 عمرش چهل و هشت سال و چهار ماه.

 الباقر
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محمد بن على بن حسين بن على المرتضى پنجم امام است. بيست و دو سال و هفت ماه و هشت روز امام بود. روز آدينه 
. روز دوشنبه، پانزدهم ششم صفر سنه خمس و ستين بمدينه متولد شد. چون سالش بهيجده رسيد، جعفر صادق بوجود آمد

رجب سنه سبع عشر و مايه بمدينه در گذشت. صادق سى و چهار ساله بود. او را ببقيع دفن كردند. شيعه گويند بفرمان 
] روز بود و شش پسر داشت: 1هشام بن عبد الملك مروان مسموم شد. عمرش پنجاه و دو سال و پنج ماه و دوازده [

 ] و زينب.2] [ ، ابراهيم، احمد، حسين. و دو دختر داشت: [سلمهجعفر صادق، على، عبد اهللا دقدق

  الصادق

جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على المرتضى، ششم امام است. سى و يك سال و هشت روز امام بود. روز دوشنبه 
 ر يافت.نهم ربيع االول سنه ثالث و ثمانين هجرى بمدينه متولد شد. شصت و پنج سال و چهار ماه و نيم عم

] از او عالمتر نبود و در اول، پسر 4] [ ] هيچكس چندين عمر نيافت و بغير از مرتضى على [هيچ امام3از ائمه معصوم [
مهتر، اسماعيل را، ولى عهد كرده بود و بسبب شرب خمر، او را خلع كرد و بموسى كاظم داد و اسماعيل، پيش از صادق 

 عفر صادق او را بمدينه آورد و بحضور مدنيان بگور كرد.در گذشت، بديهى چهار فرسنگى مدينه. ج

] و گويند بعد از جعفر صادق، اسماعيل امام بود و اعتبار نص اول دارد و 5اسماعيليان [اين معنى را مسموع ندارند] [
 ] بيست و6] [ بنام او دعوت كنند. جعفر صادق روز [دوشنبه

__________________________________________________ 

  )] در نسخه ق، همه جا دوا نزده (دوازده) آمده-1[

  )] ب: ام سلمه-2[

  )] م: ائمه معصومين-3[

  )] فقط در، م، ق-4[

 ق، ب: مسموع ندارند -: اين را مسلم ندارند-)] م-5[

  )] ف: شنبه-6[
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] رجب سنه ثمان و اربعين مايه در گذشت و ببقيع مدفون است. شيعه گويند بفرمان جعفر ابو دوانيق مسموم شد. 1سوم [
] پسر بود: اسماعيل، موسى، كاظم، محمد كه قبر او 2] [ بوقت وفات او، كاظم بيست ساله بود. جعفر صادق را [يازده

] و هفت دختر: ام 3] [ و بگور سرخ مشهور، على، عبد اهللا، اسحق [يحيى و عبد الرحمن و يوسف و ابراهيم بجرجانست
  فروه، فاطمه، اسماء، فاطمة الصغرى

  الكاظم

موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على المرتضى، هفتم امامست. اما اسماعيليان، امام هفتم اسماعيل را 
] خوانند. موسى كاظم، سى و چهار سال و شش ماه و بيست 4] [ م كنند. بدين سبب ايشان را [سبعيانميدانند و برو خت

و يك روز امام بود و از ائمه اثنى عشر هيچكس را زمان امامت چندين نيست. والدتش روز يك شنبه نهم صفر سنه ثمان و 
چون سالش بقرب بيست و چهار رسيد، رضا بوجود  عشرين و مايه بود بمدينه. پنجاه و پنج سال و پنج روز عمر يافت.

 آمد.

چون در روز آدينه چهاردهم صفر سنه ثالث و ثمانين و مايه ببغداد در گذشت، رضا سى و سه ساله بود. او را بمحله كرخ 
او را،  ] عمارت عالى ساخت. شيعه گويند بفرمان هرون الرشيد،5] [ بغداد دفن كردند و مشهد او را [عماد الدوله ديلم

سرب در حلق گداختند. او را سى و يك پسر بود، اما بيست و پنج را نام يافتم. على الرضا، ابراهيم عقيل، هارون، حسن، 
و حسين بشيراز مدفون است. عبد اهللا كه بمشهد اوجان آوه مدفون است. [اسماعيل و عبيد اهللا بگريوه مايين مدفونند] 

 ]، محمد و احمد بشيراز مدفونند.6[

]، جعفر، يحيى، عباس، حمزه. پسر اين حمزه، على نام بشيراز مدفون است و مشهد او هيبتى دارد و عبد 7عبد اهللا [
  الرحمن و قاسم و جعفر االصغر، زيد و محسن كه به فراهان

__________________________________________________ 

  )] ب: بيست و دوم-1[

  ر هيچيك از نسخ اسم تمام پسران و دختران نيامدهق: يانزده. د -)] ب: شش-2[

 ] ف: [ازين پنج نسل نشد: عبد اهللا -)] فقط در نسخه ر-3[
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  ف، ر، ب: اسماعيليان -)] م: اسماعيلى سبعى-4[

 )] فقط در، م، ر-5[

 )] ف، ر: اسماعيل بگريوه مايين مدفون است.-6[

 شود. تن بيشتر نمى 24رت )] در نسخه ب دو عبد اهللا آمده. در غير اين صو -7[
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مدفون است و بزاهد محسن مشهور است و ابو الخير به فروجرد مدفونست. طاهر و مطهر كه به فيروز كوه مدفونند. و 
م: ستى فاطمه كه به قم مدفونست، خديجه، فاطمه كبرى، فاطمه ا بيست و هشت دختر داشت، اما شانزده را نام يافته

صغرى، زينب، حليمه، اسما، محموده امامه، ميمونه، ام اسماعيل، ام كلثوم كبرى، ام كلثوم صغرى، ام عبد الرحمن ام عبد 
 اهللا، ام فروه، ام قاسم.

 الرضا

] و 1م هشتم است. بيست سال و هفت ماه [على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على مرتضى، اما
شنبه يازدهم ذى قعده سنه احدى و خمسين و مايه. بمدينه متولد شد و پنجاه و يك سال و دو  سه روز، امام بود، روز سه

ماه و بيست و شش روز عمر يافت. چون عمرش بقرب چهل و چهار رسيد، جواد بوجود آمد و چون در روز شنبه هفتم 
ث و مأتين بطوس در گذشت، جواد هشت ساله بود. شيعه گويند بفرمان مأمون در انگور زهرش دادند و بدان شوال سنه ثال

] 2در گذشت. بحدود طوس مدفون است. آن مشهد را سورى بن معتز، كه بعهد سلطان محمود غزنوى حاكم نيشابور [
 بود، عمارت كرد.

 وين مدفون است، على، حسن و يك دختررضا را پنج پسر بود: محمد جواد، جعفر، حسين كه بقز 

  الجواد التقى

 محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على مرتضى.
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نهم امام است. شانزده سال و هشت ماه و بيست و شش روز امام بود. روز آدينه منتصف رمضان سنه خمس و تسعين و 
] روز عمر يافت. چون عمرش بقرب نوزده رسيد، 3] [ و نه ماه و [هجدهمايه بمدينه در وجود آمد و بيست و چهار سال 

 نقى بوجود آمد و چون روز شنبه سوم رجب سنه عشرين و مأتين ببغداد در گذشت، نقى هفت ساله بود. نقى،

__________________________________________________ 

م: بيست و سال و هفت ماه و بيست و  -و بيست و سه ر: بيست و سه سال و هفت ماه -)] بيست و هفت سال-1[
 سه روز

  )] ف: خراسان-2[

  )] ب: هشده-3[
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ان معتصم مسموم شد. او را دو پسر بود: [على جواد را در محله كرخ دفن كرد، پيش جدش موسى كاظم. شيعه گويند بفرم
 ]2] [ ] و چهار دختر: [حليمه، ميمونه، صفيه، ام سلمه1نقى و جعفر] [

  النقى

على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على دهم امام است. سى و سه سال امام بود. 
ين بمدينه متولد شد. سى و نه سال و يازده ماه و هجده روز عمر يافت. ] رجب سنه اربع عشر و مأت3روز شنبه منتصف [

چون سال او بقرب هجده رسيد، عسكرى متولد شد. چون در روز دوشنبه سيوم رجب سنه اربع و خمسين و مأتين بسامره 
امره است. از او در گذشت، عسكرى بيست و دو ساله بود. شيعه گويند بفرمان معتز خليفه مسموم شد. او را مشهد در س

 چهار پسر ماند:

 ] و يك دختر آمده بود.5]، اسماعيل [4حسن عسكرى، جعفر، ابو ابراهيم [

  العسكرى
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حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على المرتضى يازدهم امام است. پنج 
 سال و هشت ماه و پنج روز امام بود.

] و بيست و 6ربيع اآلخر سنه اثنى و ثلثين و مأتين بسامره بوجود آمد و بيست و هفت سال و ده ماه [روز دوشنبه دهم 
هشت روز بزيست. چون عمرش بقرب بيست و دو سال و نيم رسيد، مهدى بوجود آمد. چون در روز آدينه هشتم ربيع 

شيعه گويند: بفرمان معتمد خليفه مسموم شد.  االول سنه ستين و مأتين بسامره در گذشت، مهدى را چهار سال و نيم بود.
 او را بغير از مهدى فرزندى نبود. در سامره مدفون است.

  المهدى

  محمد بن حسن العسكرى بن على نقى بن محمد بن على بن موسى بن

__________________________________________________ 

  ر: على نقى و موسى مبرقع -)] فقط در، م-1[

  )] فقط ر، ف-2[

  )] م: سوم-3[

  )] ر: ابراهيم-4[

  )] بجاى اين اسم در، ب خالد آمده-5[

  )] م، ر، ب: دو ماه. و اين غلط است-6[
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امام است و خاتم ائمه معصومين. چهار سال و نيم، امام جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على المرتضى، دوازدهم 
بود و شب پنجشنبه منتصف شعبان سنه خمس و خمسين و مأتين بسامره متولد شد. چون نه سال گذشت در رمضان سنه 
ر اربع و ستين و مأتين غائب شد، بسامره، بزمان معتمد خليفه و ديگر كسى او را نديد. معتقد شيعه آن است كه مهدى آخ

زمان اوست و در حياتست. چون وقت ظهور او باشد، بيرون آيد و اسماعيليان گويند: مهدى چهارم پسر اسماعيل بن 
گويند يكى  ] و اهل سنت مى1جعفر است كه در مغرب خروج كرد و مدتى آن ملك در تصرف او [و اوالدش بماند] [
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يند مهدى پسر ابو دوانيق بود و العلم عند اهللا و [ال يعلم گو  باشد از علويان بنى فاطمه و هنوز متولد نشده و جمعى مى
 ]2] [ الغيب اال اهللا
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 فصل چهارم از باب سيوم در ذكر بعضى از صحابه عظام و جمعى از تابعين كرام رضوان اهللا عليهم اجمعين الى يوم القيام.

اند كه صحابه كسانيند كه رسول (ص) را ديده باشند و با او صحبت داشته و بدو ايمان آورده و  بعضى علماء اسالم گفته
اند با اين صفات بايد كه در غزوات با  ] باشند و بعضى گفته3] [ راوى حديث [نبوىاند با اين صفات بايد كه  بعضى گفته

اند با اين صفات، بايد كه طول زمان صحبت يافته باشند، پس هر كه بدين صفات بيشتر  او بهم بوده باشند و بعضى گفته
ده باشند و متابعت افعال و اقوال اند كه بعضى از صحابه را دي موصوف باشد، فضيلت او بيشتر باشد و تابعين كسانى
اند. آنچه اسامى ايشان مسطور است از صد هزار گذشته. بنده بعضى  ايشان كرده و صحابه عظام و تابعين كرام بسيار بوده

ازيشان بر سبيل ايجاد ياد ميكنم و ازيشان عشره مبشرة و تتمة االربعين المقدمين فى االسالم را بسبب تبرك مقدم داشتم. 
 هم:فمن

__________________________________________________ 

 )] ر: [بود و اوالدش نماند]-1[

  )] فقط در، م-2[

  )] فقط در، م-3[
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 العشرة المبشرة

كنيم. [اسماء  اند، پيشتر ياد كرده شد و باقى تمامى را اينجا ياد مى ر كه خلفاء راشدين و امراء مهديينازيشان، چهار يا
 العشرة المبشرة:

  خيار عباد اهللا بعد رسوله            هم عشر طرا بشروا بجنان         

 ]1] [ لختنانزبير و طلحة و ابن عوف و عامر            و سعدان و الصهران و ا            

] بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم و هو اصل قبيلة بنى تيم ابن مره، نهم است از مره و 2طلحة [
 پيغمبر هشتم بود و هفده سال ازو مهتر.
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ر اميمه، ] ابو بكر صديق، رضي اهللا عنه بود و منكوحه او، حمنه بنت جحش، دخت3زاده پدر] [ طلحه رضي اهللا عنه [عم
] زينب، حرم رسول اهللا. در بيست و سه سالگى مسلمان شد و سى و نه سال در 4عمه رسول خداى بود و [خواهر] [

 ] بود.5] [ [مسلمانى

 در حرب جمل، ببصره، در ماه جمادى االول سنه ست و ثالثين هجرى كشته شد.

يحيى، اسماعيل اسحق، يعقوب، موسى، زكريا،  شصت و دو سال عمر داشت و ده پسر آورده بود: محمد، عمران، عيسى،
] سال از 6صالح زبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى، ششم است از قصى و پيغمبر همچنين. پانزده [

 او مهتر بود. مادر او صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول اهللا بود و خديجه، رضي اهللا عنها، حرم رسول، عمه او. در بيست
االول سنه ست و ثالثين  -و پنج سالگى مسلمان شد و سى و نه سال در اسالم بود. در حرب جمل ببصره در جمادى

هجرى كشته شد. عمرش شصت و چهار سال. او را ده پسر بود: عبد اهللا، عاصم، عروة، منذر، از اسماء ذات النطاقين 
 از امهات مختلف. بنت ابو بكر صديق، مصعب، حمزه، خالد، عمر، عبيده، جعفر،

__________________________________________________ 

 )] ايضا-1[

 )] نسخ: طلحة بن عبيد اهللا بن ابو قحافه عثمان بن عامر بن عمرو ....-2[

  كرد، تصحيح كرديم و ما از روى نسخه ف كه با اسد الغابه تطبيق مى

  )] ساير نسخ: برادرزاده-3[

 )] ب: خواهر او-4[

  )] م: اسالم-5[

 )] ف، ر، ب:-6[

  شانزده سال
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سعد بن ابى وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن حارث بن زهره و هو اصل قبيلة بنى زهرة بن كالب، هفتم است از كالب و 
زاده مادر رسول اهللا بود و در نوزده سالگى مسلمان شد و  از او مهتر بود. او پسر عم پيغمبر نيز همچنين. بيست سال

قريب هفتاد سال در اسالم بود. بعد از تمامت عشره مبشره، در سنه خمس و خمسين هجرى در گذشت. عمرش قريب 
 ) شد، محمد، عامر، موسى، مصعب.نود سال بود. گويند معاويه او را زهر داد. او را پنج پسر بود: عمر كه قاتل حسين (ع

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح، ابن عدى بن كعب يازدهم است از كعب و پيغمبر 
نهم بود و زيادت از ده سال ازو مهتر بود. در بيست و چند سالگى مسلمان شد. شصت و چهار سال در اسالم بود و 

د اهللا. و اين عبيد اهللا را، پسرى محمد نام بود. يزيد و معاويه را بشعر هجو كردى. مدت عمر سعيد پسران او: زيد، عبي
 زيادت از هفتاد سال. وفاتش در سنه احدى و خمسين.

ابو عبيدة الجراح عامر بن عبد اهللا بن جراح بن هالل بن اهيب بن ضبه ابن حارث بن فهر، نهم است از فهر و پيغمبر 
 و سيزده سال ازو مهتر بود. دوازدهم بود

در بيست و هفت سالگى مسلمان شد و سى و يك سال در اسالم بود. پيغمبر (ص) در حق او فرمود: لكل امة امين و 
امين هذه االمة ابو عبيدة الجراح. در سنه ثمان عشر هجرى، به حمص شام، برنج طاعون در گذشت. پنجاه و هشت سال 

 عمر داشت. او را نسل نيست.

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهره و هو اصل قبيلة بنى زهرة بن كالب، ششم است از كالب و 
پيغمبر (ص) هفتم بود و ده سال ازو مهتر. در سى سالگى مسلمان شد و چهل و پنج سال در اسالم بود. او را سه برادر 

 بود:

اما ده مسطور است: محمد، ابراهيم، حميد، زيد، ابو سلمه، مصعب،  عبد اهللا، اسود. خالد. زيادت از ده پسر داشت،
 ] عمر. وفات او در سنه اثنى و1سهيل، عثمان [ميسور] [

__________________________________________________ 

  )] م: ميسره-1[
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ثالثين، مدت عمرش هفتاد و پنج سال. عبد الرحمن وصيت كرد كه از مال او هر صحابه بدرى كه در حيات باشد، هر يك 
را چهار صد دينار بدهند، در آن وقت صد صحابه بدرى زنده بودند. چهل هزار دينار بديشان دادند و تتمه ميراث او بر 

كردند، هر بخشى را هشتاد هزار درهم رسيده بود، بخالف آنچه بغالمان داد و ايشان را آزاد كرد و   شانزده بخش قسمت
 ايشان سى غالم بودند.

  و منهم تتمة االربعين

حمزة بن عبد المطلب عم رسول اهللا و او با رسول (ص) شير خورده بود، از ثويبه يمنى. مادرش هاله بنت [وهيب بن عبد 
 ] رسول بود.1در] [مناف دختر عم ما

اند و كتب ساخته. در حرب احد، بر دست وحشى، غالم مطعم بن عدى  مردى او مشهور است و بر آن اختراعات كرده
شهيد شد. پيغمبر (ص) بر او بهفتاد تكبير نماز كرد و گفت اگر نه آن است كه دل خواهرش صفيه آرام نگيرد، او را بگور 

 دندى و او را در آن درجه بودى.نكردمى تا وحش و طير او را بخور 

 ].2ابو ذر غفارى اسمه جندب بن جناده از بنى كنانه. وفاتش بديهى از مدينه [

 در سنه اثنى و ثالثين در گذشت. او را نسل نماند. گفتى در اسالم سيم ابو بكر و باللم.

شخصى از بنى جمح بود. ابو بكر صديق ] حبشى، در اول غالم 4] بالل بن رباح [3[انيس بن جناده برادر ابو ذر بود] [
رضي اهللا عنه، او را بخريد و آزاد كرد و او مؤذن رسول (ص) بود. بعد از پيغمبر (ص) مؤذنى نكرد. پيغمبر در بهشت، 

شب معراج، آواز نعلينى شنيد. پرسيد كه از آن كيست. جبرئيل گفت از آن بالل است. بعد از رسول بشام رفت و در سنه 
 آنجا در گذشت.عشرين هم 

  جعفر بن ابى طالب برادر مرتضى على (ع) بود، ده سال از على مهتر بود، در حرب

__________________________________________________ 

 ] )] م، ر، ق: [وهب خاله-1[

 )] يعنى ده ربذه كه تبعيدگاه و محل مرك وى بود-2[

 )] فقط در نسخ ق، ر-3[
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  )] نسخ: ابى رياح-4[
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مؤته شام بفرمان رسول (ص) بعد از قتل زيد بن حارثه لوابستد و امير لشكر شد. كفار دستش بينداختند، لوا بدست ديگر  
 گرفت. آن نيز بينداختند و او را شهيد كردند.

نور نبوت، اصحاب را از حال او خبر داد و فرمود كه بعوض دو دست او كه در راه خدا پيغمبر (ص) در مدينه، ب
بيفكندند، خداى تعالى او را دو پر داد تا بدان در بهشت طيران كند. بدين سبب او را طيار لقب فرمود. منكوحه او شرايط 

 : ال عزاء بعد ثالث.عزا بتقديم رسانيد پيغمبر (ص) بديدن او رفت و او را دل باز داد و فرمود

خالد بن سعيد بن عاص بن اميه كاتب وحى و عامل صدقات بنى زبيد بود و شمشير صمصام رسول او داشتى. در غزاء 
 يرموك شهيد شد.

خباب بن األرت در كوفه سنه سبع و ثالثين نماند. هفتاد و سه سال عمر داشت و اوست اول صحابى كه مرتضى على (ع) 
 كفين او كرد.در كوفه تجهيز و ت

اش بود، ام ايمن،  زيد بن الحارثة الكلبى مولى خديجه رضي اهللا عنها بود. او را برسول بخشيد و [او را كنيزك خود كه دايه
را بزنى بدو داد و هر دو را آزاد كرد. اسامة ازيشان متولد شد. زينب بنت جحش، از اميمه عمه رسول اهللا در حباله زيد 

]. در سنه ثمان هجرى در مؤته شام شهيد 1پيغمبر (ص) در آمد، او را جهت پيغمبر طالق داد] [بود. چون او در نظر 
 شد.

 زيد بن خطاب، برادر عمر رضي اهللا عنه در جنگ مسيلمه كذاب در سنه اثنى عشر شهيد شد.

است از مرة و پيغمبر نيز ابو سلمه عبد اهللا بن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظه بن مرة هشتم 
همچنين. مادر او بره بنت عبد المطلب عمه رسول بود. برادر رضاعى پيغمبر بود. در سنه، اربع هجرى وفات كرد. [او را 

 ].2] [ دو پسر و دخترى بود از ام سلمه حرم پيغمبر (ص): سلمه، عمر، زينب

__________________________________________________ 

] ف: [رسول او را بفرزندى قبول كرد و زينب دختر اميمه، عمه رسول (ص) در حباله او آورد. چون او در نظر )-1[
 پيغمبر آمد، زيد او را طالق داد. بعد از آن، ام ايمن كه دايه رسول (ص) بود، بزنى باو داد. اسامه ازيشان متولد شد].
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 )] فقط در، ف.-2[
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 سعيد بن زيد و سلمة بن هشام در غزاء بدر شهيد شدند.

صهيب بن سنان بن مالك الرومى، پيغمبر در حق او و سلمان فارسى و بالل حبشى فرمود: انا سابق العرب و صهيب سابق 
و بالل سابق الحبش. پيغمبر (ص) با او مزاح كردى. وفاتش در سنه ثمان و ثالثين. عمرش الروم و سلمان سابق فارس 

 هفتاد سال.

عمار بن ياسر مؤذن مسجد رسول اهللا بود و همچنان مؤذنى، فرزندان او راست. در جنگ صفين بطرف مرتضى على بود و 
 هم در آنجا شهيد شد، در سنه ست و ثالثين. نود و سه سال عمر داشت.

 عبد اهللا بن جحش االسدى برادر زينب حرم رسول و پسر اميمه، عمه آن حضرت بود. در حرب احد شهيد شد.

عبد اهللا بن مسعود از بنى هذيل، كاتب وحى بود و مدتى از قبل عمر و عثمان، عامل صدقات كوفه و قاضى آنجا بود. 
 وفات او بمدينه در سنه اثنى و ثالثين.

 ال.عمر او زيادت از شصت س

عبيدة بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف در حرب بدر شهيد شد. او گفت اگر ابو طالب زنده بودى، درين صورت با 
گوئى،  ]. رسول فرمود راست مى2] از بهر رسول جان فدا كنم و [نكرد] [1] [ او مفاخرت كردى در معنى آنكه [او گفتى

 او را گفتار بود و ترا كردار.

 بن جابر مازنى، وفاتش در سنه سبع عشر، در راه مكه. عتبة بن غزوان

 عمرش پنجاه و هشت سال.

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمر بن هصيص بن كعب نهم است از كعب و پيغمبر نيز 
در بقيع مدفون همچنين بوده. برادر مادر حفصه، حرم رسول (ص) بود. در سال اول از هجرت وفات كرد. اول كسى كه 

 شد، از مهاجر، او بود.
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 )] ف: بيتى كه او گفته بود-1[

 )] ب، ندارد.-2[
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 بزمين بنى سليم بودى. بعد ازو بشام نشستى.عمرو بن عبسه از بنى سليم بود. بزمان رسول 

 عياش بن ابى ربيعة بن مغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مره، هشتم است از مره و پيغمبر نيز همچنين.

] 2] موالى حويطب بن عبد العزى، نزلت فيه و فى اصحابه: و من الناس من بشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا [1عابس [
 يه.اآل

 ].3] [ معمر بن عبد اهللا [بن نافع الغنوى و هو الذى حلق شعر النبى فى حجة الوداع

مقداد بن اسود و هو مقداد بن عمرو بن ثعلبة من اليمن. داماد زبير عوام بود بدختر و در حرب جمل سنه ست و ثالثين 
 ].4نماند. عمرش هفتاد سال [

 شه است بزمان خالفت عثمان نماند.معيقيب بن ابى فاطمة الدوسى از مهاجران حب

مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ششم است از قصى و پيغمبر نيز همچنين. [در حرب احد 
 ].5بدست ابن قمئه ليثى شهيد شد] [

ن عويج بن عدى بن كعب محرر بن نضله بن عبد اهللا نضلة بن عبيد نعيم بن النحام [بن اسيد بن عبد اهللا بن عوف بن عبيد ب
 ].6نهم است از كعب و پيغمبر (ص) نيز همچنين در زمان عمر، در شام، روز اجنادين شهيد شد] [

 ].7هشام بن عتبة بن ابى وقاص، برادرزاده سعد وقاص بود. [

__________________________________________________ 

 خلط كرده يا با عابس بن ربيعه الغطيفى (رك: اسد الغابه))] ب: عابس بن ربيعه. پيداست كه با عياش -1[

 203)] قرآن، سورة البقره -2[
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  م: از صحابه كبار بود و نظر يافته -)] ر: از كبار صحابه بود-3[

 )] ب، ندارد-4[

  )] فقط در نسخ ب، ف-5[

  ساير نسخ: از بنى عدى قريش بود و قديم االسالم -)] نسخه ب، ف-6[

 ارد)] ف، ند-7[
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] ارقم بن ابى ارقم 1هشام بن عاص وايل [سهمى برادر عمرو بن عاص بود. در سنه ثالث عشر، روز يرموك شهيد شد] [
خمس و خمسين بمدينه. مدت عمرش، هشتاد بن جندب بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مره. وفات او در سنه 

 ]2و پنج سال. اين طايفه قديم االسالم بودند. [

  ذكر بعضى از صحابه كرام

 آورم تا بر طالبان آسان باشد: بترتيب حروف مى

 ] [حرف الف

عيف است. ابى بن كعب، كاتب وحى بود. بروايتى وفات او، در سنه عشرين و بروايتى در سنه ثالثين. اما روايت دوم ض
جهت آنكه در روز وفات او، عمر خطاب، رضي اهللا عنه گفت اليوم قد مات سيد المرسلين و در سنه ثالثين، عمر خطاب 

 نمانده بود.

 ابان بن سعيد كاتب وحى بود.

 اسامة بن زيد از موالى رسول اهللا بود. [و مادر او ام ايمن حاضنه پيغمبر بود.

] االشج العبدى و هو منذر بن العابد. رسول (ص) در حق او 3بعد از قتل عثمان.] [وفات او، در وادى القرى يا جرف 
ء لفعلته فقال ال بل جبلت عليه  ء جبلت عليه ام شي فيك خلقين يحبهما اهللا: الحلم و الحياء. [فقال أ شي -فرمود: ان

بنى االشهل االنصارى االوسى بود.  ] اسيد بن حضير از4] [ فقال الحمد لّله الذى جعلنى على ما يحب اهللا و رسوله
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] اشعث بن قيس، در جاهلى نامش معدى كرب بود و 5[وفات او در زمان عمر رضي اهللا عنهما در سنه عشرين بود.] [
  در اسالم محمد و لقب

__________________________________________________ 

 [از بنى هصيص بن كعب بود] -)] نسخه ف، ساير نسخ:-1[

)] قسمت اخير، يعنى شرح حال ارقم بن ابى ارقم فقط در نسخ ب، ف است و نظر بسياق كتاب هم بى مورد بنظر -2[
رسد، چون بر خالف ترتيب الف بائى، اسم ارقم را بعد از همه آورده است اما اسم اين شخص در اسد الغابه: عبد  مى

  مناف بن اسد بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم القرشى

  ] فقط در، ف)-3[

 ] )] فقط در نسخ ب، ف. در اسد الغابه: [... قال قلت يا رسول اهللا كانا فى ام حديث قال بل قديم-4[

  ف، ب -]5[
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] 2] [ بن مالك [بن النضر بن ضمضم بن زيد بن خزام] انس 1] [ او اشعث. وفاتش در سنه اثنى اربعين هجرى [بكوفه
 االنصارى الخزرجى.

مادر او، ام سليم بنت ملحان بود، مشهور به رمضاء. در هشت سالگى مسلمان شد و پيغمبر (ص) او را تربيت فرمود. 
 ] يافت.3مرتبه حجابت و صاحب شرط [

رفت، صد و  مالش زيادت شد. چنانكه وقتى كه بحج مى پيغمبر او را حرمت داشتى و در حق او دعا فرمود تا فرزند و
توانست كرد. وفاتش در سنه احدى و تسعين  بيست و چند كس از نسل او همراه بودند و مالش چندان بود كه حساب نمى

 ] حديث است.4ببصره و او آخرين ميت است، از صحابه آنجا. ابن سيرين معبر از موالى او بود و انس از كبار رواة [

]، روز احد شهيد شد و ابى بن ثابت نيز برادر 6] و بدرى [5اوس بن ثابت برادر حسان بود، از بنى خزرج [و عقبى [
 ] انس بن النضر عم انس بن مالك بوده، روز احد شهيد شد.7ايشان بود] [

 عمر يافت.] بن مالك بن ربيعة الساعدى بدرى. در سنه ستين هجرى در گذشت. هفتاد و پنج سال 8ابو اسيد [
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ابو ايوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار االنصارى البدرى. در قسطنطنيه در سنه 
 اثنى و خمسين وفات يافت و در ميان با روى آنجا مدفون است.

 ابو امامة اسعد بن زرارة االنصارى نقيب بنى ساعده بود. بوقت آنكه پيغمبر (ص)

__________________________________________________ 

 )] ايضا-1[

 )] ايضا-2[

  ب: مشورت -)] م: شرطگى-3[

 )] ف:-4[

  راويان

با پيغمبر بيت كردند، پيش از هجرت آن حضرت. در سال اول » عقبه«)] يعنى از مدنيانى كه بمكه آمده بودند و در -5[
 به بمعناى گردنه و جاى دشوار كوه است. (منتهى االرب)نفر عق 72نفر بيعت كردند و در سال دوم  12

 )] يعنى از شركت كنندگان در جنگ بدر، در ركاب پيغمبر.-6[

  )] فقط در نسخ ف، ب-7[

». اسد الغابة فى معرفة الصحابه«آيد اسيد بن ابى اسيد باشد. رجوع شود به  )] چنين است در همه نسخ و بنظر مى-8[
 بايد خوانده شود.اسيد، بفتح الف و يا، 
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مصعب بن عمير را بمدينه فرستاد و با او متفق شد و در كار دين سعى بسيار نمود و در همان سال كه پيغمبر بمدينه رفت، 
 در گذشت.
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اهلى در جنگ صفين با امير المؤمنين على (ع) بود. در سنه ست و ثمانين بمدينه در گذشت. او، آخرين ميتى ابو امامة الب
 است از صحابه آنجا.

ابو امامة البلوى اياس بن ثعلبه. وفات او، بعد از آنكه پيغمبر (ص) از احد باز گرديد. خواهرزاده ابو بردة بن نيار ابو امامة 
 نصارى، در عهد پيغمبر (ص) متولد شد.اسعد بن سهل بن حنيف ا

 پيغمبر (ص) او را نام نهاد و در سنه مايه وفات كرد.

 ]. در غزاء خراسان نماند.2] ابو برزة اسلمى [و هو عبد اهللا بن نضلة] [1ابو بردة بن قيس برادر موسى اشعرى بود. [

هاجران حبشه است. روز حرب يمامه، در سنه ابو حذيفة هاشم بن، عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، از م
 ].2احدى و عشرين شهيد شد [

ابو بكره نفيع بن حارث. چون مسلمان شد، ترك نسب خود كرد و گفت من موالى رسولم. [چون پدرش نماند، ميراث او 
د. هم در زمان او قبول نكرد. بعد از آن، او را، سيد خطاب كردند. عمر، او را جهت تعليم فقه و شرايع ببصره فرستا

] ابو دجانه سماك بن خرشه انصارى. در جنگ مسيلمه كذاب به يمامه، 3وفات كرد. چهل پسر و يك دختر داشت.] [
] و در حرب ديلم همچنين و مدتى والى ناحيه دشتبى قزوين بود. 4مردى بسيار نمود [و در قتل او، شريك وحشى بود] [

 بواليت مامشان رود همدان مدفونست.

 و درداء عويمر بن عامر بن زيد الخزرجى االنصارى، در سنه اثنى و ثالثين.اب

 در گذشت.

 ابو رافع اسلم بروايتى غالم عباس بود و بروايتى غالم سعيد بن العاص.

__________________________________________________ 

 )] نامش عامر بود (اسد الغابة)-1[

 )] ف، ندارد-2[

 ديگر: [در خالفت عمر خطاب نماند])] ف. نسخ -3[

  )] فقط در، ف-4[
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] ابو 1برسول (ص) نقل افتاد، بقولى به بيع، بقولى به هبه. رسول (ص) او را آزاد كرد. [پيش از سنه اربعين وفات كرد] [
 لك بن سنان الخدرى، در سنه اربع و سبعين نماند.سعيد سعد بن ما

] ابو ضميره مولى رسول (ص) بود. او را آزاد كرد و باكرام فرزندانش عهدى نوشت. 1] [ [نود و چهار سال عمر داشت
 روز فتح خيبر شهيد شد.

فصوت ابى طلحة فى الجيش «ابو طلحه زيد بن سهل االنصارى بدرى نجارى. آوازى بلند داشت. پيغمبر در حق او فرمود 
 و او گفتى:» خير من الف رجل

 انا ابو طلحة و اسمى زيد            و كل يوم فى سالحى صيد         

 چهل سال بعد از پيغمبر (ص) بزيست و در شام وفات كرد.

 ابو عبد الرحمن زيد بن ثعلبة الخزرجى در سنه اربع و ثالثين در مدينه نماند.

] در سنه عشر و مايه وفات كرد، در مكه و او آخرين 1] [ ن واثله [بن عبد اهللا بن عمير بن جابر الكنانىابو طفيل عامر ب
 ميتى است از صحابه آنجا و در مذهب شيعه غالى بود.

 ابو عامر بن قيس برادر ابو موسى اشعرى بود.

يجه رضي اهللا عنها و داماد پيغمبر (ص) ابو العاص بن ربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس بن عبد مناف، خواهرزاده خد
 بود، بدختر بزرگش زينب رضي اهللا عنها.

 ابو عبيد ثقفى، پدر مختار بود.

ابو عبس عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد االنصارى الخزرجى در سنه اربع و ثالثين بمدينه نماند و در بقيع مدفون 
 است. عمرش هفتاد سال بود و او را نسل بسيارست.

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ف، ب-1[
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 .ابو كبشه سليم، مولى رسول اهللا (ص) بود. او را آزاد كرد. بدرى بود و همان روز كه عمر بخالفت نشست او نماند

 ابو لبابه بشير بن عبد المنذر بن زبير االوسى االنصارى، بعد از قتل عثمان وفات يافت.

] باو و فرزندان او تعلق داشت و بعهد 1] [ ابو موسى عبد اهللا بن قيس اشعرى، قرآن بآواز خواندى. قضاء كوفه [مدتى
بازى داد. جهت آنكه از عقل معاش  رسول قاضى يمن و در قضيه حكمين از طرف على (ع) بود. عمرو عاص [او را

]. وفاتش بروايتى در سنه اثنى و اربعين و بروايتى سنه اثنى و خمسين. [فتح اصفهان و اهواز او  2] [ زيادت حظى نداشت
 ] ابو محذورة سمرة بن معير بن لوذان بن ربيعة، مؤذن رسول (ص) بود.3] [ كرده شصت و سه سال عمر داشت

] 5مسلمان شد، و رسول او را مؤذنى فرمود. [مؤذنى مسجد رسول و مسجد حرام كردى و] [] 4بعد از فتح حنين [
 اكنون فرزندان او راست. در سنه تسع و خمسين نماند.

ابو مرثد كناز بن حصين الغنوى، حليف حمزه بود. در بدر با رسول (ص) بود. وفات او در سنه اثنى و عشر بخالفت ابو 
 ] عمر داشت.6بكر بود. شصت و شش سال [

 ابو مسعود عقبة بن اسيره از بنى حارث، خزرجى انصارى. در ايام خالفت امير المؤمنين على (ع) وفات يافت.

 ابو مويهبه مولى رسول (ص) بود. او را بخريد و آزاد كرد.

 ابو نافع مولى ابو بكر بود، صاحب ثروت بسيار. در بصره عمارت عالى ساخت.

  عمرو از قبيله بنى دوس بن عدنان به يمن ابو هريره [عبد اهللا بن

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

 )] ف: با او مكر كرد.-2[

  )] فقط در، ف-3[

 )] ف، ر: خيبر-4[
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 ق: و مؤذن مسجد حرام مكه اكنون فرزندان اواند -] )] ف: [مؤذنى مسجد حرام-5[

 شصت.م:  -)] ف: شصت و سه-6[
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] و مزاح دوست بود و پيغمبر (ص) با او مزاح كردى. در سنه سبع هجرى بخدمت رسول پيوست و تربيت 1] [ نشستى
]. در غوغاى عثمان آن انبان 2] [ بودى يافت. رسول (ص) او را انبانى داده بود كه هر [چه ما يحتاج او بودى، در وى

 ضايع شد.

 او گفت.

 ]3للناس هم و لى ذا اليوم همان            هم الجراب و هم الشيخ عثمان [         

وفاتش بروايتى در سنه سبع و خمسين و بروايتى سنه تسع و خمسين. هفتاد و هشت سال عمر يافت. از كبار رواة حديث 
 ].4اماد او بود] [است [سعيد بن مسيب د

 ابو الهيثم مالك بن التيهان بحكم رسول اهللا حراس نخل بود. بمدينه در سنه عشرين در گذشت. او را نسل نيست.

ابو اليسر كعب بن عمرو انصارى، در روز بدر، عباس بن عبد المطلب، بدست او اسير شد. وفاتش در سنه خمس و 
 خمسين بمدينه.

 حرف الباء

االسلمى از مهاجر است. بوقت هجرت، در مدينه مسلمان شد. در زمان پادشاهى يزيد معاويه، بمرو در   بريدة بن الحصيب
 گذشت.

 براء بن عازب االنصارى، خواهرزاده ابو برده بود. فتح قزوين او كرد.

 ]. نسل او در قزوين هستند.5او را دو پسر بود: يزيد و سويد. [او حاكم عمان بود] [

صخر از بنى سلمه خزرجى. اول كسى كه در عقبه بيعت با پيغمبر (ص) كرد، او بود. و اول كسى كه  براء بن معرور بن
 وصيت كرد روى من بكعبه دفن كنيد،
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__________________________________________________ 

 .)] ب، ف: [اختالف در نام او بسيار است. اصح آنكه عبد الرحمن بن صخر از قبيله دوس ...]-1[

] ب: هر چه او را ما يحتاج بودى،  )] ف: [هر چند خرما كه خواستى از آنجا بيرون آوردى و بخوردى و بمردم دادى-2[
  آنجا بود، بيرون آوردى و بخوردى

 )] بجاى اين بيت عربى، در نسخ ب، ف، اين بيت فارسى كه ترجمه آنست آمده:-3[

  مرا فوت انبان و عثمان دو غم همه يك غمند اهل دنيا بهم                    

  )] فقط، ف-4[

 )] م: حاكم عمان بودند.-5[

                         

 220:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ].1او بود. پيش از هجرت پيغمبر (ص) بمدينه وفات كرد [

 ].2االنصارى. پدر نعمان بود. [در عين التمر شهيد شد در سنه اربع و عشر] [بشير بن سعد الخزرجى 

 بشر بن عمرو بن حنش بن عبد القيس لقبه جارود العبدى المعلى. نسلش بزرگوار است.

بشر بن براء، در فدك او را با رسول زهر دادند و بدان در گذشت يعلى بن منيه بمادر منسوب است. نام پدرش امية بن 
د از بنى يزيد بن مالك از مهاجر است. در حرب جمل با عايشه رضي اهللا عنها بود و نود كس را از مال خود تربيت  عبي

 ].3كرد. در زمان ابو بكر صديق، حاكم يمن بود. او را اشعار نيكوست [

 ].3يعلى بن مره از بنى ثقيف. بفرمان رسول، زندان طايف بشكست و محبوسان را خالص داد [

] بزمان معاويه در سنه ستين در  4] [ ن حارث االنصارى [در وفد مزينه بحضرت رسالت آمد، در سنه خمس هجرىبالل ب
 ]. پسرش حسان، در بصره محدث بودى.4گذشت [عمرش هشتاد سال بود] [
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شد] [بشر بن عمرو بن محصن. او و سه برادر: ثعلبة بن عمرو ابى عمره و بشير بن عمر در سنه خمس و عشرين شهيد 
]4.[ 

 ]5بجير بن ابى بحير از بنى دينار بن النجار، بدرى بود [

 التاء

 ]، در سنه تسع مسلمان شد [و حضرت رسالت (ص)6تميم بن اوس الدارى [

__________________________________________________ 

 )] م، ق، ندارد-1[

  )] فقط در، ف-2[

را بجاى » يعلى«حال صحابه اى ضبط نشده و مسلم است كه مستوفى،  شرح» بعلى«)] در اسد الغابه در ماده -3[
  ضبط نموده. اين دو شخص نامشان در نسخه، ف در حرف ياء آمده» بعلى«

جور » خمس و عشرين«)] فقط در، ف، ب. در اسد الغابه قتل بشير بن عمر در جنگ صفين نوشته شده كه البته با -4[
 آيد در نمى

 )] ايضا.-5[

رسيده. اين شخص بنام فرزند يگانه فرزند  تر است چون نسبش به دار بن هانى مى سخ: دارانى. اما دارى صحيح)] ن-6[
 خود كه رقيه نام داشته به ابا رقيه معروف بوده است. (اسد الغابه)

 221:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  ]. در سنه سبعين در گذشت1] [ باو داد و چيزى از بهر او نوشتزمينى باقطاع 

 الثاء

 ثوبان مولى رسول بود. او را آزاد كرد. بعد از رسول بشام رفت و آنجا در سنه اربع و خمسين در گذشت.

 ] االوسى.1] [ ثابت بن اقرم بن ثعلبة [البدرى االنصارى
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 ].1[و در يمامه شهيد شد] [ثابت بن قيس بن شماس الخزرجى، خطيب انصار بود 

 ].2[ثابت بن خالد بن نعمان از بنى تيم اهللا بدرى. او هم، در يمامه، شهيد شد] [

  الجيم

ترين مردمان آن زمان بود. در رمضان سنه عشر هجرى مسلمان شد. رسول در حق او  صورت جرير بن عبد اهللا، خوب
] جابر بن عبد اهللا االنصارى، از كبار محدثان 3متوفى شد. [ در سنه اربع و خمسين». على وجهه مسيحة ملك«فرمود: 

 بود. به مدينه در سنه ثمان و تسعين نماند يا سنه تسع. نود و چهار سال عمر يافت.

 ].4جابر بن سمره، خواهرزاده سعد وقاص بود، در كوفه نشستى [

ن عبد مناف. مادر او، ام حبيب بنت شعبة ] جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل ب5جبار بن صخر از بنى سلمه، خزرجى. [
] جهجاه بن سعيد الغفارى از مهاجرست. پيغمبر (ص) او 5ابن عبد اهللا عامرى بود. در سنه ثمان و خمسين وفات كرد. [

 اى كه پيش از آنكه مسلمان شود، با او طعام خوردى. [بدو روز پيش از را عزت داشتى تا بمرتبه

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ف-1[

  )] فقط در، ب-2[

 گفت. (اسد الغابه). مى» يوسف هذه االمة«)] گويند چهل روز پيش از وفات پيغمبر مسلمان شد و عمر، او را -3[

 در ايام حكومت مختار مرد. 66)] فقط در، ف، ب. در سال -4[

 )] فقط در، ف، ب.-5[

 222:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ].1عثمان وفات كرد] [

 جهيم بن الصلت كاتب زكوة بود.

 ]2جهدمة بن عباس بن مرداس راوى حديث است [
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 الحاء

 حارث بن عوف از بنى مره، در حرب احزاب از روساء مشركان بود، پس مسلمان شد.

 ].3بن هشام برادر ابو جهل بود. در فتح مكه مسلمان شد [و در شام، در غزاء يرموك شهيد شد] [حارث 

 حريث بن زيد الخيل، در غزوات بسيار مصاحب رسول بود.

 ].3حاطب بن عمرو، و او اول كسى بود كه هجرت كرد از مكه به حبشه [

] 3فاطمه و هر دو پسران: محمد و حارث. [ حاطب بن حارث جمحى. او نيز بزمين حبشه هجرت كرد، با زن خود
]. از رسول (ص) درخواست كرد تا در حق او دعا كند، در جمع مال. رسول (ص) 4حاطب بن ابى بلتعة [درويش بود] [

 دعا كرد. او را گوسفندان بسيار جمع شدند.

. بمدينه در سنه ثالثين نماند. ]5چون از او زكوة در خواستند، او حب دنيا بر آخرت گزيد. [رسول او را منع كرد] [
 شصت و پنج سال عمر داشت.

حجر بن عدى كنيته ابو عبد الرحمن در حرب جمل و صفين با مرتضى على (ع) بود. معاويه، او را در مرج عذرا، در سنه 
 ثالث و خمسين بكشت.

او را مرخص گردانيد كه اگر ]. پيغمبر 6حذيفه بن حسل بن الحارث اليمان االنصارى. [صاحب سر پيغمبر (ص) بود] [
 خواهد، خود را از انصار داند و اگر

__________________________________________________ 

 )] ر، فقط-1[

)] ف، ب ندارد. اين اسم در نسخ ق، م، واضحا جهلمه آمده اما در اسد الغابه چنين اسمى نيست بلكه آنكه ازو -2[
  ت ولى ذكرى از عباس بن مرداس بعنوان پدر و جد او نشدهاند جهد مه اس روايت حديث كرده

 )] ب، ف فقط-3[

 )] ق، فقط-4[
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 )] ق: [و بدبخت شد]-5[

 )] ف، ب (بصورت مشوش).-6[

 223:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ].1] [ اين در كوفه، سنه ست و ثالثين نماند. مشهد او زيارت كردمخواهد از مهاجر. او انصار اختيار كرد. [بحدود مد

 حكيم بن حزام، بروز فتح مكه مسلمان شد و صد و بيست سال عمر يافت:

 ].2[شصت سال در جاهليت و شصت سال در اسالم. در سنه ثمان و خمسين وفات كرد] [

 برادرزاده خديجه بود، حرم رسول اهللا.

داد تا  از بنى اسد، راوى حديث است. عبد الملك مروان، پسرش، ايمن بن حزيم را رشوت گران مى] بن فاتك 3] [ [حزيم
 عبد اهللا زبير را بكشد. نپذيرفت و گفت:

  له سلطانه و على اثمى            معاذ اهللا من سفه و طيش         

  شىأ أقتل مؤمنا و اعيش حيا            فلست بنافع ما عشت عي            

كفار امر فرمودى و در حق او فرموده كه   -حسان بن ثابت بن منذر، مداح رسول اهللا بود. پيغمبر (ص) او را بر هجو
] در 4صد و بيست سال عمر يافت: شصت سال در جاهليت و شصت سال در اسالم. [» اهجهم و روح القدس معك«

كه رسول او را بحسان بخشيده، متولد شد و پسر او ] 5سنه اربع و خمسين در گذشت. پسرش عبد الرحمن از شيرين [
 سعيد، از شعراى بلند مرتبه بودند و ايشان را نسل نيست.

 حصين بن نمر كاتب مداينات و معامالت مردم بود.

حمل بن مالك بن النابغه از بنى هذيل. بعهد رسول (ص) در حى بنى هذيل بود. بعد ازو ببصره ساكن شد حنظلة بن ربيعة 
 دى، كاتب وحى بود و برادرزاده اكثم صيفى بوداالسي

__________________________________________________ 
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].  ف: [بچهل روز پيش از قتل عثمان در گذشت -ر: بحدود مداين و كوفه ... -)] ق: در سنه ست و ثالثين نماند-1[
  باربعين ليلة سنة ست و ثالثيناين جمله ترجمه دقيق اسد الغابه است: كان موته بعد قتل عثمان 

 )] ف، فقط-2[

  آورده است» حاء«)] اين اسم، خريم است و مستوفى باشتباه آن را در ذيل حرف -3[

  )] ر، ق، م: هفتاد در جاهلى و پنجاه در اسالم. اصح همان است كه در متن آمده كما فى اسد الغابه-4[

 ترتيب ابراهيم پسر پيغمبر، پسر خاله عبد الرحمن بود)] سيرين خواهر ماريه (اسد الغابه). بدين -5[

 224:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 المالئكه لقب يافت. -حنظلة بن ابى عامر الراهب، او را در حرب احد شهيد كردند و غسيل

پيش پيغمبر آورد و التماس دعا كرد، در حق حنظلة. پيغمبر (ص) برو دعا  حنظلة بن حذيم بن حنيفة المالكى، پدرش او را 
شد، آن موضع را كه دست  شد و هر پستان گوسفند كه خراب مى كرد و دست مبارك بر سر او ماليد. هر كس كه متورم مى

 ز بنى عمرو بن عوف.] بن عدى االوسى ا2] [ ] [حبيب1شد [ رسانيد، بهتر مى مبارك پيغمبر (ص) بدان رسيده بود، مى

 ] حرام بن ملحان از بنى النجار خزرجى.3حارث بن صمه از بنى النجار الخزرجى. [در بئر معونه شهيد شد] [

 الخاء

خالد بن وليد [بن مغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، مادر او، لبابة الصغرى، خواهر ميمونه حرم رسول 
]. در سنه ست هجرى مسلمان شد. پانزده سال در مسلمانى بسر برد 4] [ د اهللا بن عباس رضي اهللاهللا بود و پسر خاله عب

 و در كار دين سعيها نمود و فتوح بسيار كرد. وفاتش در سنه احدى و عشرين به حمص شام.

مكه مسلمان شد.  ] خالد بن حكيم بن حزام، روز فتح6] روز فتح مكه مسلمان شد. از راويان است. [5خالد بن اسيد، [
 ]7]. [ [از رواة حديث است

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ف، ب-1[
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ضبط كرده » خاء«بايست در ذيل حرف  )] اين اسم را مستوفى درين جا ضبط كرده در حالى كه خبيب است و مى-2[
 )105 -103ص  2باشد (اسد الغابه ج 

 ف. )] فقط در،-3[

 ] )] چنين است در نسخه ف. در نسخ ر، ق، م: [مخزومى، خاله او ميمونه حرم رسول اهللا-4[

 )] اسيد، بفتح همزه و كسر السين (اسد الغابه)-5[

 )] ف، ندارد-6[

 )] ف، ب فقط-7[

                         

 225:متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ،                         

 خشخاش بن خباب و ابوه يعرف بالمجفر، از بنى عنبر. رسول در حق او فرمود ال تجنى شمالك على يمينك.

 خفاف بن ندبه، بمادر منسوب است. پدرش عمير بن حارث شاعر بود و تا زمان عمر خطاب در حيات بود.

 ين، در گذشت و ازو نسل نماند.خوات بن جبير بن نعمان االنصارى البدرى. بمدينه، در سنه اربع

خنيس بن حذافة السهمى القرشى [داماد عمر بود بحفصه. بعد از آن كه او وفات كرد، پيغمبر (ص)، حفصه را در نكاح 
 ].1آورد] [

 ].2خارجة بن زيد [بن ابى زهير بدرى انصارى خزرجى. وفات او در زمان عثمان بود] [

 خزرجى. خالد بن السائب بن سويد، از بنى حارث

 خباب بن منذر از بنى خثعم، خزرجى.

 ] خراش بن الصمة از بنى خثعم خزرجى بدرى انصارى بود.2خباب مولى عتبة بن غزوان مهاجر بدرى. [

  الدال
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]. جبرئيل (ع) بيشتر بصورت او، پيش رسول آمدى و او تا زمان معاويه بزيست. عمرش 3دحية بن خليفة الكلبى خزرجى [
 ال بود.زيادت از شصت س

 ]2] دغفل بن حنظلة النساب الشيبانى، تا زمان معاويه بزيست. [2داود بن بالل بن احيحه ابو ليلى انصارى. [

  الذال

 ]2ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة در روز بدر شهيد شد. [

__________________________________________________ 

  ق: از بنى حارث خزرجى -االنصارى)] م: از قوم خزرج -1[

 )] ب، ف فقط.-2[

)] همين دحيه است كه پيغمبر او را به رسالت پيش قيصر فرستاد و بقول مورخين اسالمى، قيصر ايمان آورد، ولى از -3[
 ترس كشيشان ظاهر نكرد (اسد الغابه)

 226:متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ،                         

 ذو البجادين عبد اهللا بن عبد نهم، بزمان رسول اهللا در غزو تبوك در گذشت و رسول او را بدست خود دفن كرد.

] 1ذو اليدين عمرو بن عبد العزى الخزاعى، همه كارها بهر دو دست توانستى كردن. او را بدين سبب ذو اليدين خواندند [
 ه هجرت كرد و مسلمان شد. رسول (ص) او را مهاجر انصارى خواند.ذكوان بن عبد قيس از بنى زريق بمك

 الراء

 رافع بن خديج بن رافع االنصارى االوسى، در سنه ثالث و سبعين متوفى شد.

 ].2] [ [هشتاد و شش سال عمر داشت

 ].2رافع بن مالك عجالن انصارى بدرى خزرجى، يكى از نقباء انصار بود [

مطلب بن هاشم. مادر او، ام نوفل غزة بنت قيس فهرى بود. ابن عم پيغمبر بود. وفات او در ربيعة بن الحارث بن عبد ال
 سنه ثالث و عشرين رفاعة بن خديج، برادر رافع بود.
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 رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر از بنى عمرو بن عون االنصارى االوسى.

] ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن 2شدند. [ رفاعة بن وقش االشهلى و رفاعه بن عمرو خزرجى، هر دو در احد شهيد
 ]2المطلب بن عبد مناف، در اول خالفت معاويه وفات يافت. [

 الزاء

 زياد بن لبيد بن ثعلبة بن زريق انصارى خزرجى زياد بن السكن انصارى، در روز احد شهيد شد.

__________________________________________________ 

 ».و ذو الشمالين نيز فرمودى«اند:  نجا اضافه كرده)] م، ر، ق در اي-1[

 يك نفر نيستند (رك. اسد الغابه)» ذو اليدين«و » ذو الشمالين«اما صاحب اسد الغابه بكرات توصيه كرده كه اين دو يعنى 

  )] فقط در، ف، ب-2[

 227:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

زبرقان حصين بن بدر، از بنى سعد بن زيد مناه بن تميم. بسبب خوبى صورت، پيغمبر او را، زبرقان لقب فرمود و عامل 
 صدقات قوم او گردانيد. ابو بكر صديق، رضي اهللا عنه نيز بر او مقرر داشت.

و نوشت. در سنه خمس و اربعين زيد بن ثابت بن ضحاك االنصارى كاتب وحى بود و آخرين آيت كه از قرآن منزل شد، ا
 نماند.

زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائى از مؤلفة القلوب بود. پيغمبر او را، زيد الخير خواندى. بروايتى در عهد رسول 
 در گذشت و بروايتى در حيات بود و فتوح بسيار كرد. پدرش عهد اقطاع كه از جهت زيد داده بود بسوخت و مرتد شد.

بن ارقم [بن اسد بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم بن يقظه بن مرة هشتم است از مرة و پيغمبر همچنين. نفاق عبد اهللا زيد 
 ] بر راستى قول او، آيت آمد و پيغمبر مر زيد را نوازش فرمود.1بن ابى سلول، او آشكارا كرد و] [

 پنج سال عمر يافت. زيد بن خالد الجهنى بمدينه در ثمان و سبعين در گذشت. هشتاد و

 ]2[زيد بن الحارث بن الخزرج، زيد بن اسلم بن ضبيعة، هر دو بدرى بودند.] [
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  السين

] سايب 2سالم بن معقل، مولى ابى حذيفة. اهل صفه را امامت كردى. از مهاجرست [و بدرى. در روز يمامه شهيد شد] [
 د.] روز يمامه شهيد ش3بن عوام [برادر مادر پدرى زبير بود] [

 سعد بن عبادة االنصارى از اكابر صحابه بود و پيشواى خزرج و در اكثر

__________________________________________________ 

)] ف: [قيس انصارى خزرجى. سخنى كه عبد اهللا ابى سلول در نفاق گفته بود، او آشكارا كرد. عبد اهللا ابى سلول -1[
اسد الغابة چنين است: زيد بن ارقم بن قيس بن نعمان. در نسخه ق اسم اين  انكار كرد]. سلسله نسب اين شخص در

 شخص نيامده.

  )] فقط در نسخ ب، ف-2[

 )] ف: برادر زبير و پسر عمه پيغمبر (ص) بود.-3[
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 غزوات مصاحب رسول بودى.

سعد بن معاذ االنصارى از كبار صحابه و مقدم اوس بود و غزوات و فتوح بسيار كرد. بعد از غزو بنى قريظه وفات يافت. 
] سعد بن ربيع بن عمرو الخزرجى االنصارى عقبى بدرى. پيغمبر او را با عبد الرحمن بن عوف برادرى داده بود. در غزو 1[

 ل بن رباح بشام رفت، در مسجد رسول، او مؤذنى كردى.] قرظ چون بال2] سعد بن [1احد شهيد شد. [

اى پيش رسول آورد و گفت نذر   سعيد العاص االموى. امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فرمود كه زنى، جامه
 ام كه اين جامه را بكريمترين جوانى دهم از عرب. پيغمبر (ص) فرمود بدين جوان ده يعنى سعيد بن العاص. كرده

]  ] سليم بن ملحان برادر حرام بود [از بنى نجار خزرجى3] [ سعد بن خيثمة از بنى حارثة االنصارى [االوسى عقبى بدرى
] بروايتى پيغمبر (ص) او را بخريد و آزاد  6]. [ ] مولى رسول (ص). [اسمه رياح بلخى5] [ ] سفينه [ابو عبد الرحمن4[

آزاد كرد بشرط آنكه خدمت رسول كند. در سفرى [اثقال بسيار نقل منزلگاه كرد و بروايتى غالم ام سلمه بود. او را 
 ]. پيغمبر (ص) او را، سفينه لقب فرمود.7كرد] [ مى
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سكران بن عمرو برادر سهيل بن عمرو قديم االسالم است و از مهاجران حبشه و آنجا نماند. زن او، سودة بنت زمعة بعد 
 ازو در حباله رسول (ص) آمد.

  فارسى از موالى رسول (ص) بود و پيغمبر (ع) در حق او فرمود: سلمانسلمان 
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  )] ف، ب-1[

 )] سعد بن عائذ المؤذن المعروف بسعد القرظ (اسد الغابه)-2[

  )] ف، ب-3[

 ] ف -5)] ف: خال انس بن مالك [-4[

 ب، اين قسمت را تا اواسط شرح حال سلمان، فاقد است. -رياحم، ر: اسمه  -)] ق، ندارد-6[

 ر: اثقال بسيار برداشته بود -)] ف: انتقال منزلگاه-7[
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] از 2] [ بوذخشان بن ادريس بن مورسالن] نامش: [مابه بن 1] [ منا اهل البيت. اصلش از اصفهان بود [از قريه جى
]. بگريخت و بشام افتاد، بدير 3نسب منوچهر ملك. [در آن ملك كارى از دستش بيرون آمد، مجال اقامتش نماند] [

] افتاد بدست جهودى، 4] [ ايش افتاد، ببندگى بمدينه راهبى. از دين گبرى با ترسائى نقل كرد. [در آن ملك نيز حادثه
] او را از آن جهود [بچهل اوقيه زر و 5] [ بن اشهل. چون پيغمبر (ص) بمدينه هجرت فرمود [در سال اول نامش عثمان

] بخريد و آزاد كرد و بآزادى او عهد نوشت، بخط امير المؤمنين على رضي اهللا عنه. اين نسخه 6] [ سيصد فسيل نخل
عبد اهللا لسلمان الفارسى من عثمان بن االشهل اليهودى ] بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا ما افدى محمد بن 7] [ [آن است

ثم القرظى القرشى على ثلثمائة نخلة و اربعين اوقية من الذهب يغديه محمد بن عبد اهللا لثمن سلمان الفارسى و والؤه 
الخطاب و لمحمد بن عبد اهللا و اهل بيته و ال سبيل الحد على سلمان. شهد على ذلك ابو بكر بن ابى قحافة و عمر بن 

على بن ابى طالب و حذيفة بن اليمان و ابو الدرداء و ابو ذر الغفارى و المقداد بن االسود و بالل مولى ابى بكر و عبد 
 الرحمن و كتب على بن ابى طالب فى جمادى االولى من هجرة محمد (ص)
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 كرد، متن قرار داديم. ]. نسخه ف را كه با اسد الغابه تطبيق مى جيان)] ق، ر، م: [از ديه -1[

ف: مابه بن بوذخشان بن  -)] م، ق: ماهيه بن بدخشان بن اذر حسس (آذر جشنس آذر گشنسب؟) بن مرد سالر-2[
انتخاب، متن ر: ماهية بن بدخشان بن اذرحسس بن مرد ساالر. براى احتراز از  -مورسالن بن بهبودان بن فيروز بن شهرك

 را، از اسد الغابه تصحيح كرديم.

 )] ف: [بجهت طلب دين از آنجا]-3[

بود، مدتى دراز تا يكى از رهبانان، نشان حضرت رسالت (ص) بدو داد كه وقت ظهور آن با  )] ف: [و در آن جا مى-4[
 ديار عرب آمد. اعراب او را بفروختند.

 آمد تا بدست يهودى نامش ...] دست بدست مى

 )] ف: او بيامد و آن نشانها كه راهب داده بود، درو يافت: از مهر نبوت و غيره. مسلمان شد و پيغمبر]-5[

 )] فقط در، ف. فسيل جمع فسيله است بمعناى خرمابن ريزه (منتهى األرب)-6[

  ف: آن نسخه اينست -)] ق: آن خط است-7[
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اند و  اى بود، نام او ماهاد بن فرخ بن بدخشان و تخم او بشيراز است و اكنون از اكابر فارس و سلمان را برادرزاده
[و مهر كرده  ]. عهد نامه دارند، بخط امير المؤمنين على كرم اهللا وجهه، بر اديم سفيد نوشته1[بسلمانيان مشهور] [

] بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اهللا سأله 1بانگشتر پيغمبر و ابو بكر و عثمان رضي اهللا عنهما] [
] بماهاد بن فرخ و اهل بيته و عقبه من بعده ما تناسلوا من اسلم منهم و اقام على دينه سلم اهللا احمد 2سلمان وصية [

ل ال اله اال اهللا وحده ال شريك له اقولها و آمر الناس بها و ان الخلق خلق اهللا و االمر كله لّله. اليك (؟) الذى امرنى ان اقو 
ء يبيد و يفنى و كل نفس ذائقة الموت من آمن  خلقهم و اماتهم و هو ينشرهم و اليه المصير و ان كل امر يزول و كل شي

اقام على دينه تركناه فال اكراه فى الدين. فهذا كتاب الهل بيت  بالّله و رسوله كان له فى االخرة دعه (؟) الفائزين و من
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سلمان ان لهم ذمة اهللا و ذمتى على دمائهم و اموالهم فى االرض التى يقيمون فيها سهلها و جبلها و مراعيها و عيونها غير 
فظهم و يكرمهم و يبرهم و ال مظلومين و ال مضيقا عليهم فمن قرئ عليه كتابى هذا من المؤمنين و المؤمنات فعليه ان يح

يتعرض لهم باألذى و المكروه و قد رفعت عنهم حز الناصية و الجزيه و الحصر و العشر الى ساير المؤن و الكلف. ثم ان 
ء اليهم  سألوكم فاعطوهم و ان استغاثوا بكم فاغيثوهم و ان استجاروا بكم فاجيروهم و ان أساءوا فاغفروا لهم و ان أسي

م و لهم ان يعطوا من بيت مال المسلمين فى كل سنة ماية حلة فى شهر رجب و ماية فى االضحيه فقد استحق فامنعوا عنه
سلمان ذلك منا و الن فضل سلمان على كثير من المؤمنين و انزل فى الوحى علّى ان الجنة الى سلمان اشوق من سلمان 

و المؤمنين و سلمان منا اهل البيت فال يخالفن احد هذه الى الجنة و هو ثقتى و امينى و تقى و نقى ناصح لرسول اهللا 
الوصية فيما امرت به من الحفظ و البر الهل بيت سلمان و ذراريهم من اسلم منهم و من اقام على دينه و من خالف هذه 

  الوصية فقد خالف اهللا و رسوله و عليه اللعنة الى يوم الدين

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

  )] ق: باخيه ما هاد بن ... و ظاهرا: ابن اخيه-2[
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و برئت منه  و من اكرمهم فقد اكرمنى و له عند اهللا الثواب و من آذاهم فقد آذاني و انا خصمه يوم القيامة جزاؤه نار جهنم
ذمتى و السالم عليكم و كتب على بن ابى طالب (ع) بامر رسول اهللا فى رجب سنة تسع من الهجرة و حضر ابو بكر و 

عمرو عثمان و طلحه و الزبير و عبد الرحمن و سعد و سلمان و ابو ذر و عمار و عنبسه و بالل و جماعة آخر من 
امير المؤمنين عثمان رضي اهللا عنه در سنه سبع و عشرين در گذشت.  ] سلمان بمداين، در زمان خالفت1] [ المسلمين

سيصد و پنجاه سال عمر داشت. از سخنان اوست: الناس اربعة اصناف اسد و ذئب و ثعلب و ضان. فاما االسد الملوك 
 سه كل من رآه.يأكلون الناس أكال و الذئب التجار يحسلون و الثعلب القراء المخادعون و الضان المؤمن فالمؤمن ينه

سلمان بن ربيعة الباهلى، او را سلمان الخيل گفتندى. جهت آنكه امير المؤمنين عمر خطاب، او را والى [اسبان بيت 
 ] كرده بود. پس قضاى عراق بدو داد. در حرب تركستان شهيد شد. بعضى گويند او از تابعين بود.2] [ المال

 سبعين نماند. هشتاد سال عمر يافت. سلمة بن عمرو بن اكوع اسلمى در سنه اربع و
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سمرة بن جندب از جمله ده كس است كه پيغمبر در حق ايشان فرمود: آخركم موتى فى النار. از قبل زياد بن ابيه حاكم 
] سمرة بن جنادة بن حجر بن زياد السوائى محدث بود. بعهد عبد الملك 3بصره بود. بكوفه در سنه تسع و ستين نماند [

 ه نماند.مروان بكوف

] سمرة بن معير الجمحى 4سمرة بن فاتك األسدى پيغمبر (ص) دست بر سر او ماليد و دعاى بركت بر وى خواند. [
 مؤذن رسول (ص) بود

__________________________________________________ 

 )] اين قسمت در نسخ ف، ب نيست. اين فرمان هم قاعدة بايد ساختگى باشد.-1[

  تاريخ هجرى بشهادت كليه مورخين، در زمان عمر مرسوم شده و قبل از آن وجود نداشته استزيرا 

  ر، ق: اسبان -)] ف: آستان بيت المال-2[

 (اسد الغابه)» توفى سمرة سنة تسع و خمسين و قيل سنة ثمان و خمسين بالبصره)] «-3[

  ف، ب -]4[
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سهل بن حنيف بن واهب االنصارى از بنى عمر بن عوف. در حرب صفين با مرتضى على (ع) بود. بكوفه در سنه ثمان و 
 ثالثين نماند.

 .]1سهيل بن عمرو از بنى عامر بن لؤى بود. روز فتح مكه مسلمان شد. از قريش بود [در سنه ثمان و عشر وفات كرد] [

 سهل بن سعد ساعدى، بمدينه در سنه احدى و تسعين نماند و آخرين ميت است از صحابه آنجا.

] مزاح بسيار كردى و 1سويبط بن سعد بن حرمله، از بنى عبد الدار، از مهاجران حبشه است [و در بدر حاضر شد.] [
 پيغمبر (ص) بر سخن او تبسم فرمودى.

 حديث سليط بن عمرو برادر سكران است. سويد بن مقرن برادر نعمان است و راوى

 ].1سلمة بن ثابت بن وقش از بنى عبد االشهل االوسى [انصارى بدرى در احد شهيد شد] [
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  الشين

شرحبيل بن حسنه بمادر منسوب است. پدرش عبد اهللا بن مطاع تميمى در وباى طاعون بشام، در سنه ثمان عشر در  
 گذشت. شصت و چهار سال عمر يافت.

] فقيه و محدث 2] [ زاده وليد و عبد اهللا بن عباس بن الهاد ليثى [خواهرزاده ميمونه حرم رسول اهللا (ص) بود و خاله شداد
 بود.

 شداد بن اوس نجارى انصارى بدرى در سنه ثمان و خمسين بفلسطين وفات كرد.

 هفتاد و پنج سال عمر داشت.

 ] فرستاد.3لت بمنذر بن الحارث غسانى [شجاع بن وهب االسدى مهاجر بدرى. پيغمبر او را برسا

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

 ]. اسم الهاد: اسامة بن عمرو (اسد الغابة) )] ف، ب: [شوهر خواهر اسماء بنت عميس و همى سلمى بنت عميس-2[

  أليهم الغسانى)] در اسد الغابه: حارث بن ابى شمر الغسانى و جبلة بن ا-3[
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 شقران مولى رسول اهللا (ص)، اسمه صالح. او را از عبد الرحمن عوف بخريد و آزاد كرد.

 شماس بن عثمان مخزومى در حرب احد شهيد شد.

]. از جاهليت باز [كليد حرم كعبه او را بود. اكنون فرزندان او 1مسلمان شد] [شيبة بن عثمان بن ابى طلحة [در حنين 
 ]2] [ راست

 الصاد

] صفوان المعطل سلمى، ابو 3صفوان بن بيضا و هو ابن وهب بن ربيعه. مهاجرى بدرى بود. در طاعون عمواس نماند. [
ق سبحانه و تعالى در براءت ايشان، قرآن فرو فرستاد عمر ذكوانى. او بود كه منافقان، در حق او و عايشه، بهتان گفتند. ح
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]  ] صحار بن عياش العبدى [او فاضل و صالح بود و سه حديث را راوى است4] صفوان بن اليمان برادر حذيفه بود [3[
]5[ 

 الضاد

ه سنة ] ضحاك بن قيس فهرى. برادر فاطمه بنت قيس بود. در ذى الحج6ضحاك بن سفيان الكالبى راوى حديث است [
 ]6اربع و ستين، مروان او را به مرج راهط بكشت. [

 الطاء

 ]8] طفيل بن حارث [برادر عايشه بود از مادر] [7طفيل بن حارث بنى المطلب از قريش بود و بدرى بود [

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

  او راست)] ف: كليد حرم كعبه او را و فرزندان -2[

 )] شرح حال اين شخص فقط در نسخ ف، ب آمده.-3[

 )] ف، ب ندارد-4[

 )] ف: راوى حديث است.-5[

  )] ف، ب-6[

 )] فقط نسخه ر-7[

)] ف: [طفيل بن حارث برادر عبيدة بن حارث بود، مهاجرى بدرى. طفيل بن عبد اهللا بن سخبره برادر مادرى عايشه -8[
نسخه ف، دو اسم آمده، در حالى كه هر دو يكى است و اسم اصلى اين شخص بنقل از  بود]. چنانكه مالحظه ميشود در

اسد الغابه چنين است: طفيل بن عبد اهللا بن الحارث سخبره ... و قد ينسب الى جده فيقال طفيل بن سخبره. وى برادر 
 مادرى عايشه و برادر پدرى عبيدة بن حارث بود.
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] طليحة بن خويلد در حرب نهاوند، در سنه 1طفيل بن مالك بن خنساء از بنى سلمة بن الخزرجى [بدرى انصارى بود] [
 احدى و عشرين، شهيد شد.

 ].2طاوس بن مكحول [

 شم بود.طليب بن عمرو بن وهب بن عبد بن قصى پنجم است از قصى و پيغمبر ش

 ]1[مادرش اروى بنت عبد المطلب، عمه رسول بود. در روز يرموك شهيد شد] [

 الظاء

 ].3] [ ظهير بن رافع [بن عدى االوسى انصارى بدرى

 ]4ظهير بن سنان االسدى، پيش پيغمبر آمد و در حق او دعاى بركت فرمود [

  العين

 در مدينه، بزمان پادشاهى معاويه در گذشت. ] انصارى يعرف بالجهنى.5] [ عبد اهللا بن انيس [ابو يحيى

عبد اهللا بن اريقط بوقت هجرت با رسول (ص) بود و رسول و ابو بكر را بمدينه داللت كرد. اسالم او مختلف فيه است 
]6.[ 

َو من «] و آيت 7] [ عبد اهللا بن سالم از علماء جهودان بود، در مدينه مسلمان شد. [از بنى خزرج است از قبيله قينقاع
 ] اشارت بدوست.8» [43: 13ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِب 

] بن ام مكتوم االعمى بعد از پدر بمدينه هجرت كرد. رسول (ص) بوقت غيبت خود، او را در مدينه امامت 9عبد اهللا [
 ] نماند.10] [ فرمودى. بزمان خالفت عمر، بعد از حرب قادسيه، [بمدينه

  ر سنه ست و ثمانين بكوفه نماند او آخرين ميتى] د11عبد اهللا بن ابى اوفى [

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

  )] صحابى نيست از تابعين است-2[
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 ]. ولى: هو عم رافع بن خديج (اسد الغابه) )] م: [بن خديج راوى حديث است-3[

 )] ف، ب فقط-4[

  )] ف، ب-5[

 جهت است كه ذكرى ازو در اسد الغابه نيست.)] شايد بهمين -6[

 )] ف، ندارد-7[

 .43)] قرآن، سورة الرعد -8[

  )] عبد اهللا بن زائدة بن االصم و هو المعروف بابن ام المكتوم-9[

 )] ف، ندارد-10[

  )] غير از نسخه ر، ساير نسخ: عبد اهللا بن بكر و اين اسم در اسد الغابه نيست-11[
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 است از صحابه آنجا.

 ].1عبد اهللا بن خمير از بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة االنصارى بدرى [

 عبد اهللا بن جبير الخزاعى.

 بدرى. در حرب احد شهيد شد.عبد اهللا بن جبير بن النعمان االوسى انصارى 

 عبد اهللا بن سلمة العجالنى، در احد شهيد شد.

 عبد اهللا بن صامت، برادرزاده ابو ذر غفارى بود.

] 2عبد اهللا بن حكيم بن حزام روز فتح مكه مسلمان شد. [راوى حديث است و تا زمان خالفت عثمان در حيات بود] [
شد و در حرب صفين با پدر حرب كرد و او را دو شمشير زد. اول بمكه  عبد اهللا بن عمرو عاص، پيش از پدر مسلمان
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نشستى پس بشام رفت و آنجا بود تا يزيد بن معاويه بمرد. باز با مكه آمد. وفاتش بمكه در سنه خمس و ستين. هشتاد و 
 دو سال عمر داشت.

اسان و سيستان و كابل فتوح بسيار كرد و عبد اهللا بن عامر بن كريز، مردى شجاع و بلند همت بود. در بالد پارس و خر 
 عمارات عالى ساخت و نهرها اخراج فرمود، در سنه تسع و خمسين به مكه در گذشت و به عرفات مدفون شد.

 عبد اهللا بن عوسجه، پيغمبر (ص) او را بقوم بنى حارثة بدعوت دين فرستاد.

 ن و راوى حديث.] مفسرا3زاده رسول (ص) بود و استاد [ عبد اهللا بن عباس، عم

 در سنه ثمان و ستين به طايف در گذشت. هفتاد و دو سال عمر داشت.

 عبد اهللا بن طارق الظفرى بدرى، در رجيع شهيد شد با خبيب بن عدى.

 عبد اهللا بن مغفل، در بصره، آخر عهد معاويه نماند.

  عبد اهللا بن بحينة بمادر منسوب اسب [بحينة بنت حارث بن مطلب بن

__________________________________________________ 

 )] ف، ب.-1[

 )] ف، ندارد. اسد الغابه: قتل يوم الجمل مع عائشة و كان صاحب لواء طلحة و زبير.-2[

  )] ف: شاه-3[
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 ] از دى پدرش بود.1] [ . مالك [بن القشب]1عبد مناف بود] [

 ]. در گذشت و او آخرين ميت از صحابه آنجا بود.2] [ عبد اهللا بن بسر [در سنه ثمان و ثمانين بشام

عبد اهللا بن عمر خطاب [با پدر هجرت به مدينه كرد و آن روز يازده ساله و نيم بود. در سنه ثالث و سبعين، بخالفت عبد 
] عبد اهللا بن ابى بكر صديق [در روز طايف با رسول 1] [ نماند، بمدينه. هشتاد و چهار سال عمر داشتالملك بن مروان 
] عبد اهللا بن رواحة 1] عبد الرحمن بن ابى بكر رضي اهللا عنهما [در سنه ثالث و خمسين وفات كرد] [1اهللا (ص) بود] [
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] عبد اهللا بن عمرو [ابو 1بى طالب و زيد بن حارثه.] [الخزرجى االنصارى بدرى [در حرب مؤته شهيد شد با جعفر بن ا
] عبد اهللا بن زيد خزرجى، صورت اذان، او بخواب ديد و رسول 3جابر انصارى عقبى بدرى، در حرب احد، شهيد شد] [

 (ص) بر آن حكم كرد.

د و فتح كابل، و آن اطراف، عبد الرحمن بن سمرة، بعهد عمر خطاب رضي اهللا عنه، از قبل عبد اهللا عامر، والى سيستان بو 
 او كرد.

عباس بن عبد المطلب، عم مصطفى (ص). بعد از حرب بدر مسلمان شد و سى سال در اسالم بود. پيغمبر (ص) در حق 
او دعا كرد، بزيادتى مال و مغفرت. خواسته فراوان برو جمع شد و گفتى ببركت آن دعا، قسم دنياوى حاصل است، 

يز حاصل گردد. در سنه اثنى و ثالثين، بزمان عثمان رضي اهللا عنه در گذشت. به بقيع مدفونست اميدوارم كه قسم اخروى ن
 ] عباس بن عبادة بن نضله [از بنى سالم بن عوف. هفتاد كس كه با رسول (ص)1[عمرش زيادت از هشتاد سال بود] [

__________________________________________________ 

  )] فقط ف، ب-1[

)] ف: ابو صفوان المازنى در سنه ست و تسعين بخالفت سليمان بن عبد الملك به حمص نماند. در اسد الغابه، در -2[
 مورد تاريخ فوت وى، هر دو قول آمده.

 ] )] ق، م، ر: [پدر جابر بن عبد اهللا الخزرجى از بنى سلمه-3[
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] عمرو بن اميه ضمرى پيغمبر او را برسالت بنجاشى 1بيعت كردند، در عقبه، يكى او بود. در حرب احد شهيد شد] [
 فرستاد.

 ] عمرو بن سعيد بن عاص بن اميه از مهاجرست.2عمرو بن الجموح الخزرجى انصارى [در روز احد شهيد شد] [

ول كسى از انصار كه برسول ايمان آورد، اوست. در سنه اربع و ثلثين بشام در گذشت. عبادة بن صامت بن قيس خزرجى. ا
 هفتاد و دو سال عمر داشت.

 عبادة بن قيس از بنى زريق خارجى.
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عائذ بن عمرو مزنى، در بيعة الرضوان بيعت كرد. عبيد اهللا زياد، او را زحمات بسيار رسانيد، جهت آنكه محب اهل بيت 
 بود.

] عامر 3ابت بن ابى االقلح عاصم بن عدى، صد و پانزده سال عمر يافت و در زمان پادشاهى معاويه نماند [عاصم بن ث
بن فهيره مولى ابو بكر، در هجرت رسول (ص) مصاحب بود. خدمت پسنديده بجاى آورد. در غزو بئر معونه، با آن چهل 

 صحابى، شهيد شد.

 زمان خالفت عثمان در حيات بود.عامر بن كريز، روز فتح مكه مسلمان شد و تا 

عتاب بن اسيد، روز فتح مكه مسلمان شد و پيغمبر (ص) حكومت مكه بدو داد. در زمان خالفت ابو بكر رضي اهللا عنه 
 در گذشت.

 عتبة بن مسعود، برادر عبد اهللا بود و راوى حديث. در زمان خالفت عمر خطاب به كوفه نماند.

ان پيغمبر (ص) عامل طايف بود و بعهد عمر حاكم بحرين و در زمان پادشاهى معاويه عثمان بن ابى العاص ثقفى، بفرم
 نماند.

 عثمان بن حنيف برادر سهل بود و راوى حديث است.

__________________________________________________ 

 ] خواندى» مهاجرى انصارى«)] ف نسخ: [الخزرجى بمكه هجرت كرد و مسلمان شد. پيغمبر او را -1[

  )] ف، ب-2[

 اند، حال آنكه دو نفر هستند (رك. اسد الغابه) )] اين دو عاصم، در نسخ، م يكجا ذكر شده-3[
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 به است.] رسول (ص) پدر و مادر او را لعنت كرد. اما او از صحا1عويمر بن حارث [

عدى بن حاتم الطائى در حرب جمل و صفين بر طرف مرتضى على (ع) بود. در سنه ست و ستين، به مكه در گذشت. 
صد و بيست سال عمر داشت عروة بن مسعود ثقفى [در حرب خندق مسلمان شد و سعى كرد تا اعراب جهودان از هم 

 ] عرابة بن اوس بن قيظى.2بپراكندند.] [
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 يظى انصارى بدرى اوسى از بنى عبد االشهل، در حرب يمامه شهيد شد.عباد بن بشر بن ق

] عقبة بن عامر بن 3عقبة بن عامر جهنى در آخر پادشاهى معاويه نماند [از جمله متروكات وى هفتاد پاره كمان بماند] [
ال ازو مهتر. پس از ] عقيل بن ابى طالب، برادر مرتضى على (ع) بود و بيست س4عبس در سنه ثمان و خمسين نماند. [

 حرب بدر مسلمان شد و عمش عباس او را ندا داد و در حرب صفين برطرف معاويه بود و در عهد معاويه نماند.

 عكرمة بن ابو جهل بزمان خالفت ابو بكر، در حرب يرموك كشته شد. او را نسل نيست.

__________________________________________________ 

ق زندگانى او با عثمان بن حنيف خلط شده. در نسخه ف: عويمر بن حارث العجالنى ابن عم عاصم بن  )] در نسخه-1[
عدى. او بود كه پيغمبر (ص) ميان او و زن او كه به شريك بن سحماء قذف كرده بودند، بعد از پسين، در مسجد لعان  

 كرد.

 )] ف:-2[

عد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن س
خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر، در ربيع االول سنه تسع هجرى مسلمان شد. پس اذن خواست كه بطائف رود و قوم را 

بيدار  باسالم دعوت كند. پيغمبر (ص) فرمود كه قوم، ترا بكشند. گفت يا رسول اهللا! اگر من در خواب باشم، قوم، مرا
نتوانند كرد. بعد از آن بطائف رفت. شخصى از بنى مالك، اوس بن عوف نام، او را تير زده و بكشت و سخن پيغمبر (ص) 

 راست شد.

 )] فقط ق.-3[

  )] فقط ف-4[
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 ابو الصهباء خواندندى. از بنى تميم بود. عكراش بن ذؤيب، او را بكنيت

 راوى حديث است. عمرى تمام يافت.
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عكاشة بن محصن االسدى، اول كسى است كه در بيعة الرضوان با رسول (ص) بيعت كرد و پيغمبر او را ببهشت مژده داد 
 و در خالفت ابو بكر، در جنگ با طليحه، كشته شد.

 ]، مردى شجاع، فتوح بسيار كرد.1بود] [عالء بن عبد اهللا حضرمى [از حضر موت 

 وفات او در خالفت عمر رضي اهللا عنه بود، بمرز ساس (؟) از زمين بنى تميم.

علقمة بن عالثة بعد از اسالم مرتد شد و بروم رفت و باز با پيش پيغمبر آمد و مسلمان شد. عمر، رضي اهللا عنه، او را 
 عامل خوزستان گردانيد. آنجا در گذشت.

بن حارث از بنى مخزوم. دختر عدى بن حاتم طائى، در حباله او بود و نسل او در كوفه از مشاهير بودند. [در سنه  عمرو
]، او را جهت آنكه از 3] عمرو بن الحمق، محدث بود و در عهد معاويه، والى موصل [2خمس و ثمانين وفات كرد] [

اد بن ابيه فرستاد و اين اولين سرى بود كه در مسلمانى شهر شيعه امير المؤمنين على (ع) بود، بكشت و سر او پيش زي
 ].4بشهر بردند [

] بود و مساعى او، در دين اسالم، خود بغايت مشهور است. مسلمان شد. 5] [ عمرو بن عاص، پدرش بغايت [مستهزئ
عمر داشت. از سخنان  ] وفاتش بمصر در عيد فطر سنه ثالث و اربعين و بروايتى احدى و خمسين بود. نود و سه سال6[

 اوست: سلطان العادل خير من مطر وابل و عدل قائم خير من عطاء دائم.

__________________________________________________ 

 )] ف. ب: هم سوگند حرب بن اميه بود-1[

 )] ف، فقط-2[

  )] يعنى عبد الرحمن بن الحكم-3[

طيف به. فكان اول رأس طيف به فى االسالم و قد كان معاوية حبس فضربت عنقه و نصب رأسه على رمح و )] «-4[
امرأته بدمشق فلما اتى برأسه بعث به فوضع فى حجرها فقالت للرسول ابلغ معاوية ما اقول: طالبه اهللا بدمه و عجل له الويل 

 206ص  2يعقوبى ج ». من نقمه فلقد اتى امرا فريا و قتل برا تقيا. و كان اول من حبس النساء بجرائر الرجال

 )] ف. ب: [مشتهر]. ولى متن صحيح است بشهادت يعقوبى: و كان المستهزئون به العاص بن وائل السهمى و ....-5[
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 )] ف. ب اضافه دارند: پيغمبر (ص) در حق او و برادرش هشام بن عاص فرمود: ابنا العاص مؤمنان.-6[
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] عمرو بن معدى كرب [در سال دهم مسلمان شد، در رمضان آن 1عامر بن ابى وقاص برادر سعد و قديم االسالم بود. [
رو بن مسيح ] عم2سال. چون پيغمبر اسالم وفات كرد، مرتد شد. باز با اسالم آمد. در حرب قادسيه مرديها نمود]. [

 طائى تيراندازترين عرب بود. [امرؤ القيس در حق او گفته است:

 ]3] [ رب رام من بنى ثعل            مخرج كفيه من ستره         

 عمارة بن حزم االنصارى از بنى النجار، بدرى بود.

 عمارة بن عقبة بن ابى معيط، روز فتح مكه مسلمان شد.

] عمير مولى ابى 4است. در سنه اثنى و خمسين ببصره نماند [و بروايتى سنه ثالث.] [عمران بن حصين قديم االسالم 
 اللحم الغفارى، شجاع بود و پيغمبر (ص) او را شمشيرى داد.

 عوف بن حارث معروف به ابن عفرا، در روز بدر شهيد شد.

رضي اهللا عنه بشام رفت و در ] در خالفت ابو بكر صديق 5عوف بن مالك االشجعى [در فتح مكه قايد جيوش بود] [
 سنه ثالث و سبعين آنجا نماند. گورش به حمص است.

 عياض بن حماد الدارمى، پيش از اسالم، هديه بخدمت رسول (ص) فرستاد.

 رسول (ص) قبول نكرد و فرمود: ال اقبل رفد المشركين.

]. بدرى. در سنه اثنى و ثالثين 6جرتين [عامر بن ربيعه حليف آل خطاب بود. بدين سبب او را قريش شمارند. [هاجر اله
] عامر بن الحارث فهرى مهاجرى 7نماند.] عامر بن عبد عمرو ابو حبه انصارى اوسى بدرى، در احد نيز حاضر شد. [

 ].7بدرى [

 ].7عامر بن مخلد انصارى بدرى. در روز احد شهيد شد [
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 اسلم بعد عشرة رجال و هو من مهاجرة الحبشه (اسد الغابة)«ابى وقاص، اسمش مالك بن اهيب بود. عامر  )]-1[

  )] ب، ف-2[

  )] در نسخ ف، ب نيست-3[

  )] ف، ب-4[

  )] در نسخ ف، ب نيست-5[

 )] هاجر الى الحبشه هو و امرأته و عاد الى مكه ثم هاجر الى المدينه (اسد الغابه)-6[

  ف، ب -]7[

 241:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 عامر بن مسلمه انصارى بدرى.

 عامر بن اميه انصارى از بنى النجار بدرى.

  الغين

 غالب ليثى.

 الفاء

فيروز ديلمى، از فرستادگان ] 1فضالة بن عبيد، در بيعة الرضوان حاضر بود. در سنه ثالث و خمسين بدمشق وفات كرد. [
]] در زمان 1خسرو پرويز بود بيمن. برسول (ص) ايمان آورده و راوى احاديث گشت. [و اسود عنسى در يمن بكشت [

 خالفت عثمان نماند.

  القاف
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 ]. از اكابر صحابه است [در سنه ثالث و عشرين وفات كرد. شصت1] [ قتادة بن نعمان انصارى [الظفرى البدرى االوسى
] قيس بن سعد بن عبادة االنصارى، 1] [ ] قطبة بن عامر از بنى سلمه خزرجى [شهيد بدرى1] [ و پنج سال عمر داشت

داماد ابو بكر صديق بود بخواهر و در حضرت رسالت، مرتبه حجابت و صاحب شرطى داشت [و از قبل امير المؤمنين 
] قيس بن عاصم بن خالد المنقرى التميمى بعد از 1] [ رفت على (ع) والى مصر بود. بعد از آن معزول شد، چنانكه ذكر

 فتح مكه مسلمان شد.

 ».انت سيد اهل الوبر«رسول (ص) در حق او فرمود: 

 قيس بن ابى صعصعة انصارى خزرجى عقبى بدرى.

] در شأن 2» [154: 2َأْمواٌت  َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل في َسِبيِل اهللا«قيس بن عبد المنذر االنصارى در بدر شهيد شد و آيه 
 او و اصحاب او، كه در بدر شهيد شدند، فرود آمد.

  الكاف

 كلثوم بن الهدم االوسى انصارى، پيغمبر در مدينه اول بخانه او نزول فرمود.

__________________________________________________ 

 )] ف، ب.-1[

 154)] قران، سورة البقرة -2[

 242:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 در سال اول از هجرت، وفات كرد.

] در شأن او و اصحاب او، از انصار، فرود آمد كه 1» [و على الثالثة الذين خلفوا«كعب بن مالك الخزرجى االنصارى، [ 
بود.] كعب بن عمرو ابو اليسر انصارى كه در بدر، عباس را اسير  تخلف از غزوه تبوك كرده بودند. از شعراء رسول (ص) 

 كرد. در سنه خمس و خمسين نماند.

 ]2كعب بن عجرة انصارى سلمى در سنه اثنى و خمسين در گذشت. هفتاد و هفت سال عمر داشت. [

  الالم
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 لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك از بنى كالب، صد و پنجاه و هفت سال عمر يافت.

 ش از اسالم شاعر بود، چون مسلمان شد، ديگر شعر نگفت. وفاتش در سنه احدى و اربعين.پي

  الميم

محمد بن مسلمة االوسى االنصارى. لقبش فارس رسول اهللا. در اكثر غزوات او را همراه كردى. در حرب جمل و صفين و 
 ذشت.] بمدينه در گ3مثل هذا، موافقت طرفين نكرد. در صفر سنه ست و اربعين [

] مالك بن سنان از بنى خدره خزرجى [در روز احد شهيد 3محمود بن مسلمه برادر اوست [در غزاى خيبر شهيد شد.] [
 ] مالك بن نضلة راوى حديث است.4شد.] [

 مجاشع بن مسعود، از بنى سليم، از مهاجرست.

خواست تا از مهاجر باشد. پيغمبر (ص) مجالد بن مسعود برادر اوست. بعد از فتح مكه مسلمان شد و بمدينه نقل كرد و 
 فرمود بعد از فتح مكه هجرت نباشد.

__________________________________________________ 

 119)] قرآن، سورة التوبة -1[

 )] فقط در نسخه ر.-2[

  )] ف: اربعين-3[

  ف، ب -]4[

 243:گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                          

 مرثد بن ابى مرثد الغنوى. در رجيع شهيد شد، با چند نفر از صحابه، در عهد رسول (ص).

] منذر بن عمرو بن خنيس الخزرجى [عقبى بدرى 1معاذ و معوذ برادران عوف بن عفرااند. [در روز بدر شهيد شدند]. [
ابو بكر، ببصره متوطن شد و نهرى اخراج كرد و نسل او از اكابر ] مرة بن ابى عثمان مولى 2در بئر معونه شهيد شد]. [

 بصره بودند.
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 ]. از آنها كه عايشه را متهم كردند، يكى اوست.3مسطح بن اثاثه [از خدام ابو بكر صديق بود] [

 مسلمة ساربان رسول بود.

] مدتى قاضى يمن شد. در  رسول [ص] بفرمان 4]. [ معاذ بن جبل [از كبار صحابه و از فقهاء ايشان بود، بدرى، عقبى
 ].6] [ ] وفات كرد. كم از چهل سال عمر داشت. [او را نسل نيست5] [ سنه ثمان عشر، [بطاعون عمواس

 كرد. معقل بن سنان مردى شجاع بود. بعهد يزيد بن معاويه بر دست مسلم كشته شد. بجهت آنكه در فسق يزيد مبالغه مى

] معقل بن يسار. در بصره بآخر عهد معاويه در گذشت. نهر معقلى 7و راوى حديث [ معقل بن مقرن برادر نعمان است
 ] معن بن عدى برادر عاصم بود. در حرب يمامه، در خالفت ابو بكر شهيد شد.7بصره و خرماى معقلى بدو منسوبست [

 معتب بن قشير االوسى االنصارى.

شد و در اكثر غزوات با رسول (ص) مصاحب بود. مدتى حاكم  مغيرة بن شعبة بن مسعود ثقفى در بيعة الرضوان مسلمان
  بصره و چندى والى كوفه بود. آنجا در سنه خمسين

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

 )] ق، م: از بنى ساعدة-2[

 )] ف: خويش ابو بكر بود، از خدام او-3[

  )] فقط در، ف-4[

 ] [بناحيه اردن )] ر. ق، م:-5[

 )] ف، ب ندارد-6[

 )] نام اين دو تن، در نسخ ف، ب نيست.-7[

 244:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        
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ر ] معن بن زيد الخيل، د1] [ وفات كرد. بوقت وفات گفت: اللهم هذه يمينى بايعت بها نبيك و جاهدت بها فى سبيلك
 غزوات مصاحب رسول بود و در فتوحات مصاحب اصحاب.

  النون

] 2نعمان بن مقرن. در جنگ نهاوند شهيد شد. گور او و از آن عمرو معدى كرب و طليحة بن خويلد در اسفندهان [
 است.

بود كه بعد از نعمان بن بشير االنصارى دخترزاده عبد اهللا رواحه بود. [از قبل معاويه در كوفه امير بود. اول مولودى 
] نعيم بن اوس دارى 3] [ هجرت، از انصار متولد شد. چون پيغمبر (ص) وفات يافت، او هشت ساله بود و هفت ماهه

 برادر تميم بود. در سنه تسع مسلمان شد.

] 5] نوفل بن معاوية الديلمى [4نعيم بن مسعود االشجعى. او بود كه در غزو خندق لشكر كفار را بحيلت متفرق كرد. [
 بعد از حرب خندق مسلمان شد. راوى حديث است بعهد معاويه نماند. صد و بيست سال عمر داشت.

] نافع بن عتبة بن ابى وقاص الزهرى، برادرزاده سعد بود. 6زاده پيغمبر (ص) بود. [ نوفل بن حارث بن عبد المطلب عم
]6[ 

 الهاء

 حديث است.هشام بن حكيم بن حزام، روز فتح مكه مسلمان شد و راوى 

 ].6هاشم بن العاص، آخر عمر، در سنه ثالث عشر شهيد شد، در روز اجنادين يا روز يرموك [

 ].6هانى بن نيار ابو بردة االنصارى برادر مادر براء بن عازب بود. در بدر و همه غزوات با پيغمبر (ص) حاضر شده بود [

__________________________________________________ 

 )] ف، ب ندارد-1[

 ] ف، ب -3)] م: اسفيدهان [-2[

 )] ف، ب. كمى پيش از اين، همين مطلب در باره عروة بن مسعود ثقفى نوشته شده.-4[
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  )] ر: الدؤلى-5[

  ف، ب -]6[

 245:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 الواو

 نه خمس و ثمانين بشام در گذشت. نود و هشت سال عمر داشت.واثلة بن االسقع در س

 وليد بن عقبة بن ابى معيط برادر مادرى عثمان بود. در روز فتح مكه مسلمان شد.

 از قبل مرتضى على (ع) حاكم عراق و آذربيجان گشت و بسبب خمر خوردن معزول شد و به رقه در گذشت.

 وحشى بن حرب قاتل حمزه، بشام در گذشت.

 اقد بن عبد اهللا حليف بنى عدى، از قريش. قديم االسالم بود.و 

 الياء

يسار مولى پيغمبر (ص) بود. او را آزاد كرد. اعراب او را بگرفتند و بّردت الزام نمودند و دست و پايش ببريدند و خار در 
 ].1د [زدند تا مرد و از دين برنگشت و او را مرده بمدينه آوردند و دفن كردن چشم و زبانش مى

: 2] پدر عمار بود. در شأن او و اصحاب آيه فرود آمد: َو من النَّاِس من َيْشِري نـَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللا 2ياسر بن عامر [
207 ]3.[ 

  مؤلفة القلوب

اقرع بن حالس تميمى ابو سفيان بن صخر بن حرب [بن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف، از عبد مناف پنجم است و 
] بوقت فتح مكه مسلمان شد. پيغمبر (ص) او را عامل صدقات طايف كرد. در زمان خالفت 4پيغمبر (ص) همچنين.] [

 عثمان كور شد. در سنه اثنى و ثالثين بمرد.

] ياد فرمود، 5» [4: 111َحمَّاَلَة اْلَحَطِب «هشتاد و چهار سال عمر داشت. ام جميل زن ابو لهب كه حق تعالى او را 
 او بود.خواهر 
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__________________________________________________ 

)] بعد از اين قسمت، در نسخه ف ذكر نام يعلى بن اميه و يعلى بن مرة آمده است و اين مطلب در ساير نسخ در -1[
 ضبط شده بود و ما آن را بهمان ترتيب آورديم.» با«ذيل حرف 

  ده)] تنها در نسخ ف، ب ازين شخص ذكرى ش-2[

 207)] قرآن، سورة بقرة -3[

  )] ف، ب-4[

 4)] قرآن سورة اللهب -5[

 246:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

روز ]. 1] [ زاده زبير بن عوام و برادرزاده خديجه حرم رسول اهللا (ص) بود. [والدت او در اندرون كعبه حكيم بن حزام عم
 فتح مكه مسلمان شد. صد و بيست سال عمر يافت:

 ].1] [ شصت سال در جاهلى و شصت سال در اسالم. وفاتش در سنه ثمان [و بروايتى در سنه اربع و خمسين

حويطب بن عبد العزى، در روز فتح مكه مسلمان شد [صد و بيست سال عمر داشت. هفتاد و پنج سال در جاهليت و 
] حارث بن هشام، برادر ابو جهل بود. روز فتح مكه 2] [ سالم. در آخر حكومت معاويه وفات يافتچهل و پنج سال در ا

] جبير بن مطعم [بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، روز فتح 1] [ مسلمان شد [و بشام رفت و در باء عمواس وفات يافت
] مسلمان شد [و در 3] [ وز فتح مكه] سهيل بن عمرو، در [ر 2مكه مسلمان شد و در سنه تسع و خمسين نماند.] [

 ] صفوان بن اميه، بعد از حرب حنين مسلمان شد.2وباء طاعون، بشام در سنه ثمان عشر در گذشت و ازو نسل نماند] [

 عيينة بن حصن، از بنى غطفان، در عهد عثمان رضي اهللا عنه ضرير شد و در گذشت.

 مصاحب رسول (ص) و راوى حديث بود. عباس بن مرداس سلمى، پيش از فتح مكه مسلمان شد و

 ]، در فتح مكه مسلمان شد.4عالء بن حارثه ثقفى [

فرات بن حيان، از بنى سعد، بوقت فتح حنين مسلمان شد. رسول (ص) در حق او فرمود: ان من الناس ناسا نكلهم الى 
 ايمانهم منهم فرات بن حيان.
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 قيس بن مخرمة، در فتح بدر مسلمان شد.

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

 )] ف، ب ندارد-2[

 )] م، ق: غزوه حنين. صحيح روز فتح مكه است. (اسد الغابه)-3[

 )] از بزرگان بنى ثقيف كه پيغمبر صد شتر بدو بخشيد.-4[

 247:هکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفح                        

 مالك بن عوف النصرى، امير االمراى مشركان بود، در جنگ حنين. در آن روز مسلمان شد.

  المنافقون

] در اول كاتب وحى بود. چون در آن تخليط كرد، پيغمبر (ص) او را عزلت داد. در زمان 1عبد اهللا بن سعد بن ابى سرح [
 عثمان، والى مصر شد و بالد افريقيه، او فتح كرد.

هللا بن ابى سلول، بوقت آنكه پيغمبر (ص) هنوز بمدينه نرسيده بود، مدنيان حكومت بدو خواستند داد. چون رسول عبد ا
 (ص) آنجا رفت، آن انديشه باطل شد.

 كرد. ]. در تهمت عايشه رضي اهللا عنها غلو مى2او را بدين سبب نفاقى [در دل پيدا شد] [

كرد. عمر خطاب رضي اهللا عنه مانع آن نماز شد. حق سبحانه  نماز مىدر عهد رسول (ص) متوفى شد. رسول (ص) بروى 
] بر منافقان نماز مكن كه ايشان از 3و تعالى آيت فرستاد و رسول را فرمود كه [ديگر جز بر مسلمانان نماز مكن و] [

 جمله كفارند.

 ] كعبه بدزديد و مرتد شد.5]، طشت (؟) [4جالس بن سويد بن صامت ملفع تميمى [

 ين بن نمر خرماى صدقه بدزديد.حص
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]. و از منافقان، اين سه كس، از غزو تبوك بسبب 4] [ مرارة بن ربيع، ابو طاهر اعرابى، مجمع بن جاريه، [طعمة بن ابيرق
نفاق تخلف نمودند و قرآن در حقشان نازل شد: كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هالل بن اميه. پس توبه كردند. حق 

 ].6ايشان قبول كرد و آيت قرآن، در حق ايشان نازل شد و ايشان صادق گشتند [تعالى، توبه 

__________________________________________________ 

 )] اين شخص برادر رضاعى عثمان بود.-1[

 )] ق: بود-2[

  ر، ف: ديگر بر منافقان -)] ق، فقط-3[

  )] اسم اين شخص در نسخه ف نيست-4[

 ب: زرهى بدزديد .... -ف: زرى بدزديد و بمكه رفت و مرتد شد -(نسخه بدل) كليد)] ر: -5[

)] كسانى كه از غزوه تبوك تخلف كردند شش نفرند: اوس بن خذام، ابو لبابه، ثعلبة بن وديعة، كعب بن مالك، مرارة -6[
 بن ربيع هالل بن امية.
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  التابعين الكرام

 كنيم: رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين، اساميشان بر ترتيب حروف ياد مى

  حرف االلف

ابراهيم بن يزيد النخعى، عايشه و انس مالك را رضي اهللا عنهما دريافت. در سنه ست و تسعين در گذشت. چهل و شش 
 عمر يافت. بوقت وفات او، امام شعبى گفت:سال 

 مات رجل ما ترك بعده مثله بالكوفة و بالبصرة و ال بالمدينة و ال بالشام.
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احنف بن قيس، بروايتى گويند او از صحابه است و روز فتح مكه مسلمان شد. صاحب حزم و راى بود و در عهد خود 
نمود. در حرب صفين با مرتضى على (ع) بود. در كوفه، در سنه  نظير نداشت. در حروب بسيار، بكار دين اسالم سعيها

 ثمان و ستين، نماند.

او را نسل نيست. از سخنان او باشد كه: بهترين دوستان آنند كه بوقت احتياج، به تو دوستى زيادت نكنند و بوقت احتياج 
و او را از مركب يعنى پادشاهى. من فات  تو بديشان، كم نگردانند. پادشاه چون راكب شيرست. همه كس را ازو بيم باشد

 حسب بدنه لم ينفعه حسب نسبه.

 اسماعيل بن ابى خالد، بكوفه در سنه ست و اربعين و مايه، در گذشت.

 اسود بن يزيد بن قيس نخعى، صاحب عبد اهللا صائم الدهر و قائم الليل بود. در سنه اربع و ستين نماند.

او را دريافت. اما مسلمان نشده بود. بعد از آن باسالم در آمد و نود سال عمر اكثم صيفى معاصر رسول (ص) بود و 
يافت. از سخنان اوست: هر كه درو خيرى نباشد، بايد كه از ديگران توقع خير ندارد. چون دولت بكسى روى نهد، آرزوها 

 خدمت عقل او كند و چون دولت روى بگرداند، عقلش خدمت آرزوها كند.

 بن قرة قاضى بصره بود. در سنه اثنى و عشرين و مايه همانجا در گذشت. اياس بن معاوية

 ايوب بن ابى تميمة السختيانى، در بصره بوباء طاعون، سنه احدى و ثالثين و مايه نماند. شصت و سه سال عمر داشت.
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 ث بن عبد الملك در سنه ست و اربعين و مايه در گذشت.اشع

 ابو االحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمى صاحب عبد اهللا، در حرب خوارج قطرى كشته شد.

 ابو االسود الدوئلى عاقل و حازم و فاضل وقت و در جنگ صفين با مرتضى على (ع) ببصره نماند.

 در سنه تسع و عشرين و مايه نماند.ابو اسحق سليمان بن ابى سليمان الشيبانى، 

 ابو اسحق عمرو بن عبد اهللا السبيعى، در سنه سبع و عشرين و مايه در گذشت.

 نود و پنج سال عمر داشت ابو االعور عمرو بن سفيان السلمى از خواص اركان دولت معاويه بود.
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 ر گذشت.ابو األشهب جعفر بن حيان العطاردى، ببصره، در سنه خمس و ستين و مايه د

 ابو بكر محمد بن حزم االنصارى، بمدينه در سنه عشر و مايه نماند. هشتاد و چهار سال عمر داشت.

 ابو بكرة بن عبد اهللا بن محمد، در سنه اثنى و ستين و مايه ببغداد نماند.

 ابو التياح يزيد بن حميد از فقهاى بصره بود. بواسط نماند.

] ابو جريره، يعقوب بن مجاهد، 1جماجم، در سنة ثالث و ثمانين كشته شد. [ابو الجوزاء اوس بن خالد، در حرب 
 باسكندريه، در سنه تسع و اربعين و مايه در گذشت.

 ابو حمزه نصر بن عمران بن واسع، صاحب ابن عباس ببصره نماند.

 ابو حازم سلمة بن دينار المدنى، در سنه ست و اربعين و مايه در گذشت.

 ب مرتضى على (ع) بود. ببصره نماند.ابو حمزه، از اصحا

__________________________________________________ 

 )] و فيها (سنة اثنى و ثمانين) مات ابو الجوزاء اوس بن عبد اهللا الربعى (كامل ابن االثير)-1[
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 ابو رجاء عمران بن تميم العطاردى، در سنه سبع عشر و مايه در گذشت.

] منكوحه عثمان رضي اهللا عنه، در سنه ثالثين و مايه بفجأة در گذشت. شصت 1ابو الزناد عبد اهللا بن ذكوان مولى رمله [
 و شش سال عمر داشت ابو سعيد كيسان المقبرى در سنه مايه نماند.

ابو صالح ماهان الحنفى ابو صالح مفسر، مولى ام هانى، خواهر مرتضى على (ع) ابو عثمان  ابو صالح ذكوان السمان
] از قضاعة، بزمان رسول (ص) مسلمان شد. اما او را در نيافت با سلمان رضي اهللا عنه صحبت كرد. بكوفه 2النهدى [

در شهرى كه فرزند رسول خدا را نشستى، چون امير المؤمنين حسين (ع) را آنجا شهيد كردند، ببصره رفت و گفت 
 بكشند، مقام نشايد كرد. در سنه ثالث و سبعين نماند.

 ابو عمرو سعيد بن اياس الشيبانى صد و بيست سال عمر يافت.
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 ابو العاليه زاهدى بشام بود و شصت حج كرده. در سنه تسعين نماند.

 ابو قصره منذر بن مالك، در عهد ابن هبيره در گذشت.

 ] بن يزيد الجرمى در سنه اربع و مايه بشام نماند.3بد اهللا [ابو قالبه ع

 ابو مسلم عبد اهللا بن نور الخوالنى در زهد درجه عالى داشت بعهد يزيد در گذشت.

 ابو مليح عامر بن اسامة الهذيلى، در سنه اثنى عشر و مايه نماند.

 ابو مخلد در خالفت عمر عبد العزيز نماند.

 زيد بن عبد الملك نماند.] در عهد ي4ابو نضره [

 ابو وايل شقيق بن سلمة االزدى، بعهد حجاج در گذشت.

 ابو وجرة يزيد بن عبيد از بنى سعد بكر، اشعار نيكو گفتى. بمدينه، در سنه ثالثين و مايه نماند.

__________________________________________________ 

  )] ف: [زمله بنت شيبة] ق: رطه-1[

 مه عبد الرحمن (البداية و النهايه))] اس-2[

 )] يعقوبى: عبد اهللا بن زيد-3[

 )] ابو نضره المنذر بن مالك العبدى (البداية و النهايه)-4[
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 الباء

 غيرهما را دريافت. در سنه مايه نماند.بشر بن سعيد، سعد وقاص و ابو سعيد الخدرى و 

 بكر بن عبد اهللا المزنى، لباس گرانمايه پوشيدى. در سنه ثمان و مايه در گذشت او را نسل نيست.

 الثاء
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 ثابت بن اسلم السمان.

  الجيم

 جابر بن يزيد جعفى، در مذهب شيعه غالى بود و نير نجات نيكو دانستى. وفاتش در سنه ثمان عشر و مايه.

 لحاءا

 حمران بن ابان، از موالى عثمان بود.

 حكم بن عتيبه، بكوفه در سنه خمس عشر و مايه در گذشت.

 حماد بن ابى سليمان، در سنه عشرين و مايه در گذشت.

 حميد بن طرخان الطويل در سنه اثنى و اربعين و مايه وفات يافت.

 الخاء

 خارجة بن مصعب، افقه فقهاى خراسان بود.

  الدال

 بن ابى هند السرخسى، در راه مكه، در سنه تسع و ثالثين و مايه نماند.داود 

 الراء

ربيع بن خثيم الثورى الكوفى. ازو مرويست: ال تقولن احدكم استغفر اهللا و اتوب اليه. فيكون ذلك ذنبا جديدا اذا لم يفعل و 
 لكن ليقل اللهم اغفر لى و تب على.

 در گذشت. رجاء بن حياة، در سنه اثنى عشر و مايه

 ربيع بن انس، عبد اهللا عمر و جابر و انس را دريافت. در عهد ابو دوانيق نماند
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 الزاء 
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 زر بن جيش، از عرب عربا بود. صد و بيست سال عمر يافت.

  السين

كوفه در سنه اثنى و ثمانين در گذشت. صد و بيست و چهار سال عمر يافت. مولودش سال سويد بن غفلة المدلجى، ب
 والدت رسول (ص) بود.

] افقه فقهاء حجاز [و 1سعيد بن المسيب [در سال دوم از خالفت عثمان بوجود آمد. دختر ابو هريره در حباله او بود] [
 ] بود. در سنه اربع و تسعين نماند.2] [ سرور معبران

 عيد بن جبير بن هشام، بحكم حجاج يوسف، در سنه خمس و تسعين شهيد شد.س

 چهل و نه سال عمر يافت.

 سعد بن سعيد االنصارى، در سنه احدى و اربعين و مايه نماند.

 سعيد بن اياس الجريرى در سنه اربع و اربعين و مايه نماند.

عنه، قاضى عراق بود در عهد عثمان رضي اهللا در غزاء سلمان بن ربيعة، از قبل امير المؤمنين عمر خطاب رضي اهللا 
 ].3تركستان شهيد گشت [

 سلمان بن منيه بمادر منسوب است. شاعر بود.

 سلمان بن طهمان التميمى، ببصره در سنه ثالث و اربعين و مايه در گذشت. اعبد و افقه اهل بصره بود.

 و مايه در گذشت.سليمان بن مهران يعرف باالعمش. در سنه ثمان و اربعين 

 هشتاد و هشت سال عمر داشت. والدتش روز قتل حسين رضي اهللا عنه بود.

 ].3سالم بن ابى الجعد، در سنه مايه در گذشت. [

 ].3] سماك بن عبيد العبسى [3سماك بن مخرمة االسدى. [

__________________________________________________ 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  )] ف، ب-1[

ب نيست و بجاى آن در نسخه ف، ب چنين آمده: [و مجالست با ابن عباس و ابن عمرو زيد بن )] در نسخه ف، -2[
ثابت (داشت. ظ) و بسالم عايشه و ام سلمه رفتى و از ذو النورين سماع داشت. او را به بيعت وليد بن عبد الملك 

 كشيد.خواندند و برادر او، سليمان بن عبد الملك، اجابت نكرد و از آن ماللت بسيار  

 )] در، ف نيست.-3[
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 سالم بن عبد اهللا بن عمر الخطاب.

  الشين

 شمس بن عطية الكوفى.

ول (ص). اما او را نديد. عمرش صد و ] بود و معاصر رس1] [ ترين قضات شريح قاضى، نام پدرش حارث كندى [عالى
 ]. وفاتش در سنه تسع و سبعين.2بيست سال. قرب هفتاد سال قضا كردى [بخالف شرع ازو نيامد] [

 شهر بن حوشب در سنه ثمان و تسعين نماند.

 شهر بن حكيم خيار الناس زمان خود بود.

 الصاد

 صالح بن حسان، تا عهد مهدى عباسى در حيات بود.

 يسان، در سنه ست و اربعين و مايه نماند.صالح بن ك

 صالح بن ابى صالح صاحب ابو هريره. بمدينه، در سنه خمس عشر و مايه نماند.

 ]، در سنه اربع و سبعين نماند. او را نسل نيست.3] [ صفوان بن محرز [بن زياد، ببصره
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 الضاد

 ايه نماند.]، در سنه اثنى و م4] [ ضحاك بن مزاحم [از بنى عبد مناف بخراسان

  العين

على بن عبد اهللا بن عباس، جد خلفا و ازهد مسلمانان بود. در هر شبانروزى، هزار ركعت نماز نافله كردى. شب شهادت 
 مرتضى على (ع) متولد شد و در سنه ثمان عشر و مايه در گذشت. هفتاد و هشت سال عمر داشت.

 نماند. عبد اهللا بن ابى نجيح، در سنه اثنى و ثالثين و مايه

 عبد اهللا بن شبرمه شاعر و نيكو خلق بود. از قبل ابو دوانيق قاضى كوفه بود.

__________________________________________________ 

 ] )] ف: [اعقل قضاة عالم-1[

 )] م: [بالحقيقة عكس قاضى شهر ما بود]. ف: [بعكس قضاة روزگار]-2[

 ] )] م: [بن زياد بزمان زياد، ببصره-3[

 )] ف، ب ندارد.-4[
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 عبد اهللا بن عبيد اهللا يعرف بابن ابى مليكه. در سنه سبع عشر و مايه در گذشت.

 در گذشت. عبد اهللا بن عون يعرف بابن العون. انس مالك را دريافت. در سنه احدى و خمسين و مايه

 عبد الرحمن بن هرم االعرج صاحب ابى هريره. باسكندريه، در سنه سبع عشر و مايه در گذشت.

 عبد الرحمن بن يزيد النخعى، برادر ابراهيم بود.

 عبد اهللا بن خليفة الهمدانى.

 عبد الرحمن بن اسود. مولى ابن اسود بود و بدو منسوب.
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 مايه در گذشت. صد و سه سال عمر داشت.عبد الملك بن عمير، در سنه ثالثين و 

] بود. در جاهليت بشرف ايمان مشرف شد. از امير المؤمنين على (ع) 1عبد الجبار بن يزيد الهمدانى از جمله معبران [
 كند: روايت مى

ما شاء اهللا ثم  قال سألت رسول اهللا من اول من يدعى الى الحساب يوم القيامة. قال عليه السالم انا اقف بين يدى ربى تعالى
قلت ثم من؟ قال ثم  -اخرج و قد غفر لى ربى. قلت ثم من؟ قال ابو بكر يقف كما وقفت مرتين و يخرج و قد غفر اهللا له

عمر يقف كما وقف ابو بكر مرتين و قد يخرج و غفر اهللا له قلت ثم من؟ قال ثم انت يا على. قلت فاين عثمان؟ قال 
ز و جل ان ال يوقفه الحساب فسعفنى. و اين دليل بزرگى است بر مراتب صحابه اربعه و عثمان رجل ذو حياء. سألت ربى ع

 بر بزرگى عثمان.

 عبد اهللا بن سعيد االنصارى، در سنه تسع و ثالثين و مايه نماند.

 عباد بن منصور الناجى در زمان ابو دوانيق در حيات بود.

 .] در سنه ثمان و ستين نماند2عبيد بن عمير الليثى [

 عبيدة بن عمر السلمانى.

 عبد الملك بن عبد العزيز بن الجريج يعرف بابن جريج، در سنه خمس و مايه در گذشت.

__________________________________________________ 

  )] ق: معمران-1[

 كثير).)] يعنى عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث (البداية و النهاية ابن  -2[
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عبيدة بن قيس السلمانى، در عهد رسول (ص) مسلمان شد، اما او را نديد. با سلمان فارسى مصاحب بود. وفاتش در سنه 
 بزمان رسول (ص) مسلمان شد.] عمرو بن ميمون در سنه اربع و سبعين نماند. 1احدى و سبعين [

 اما او را نديد.
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 عمرو بن دينار در سنه خمس عشر و مايه نماند.

 عمرو بن عبيد، بصريان در حق او گفتند. خير الناس ابن شر الناس. به راه مكه نماند.

 علقمة بن قيس الخثعمى، صاحب عبد اهللا. در سنه اثنى و سبعين نماند.

 فضالء زمان بود. بشام در گذشت. عامر بن عبد اهللا العنبرى، از

] عطاء بن ابى رباح در سنه خمس 1عطاء بن يزيد الليثى در سنه سبع و مايه در گذشت. هشتاد و دو سال عمر داشت. [
 و عشر و مايه نماند.

 زاده ميمونه حرم رسول (ص)، در سنه ثالث و مايه در گذشت. عطاء بن يسار، مولى

 هشتاد و چهار سال عمر داشت.

] در سنه اربع و مايه نماند. [هشتاد و 2امر بن شراحيل و هو االمام الشعبى [از قبل عبد اهللا زبير عامل كوفه بود]. [ع
 ].3] [ شش سال عمر داشت

 عكرمة مولى ابن عباس، در سنه خمس و مايه در گذشت. هشتاد سال عمر داشت.

 عالء بن عبد الرحمن در اول خالفت ابو دوانيق نماند.] 4عمارة بن عبد اهللا بن صياد، بعد مروان الحمار نماند. [

 عبد الرحمن بن اذينه عروة بن زبير.

 عمر بن عبيد اهللا بن معمر التيمى.

__________________________________________________ 

  )] ف: هفتاد و دو سال-1[

 )] ف: [الحميرى. در خالفت عثمان بوجود آمد].-2[

 )] ق، ندارد-3[

 )] ف، ب.-4[
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 عروة بن زيد الخيل الطائى.

 عاصم بن عمرو بن قتادة بن نعمان، صاحب كتاب السيرة و المغازى. در سنه عشرين و مايه در گذشت.

  الغين

 كرد. هشام بن عبد الملك مروان او را بر در دمشق صلب كرد.غيالن دمشقى قبطى بود. مذهب قدريان او پديد  

  القاف

 قتادة بن دعامه سدوسى در سنه سبع و عشر و مايه نماند.

 قبيصة بن ذؤيب از خزاعه، بشام در سنه ست و ثمانين نماند.

 قرظة بن ارطاة.

 قاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق رضى اهللا عنهم.

  الكاف

بر دين جهودى بود. در زمان رسول (ص) مسلمان شد، اما او را نديد. وفات او در سنه اثنى و  كعب االحبار [در اول
 اند: ]. او دوازده آيت از تورية اختيار كرده بود و پيوسته در نظر داشتى. آنرا بعربى ترجمه كرده1] [ ثالثين بشام

 ى باق ال ينفد ابدا.االول يا ابن آدم ال تخف من ذى سلطان ما دام سلطانى باقيا و سلطان

 الثانى يا ابن آدم ال تخف فوت الرزق ما دامت خزائنى مملؤة و خزاينى ال ينفد ابدا.

 الثالث يا ابن آدم انا و حقى محب لك فبحقى عليك كن لى محبا.

__________________________________________________ 

هم آنجا مسلمان شد. در زمان عمر بمدينه آمد و در آنجا  )] بجاى اين قسمت در نسخه ف: [از يهود يمن بود.-1[
 ساكن شد. در سنه اثنى و ثالثين به حمص وفات كرد]. قسمت بعد هم در اين نسخه نيست.
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 ال تأنس بغيرى مهما وجدتنى انيسا و انك مهما طلبتنى وجدتنى.الرابع يا ابن آدم 

 الخامس يا ابن آدم ال تأمن مكرى حتى تجوز الصراط.

 السادس يا ابن آدم خلقت االشياء كلها الجلك و خلقتك من اجلى. فال تهلك ما خلقت الجلى بما خلقت الجلك.

 بخلقتك فانى اسوقك الى جنتى.السابع يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة فلم أعبث 

الثامن يا ابن آدم ال تغضب على الجل نفسك و ال تغضب على نفسك الجلى. سألتك ان تغضب على نفسك من اجلى كما 
 تغضب على الجل نفسك.

 التاسع كل يريدك له و انا اريدك لك يا ابن آدم اما انصفتنى.

 نى برزق غد.العاشر يا ابن آدم كما ال اطالبك بعمل غد، ال تطالب

 الحادى عشر يا ابن آدم وجب عليك فريضتى و لك عندى رزقك. فان خالفتنى فى فريضتى ال اخالفك فى رزقك.

الثانى عشر يا ابن آدم ان رضيت بما قسمت لك ارحت قلبك و بدنك و انت محمود و ان لم ترض بما قسمت لك سلطت 
 جاللى ال تنال اال ما قدر لك و انت مذموم.عليك الدنيا حتى تركض الوحش فى البرية ثم و عزتى و 

 كثير بن شهاب الحارثى.

 كعب بن سواد االزدى از قبل عمر خطاب رضى اهللا عنه قاضى بصره بود.

  الالم

 ]1ليث بن ابى سلم در اول خالفت ابو دوانيق در گذشت. [

  الميم
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و مايه متوفى شد. هفتاد و هفت سال عمر محمد بن سيرين مولى انس بن مالك. فاضلترين معبران بود. در سنه عشر 
 داشت.

__________________________________________________ 

 )] ف، ندارد.-1[
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در حق او گفت: سيخرج من الكاهنين رجل محمد بن كعب القرظى، رسول (ص) در حال او بنور نبوت مشاهده فرمود و 
يدرس القرآن دراسة ال يدرسها احد بعده. بروايتى در سنه ثمان و مايه و بروايتى در سنه سبع عشر و مايه و بروايتى در سنه 

 ثمان عشر و مايه در گذشت.

 ] در سنه ثالثين و مايه در گذشت.1محمد بن المكندر [

 ى، در رمضان سنه اربع عشر و مايه نماند.محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهر 

. محمد بن يحيى بن حسان راوى احاديث بسيارست. بمدينه در سنه احدى عشر و مايه در گذشت. هفتاد و چهار سال 
 عمر داشت.

 محمد بن عبد الرحمن معروف بابن ابى ذؤيب بحبشه نماند.

 محمد بن اسحق بن يسار.

 محمد بن عبد الحميد خراسانى.

 ] شصت سال صائم الدهر و قايم الليل بود. در سنه اثنى و ثالثين و مايه در گذشت.2بن معتمر السلمى [ منصور

 ميسرة العابدى.

مسور بن مخرمة بن نوفل خواهرزاده عبد الرحمن بن عوف بود. در سنه اربع و ستين نماند. شصت و يك سال عمر داشت. 
 ل عمر يافت.] معرور بن سويد از بنى اسد، صد و بيست سا3[

 مسروق بن اجدع همدانى، در سنه ثالث و ستين نماند.
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 مطرف بن عبد اهللا بن شخير از بنى جرش در سنه سبع و ثمانين نماند. معمر بود.

 ميمون بن مهران در سنه ثالث عشر و مايه در گذشت.

__________________________________________________ 

 4(ج » عبد اهللا ابو بكر التيمى، تيم قريش. قيل مات سنة ثالثين و قيل احدى و ثالثين. محمد بن المكندر بن)] «-1[
 )130) و چنين است در همه متون. البداية و النهايه محمد بن المنكدر (وقايع سنه 122الكامل ابن االثير حوادث 

 اپ مصر.) چ320ص  4)] چنين است در يعقوبى. در كامل: منصور بن المعمر (كامل جلد -2[

كردند، در   )] مرگ وى روز مرگ يزيد بود. وى از كسانيست كه بر اثر اصابت سنگهائى كه سپاه يزيد بمكه رها مى-3[
 گذشت. (الكامل)
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 مكحول شامى در سنه ثالث عشر و مايه نماند.

 األزدى از فصحاى عرب بود.مكحول 

 مقسم مولى ابن عباس راوى حديث است.

 مورق بن مسرح العجلى بعراق، در عهد ابن هبيره نماند.

 مغيرة بن مقسم در سنه ست و ثالثين و مايه نماند.

 مسعر بن كدام از بنى عبد مناف بكوفه، در سنه اثنى و خمسين در گذشت.

 مسلم الخياط.

 ر گذشت.محارب بن دثار بكوفه د

 ] مرة بن شراحيل الهمدانى.1مجاهد [بن جبير بمكه، در سجده كردن نماند.] [

 موسى بن انس بن مالك، برادر مالك بود.
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  النون

 نافع مولى ابن عمر، در سنه سبع عشر و مايه هالك شد.

 الهاء

 حرب قادسيه شهيد شد.هرم بن حيان از عبد قيس از قبل عمر خطاب رضى اهللا عنه، والى بعضى واليات بود. در 

 الواو

] در سنه اربع 2وهب بن منبه از تخم فرستادگان پرويز بود، بيمن. [اصلش از عجم. در علم تاريخ صاحب كمال بود] [
 عشر و مايه در گذشت.

__________________________________________________ 

بود. بمكه در سنه اثنى و مايه يا سنه اربع و مايه )] ف: [بن خير االمام حجاج مولى قيس بن السائب مخزومى -1[
 بسجده در گذشت. اعمى بود. هشتاد و سه سال عمر داشت.]

 ام. )] ف: [و در علوم بكمال بود. ازو مرويست كه گفت نود و دو كتاب از كتب آسمانى خوانده-2[

 ت كه نميدانند.هفتاد و دو كتاب از آنست كه كتابش در دست مردم است و بيست كتاب از آنهاس

 من اضاف الى نفسه شيئا من المشية فقد كفر].«اال اندك مردم و در همه آن كتب يافتم كه 
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 الياء

 يزيد بن عبد اهللا برادر مطرف بود. در سنه احدى عشر و مايه نماند.

 ]، در سنه ثمان و خمسين با اتباع، در دريا كشته شد.1شجرة الرهاوى [يزيد بن 

 يحيى بن سعيد االنصارى، در ثالث و اربعين و مايه بكوفه نماند.

 يونس بن عبيد بن عبد القيس در سنه ثمان و ثالثين و مايه در گذشت.
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 يزيد بن كيسان الكوفى.

ن اهللا عليهم اجمعين، بر سبيل ايجاز ياد كرده شد، اختصار كردم. حق چون ذكر بعضى از صحابه عظام و تابعين كرام، رضوا
 ]2سبحانه و تعالى، ما [و همه مؤمنين و مؤمنات را نيكبخت دنيا و آخرت گرداناد. بمنه وجوده.] [
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 فصل پنجم از باب سوم در ذكر تغلب پادشاهان بنى اميه در ايران.

 چهارده تن و مدت ملكشان نود و يك سال.

 معاوية

ابن سفيان بن حرب بن اميه و هو اصل قبيلة بنى اميه. جدا و وجد عثمان عفان رضى اهللا عنه برادران بودند و او در عقل 
داشت. در روز فتح مكه مسلمان شد. از مؤلفة القلوبست. در عهد عمر ] امور دنياوى درجه عالى 3معاش و [ذكا] [

رضى اهللا عنه امارت شام يافت و عمر رضى اهللا عنه او را كسرى عرب خواندى. اهل سنت و جماعت او را حاكم مخطى 
 است.خوانند و زبان طعن و لعن در حق او دراز نكنند، جهت آنكه صحبت رسول (ص) دريافته و كاتب وحى بوده 

اما گويند امير المؤمنين على كرم اهللا وجهه بر حق بود. در ربيع االول سنه احدى و اربعين هجرى، چون امير المؤمنين حسن 
  رضى اهللا عنه از كار خالفت نزول كرد، حكومت و پادشاهى

__________________________________________________ 

ة من العرب و قد ضبطه عبد الغنى بن سعيد بفتح الراء قبيلة مشهورة، اما المدينة )] الرهاوى منسوب الى الرها قبيل-1[
 )3بضم الراء (الكامل ابن االثير ج 

)] ف، م: [را و همه مسلمانان را ببركت اين جماعت برگزيده دنيا و آخرت گرداناد. بمنه وجوده و فضله. انه على كل -2[
 ء قدير و باالجابة جدير]. شي

  ف، ب -]3[
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] داد و نسبت زياد به ابو سفيان قبول كرد و او را 1بدو تعلق گرفت و او كوفه بمغيرة بن شعبه و بصره به زياد بن ابيه [
ت. چون بصره، بشب، از دزدان و مفسدان ناايمن بود، با زياد گفت تا در آنجا برادر خواند و دمشق را دار الملك ساخ

شرايط سياست بتقديم رساند. زياد در بصره منادى كرد كه هيچكس بشب از خانه بيرون نيايد و هر كه را ببينند، ابقاء 
ر شب سيوم سى، بعد از نخواهد بود. در شب اول، يك هزار و هشتصد آدمى بقتل آمدند و در شب دوم چهار صد و د
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آن كس را زهره نبود، از بيم سر، پاى از خانه بيرون نهادن. شبى ناگاه اعرابئى را بگرفتند. گفت منادى نشنيدم. به زيادانها  
كردند. گفت اگر چه راست ميگويد، اما گذاشتن او سبب خلل سياست باشد. او را نيز بكشت. بعد از آن، كس را زهره 

 منادى كرد كه بشب در دكانها نبندند و اگر خسارتى افتد، من تاوان كشم.تردد نبود. زياد 

زدند.  آمدند و آالت دكانها بر هم مى در مدت حكومت او كس، در بصره، در دكانها نيست. وحوش بشب در شهر مى
سنه خمسين،  عرب، از نى شباك ساختند و جهت دفع وحوش، بر در دكانها نهادند و آن رسم هنوز در عرب باقيست. در

 بعد از مرگ مغيرة بن شعبة، كوفه نيز به زياد بن ابيه تعلق گرفت و در سنه ثالث و خمسين التماس كرد تا مكه نيز بدو داد.

__________________________________________________ 

ابيه يا باسم مادرش زياد بن سميه )] ابن زياد كه گاهى بنام زياد بن عبيد و گاهى بعلت نامعلوم بودن پدرش زياد بن -1[
شود، از دهاة عرب است. مادرش سميه كنيز حارث بن كلده طبيب ثقفى بود. پس از آنكه دو فرزند آورد بنامهاى  ناميده مى

ابو بكره نفيع و نافع، حارث بدون آنكه اقرار بهمخوابگى خود با سميه كرده باشد، او را بغالم رومى خود عبيد تزويج كرد 
ياد بدنيا آمد. بعضى گويند كه ابو سفيان در زمان جاهليت، روزى از ابو مريم السلولى شراب فروش، زنى خواست و او و ز 

سميه را براى او آورد و زياد ازين همخوابگى در سال اول هجرت بوجود آمد. بهر حال زياد بزرگ شد و بعلت استعداد 
اشعرى در كار وارد شد و در زمان عمر نيز كارش رو بترقى گذاشت تا فراوان و فصاحت تمام، اول بار بوسيله ابو موسى 

اينكه در خالفت على بن ابى طالب حكومت فارس يافت. پس از در گذشتن على بن ابى طالب، زياد ابتدا با معاويه 
باستناد همان داستان مخالفت كرد ولى با وساطت مغيرة بن شعبه، زياد بيعت معاويه را پذيرفت و پيش او رفت. معاويه او را 

زناى ابو سفيان و شهادت ابو مريم، برادر خود دانست. اين داستان، در تاريخ اسالم به استلحاق معروف است. (رك. ابن 
 االثير، مروج الذهب، يعقوبى).
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اد، در رمضان سنه ثالث و خمسين بمرد. معاويه، بصره بپسرش عبيد اهللا زياد داد و كوفه به نعمان بن بعد از شش ماه، زي
بشير و مكه به سعيد بن عاص و مروان بن الحكم را در مدينه امارت داد و پسر خود يزيد را در سنه اثنى و خمسين با 

 جمع امراء و لشكر بحرب روم فرستاد.

 وب انصارى در آن جنگ شهيد شد. اما ظفر مسلمانان را بود.جنگى عظيم گردند. ابو اي
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انت اعلم «معاويه در باب واليت عهد بيزيد دادن با احنف بن قيس كه از عقالى جهان بود، مشورت كرد. احنف گفت: 
تراوده الدنيا و  بسره و جهاره و ليله و نهاره فان كنت تعلم لّله رضاء و لالمة صالحا فال تشاور فيه و ان كنت غير ذلك فال

معاويه نصيحت او را خوار داشت و در سنه ست و خمسين از » انت صاير الى االخرة و انما علينا ان نقول سمعنا و اطعنا.
اهل عالم بيعت بنام يزيد بستد. همه كس بيعت كردند، اال اين پنج كس: عبد اهللا عباس رضى اهللا عنهما ببهانه نابينائى كه 

باشد. دوم حسين بن على رضى اهللا عنهما سوم عبد اهللا بن زبير چهارم عبد اهللا بن عمر پنجم عبد ضرير اليق خالفت ن
] و تكليف كردن مصلحت نديد و بوقت 1الرحمن بن ابى بكر صديق رضوان اهللا عليهم. معاويه با اين جماعت، مبالغت [

ع). اگر برو دست يابى، با او محابا و آزرم كن كه مردن، يزيد را گفت در كار تو از سه كس هراسانم: اول حسين بن على (
] بيند] 2رحم او برسول (ص) پيوسته است. دوم عبد اهللا عمر او درين كار شروع نكند [اال وقتى كه جهان خود را صافى [

 و اين صورت متعذرست. سيم عبد اهللا زبير.

ك قيس و مروان را بگو پدرم وصيت كرده است كه او مارى زهردار است، او را مجنبان و اگر دست يابى، ابقا مكن. ضحا
شما بدست خود او را بخاك سپاريد. چون بگور فرو روند، با تيغ بر سر گور از ايشان تجديد بيعت خواه. يزيد همچنين  

 ] و انت فى هذه الحالة.3كرد. مروان حكم لگدى بر معاويه زد و گفت أ تخدع [

ن هجرى بمرد. گويند بوقت وفات با يكى از خواص خود گفت بر خود از اين معاويه در دمشق، در منتصف رجب سنه ستي
]. دوم آنكه زن حسن را بفريفتم تا او را زهر  دانم: اول آنكه در حق اهل بيت طمع كردم [و بزور بردم سه گناه بزرگتر نمى

  داد. سيم

__________________________________________________ 

  قه)] ف، م: مضاي-1[

 ف: اال گاهى كه ... -)] ف: تا جهان خود را صافى نبيند-2[

 )] ف. ق: تخدع.-3[
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شاهى جهان و آنكه يزيد را ولى عهد كردم و در همه اين احوال نظر بر رواج كار يزيد بود. مدت نوزده سال و سه ماه پاد
چهل و دو سال امارت شام كرده بود و هشتاد و يك سال عمر داشت. از سخنان اوست: تعلموا االدب فان كنتم اغنياء 

 رفعتم و ان كنتم اوساطا سدتم و ان كنتم فقراء استغنيتم.
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  يزيد بن معاويه

 ].2[]  ] بعد. از پدر [بپادشاهى نشست1] [ عليه ما يستحق [من سخط اهللا و غضبه

جهان در تحت فرمان او آمد. خواست كه بنام خود بيعت از آن پنج كس بستاند. بوالى مدينه نامه كرد تا بزجر بيعت 
ستاند. حسين على و عبد اهللا زبير، بدين سبب، از مدينه بمكه گريختند. كوفيان ازين حال آگاه شدند، در خفيه استدعاى 

ها نوشتند. حسين با عبد اهللا عباس مشورت كرد. او گفت اول كسى  ند و نامهحضور حسين كردند و او را بنصرت نويد داد
]. حسين رضى 3را بفرست تا بيعت تو ازيشان بستاند و از درون ايشان واقف شود. پس اگر مصلحت باشد تو نيز بروى [

 زاده خود مسلم بن عقيل را بكوفه فرستاد. اهللا عنه عم

هزار مرد برو بيعت كردند و مكتوبات بحسين نوشتند و او را به آمدن مبالغه كردند. ستد. دوازده  مسلم، بخفيه بيعت مى
حسين با چهل سوار و صد پياده كه اتباع و اهل بيت او بودند و زنان و كودكان، بعزم كوفه روان شد. عبد اهللا عباس و عبد 

رفت. از قبل يزيد، در كوفه، نعمان بن بشير عامل اهللا عمر، او را از رفتن منع كردند و گفتند الكوفى ال يوفى. نشنيد و ب
] داد و امارت كوفه به 5كرد. يزيد او را عزلت [ نمود و كس را منع نمى ] مى4] [ بود. در كار مسلم بن عقيل، [تجاهل

شغول عبيد اهللا زياد تفويض كرد و بدو فرستاد تا بتعجيل از بصره بكوفه رود و بدفع مسلم بن عقيل و شيعه اهل بيت م
گفتند: مرحبا يا ابن  شود. عبيد اهللا مبادرت نمود و پيشتر از حسين بكوفه رسيد. كوفيان بتصور آنكه حسين عليست مى

 رسول اهللا. عبيد اهللا زياد بدار االماره نزول كرد و لشكر بر خود جمع گردانيد.

  عبيد اهللا ايشانمسلم بن عقيل و هانى بن عروة و بعضى از اكابر شيعه، از وى متوارى شدند. 

__________________________________________________ 

 )] م، ف، ب.-1[

 ف، ب: محراب امامت را ملوث گردانيد. -)] م: بعنق منكسر بپادشاهى نشست-2[

 )] م، ف: برو-3[

 )] م: تساهل.-4[

 )] م، ف، ب: عزل كرد.-5[
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 را با دست آورد و بكشت. از يزيد پيغام بدو رسيد كه حسين از مكه عزم كوفه كرد.

آگاه كار او باش. حسين رضى اهللا عنه در راه فرزدق شاعر را ديد. احوال پرسيد. گفت كوفيان بدل با تواند و بشمشير با 
. گفت عبيد اهللا او را با اكابر شيعه شما بكشت و در طلب ديگرانست و پريشان عبيد اهللا زياد. از مسلم عقيل پرسيد
 احوال تو. حسين (ع) متحير شد.

زاده خود بخواهم، و روان شد.  خواست كه مراجعت نمايد. قضا و قدر عنان رأيش بگردانيد. حسين گفت بروم و خون عم
ر، به پيش حسين، باز فرستاد. عمر سعد، حر بن يزيد رياحى را بر عبيد اهللا زياد، عمر بن سعد وقاص را با چهار هزار سوا

مقدمه روان كرد. حر رياحى بحسين رسيد. او را از رفتن بكوفه منع كرد و احوال مسلم عقيل و عبيد اهللا زياد و عمر سعد 
از سر راه دور شو،  باز گفت و در باز گشتن مبالغه نمود. حسين گفت با عيال و اطفال، روى مراجعت نيست. گفت بارى

 مگر ترا نبيند و باز گردد. حسين با باديه نشست تا بكربال رسيد.

اتفاقا عمر سعد، بشكار حلقه كرده بود، بدانجا رسيد. بهم باز خوردند. حسين از او التماس كرد كه مجال دهد تا بمكه رود 
زياد اجازت خواست، مسموع نداشت. گفت حسين را يا  يا بثغرى از ثغور اسالم يا پيش يزيد معاويه. عمر سعد، از عبيد اهللا

 بيعت بايد كرد يا پيش من آمدن.

هر چند پيغام مكرر شد، فايده نداد. عبيد اهللا زياد شمر ذى الجوشن ضبابى را بفرستاد و گفت عمر سعد، در كار حسين 
 نگرد. تو برو تا بيعت كند يا حرب. شمر برفت. بقرابت مى

 رضى اهللا عنه آن شب، امان خواست و اين بيت ميخواند: شب عاشورا بود. حسين

 ]1يا دهر اف لك من خليل            كم لك باالشراق و االصيل [         

كردند. روز عاشورا حرب كردند و آب بر حسين ببستند. فريقين صف كشيدند. اول شيعه يك  و اهل بيت، برين گريه مى
رياحى رضى اهللا عنه، اگر چه با لشكر عمر سعد بود اما با طرف حسين رفت و دين كردند از ايشان، اول حر  يك حرب مى

 را بر دنيا

__________________________________________________ 
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)] مصراع دوم اين شعر، بصورتهاى مختلف ذكر شده و ما آن را از روى كامل ابن االثير تصحيح كرديم. در كامل دو -1[
 از اين بيت آمده: بيت ديگر هم غير

  من صاحب او طالب قتيل            و الدهر ال يقنع بالدليل         

  و انما االمر الى الجليل            و كل حى سالك السبيل            

 جلد دوم) 217ضبط شده است (ص » سبيلى«در بيت سوم » السبيل«اين اشعار عينا در يعقوبى هم آمده فقط كلمه 
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و حق را بر باطل اختيار كرد و جان را در راه حق باخت و شهيد شد. پس شيعه حسين پس اهل بيت او، يكان يكان حرب 
، حسين على، بخود جنگ كرد و بر دست زرعة بن شريك از شدند. بعد از تمامت كردند و در حالت تشنگى شهيد مى مى

اتباع شمر ذى الجوشن و بروايتى بر دست سنان بن انس نخعى عليه اللعنة شهيد شد. شمر خيمه حسين رضى اهللا عنه 
 غارت كرد و جامه عورات نيز بستد و ايشان را عريان كرد و زين العابدين رنجور خفته بود.

ز شهيد كند. عمر سعد مانع شد. شمر بگفت تا سواران بر شخص حسين شهيد بتاختند و شمر خواست كه او را ني
استخوانهاش خرد كردند و سر او ببريدند و با زنان و كودكان، پيش عبيد اهللا زياد بردند. درين جنگ، از لشكر عمر سعد، 

تنها زين العابدين مانده بود. هفده كس ] كشته شده بود و از اهل بيت و شيعه حسين، رضى اهللا عنه، 1صد و هشتاد تن [
از اهل بيت و صد و بيست و چهار تن از شيعه شهيد شده بودند. عبيد اهللا زياد، زين العابدين را با سر بريده حسين و 

: 48ِإنَّا فَـَتْحنا «عورات و اطفال اهل بيت پيش يزيد فرستاد. وقت عصر بدو رسيدند. يزيد برين حال خرمى كرد و برين فتح 
] خواند. پسر ابو ايوب انصارى، آنجا حاضر بود. يزيد را مالمت كرد و سر حسين ازو بستد. روز چهلم پيش تنش 2» [1
 ] رسانيدند و بروايتى در عسقالن دفن كردند.3[

 ] و بمنع بيعت كار خود بكجا رسانيديد4] شما با خود چه كرديد [4يزيد چون زين العابدين را بديد گفت ديديد كه [
 ]؟4[

َرَأها «زين العابدين گفت:  ُفِسُكْم ِإالَّ في ِكتاٍب من قَـْبِل َأْن نـَبـْ يزيد  ]» 5[ 22: 57ما َأصاَب من ُمِصيَبٍة في اْألَْرِض َو ال في َأنـْ
ازين، زين العابدين را با  ] بعد6[ 30: 42َو ما َأصاَبُكْم من ُمِصيَبٍة َفِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َو يـَْعُفوا َعْن َكِثيٍر «گفت: ال و اهللا 
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عورات و اطفال بمدينه فرستاد. اهل مدينه، بدين سبب مخالف يزيد شدند. زين العابدين، از بيم از مدينه بيرون رفت. يزيد 
 ازو منت داشت و او را نويد داد و مسلم بن عقبة اموى را با لشكر بجنگ مدنيان فرستاد و جنگى سخت كردند.

__________________________________________________ 

 )] ق: هشتاد-1[

 1)] قرآن، سورة الفتح -2[

 )] ب، ف: بتنش.-3[

 )] م: ديديت، كرديت، رسانيديت.-4[

 ،22)] قران، سورة الحديد -5[

 .30)] قرآن، سورة الشورى -6[
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بيشتر صحابه، درين جنگ شهيد شدند و بعضى بغارها و بيغولها گريختند. يزيديان بر مدينه مظفر شدند و سه شبانروز 
] مدينه مسخر ايشان شد. يزيد معاويه، بمكافات حق خدمت پسنديده عبيد اهللا زياد، امارت عراقين تا در  1غارت كردند [

 كر فرستاد و بسيارى واليات در ما وراء النهر مستخلص كرد.كرمان و فارس و اين حدود بدو داد و او لش

در مكه عبد اهللا زبير مخالف يزيد شد و در سنه اربع و ستين، اهل مكه و مدينه و يمن و بعضى از عراقين، بخالفت بر او 
ستاد و مكه را حصار بيعت كردند و كار او باال گرفت. يزيد ازين متأثر گشت. حصين بن نمير را با لشكر گران بجنگ او فر 

دادند و منجنيق نهادند. چنانكه مسجد حرام، بسنگ منجنيق خراب شد و جامه كعبه از آتش نفت انداختن بسوخت. در 
 حال بادى بر آمد و آتش در منجنيق و منجنيقيان و نفط اندازان افتاد و تمامت را بسوخت.

بشنيد. پيش حصين فرستاد كه آنكه تو از بهر او جنگ ميكنى، درين حال خبر مرگ يزيد پليد برسيد و اول عبد اهللا زبير 
كرد. خبر چون متواتر شد، دست از جنگ باز داشت. عبد اهللا زبير، حصين را بخود دعوت   بدوزخ رفت. حصين باور نمى

 كرد. قبول نكرد و با شام رفت.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



و سقره پيوست. سه سال و دو ماه پادشاهى كرد. يزيد معاويه در رابع عشر ربيع االول سنه اربع و ستين هجرى الى نار اهللا 
سى و نه سال عمر داشت. بدمشق، پيش معاويه مدفون شد. اول كسى كه خادمان داشت، در اسالم، يزيد بود. يزيد را 

 سيزده پسر بود:

 ، محمد.معاويه، خالد، هاشم، ابو سفيان، عبد اهللا اكبر، عبد اهللا اصغر، عمر، ابو بكر، حرب، عبد الرحمن، ربيع

توان قياس كرد كه با اين همه فرزندان يك آدمى را از اوالد يزيد نام و نشان نيست  نشان بد كردارى و نيكوكارى ازينجا مى
  ] و از نسل2[و اگر نيز هستند، خامل الذكرند] [

__________________________________________________ 

وقعة الحرة موسوم است و بر اثر خونريزى و قساوت فراوان، مسلم بن عقبه سردار )] اين واقعه در تاريخ اسالم بنام -1[
 گويند پس ازين واقعه، بيش از هزار دختر باكره، فرزند آوردند كه پدرشان معلوم نبود. يزيد را مسرف لقب دادند. مى

 )] ق، ندارد.-2[
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اند. خداى تعالى بركت در نسل علويان نهاد [و يزيد و  حسين كه تنها زين العابدين ماند، هزاران هزار علوى در جهان زيادت
]] تا جهانيان بدانند كه كسى بر بد كردارى سود نكند و كار آخرت هنوز در پيش است و خدا 1يزيديان را نسل ببريد [

درين قضيه، با آن گروه چها خواهد رفت. حق سبحانه و تعالى [دولت راه راست، همگنان را كرامت كناد داناست بر آنكه 
 ] كناد].3تر [ ]] و دوستى دين، در دلشان از دوستى دنيا [شيرين2[

  ] الى اهللا4الراجع [

و او چهل روز پادشاهى كرد و در  معاوية بن يزيد بن معاويه بعد از پدر، در ربيع االول سنه اربع و ستين برو بيعت كردند
]] نشست اوست. او را گفتند ولى عهد معين 5جمادى االول سنه مذكور بمرد. اول كودكى كه در اسالم [بر جاى بزرگان [

 كن گفت ال اتزود مرارتها و ازود بنى اميه حالوتها.

] صنعت مايل. سرور 6بحكمت و علم [كردند. طبيعت او از حكومت متنفر بود و  بعد ازو بنام برادرش خالد مقرر مى
 استادان آن فن و عالم وقت بود و اشعار خوب دارد.
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در بنى اميه ازو عالمترى نبود و بسبب دانش او، جدش معاويه، با وجود وفور عقل خود و كودكى او، در امور خطير، 
 مشورت ازو خواستى. خالد از حكومت اجتناب كرد.

  المؤتمن باهللا

زاده عثمان عفان رضى اهللا عنه و عاقل وقت بود، اما از  ن ابى العاص بن امية و هو اصل قبيلة بنى اميه، عممروان بن حكم ب
مطرودان رسول (ص). اهل شام جهت، آنكه خالد تارك بود و كار عبد اهللا زبير قوت گرفته، مشورت كردند تا بدو دهند. 

] مروان حكم كرد 8] [7] [ ه حكومت از بنى اميه بيرون نرود، [ميلعبيد اهللا زياد كه ركن معظم آن دولت بود، نظر بر آنك
 و مروان گفت:

__________________________________________________ 

 )] ق: و از تخم يزيد ببريد.-1[

 )] م، ب، ف: [ارباب دولت را راه راست هدايت كناد].-2[

 )] ايضا: بيشتر گرداناد.-3[

 الراجى بالّله.ب:  -)] ف، ندارد-4[

 )] ف، ب: بر مسند پادشاهى.-5[

 )] م. علم و صنعت.-6[

 )] فقط، ق.-7[

  )] ف: زود ميل-8[
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 غلبا ] لمن1الدهر كالدهر و االنساب واحدة            و الملك بعد ابى ليلى [         
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مردم برو بيعت كردند، در جمادى االخر سنه اربع و ستين. مروان، مادر خالد را بخواست. ضحاك قيس و جمعى امراى 
شام بنام عبد اهللا زبير دعوت كردند. خلقى فراوان در بيعت ايشان آمد. عبيد اهللا زياد مكر كرد و ضحاك قيس را گفت تو 

 كنى. كنى و بنام خود نمى د اهللا زبير بيشترست، چرا بنام او دعوت مىشيخ قريش و زاهد وقتى و مرتبه تو از عب

] و دعوت با نام خود كرد. مردم او را گفتند تو بنام عبد اهللا زبير از ما بيعت ستدى، اكنون بنام 2ضحاك اين دم بخورد [
زبير كرد. اما آب ريخته با كوزه ] او پشيمان شد و همچنان دعوت با نام عبد اهللا 3خواهى. تو بر چيزى نيستى. [ خود مى

] مروان حكم لشكر بجنگ او فرستاد. در مرج راهط بيست روز حرب كردند. ضحاك كشته شد و لشكر 4رفت. [ نمى
منهزم گشت و شام مروان را صافى شد. مروان حكم لشكر بمكه فرستاد، بجنگ عبد اهللا زبير. مهتر آن سپاه حبيش بن 

لرحمن عوف، از مدينه، با لشكر، بمدد عبد اهللا زبير آمد. حبيش و بعضى لشكر شام را دلجه بود. جابر برادر عبد ا
بكشتند. در كوفه سليمان بن صرد و از شيعه جمعى بطلب خون حسين رضى اهللا عنه خروج كردند و بزيارت او رفتند و 

تو بر دست دشمنان شهيد شدى.  زارى كردند و ازو عذر خواستند كه با تو بيعت كرديم و بوقت حرب، نصرت نداديم تا
]. و از بنى اميه هر كرا در كوفه يافتند بكشتند. پس 5رويم [ كنيم و بجنگ دشمنان مى اكنون بمكافات جانها فدا مى

بجنگ عبيد اهللا زياد رفتند. در عين الورد، در ماه جمادى االول سنه خمس و ستين بهم رسيدند. بيست روز جنگ كردند. 
 اكثر اكابر شيعه كشته شدند و لشكر شيعه منهزم شدند و بجزيره گريختند. سليمان بن صرد و

شمار در آن هالك شدند، چنانكه بتجهيز و تكفين  هم درين سال، در بصره و شام، و باء و طاعون بود. خلقى بى
 نميرسيدند. هم در بصره جماعت ازارقه، بطلب خون حسين،

__________________________________________________ 

 ) چنين آمده: انى ارى فتنة قدحان اولها و الملك ...384ص  4)] ابى ليلى كنيه معاويه است. در طبرى (ج -1[

 )] ق: فرو خورد.-2[

 )] ف. تو بر خير.-3[

 م: نيامد. -آمد )] ف: نمى-4[

 ).332مشهورند (رك. ابن االثير جلد سوم » توابين«)] اين جمع در تاريخ اسالم به -5[
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 خروج كردند. عبد اهللا زبير. لشكر بجنگ ايشان فرستاد و ايشان را قهر كرد. بسيارى كشته شدند.

الد ازين حكايت، با خ». اسكت يا ابن نديه االست«مروان حكم در رمضان سنه ست و ستين، در مجمعى، خالد را گفت 
مادر شكايت كرد. مادرش گفت با كس مگو تا من او را خاموش كنم. چون مروان پيش زن رسيد، گفت خالد شكايت من 

]] گويد. مروان ايمن شد. [چون شب در آمد 1پيش تو گفته باشد. زن گفت او از آن عاقلترست كه از اين انواع [سخن [
 شست تا بمرد. هشتاد و يك سال عمر داشت و يك سال و نه ماه پادشاهى كرده بود.]] بالشى بر دهانش نهاد و برو ن2[

بعد ازو كار عبد اهللا زبير قوت تمام گرفت و اكثر ملك برو راست شد و نافع بن ازرق، ببصره و اهواز دعوى خالفت كرد و 
 خود را امير المؤمنين خواند و نجدة بن عامر به يمامه همچنين. شاعرى گفت:

 ]3فتشعبوا شعبا فكل جزيرة            فيها امير المؤمنين و منبر [         

  الموفق المر اهللا

عبد الملك بن مروان بن ابى الحكم بن ابى العاص، بعد از پدر پادشاه شد و در بنى اميه، بغير معاويه، ازو صاحب تدبيرتر 
 تر نه. نبود و بغير از مروان الحمار ازو شجاع

 قوم بود. و او مكرم آن

كرد. اما  در كوفه، مختار بن ابى عبيد ثقفى خروج كرد و ابراهيم بن مالك اشتر مدد او شد و او بنام محمد حنفيه دعوت مى
 كرد. محمد حنفيه او را نفرموده بود، ليكن منع نيز نمى

 كرد. مختار، عراق و ديار بكر و آذربيجان مسخر كرد و طلب خون حسين رضى اهللا عنه مى

  الملك، عبيد اهللا زياد را، از شام بجنگ او فرستاد،. چون بموصل رسيد، مختار ثقفى، يزيد بن عبد

__________________________________________________ 

 )] م، فقط-1[

 )] ق: چون زن آگاه بود، شب را.-2[

 )] شعر از مساور بن هند بن قيس است و بدين صورت در يعقوبى آمده:-3[
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 اضافه شود.» خطيب«يا » منبر«ا شعيا فكل قبيلة فيها امير المؤمنين و ظاهرا بايد در آخر شعر كلمه فتشعبو 
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شد. در روز جنگ، ورقا را امارت لشكر داد. ورقا با عبيد  انس را با سه هزار مرد، بجنگ او فرستاد. يزيد بن انس رنجور
اهللا زياد حرب كرد. عبيد اهللا منهزم شد و اسير بسيار با دست ورقا آمد. تمامت را بكشت و يزيد بن انس در گذشت. ورقا 

هيم روان شد، كوفيان بر خبر بمختار ثقفى فرستاد و مختار، ابراهيم بن مالك اشتر را بجنگ عبيد اهللا زياد فرستاد. چون ابرا
 مختار خروج كردند. مختار، ابراهيم را باز خواند و با كوفيان جنگ كرد.

] و در طلب خون حسين، بجد تمام ساعى شدند، تا عمر سعد وقاص و پسرش حفص و 1بيشتر اكابر كوفه [را بكشتند] [
 شمر ذى الجوشن را بكشت و سرهاى ايشان پيش محمد حنفيه فرستاد.

 ] بر طاعت توفيق دهاد.2نفيه گفت خداى تعالى او را و ما را، [و جمله مسلمانان را] [محمد ح

كشت. بعضى ازيشان بگريختند و ببصره،  گرفت و مى مختار ثقفى، هر كرا، با حسين رضى اهللا عنه، حرب كرده بود، مى
شايد، خواست كه عبد  او را نمى پيش مصعب بن زبير شدند. مختار چون ديد كه محمد حنفيه بطاعت راغب است و مقوى

 اهللا زبير را مقوى خود گرداند.

فريبى چند بدو فرستاد. عبد اهللا زبير مرد عاقل بود، فريب درو نگرفت. مردم در احوال مختار متردد شدند. در اثناى اين، 
بمختار و اهل كوفه نامه محمد حنفيه، عزم حج كرد. عبد اهللا زبير او را موقوف گردانيد و بيعت طلبيد. محمد حنفيه، 

فرستاد و مدد طلبيد. مختار در رمضان سنه سبع و ستين، ابراهيم بن مالك اشتر را بجنگ عبيد اهللا زياد فرستاد. بحدود 
موصل جنگ كردند. شاميان هفتاد هزار مرد بودند و كوفيان هفت هزار. هفت بر هفتاد غالب شد. شاميان منهزم گشتند. 

 گريز، بر دست ابراهيم مالك كشته شد.عبيد اهللا زياد، در  

سرش به مختار ثقفى فرستاد. جماعتى از قاتالن حسين رضى اهللا عنه كه پيش مصعب زبير جمع شده بودند، او را بر جنگ 
مختار، تحريض دادند. مصعب باتفاق مهلب بن ابى صفره لشكر بجنگ مختار ثقفى آورد. مختار از كوفه لشكر بجنگ 

صعب سپاه او را هزيمت كرد. مختار بخود بيامد و جنگ كرد، هزيمت يافت. با كوفه آمد و بسراى ايشان فرستاد. م
 سلطان نزول كرد. مصعب بكوفه در آمد و او را در حصار گرفت. مختار بيرون آمد و حرب كرد
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 )] م: كشته شدند-1[

 )] م، فقط-2[

 271:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] هزار مرد بودند. همه را بكشتند 2]. شش [1تا كشته شد. لشكرش كه در سراى سلطان بودند، تمامت را بيرون آوردند [
 و اين حال در سنه سبع و ستين بود.

داد. جماعت از ارقه در عراق و فارس و اهواز خروج كردند و ازيشان خرابى  عبد اهللا زبير، عراق و اين واليات به مصعب
بسيار رفت. مصعب بن زبير، مهلب بن ابى صفره را بجنگ ايشان فرستاد. مهلب هشت ماه بجنگ مشغول بود تا ايشان را 

ك خروج كرد و بر شام زاده عبد الملك بن مروان بود، بر عبد المل قهر كرد. در شام، عمرو بن سعيد بن حكم كه عم
مستولى شد. عبد الملك با او صلح كرد بر آنكه هر دو شريك باشند: امامت عبد الملك كند و محافظت بيت المال عمرو 

 سعيد. روزى عمرو بن سعيد بخانه عبد الملك رفت.

 ام كه بند بر گردن تو نهم. عبد المك چون او را تنها يافت، قصد كرد و گفت من سوگند خورده

ايد اجازت دهى تا بند بر گردن تو نهم و در حال بر دارم تا سوگند راست آيد. عمرو چون خود را در دست [او ذليل ب
اى نديد. مكر كرد و گفت بشرط آنكه مرا با بند بيرون نفرستى تا كسر حرمت من نباشد و  ] غير از تسليم چاره3ديد] [

ا بيرون فرستد تا لشكرش او را باز ستانند. عبد الملك دريافت، گفت نظر بر آن داشت كه عبد الملك مخالفت كند و او ر 
اى  كنى. بفرمود تا او را بكشتند و سرش از بام پيش لشكر انداختند. لشكرش پاره ] بر چون منى مكر مى4بوقت مردن [

ند [بر آنكه از اضطراب كردند. پس بپراكندند. از روم، قيصر لشكر بجنگ عبد الملك فرستاد. بعد از حرب صلح كرد
 بالد روم كه در تصرف اسالم بود،

__________________________________________________ 

)] پس از قتل مختار، مصعب لشكريان او را كه بگفته يعقوبى، هفت هزار نفر بودند، امان داد و وقتى تك تك بيرون -1[
بود و ازين ننگين تر » الغدرات المذكورة المشهورة فى االسالماحد «آمدند، آنان را گردن زد. اين عمل وى بقول يعقوبى 
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اينكه، مصعب اسماء بنت نعمان بن بشير، زن مختار را كه حاضر نشده بود از شوهر خود بد بگويد، گردن زد و اين بار 
 اوليست كه زنى را در اسالم گردن زدند. عمرو بن ابى ربيعه مخزومى درين باب گويد:

  اعجب العجائب عندى            قتل بيضاء حرة عطبولان من          

  قتلوها بغير جرم اتته            ان لّله درها من قتيل            

  كتب القتل و القتال علينا            و على المحصنات جر الذيول             

 )] ق: هزار.-2[

 )] ف: [در دست او ديد]،-3[

 )] م، ف: با چون.-4[
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]]. عبد الملك، لشكر بجنگ مصعب زبير آورد. 1هر ماه، چهار هزار دينار زر سرخ بقيصر دهند باقى مسلمانان را باشد [
كشته شدند. لشكر مصعب بيشتر منهزم حرب كردند. ابراهيم بن مالك اشتر و عيسى بن مصعب بن زبير در آن جنگ  

مثلى «كردند. مصعب گفت  شدند. عبد الملك خواست كه مصعب بزينهار او رود. اتباع مصعب، نيز او را برين ترغيب مى
] عبد الملك بر كوفه مظفر شد و 2و جنگ كرد تا بر دست عم مختار ثقفى كشته شد [» ال يجزع اما اكون غالبا او مغلوبا

] و بروايتى امام شعبى حاضر بود. عبد الملك مروان ازو 3ا اقامت كرد، در كوشك سلطان. يكى از صحابه [چهل روز آنج
در خواست پندى كرد. گفت درين چند سال، هم بدين جايگاه، عبيد اهللا زياد را ديدم، سر حسين بن على رضى اهللا عنه 

قفى را ديدم سر عبيد اهللا زياد پيش نهاده و چوب بر آن زد و باز مختار ث پيش نهاده و چوب بر لب و دندان مباركش مى
بينم سر مصعب زبير پيش  زد و اكنون ترا مى زد. و باز مصعب زبير را ديدم سر مختار ثقفى پيش نهاده چوب بر آن مى مى

الملك بگريست اى. عبد  كنى و از آينده ايمن شده اى و از گذشته ياد نمى زنى، بدين ظفر غره گشته نهاده چوب بر آن مى
 و گفت راست ميگوئى.

تابد. و بفرمود تا آن كوشك بشكافتند و سر مصعب زبير  هر چند دنيا وفا دار نيست، اما ملك عقيم است و شريك بر نمى
 بخراسان فرستاد. از قبل زبيريان، ابن خازم والى خراسان بود، بر آن سر رقت كرد و اين بيت بگفت:

 ياة و ان امت            فانى ساوصى هامتى بالزبيراعيش زبيرا فى الح         
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عبد الملك بشام رفت و حجاج يوسف ثقفى را در رمضان سنه اثنى و خمسين، بجنگ عبد اهللا زبير فرستاد بمكه. حجاج با 
در او بر سر چاه ميمون حرب كرد. عبد اهللا منهزم شد، در مكه رفت. حجاج مكه را محصور كرد. نه ماه محصور بود و 

  ذى الحجة نيز بجنگ

__________________________________________________ 

 )] ق: قيصر هر ماه چهار هزار دينار سرخ بعبد الملك دهد.-1[

 )3روى داد. (يعقوبى جلد » دير الجاثليق«)] زائدة بن قدامه الثقفى (ابن االثير) قتل مصعب در محلى بنام -2[

از عبد الملك بن عمير نقل شده. جامى هم اين حكايت را بنظم آورده و مطلع آن چنين )] در طبرى اين روايت -3[
 است.

 نادره پيرى ز عرب هوشمند            گفت بعبد الملك از روى پند         
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آن سال كس حج نكرد. حجاج منجنيق بر مكه راست كرد. از سنگ منجنيق بيشتر بارو و خانها ]. و در 1مشغول بودند [
گرفتند تا بر خانه نيايد. حجاج، سنگ را چون خود پليد   رسيد، فرشتگان بدست مى خراب شد. هر سنگ كه بخانه كعبه مى

شت و ستاره پديد آمد و باد و گردى گردانيد تا بر خانه افتاد و ركنى خراب شد. آفتاب منكسف شد و روز تاريك گ
برخاست و صاعقه آمد و از لشكر حجاج جمعى بسوخت. لشكر بترسيدند باز خواستند گشت. حجاج ايشان را بر جنگ 

تحريض داد و گفت اين اثرهاى نجوميست. آنچه امروز ما را بود، فردا ايشان را باشد. اتفاقا ديگر روز صاعقه آمد و از 
]  كردند تا مردم در مكه از قحط [منزعج ر، چندى را بسوخت. لشكر حجاج دل قوى شدند و جنگ مىقوم عبد اهللا زبي

]. عبد اهللا زبير خواست كه در 3] شدند و بيشتر بزنهار حجاج رفتند. دو پسر عبد اهللا هم بزنهار [حجاج رفتند] [2[
 اندرون كعبه گريزد. مادرش، اسماء.

دارد، حرمت اندرون كعبه نيز ندارد. عبد اهللا زبير جنگ كرد تا  حرمت بيرون كعبه نمى ذات النطاقين مانع شد و گفت آنكه
 شنبه سيزدهم ماه جمادى االول سنه ثالث و سبعين شهيد شد. در روز سه

مادرش در آن روز، كه او شهيد خواست شد، مثقالى مشك بشربتى كرد و بدو داد تا بخورد و گفت هر كه در حالت رحيل، 
خواست كه مادرش شفاعت كند تا  بتى بخورد، از اندام او بوى ناخوش نيايد. حجاج عبد اهللا زبير را بياويخت و مىچنين شر 
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كرد و از بسيارى گريه بر درد عبد اهللا نابينا شد. بعد از شش ماه، حجاج، در  او را فرو گيرد. اسماء حجاج را التفات نمى
ايها االمير اما آن لهذا الراكب ان «رسيد. گفتند حجاج. اسماء گفت طواف حج بدو رسيد. سالم كرد. اسماء نامش پ

حجاج گفت اين شفاعت است، او را فرو گيريد. فرو گرفتند و بمادرش دادند. اسماء چون عبد اهللا را بستد، در » ينزل.
 ء حالت نود سالگى، حيضش پديد آمد. گفت رحمك اهللا عبد اهللا لقد بكى عليك كل شى

__________________________________________________ 

يعنى يكى از چهار ماه است كه در آن جنگ ممنوع است و اين » اشهر حرم«)] بايد متذكر بود كه ذى الحجة از -1[
 رسم از دير باز در ميان عرب جاهليت باقى بود.

 )] ق: مضطر-2[

 )] م: بيرون آمدند.-3[
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من جسمى حتى رحمى بكت عليك و عبد اهللا را بگور كرد. حجاج سر عبد اهللا زبير، بخراسان پيش ابن خازم فرستاد. او 
 آن را بمشك و گالب بشست و بمادرش فرستاد تا بگور كرد.

 گرفت. شاهى بر بنى اميه قرار نمىعبد اهللا عابد و زاهد وقت بود و تا او در حيات بود، پاد

چون او را شهيد كردند، مردم طوعا او كرها، مطاوعت ايشان كردند. چون حجاج بر مكه مستولى شد، جهت آنكه خانه  
كعبه بسنگ منجنيق خراب كرده بود، بمشورت سادات و اكابر مكه، تمامت خانه بشكافت و عمارتى كه عبد اهللا زبير كرده 

 تر كرده، باطل كرد و با همان مقدار كرد كه در عهد رسول (ص) بود. و در گردانيده و فراخبود و خانه را د

عبد الملك كار عراقين و حجاز و خراسان و فارس و آن حدود در سنه خمس و سبعين بحجاج تفويض كرد و او برادر 
ملك برادر خود، عبد العزيز را بامارت ] را بساخت. عبد ال1خود، محمد بن يوسف ثقفى را بفارس فرستاده او شهر شيراز [

ماؤها و شل و تمرها دقل و «مصر فرستاد. حجاج غضبان قبعثرى را باستخالص كرمان فرستاد. او پيش حجاج نوشت: 
حجاج يوسف، بدين سبب دست از آن باز داشت، تا چون ». لصها بطل ان قل الجيوش بها ضاعوا و ان كثرت جاعوا

 رسيد، مسخر كرد و آنجا جامع بساخت. حكومت به عمر عبد العزيز

 بفرمان عبد الملك در سنه ست و سبعين، زر و نقره كم عيار ده هفت مسكوك كردند.
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  ] اهل2قل هو اهللا احد نقش سكه بود. پيشتر ازو، در عرب زر و نقره مسكوك نكرده بودند. [

__________________________________________________ 

مطلب كه در كتب اسالمى بناى شيراز به محمد بن يوسف نسبت داده شده، مجعول است. بموجب اسناد زير )] اين -1[
 زمينى كه كامرون دانشمند امريكائى خوانده، شيراز در دوران هخامنشى نيز وجود داشته.

على نقش كسرويه غير مقريزى آمده: ان عمر الخطاب رضى اهللا عنه ضرب الدراهم » النقود االسالميه«)] در كتاب -2[
ها  بر سكه» اهللا اكبر«در خالفت عثمان هم نقش ». محمد رسول اهللا«و فى بعضها » ال اله اال اهللا«انه زاد فى بعضها 

در قصبه هر  28اى بود ضرب سنه  ام، سكه زدند. جودت پاشا در تاريخ تمدن اسالمى گويد قديمترين سكه اسالمى كه ديده
 ».بسم اهللا ربى«ن نوشته بود تك طبرستان كه بر دور آ

چاپ سوم   904، يعقوبى (خالفت عبد الملك) دائرة المعارف بريطانيا ص 4براى اطالع بيشتر رجوع شود به ابن االثير ج 
كه ضرب اولين سكه نقره را در بصره منسوب به على بن ابى طالب دانسته است و اخبار الطوال كه اولين سكه را از عبد 

  هاى ايرانى معمول بوده است سكه -گويد قبل از آن  الملك ميداند و
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 عجم را سكه بپارسى و پهلوى بود و اهل روم را و مغرب را، برومى و عيار هر شهر بنوعى بودى.

 ا با يك عيار آوردى.عبد الملك همه ر 

] چابك سوار نبود، چنانكه تنها با 2] [ ] بن يزيد بن نعيم كه در آن عهد، مثل او در عرب و [عجم1در موصل شبيب [
دويست سيصد مرد بكوشيدى و اگر دشمن صد هزار بودى، هزار سوار بيش نبردى، بر حجاج بيرون آمد. جنگ كردند. 

محصور كرد، از هيچ دشمن، آن زحمت بحجاج نرسيد كه ازو. حجاج بر او مكر كرد و  حجاج را منهزم در كوفه گريزانيد و
] و برادرش فضاله را اسير كرد. شبيب ناچار بگريخت و در كشتى نشست تا 3شبيخون بر سر خانه او زد و زنش غزاله [

] خبر 7و شبيب غرق شد. [] 6] با ماديانى در كشتى نشاط كرد. كشتى بگرديد [5] بگذرد. ايغرى [4از رود صرصر [
 هالك او بمادر او بردند. باور نميكرد.
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] 8چون گفتند غرق شد، نوحه آغاز كرد. موجب ازو پرسيدند گفت بوقت حمل بدو، بخواب آتشى ديدم كه از فرجم [
 ].9بيرون آمد و فروغش بهمه جهان برسيد، دانستم كه آتش را غير آب نكشد [

__________________________________________________ 

 )] نسخ: شيث. تصحيح از طبرى و ابن االثير-1[

 )] ف، ب، ندارد-2[

ترسيده است. بهمين جهت  آورده و حجاج بى نهايت ازو مى )] وى زنى بسيار جنگجو بود كه مردان را بستوه مى-3[
 شعراء آن زمان درين باره گفته بودند:

 اسد على و فى الحروب نعامة            فتخاء تنفر من صفير الصافر         

 هال برزت الى غزالة فى الوغى            بل كان قلبك فى جناحى طائر            

اى در نواحى بغداد عليا از دهستان نهر الملك بر پهلوى ساحل  )] دو موضع باسم صرصر وجود دارد. يكى نقطه-4[
اى در طرف شمال و بر سر راه حجاج كه جسرى داشت و ابن محاسن در آن جا پلى آجرى  و سفلى، ديگر شهرچهجنوبى 

خوانند (مراصد  چشمه بزرگ و كوچك ساخته بود. بمناسبت وجود ديرى در آن نزديكى، آن نقطه را صرصر الدير مى 5با 
 االطالع)

 )] اسب نر (برهان)-5[

 با او بودند كه دل خوشى ازو نداشتند و آنها باعث غرق وى شدند (البداية، الكامل)اند كه چند نفرى  )] نوشته-6[

اش را شكافتند و قلبش را بيرون آوردند. بسيار سخت  )] گويند پس از اينكه جسد او را از آب بيرون كشيدند، سينه-7[
ية و النهايه). شبيب از مدعيان خالفت جست (البدا و مانند سنگ بود و چون بر زمين ميزدند، باندازه قامت آدمى بر مى

 خواند بود و خود را امير المؤمنين مى

 )] ف، ب: رحم من.-8[

)] مادرش كنيزكى بود بنام جهيره كه در عين زيبائى از شجاعترين زنان بود و در جنگها با پسر خود بود. ابن خلكان -9[
 كشته شد.  نويسد كه او درين جنگ كشته شد، چنانكه غزاله زن او نيز مى
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] فرستاد. او بر حجاج خروج كرد و پادشاهى طلبيد. حجاج، لشكر  مطرف بن مغيرة بن شعبه را، حجاج بدفع خوارج [رقه
 بجنگ او فرستاد. او را قهر كرد.

ه، قطرى بن الفجاؤة را بر خود امير كردند و مخالف حجاج شدند. حجاج، مهلب بن ابى در فارس و كرمان، جماعت ازارق
صفره را بجنگ ايشان فرستاد. مهلب مدتى با ايشان در جنگ بود تا فارس و كرمان ازيشان مستخلص كرد. ازارقه دو گروه 

مديگر جنگ كردند. قطرى با گروه خود، شدند: بهرى بر قطرى بن الفجاءة مجتمع شدند و بهرى بر عبد ربه الكبير و با ه
بواليت رى افتاد. حجاج، بوالى رى، اسحق بن محمد بن اشعث نامه كرد تا با قطرى حرب كرد و او را بكشت و عبد ربه 

الكبير در جنگ مهلب بن ابى صفره كشته شد. حجاج خراسان به مهلب داد. او بر آن روى جيحون، كش و نخشب 
] هم در 1ى و ثمانين با خراسان آمد و در گذشت. حجاج خراسان بپسرش يزيد بن مهلب داد.] [مسخر كرد. [در سنه اثن

] عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب، 2] [ سنه اثنى و ثمانين [عبد الرحمن بن محمد اشعث، باتفاق
ن وقت باقى بودند، [و كبار تابعين و اعيان با حجاج در بصره حرب كردند و منهزم بكوفه رفتند. اكثر صحابه كه در آ

] بجنگ حجاج رفتند و در موضعى جماجم نام 3] [ حجاز و عراق بسبب جور حجاج با ايشان متفق شدند و با ايشان
حرب كردند. از غره ربيع االول سنه ثالث و ثمانين تا عاشر جمادى االخر، مدت صد روز جنگ كردند و هفده هزار آدمى 

شته شد. حجاج حيلت كرد و اكابر لشكر او را بفريفت تا در جنگ سستى كردند و عبد الرحمن منهزم شد. از طرفين ك
ديگر باره مردم بر او مجتمع شدند. بجنگ حجاج رفت. در موضعى نامش مسكن، پانزده روز جنگ كردند. عبد الرحمن 

 بگريخت و از راه كرمان به سيستان رفت. آنجا او را بگرفتند.

  ] پادشاه كابل او را خالص داد. حجاج شاه كابل را بفريفت تا او را با خويشان بكشت4] [ [رتبيل

__________________________________________________ 

  )] ب، ندارد. ف، جمله قبل از اين قسمت را هم فاقدست-1[

 )] ف، ندارد-2[

 )] ق، ندارد-3[

اين كلمه كه لقب پادشاهان كابل بوده (رتبيل رتپيل) بمعناى سرخ پيل باشد يا ف: بتيل. شايد  -)] ق: رسل م: زنبيل-4[
 (زنتبيل زنده پيل ژنده پيل). در ابن االثير و يعقوبى اين كلمه رتبيل آمده.
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 و سرهاشان بحجاج فرستاد.

ر سنه ثالث و ثمانين شهر واسط بنا كرد و در سنه خمس و ثمانين يزيد بن مهلب را از خراسان معزول كرد و او را حجاج د
 با تمامت بنى مهلب محبوس گردانيد و خراسان، قتيبة بن مسلم را داد.

بگفت. جواب عبد الملك در خواب ديد كه چهار نوبت در محراب كعبه بول كردى. اين خواب با سعيد بن مسيب معبر 
داد كه از پشت تو چهار پسر حكومت كنند و آن خواب راست آمد: پسرانش وليد و سليمان و يزيد و هشام، حكومت  

 ] زيادت فرقى نداشت.1] [ كردند و راستى آنكه حكومت كردن بنى اميه با بول كردن [در كعبه

و رقوم بنياد نهادند. [سازنده آن وزير عبد الحميد  در عهد عبد الملك، جرايد ديوانى از صورت پارسى با عربى نقل كردند
] و جميل، عاشق و معشوق معاصر او بودند. بثينه اسمر و الغر بود و زيادت حسنى نداشت، 3] بثينه [2بن يحيى بود] [

د: اهل اما فصيحه بود. عبد الملك از او پرسيد كه جميل در تو چه جمال ديد كه ترا از جمله عالم برگزيد. او جواب دا
] در تو چه هنر و استحقاق ديدند كه ترا بخالفت گزيدند؟ عبد الملك خجل و ساكت شد. بعهد او موسى بن 4شام [

 نصير، اندلس و بربر در اسالم آورد.

عبد الملك در منتصف شوال سنه ست و ثمانين نماند. بيست و يك سال و يك ماه پادشاهى كرد: هشت سال با عبد اهللا 
ع و سيزده سال و نيم پس ازو. مدت عمرش شصت و دو سال. از سخنان اوست: افضل الناس من تواضع عن زبير در تناز 

 رفعة و اعرض عن قدرة و انصف عن قوة.

  المنتقم هللا

 وليد بن عبد الملك بن مروان بعد از پدر بحكم وصيت و بيعت پادشاه شد.

 در شهرها رسمها پديد كرد.مرد كريم نهاد و فراخ عطا بود. جهت محدثان اخبار نبوى، 

__________________________________________________ 

 )] ف، ب: محراب كعبه.-1[

 )] ق، ندارد.-2[
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 )] از عشاق معروف عرب مثل كثير و عزه و قيس و لبنى و ليلى و مجنون.-3[

 )] ف: عالم.-4[
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علما و فقها و نابينايان را مشاهره دادى و از براى يتيمان معلم نشاند و اخراجات معين كرد زنان بسيار خواستى و طالق 
رب بستد، در دادى. گويند شصت و سه زن خواسته بود. در زمان او قتيبة بن مسلم از خراسان بتركستان رفت و بيكند، بح

سنه سبع و ثمانين و از آنجا خواسته فراوان آورد و بتان زرين و سيمين. از آن جمله بتى زرين بود، دويست و پنجاه هزار 
مثقال. همه بتان را بگداخت و بر لشكر بخش كرد. بعد ازين بخارا و سمرقند و سغد و چاچ و فرغانه كه شهرستان آن را  

و ديگر واليت ترك در فرمان خود آورد و با خراسان آمد و مرو دار الملك ساخت. و از ] خوانند و خوارزم 1كاشان [
] خواندند، بحرب عموريه و قسطنطنيه 2طرف شمال مسلمة بن عبد الملك، كه او را بسبب زردى و الغرى جراد االصفر [

]  ايشان نگونسار [بر سر نيزهرفت و بعد از جنگ شهر مستخلص كرد و تنها در ميان چندين هزار ترسا رفت و صليب 
] بيرون آورد و در قسطنطنيه مسجد جامع ساخت. اكنون مسلمانان روز عيد آنجا نماز كنند و بعضى از آن ترسايان 3[

] وليد، عمر عبد العزيز را بمدينه فرستاد، تا موضعى چند، در حوالى مسجد رسول (ص) بخريد و 4اند. (؟) [ بزندان ساخته
انيد تا فراخ شد و در مسجد حرام مكه، ستونهاى سنگين نشاند و از شام بدانجا نقل كرد و سقوفش از اضافت مسجد گرد

ساج ساخت و مصانع در راه باديه بر آورد و در دمشق جامعى ساخت كه مثل آن كس نساخت و در جهان مشهورست. 
]. بيرون آالت 6] [ تمام نتواند [نوشت ]، وصف آن نويسد، بيك ماه5در كتاب استظهار آمده است كه اگر كاتبى جلد [

كه پادشاهان اطراف بمدد فرستادند، شش بار هزار هزار دينار زر سرخ بر آنجا خرج كرد و هم در دمشق دار الشفا و دار 
الضيافة ساخت و پيش ازو كس نساخته بود و چون او عمارت دوست بود، اكابر دولت او عمارت بسيار ساختند. و ال 

اه بدانچه مايل باشد، اركان دولت او، همه آن چيز ورزند كه الناس على دين ملوكهم. پادشاه صاحب سعادت شك هر پادش
 آنست كه در خيرات و نيكوئى افزايد و از جور و ظلم بپرهيزد.

 در سنه اربع و تسعين، يزيد بن مهلب و برادرانش از زندان حجاج بگريختند

__________________________________________________ 

 )] ف: كاسان.-1[
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 )] ف: جراد االصغر.-2[

 )] فقط، ق.-3[

 رسد. )] چنين است در همه نسخ، ولى مبهم بنظر مى-4[

 )] يعنى چابك.-5[

 )] ف: كرد.-6[
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 و پيش سليمان عبد الملك رفتند و پيش او مرتبه تمام يافتند.

حجاج در خامس عشرين رمضان خمس و تسعين بمرد. بيست سال امارت كرده بود و پنجاه و چهار سال عمر داشت و 
محبوس ]. در روز وفات او پنجاه و هشت هزار آدمى 1] [ زيادت از صد هزار آدمى [بحضور خود فرموده بود كشتن

بودند: از آن جمله بيست هزار زن. در جرايد جرائم ايشان بنگريدند: يكى در مسجد بول كرده بود، ديگرى در شهر مدينه 
] و على هذا همه را خالص دادند. اعرابى چون در آن 2] [ بقضاء حاجت نشسته، [ديگرى آب دهن بر آفتاب انداخته

 حال از حبس خالص شد گفت:

  جاوزنا مدينة واسط            خرئنا و صلينا بغير حساباذا نحن          

حجاج، بعد از عمر خطاب رضى اهللا عنه بچندين سال متولد شد. اما عمر رضى اهللا عنه بنور كرامت احوال او ياد كرد. 
هم سلط عليهم بوقتى كه اهل عراق، امام خود را بر منبر بسنگ بزدند، عمر رضى اهللا عنه بر ايشان نفرين كرد و گفت الل

غالم الثقفى الذى يحكم فيهم حكم الجاهلية ال يقبل عن محسنهم و ال يتجاوز عن مسيئهم و بدين سخن حجاج را 
] سبب مرگ حجاج آنكه چون صحابه و تابعين و علما و فقها بر مخالفت حجاج، با عبد الرحمن بن اشعث 3خواست [

 كشت. يافت، مى متفق شدند، حجاج هر كه را از ايشان مى

 گشت. پس بمكه رفت و مجاور شد. سعيد بن جبير ازو بگريخت و مدتها در واليات مى

ديدند: از استيناس وحوش و طيور و مثل آن. او را   حجاج بفرستاد و او را بگرفت. در راه موكالن ازو كرامات ظاهر مى
ند. حجاج ازو بازخواستها ميكرد و او گفتند سر خود گير. گفت از قضا خداى تعالى چند گريزم؟ او را پيش حجاج برد
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گشت و او  گفت. حجاج برنجيد و او را سياست كرد. در حال، حجاج را جنون پيدا شد و زيادت مى جوابها و مسكت مى
 گفت سگان در اندرون، كرد كه چرا سعيد جبير را كشتم و مى فرياد مى

__________________________________________________ 

 نسخ: بحضور خود كشته بود بخالف آنكه در جنگها كشته شده بودند )]-1[

)] اين جمله فقط در نسخه ق است و نمودار كامليست از نفوذ عقايد مهرپرستى در عربستان حتى بعد از ظهور -2[
 اسالم.

سلط ... (الكامل )] قال الحسن: سمعت عليا على المنبر يقول اللهم ائتمنتهم فخانونى و نصحتهم فغشونى، اللهم -3[
 )133ص  4ابن االثير جلد 
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 ] پر از كرم بر آمد.1] [ درند. طبيبى [پاره گوشت در ابريشم، بحلق او فرو هشت رودگانم مى

گويند. باز آمد و گفت  گفت بنگر مردم در حق من چه مى  او را گفت وصيت كن. حجاج يكى از خواص خود بفرستاد و
 ]، حجاج راست.2گويند اگر دوزخ يك انگشت است [ مى

ميان قتل سعيد بن جبير و مرگ حجاج يك ماه بود. از سخنان حجاج است: ان اهللا كتب على الدنيا الفناء و على االخرة 
 ] طول االمل بقصر االجل و حسن العمل.3روا [البقاء و ال يغرنكم شاهد الدنيا عن غايب االخرة و اقه

در بصره همين سال وبائى عظيم خاست، چنانكه در سه روز، سيصد هزار آدمى بمردند. بعد از آن زلزله بود، چنانكه چهل 
بود. وليد عبد الملك، در منتصف جمادى االخر سنه ست و تسعين بمرد، مدت نه سال و هشت ماه پادشاهى   روز پياپى مى

 ده بود و چهل و پنج سال عمر داشت.كر 

  الداعى الى اهللا

تر نبود. در زمان او، قتيبة، با قوم   سليمان بن عبد الملك بن مروان بعد از پدر پادشاه شد. در قوم بنى اميه ازو فصيح
امير كردند. كاشغر، بجزيت صلح كرد و بر سليمان عاصى شد و لشكر برو بيرون آمد. وكيع بن ابى سود تميمى را بر خود 

 وكيع با قتيبة جنگ كرد.
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]. سليمان، عراقين و خراسان و تركستان، به 4] [ قتيبة كشته شد و از آن همه لشكر كه با او بودند [يك كس بيش نرست
ها گشاد و بالد مسخر كرد و فتح گرگان و طبرستان كه  يزيد بن مهلب داد و او در خراسان و تركستان فتحها كرد و قلعه

دشاه را از اكاسره و خلفاى اسالم دست نداده، او را ميسر شد و چندان خواسته يافت كه هزار هزار دينار زر سرخ، هيچ پا
نوشت. وزيرش صالح بن عبد اهللا گفت ذكر مبلغ مكن كه روزى بر تو حجت  خمس آن بود. درين معنى نامه بسليمان مى

  ديد. سليمان وزارت به جعفر برمكى داد. پدران جعفر، تا زمان شود. نشنيد و بنوشت و بعد از مرگ سليمان، از آن زحمت

__________________________________________________ 

)] ب: پاره گوشت سرخ در ابريشمى بست و بحلق ... ق: پاره ابريشم سرخ بر گرفت و اندكى گوشت بر آن بست -1[
 ف: پاره گوشت با ابريشمى. -و در حلقش رها كرد

 )] ف:-2[

  جايست

 )] ايضا: اقتصروا.-3[

 )] ق: كس نرست.-4[
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اردشير بابكان، وزير زاده و بزرگ منش بودند و توليت آتش خانه بديشان تعلق داشت و در اسالم تا آخر عهد هرون 
ندان ايشان بماند. جعفر بفرمود تا زر و نقره صافى كرده مضروب كنند، چه پيش از آن مغشوش الرشيد، وزارت در خا

ضرب كردندى. زر جعفرى بدو منسوب است. سليمان حكم كرد تا هر چه حجاج بناحق از مردم ستده بود از متروكات او 
خواست پسر خود عبد  كرد. بسبب آنكه وليد مىباز دادند و در آخر عهد، عمر عبد العزيز را كه بهترين اميه بود، ولى عهد  

 العزيز را كه خواهرزاده عمر عبد العزيز بود، ولى عهد كند.

عبد العزيز مانع شد و سعى نمود تا وليعهدى بسليمان داد. سليمان، بمكافات آن، واليت عهد، عمر عبد العزيز را داد. 
ح الخير خواندند سليمان، روز آدينه بيستم صفر سنه تسع و اگر چه عمر راغب نبود. مردم سليمان را بدين سبب، مفتا 

 تسعين هجرى برنج ذات الجنب در گذشت. دو سال و هشت ماه حكم كرده بود و چهل و پنج سال عمر داشت.

 ]1المعتصم باهللا [
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بود. او  عمر بن عبد العزيز بن مروان بعد از عم زاده، بحكم وصيت پادشاه شد. مادرش دختر عاصم، پسر عمر خطاب
روش شيخين داشت. بدين سبب او را عمرين خوانند و فقها قول او را حجت شناسند. در امور دينى نظرى باريك داشت و 

 در عدل و داد كوشيد.

از حكام بنى اميه هيچكس مثل او نبود. حب اهل بيت در دل او راسخ بود و لعنت اهل بيت او رفع كرد و الحق توفيقى 
] عبد الملك، مسلمانان، شكايت فسق 3] بن عبد الملك رفع لعنت كرد. از مسلمة [2ى گويند وليد [نيكو يافت و بروايت

رسانيدند. عمر عبد العزيز او را از روم باز خواند و يزيد بن مهلب را از امارت خراسان و عراق معزول كرد. مالى كه از 
بدين سبب او را محبوس كرد. يزيد بن مهلب در عهد  خمس غنيمت گرگان در نامه بسليمان نوشته بود، ازو طلب داشت و

 او محبوس بود تا در وقت وفات او بگريخت.

] و ابو عكرمه سراج و 4در زمان او، در سنه مايه، امام محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، داعيان: محمد بن خنيس [
 حيان عطار را بدعوت بواليات فرستاد.

__________________________________________________ 

 )] ق: معصوم بالّله.-1[

  )] ف: سليمان-2[

  )] يعنى مسلمة بن عبد الملك-3[

  )] نسخ: حسين-4[
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جب سنه احدى و مايه در گذشت و به حمص مدفون شد. دو سال و پنج ماه عمر عبد العزيز، روز آدينه خامس عشرين ر 
] او را بفريفت تا او را زهر داد. عمر 1حكومت كرده بود و سى و سه سال عمر داشت. سبب وفات او آنكه هشام بنده [

 دريافت. از غالم تفحص كرد.
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يت المال بسپار و تو از مال من آزادى. سر خود گير اى به ب غالم راست با ميان آمد. عمر او را گفت آنچه از هشام ستده
 و گر نه پس از من ترا زنده نگذارند.

  القادر بصنع اهللا

يزيد بن عبد الملك بن مروان، بعد از عم زاده، بپادشاهى نشست. ميان او و يزيد مهلب عداوت بود. در طلب او مبالغت 
ستولى شد. يزيد عبد الملك، برادر خود، مسلمه را بجنگ او نمود. يزيد بن مهلب به بصره رفت و بتغلب بر آنجا م

فرستاد. در رابع عشر صفر سنه اثنى و مايه حرب كردند. يزيد بن مهلب و برادرش سميدع كشته شدند و بيشتر لشكر او 
 بقتل آمدند. برادرش مفضل و پسرش معاويه، براه دريا بكرمان افتادند.

شان حرب كردند. بعضى كشته شدند و بعضى اسير گشتند. يزيد عبد الملك، عراقين و لشكر مسلمه در عقب برفتند و با اي
ها و فتحها   خراسان بر مسلمه مقرر داشت و جراح بن عبد اهللا حكمى را بواليت آذربيجان و ارمن فرستاد و او آنجا حرب

پرورده عيسى بن معقل جد ابو  ]، از نسل شيدوش كه معاصر كيخسرو بود،2كرد و از خراسان ابو مسلم عبد الرحمن [
دلف، در سنه اثنى و مايه، در خدمت سليمان بن كثير و قحطبة بن شبيب و مالك بن هيثم، بحضرت امام محمد بن على 

] حاصل شده بود، تسليم كردند. چشم امام بر ابو مسلم افتاد. از احوال 3بن عبد اهللا بن عباس آمدند و مالى كه از بيعة [
گويد آزادم. امام محمد گفت  گويند بنده زاده است و او مى اى است و بنى معقل مى د. گفت سراج بچهاو استكشاف كر 

بينم عظيم و اميدوارم كه او درين دولت بمرتبه بلند برسد. گفتند اى امام آخر  من در ناصيه او در كار اين دولت اثرى مى
بنى اميه بغايت رسيد. گفت چون دولت بنى اميه در غرة ظهور اين دولت كى خواهد بود كه انتظار از حد رفت و جور 

  ] آيد، وقت4الحمار [

__________________________________________________ 

 اى از آن او را )] ب، ف: بنده-1[

  )] ق: عبد اهللا-2[

  )] م: نفقه-3[

 ر: عشره الحمار -ب: بعز الحمار -)] ف: عشرة الحمار-4[
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] نبيند. بر شما باد كه بر پسرم 1بينم كه دولت خاندان ما را گشايش است ازين پسر و ديگر او مرا [ نزديك باشد و من مى
امام در دل گرفت. چون باز گشت،  اى افتد، بر برادرش ابو العباس. ابو مسلم سخن ابراهيم بيعت كنيد و اگر او را حادثه

 در خراسان بدعوت مشغول شد.

] شده بود كه دست از همه كارها باز داشت. 2يزيد را دو كنيزك مغنيه بود: حبابه و سالمه. يزيد بر ايشان چنان فتنه [
بنگر مردم ترا چه اى؟  اند و تو روى در دو كنيزك آورده برادرش مسلمه او را گفت: اهل جهان روى به درگاه تو آورده

شد. حبابه گفت چرا امير المؤمنين  ] پيش او آمد. يزيد بدو ملتفت نمى3گويند. يزيد منفعل شد. بعد از زمانى، حبابه [ مى
فرمايد؟. گفت از آنكه برادرم مرا عيب كرد. حبابه گفت يك نوبت سماع استماع فرما، پس هر چه فرمائى  سر گرانى مى

 و اين ابيات انشا كرد.حاكمى و ساز بساز آورد 

 شعر

 اذا كنت عريانا عن اللهو و الصبى            فكن حجرا او يابس الصخر جلمدا          

 هل العيش اال ما تلذ و تشتهى            و ان الم فيه ذو لسان و فيدا            

ه روز دفنش نكرد. پس بخانه دفن فرمود. و ] سر عشرت رفت. بعد از يك سال حبابه بمرد. تا س4يزيد از اين ابيات باز [
 خواند: كرد و اين بيت مى بر سر گورش زارى مى

 و كل حميم زارنى فهو قائل            من اجلك هذا هامة اليوم او غد         

 گفت: كرد. بمسكن حبابه رسيد. سالمه اين بيت بر نواى بربط مى ] طواف مى6ها [ ] روزى، در حجره5[ 

 كفى حزنا للهايم الصب ان يرى            منازل من يهوى معطلة قفرا          

__________________________________________________ 

 )] ق. ما را-1[

  )] م: شيفته-2[

 )] نسخ: حنانه. حبابه بتخفيف باء الموحده (ابن االثير)-3[

 سرر: ب -ق: باسر ... -)] ف: باز سر عيش و عشرت-4[
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» رآنى«و بخصوص شاهد براى اين كلمه كه قلب » راءنى«)] چنين است در همه نسخ. ولى در كتب نحو و لغت -5[
 چاپ دكتر زكى در مصر. 1113و ص  626باشد، آمده است. تصحيح از كامل مبرد ص 

 ها )] ف: خانه-6[
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]  عشرين [شعبان ] شب كه شب آدينه بود، حادى2] شبانروز بيهوش بود و سيم [1اى زد و بيهوش شد. [دو] [ يزيد نعره
 ] سنه خمس و مايه، در گذشت.3[

مدت عمرش چهل سال، مدت پادشاهى چهار سال و يك ماه. او را در پهلوى حبابه دفن كردند و اين بيت مناسب حال 
 اوست:

  يتب

 خوب رويان چو پرده بر گيرند            عاشقان پيششان چنين ميرند          

  المنصور باهللا

هشام بن عبد الملك بن مروان، بعد از برادر بپادشاهى نشست. در زمان او خزريان خروج كردند و از آب كر و ارس 
اى، بصحراى او جان  واران بود، جهت دفع آتشكده بگذشتند و تا اردبيل بيامدند. جراح بن عبد اهللا كه حاكم آذربيجان

بود. خزريان، در واليت اران و موغان و شروان و آن حدود، خرابى بسيار كردند. جراح بن عبد اهللا برفت و با ايشان حرب  
هشام،  كرد تا كشته شد و لشكر اسالم بيشتر بقتل آمدند و خزريان بر واليت اران و آذربيجان و آن حدود مستولى شدند.

] را با لشكر بجنگ ايشان فرستاد. سعيد از شام براه اخالط برفت و جنگ كرد و مسخر  4سعيد بن عمرو الحرشى [
گردانيد. از آنجا به بردع و بيلقان و با جروان رفت و بحرب بستد. از باجروان، دو نوبت بر لشكر خزرى، شبيخون برد و 

ست بر خاقان افتاد. لشكر اسالم غنيمت بسيار يافتند. هشام برادر دو نوبت با خاقان خزر جنگ كرد. نوبت دوم شك
] و مروان الحمار را بفرستاد. 5خود، مسلمة را بدان ثغر فرستاد. او نيز فتحهاء بسيار كرد. هشام، او را معزول گردانيد [

گرفت، او نيز مسلمان مروان الحمار دشت خزر مسخر كرد و تا سقالب برفت. چون خاقان دانست كه كار مسلمانى قوت  
 شد و تمامت قالع و بالد حدود دربند، از هر دو جانب مسخر گشت و شعار اسالم در آن ملك آشكارا شد.

 هشام، عراقين بيوسف بن عمرو ثقفى داد و خراسان به نصر بن سيار و هر دو در
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__________________________________________________ 

  ق: يك -)] ر، ف: سه-1[

  )] ر: چهارم-2[

 )] ف، ب. رجب.-3[

  )] البداية: جرشى-4[

 مرد. 121)] اين مسلمه كه سردارى شجاع و جابر بود در سال -5[

 285:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 بن عبد اهللا عباس نماند.آن ملك فتحها كردند. در سنه ثمان و عشر و مايه، امام اعظم، على 

 هفتاد و هشت سال عمر داشت. والدت او روز قتل مرتضى على رضى اهللا عنه بود.

 در سنه احدى و عشرين و مايه، زيد بن زين العابدين در كوفه خروج كرد.

پنهان شدند و از  اهل كوفه پانزده هزار مرد با او بيعت كردند. اما در وقت خروج، سيصد مرد بيش بيرون نيامدند و ديگران
] 1] [ بيعت او برگشتند و گفتند: رفضوا زيدا. نام رافضى بر ايشان افتاد. زيد بن زين العابدين [با آنقدر مردم كه داشت

جنگ كرد تا شهيد شد، بر دست سپاه يوسف بن عمرو ثقفى. قومش او را بكوفه دفن كردند. يوسف بن عمرو ثقفى، او را 
 ريد و پيش هشام فرستاد و تنش در كوفه بردار كرد.از گور بر آورد و سرش بب

 پس بحكم نصر بن سيار بسوخت و خاكستر بباد داد. پسرش يحيى بن زيد، در مرثيه او گفت:

 شعر

  لكل قتيل معشر يطلبونه            و ليس لزيد بالعراقين طالب          

او را بگرفت و محبوس كرد و تا هشام در حيات بود،  يحيى بن زيد، ازين جنگ بگريخت و بخراسان رفت. نصر بن سيار
 او در زندان بماند.
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] والى خراسان، ازيشان: بكير بن ماهان و [ابو 2داعيان بنى عباس، در عهد او غلو گرفته بودند. اسد بن عبد اهللا قسرى [
 ريد.] و عمار عبادى را بگرفت و دست و پاى ايشان مخالف بب3] [ عكرمة و ابو محمد الصادق

] و گفت كار دعوت را  ] صدق مقالتكم4اين خبر بامام محمد بن على رسيد. [جواب بداعيان نوشت: الحمد لّله الذى [
از چنين حالت گزير نباشد. صدق مقالت شما بر مصابرت اين شدت معاينه گشت. چون كار بدين درجه رسيد، زود باشد كه 

 مقصود روى نمايد.

  ] در گذشت4] [ نه خمس و عشرين و مايه، [به رصافههشام در سادس ربيع االول س

__________________________________________________ 

  )] ف، ب-1[

  )] نسخ: قشيرى-2[

اما عكرمة «شود، در همه نسخ، اين دو اسم بصورت جداگانه آمده، ولى در طبرى نوشته شده:  )] چنانكه مالحظه مى-3[
) وجه بكير بن ماهان و 107و فيها (اى فى سنة «ولى در جاى ديگر نوشته: )» 316ص  4ج و هو ابو محمد الصادق (

 )387ص  4(ج » ... ابا محمد الصادق

 )] ب، ندارد.-4[
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 ادشاهى كرده بود و شصت و يك سال عمر داشت.نوزده سال و هفت ماه پ

  ] باهللا1المكتفى [

وليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، بعد از عم بپادشاهى نشست. به نصر بن سيار نامه كرد تا يحيى بن زيد علوى را 
كرد. خلقى بى قياس بدعوت او در آمدند. والى نيشابور،  خالص كرد يحيى عزيمت عراق نمود و در كار دعوت مبالغه مى

شو. يحيى نشنيد. عمرو بن زراره بجنگ آمد. شكست بر عمرو افتاد.  عمرو بن زراره، بدو فرستاد كه ازين واليت دور
] را بجنگ او فرستاد. حرب كردند. ناگاه تيرى بر يحيى آمد و شهيد شد.  2يحيى عزم بلخ كرد. نصر سيار، مسلم احوز [
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دند تا بعهد مروان كس ندانست كه، كه انداخت و اكثر لشكر او بقتل آمدند و او را با برادر برادر كردند، همچنان بو 
] دولت ايشان را از دار فرو گرفت و بگور كرد. [در عزاء او يك سال در شهر نيشابور 3الحمار. ابو مسلم صاحب [

] و جامهاى سياه پوشيده بود.] ابو مسلم در آن حال از اتباع بنى اميه زيادت از صد هزار آدمى 4كرد [ نوحه و زارى مى
 بكشت.

مايه، امام محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس در گذشت و امامت در حق پسرش ابراهيم و بعد در سنه خمس و عشرين و 
 ازو در حق ابو العباس اقرار كرد.

 وليد مذهب زنادقه داشت. روزى به مصحف فال گرفت. اين آيت بر آمد:

 بدريد و اين ابيات بگفت: ]. وليد برنجيد و مصحف5[ 15: 14َو اْستَـْفَتُحوا َو خاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد 

 أتوعد كل جبار عنيد            فها انا ذاك جبار عنيد         

 اذا ما جئت ربك يوم حشر            فقل يا رب مزقنى الوليد            

م نمود گويند وليد روز آدينه با كنيزكى شراب خورده بود و مجامعت كرده. چون قامت گفتند، آن كنيزك مست جنب را الزا
تا دستار بر سر بست و ذوابه فرو گذاشت و چون خطبا بر منبر رفت و خطبه خواند و اهل اسالم را امامت كرد. ال جرم 

  اى، محمد بن خالد القسرى بر وليد خروج كرد و او را خلع گردانيد، در روز چهارشنبه، حادى بعد از هفته

__________________________________________________ 

  )] ق: المتكفى بالّله-1[

  )] يعقوبى: مسلم بن احوز الهاللى-2[

 )] ف: صاحب الدولة-3[

 م، ب: [در عزاء ... -)] ف: [و بعزاى ايشان جامهاى سياه پوشيد. اين معروف شد]-4[

 نوحه و زارى بود و جامهاى سياه داشتند]

 .18)] قرآن، سورة ابراهيم -5[
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 عشرين جمادى االول سنه ست و عشرين و مايه. پس او را بكشت و كس برو نماز نكرد.

 ]، مدت پادشاهى يك سال و دو ماه. از سخنان اوست:1مدت عمر وليد چهل و سه سال [

 ال تؤخر لذة يوم الى غد فانه غير مأمون.

  نعم اهللا الشاكر ال

] نبيره يزدگرد شهريار بود، او را 2يزيد بن وليد بن عبد الملك بن مروان بعد از عم زاده پادشاه شد. مادرش شاه آفريد [
ناقص خوانند، جهت آنكه وظايف و ميراث كه در عهد حكام بنى اميه مجرى بود او قطع كرد. بوقت بيعت او، مروان 

] خالفت كرد. يزيد 3كرد. يزيد بن عمر بن هبيره او را از آن منع كرد تا [بخود هوس [ مىالحمار بارمنيه بود بر يزيد بيعت 
 ] بود. مدت شش ماه پادشاهى كرد. در ذى الحجة سنه ست عشرين و مايه بطاعون در گذشت.4نيز معتزلى [

  المعتز باهللا

ه حكم كرد. مروان الحمار برو خروج كرد. او از ابراهيم بن وليد بن عبد الملك بن مروان، بعد از برادر پادشاه شد. دو ما
 اش، عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك او را بكشت. زاده مروان بگريخت، در صفر سنه سبع و عشرين و مايه، پس عم

  القائم بحق اهللا

] 5صد سال را [ مروان بن محمد بن مروان المعروف به مروان حمار. او را بدان سبب مروان حمار خوانند كه عرب سر هر
  حمار گويند و در عهد او دولت بنى اميه قرب

__________________________________________________ 

  )] ف، م: چهل-1[

ابن كثير (البداية): شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد بن كسرى، كسروية و قال ابن جرير و اميه  -)] يعقوبى: شاه فرند-2[
 ن يزد جرد بن شهريار بن كسرى و هو القائل:شاه آفريد بنت فيروز ب

  انا ابن كسرى و ابى مروان            و قيصر جدى و جدى خاقان         
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 و انما قال ذلك الن جده فيروز و ام امه بنت قيصر و امه شيرويه و هى بنت خاقان ملك الترك.

 فارسل بهذه الى الوليد ...كانت قد سباها قتيبه بن مسلم هى و اخت لها فبعثهما الى الحجاج 

  ب: بخويش هوس -ف: بخود خالفت -)] م: بخود دعوى-3[

 )] يعقوبى: و كان قدريا-4[

يعنى شماره خوب و مقدس است و آن به سالهاى بشارتى » مر -هو«)] آقاى ذبيح بهروز معتقدند كه اين كلمه -5[
صريح گرديده است. من اين توجيه را بهتر از ساير توجيهات  شده چنانكه در گفتار امام محمد بن على نيز بدان ت اطالق مى

 اشاره شده است.» سنه حمار«به  41ص  3كه دور از ذهن و خنك هستند ميدانم، بخصوص كه در يعقوبى ج 
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پادشاه شد. چون بر ساقه دولت بود، در عهد او فتنه بسيار پديد شد. در خراسان يكى  صد سال شد. بعد از پسر عم زاده
از بنى مهلب مشهور به كرمانى خروج كرد و ميان او و نصر سيار محاربات رفت و در اثناى آن حروب، ابو مسلم صاحب 

مرو، دعوت بنى عباس اظهار كرد و ] در سابع عشرين رمضان سنه تسع و عشرين و مايه، بديه سفيدنج، از ضياع 1دولت [
با كرمانى در جنگ نصر سيار متفق شد. نصر سيار احوال او به مروان الحمار نوشت و مدد طلبيد و اين ابيات در مكتوب 

 نوشت:

 شعر

  ارى خلل الرماد و ميض جمر            و يوشك ان يكون لها ضرام          

  ]            و ان الفعل يقدمه الكالم2] [ فان النار بالزندين [تورى            

  اقول من التعجب ليت شعرى            أ ايقاظ امية ام نيام            

 ]3فان يك قومنا اضحوا رقودا            فقل قوموا فقد حان القيام [            

نفرستاد و در جواب نوشت كه ما آن روز خفتيم كه ترا امارت خراسان داديم. نصر سيار، مروان حمار برنجيد و او را مدد 
 ناچار بجنگ ابو مسلم و كرمانى رفت.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



كرمانى بر دست سپاه نصر سيار كشته آمد و نصر سيار از ابو مسلم بگريخت و در واليت رى و ساوه بمرد. پسرش در 
رفت. خراسان ابو مسلم را صافى  وجود ابو مسلم او را كارى پيش نمى هم بن نصر در خراسان صاحب لشكر بود. اما با

] بستد و رى و ساوه و قم و واليت كاشان، 4شد. قحطبة بن شبيب طائى را به عراق فرستاد. قحطبه، گرگان را بحرب [
همدان رفت و  ] به نهاوند و5] [ بى حرب مسخر گردانيد و با مردم اصفهان جنگ كرد و بگرفت و از آنجا [بر گذشت

با مردم نصر سيار حرب كرد و ايشان را بشكست و از آنجا و به حلوان شد. شهر زور و حلوان بستد و عزم كوفه كرد. 
 يزيد بن عمر بن هبيره، از واسط عزم جنگ ايشان كرد. بر كنار فرات با هم افتادند. شب بود. حرب در پيوست.

__________________________________________________ 

 )] ف: صاحب الدولة-1[

 البدايه ... بالعيدان تذكى. -ذيل ابى شجاع وزير بر تاريخ ابى على مسكويه: تذكى -)] تصحيح از يعقوبى، نسخ: وار-2[

  )] اين بيت در نسخه ف نيست-3[

 )] ف، م: بقهر-4[

 م: بازگشت. -)] ف، ب: برگشت-5[
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] شد. اما لشكرش وقوف نداشتند. يزيد بن عمر بن هبيره را بكشتند. چون روز 1قحطبه را اسب خطا كرد و در آب غرق [
 ] غرق شده بود، پسرش حسن بن قحطبه را بر خود امير كردند و بكوفه شدند.2شد و قحطبه [

الل وزير آل محمد، حسن بن قحطبه و امراى خراسان را نوازش كرد و نزل فرستاد. اما در ابو سلمه حفص بن سليمان الخ
فرستاد و ايشان را  ]، امام جعفر صادق رضى اهللا عنه و ديگران مى3] [ كرد و پيش ائمه [اهل بيت كار بيعت اهمال مى

اح و برادرش ابو جعفر و اعمامشان داود و عبد داد و ابو مسلم همانا درين معنى با ابو سلمه متفق بود. سف نويد خالفت مى
اهللا و عيسى و عبد الصمد، در كوفه متوارى بودند، ازين معنى واقف شدند. صورت حال با حسن قحطبه و امراى خراسان 
كه   باز گفتند و در كار دولت خود ازيشان ياورى طلبيدند. خراسانيان بر ايشان ازدحام نمودند و گفتند نقل بما رسيده است

]. بسفاح داللت كردند. 5] باشد. از بنى عباس بدين صفت موصوف كيست [4خالفت بكسى رسد كه مادرش حارثيه [
] بيعت كرد، سر لشكر حسن بن قحطبه ابو عون، 6اهل خراسان، بر سفاح بيعت كردند و پيشتر از همه ابو عون مرغزى [
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و دعوت آشكارا كردند. چون مروان حمار آگاه شد گفت غريقى   سفاح را بمسجد آورد تا تمامت اهل كوفه برو بيعت كردند
كه لشكرى را بشكند، درين دولت ديگر اميد خير نباشد. بدين كينه ابراهيم برادر سفاح را بگرفت و سرش در انبان آهك  

عباس و ابو  كرد تا بمرد و لشكر بجنگ سفاح كشيد. سفاح اعمام خود عبد اهللا و عبد الصمد ابنى على بن عبد اهللا بن
 ] را بجنگ او فرستاد. بكنار آب زاب بهم رسيدند. چون فريقين صف بياراستند،6عون مرغزى [

__________________________________________________ 

 م: -معن بن زائده او را كشت (البدايه و مجمل التواريخ) -)] ف: در آب غرق گردانيد-1[

 غرقه گردانيد

  )] م: غرقه-2[

  )] فقط، ق-3[

  )] ف: جاريه-4[

شود در داستان قيام ابو مسلم و انتقال دولت از بنى اميه به بنى العباس، همه جا اقوال و افعال  )] چنانكه مالحظه مى-5[
پرستى و  شود كه اين نهضت صرفا دينى بوده و بهيچوجه رنك وطن است و ازينجا روشن مى» بشارت«و » نقل«متكى به 

پندارند، نداشته است. اين سالها كه در آن حوادث مختلف روى داده و اين همه  بعضى از مدعيان مى مليت، چنانكه
بشارت در باره آن آمده، سال پانصده مانى و هزاره مهر است. دوست محترم من آقاى ذبيح بهروز اين نكته را يادآورى 

 اند فرموده

 )] ف: مروزى.-6[
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]. بميان لشكرگاه 2] شود. [اسبش دست بكس نداد] [1] [ مروان الحمار باراقت محتاج شد، فرو آمد تا [بدان مشغول
بت الدولة بالبولة و او در آن حال  آمد. لشكرش پنداشتند كه او را كشتند، منهزم گشتند عرب آن را مثل كردند و گفتند: ذه

 گفت اذا انتهت المدة لم تنفع العدة.
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عجب آنكه دولت بنى اميه بر سه كس بآخر آمد كه در عهد خود عديم المثل بودند: مروان الحمار و صاحب لشكرش يزيد 
فايت ثانى نداشت و [اگر بن عمر بن هبيره در مردى و شجاعت نظير نداشتند و وزيرش عبد الحميد يحيى كه در تدبير و ك

 ]، مردم را گمان بودى كه از تباهى رأى يا سستى و نامرادى بود.3] [ غير از اين سه كس بودندى

: 13حق تعالى چنين اقتضا فرمود تا همگنان را محقق شود كه كارها بتقدير ايزديست نه بتدبير و مردى: ِلُكلِّ َأَجٍل ِكتاٌب 
] لشكر بنى عباس تا موصل در عقب 4. [34: 7َفِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْستَـْقِدُموَن َو ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل  38

 كشتند. آمدند و مى او و لشكرش مى

مروان به مصر گريخت. ازو پرسيدند چرا بدين محنت افتادى؟ گفت از آنكه دشمن را خوار داشتم و بر مردى و تدبير خود 
 ] شعر5كردم و سخن نصر سيار كار نبستم و او را مدد نفرستادم تا كار دشمن باال گرفت و اين ابيات بگفت: [  اعتماد

 ] بالحزم و الكتمان ما عجزوا            عنه ملوك بنى مروان اذ حشدوا6ادركت [          

 بالشام قد رقدوا ]            و القوم فى ملكهم7ما زلت القى عليهم فى ديارهم [            

 ]            عن نومة لم ينمها قبلهم احد8حتى ضربتهم بالشام فانتبهوا [            

 ]5و من رعى غنما فى االرض مسبعة            و نام عنها تولى رعيها االسد [            

  عبد اهللا بن على برادر خود عبد الصمد و ابو عون مرغزى را با لشكر در عقب

__________________________________________________ 

 ب: آبى بريزد -)] ف: آبى بيندازد-1[

 )] ف: اسب بدست كس نداد-2[

 )] ف:-3[

  ق: اگر از غير اين سه كس ستدندى -اگر غير ازين كس بودى

  سورة يونس 49سورة االعراف و  34)] قرآن -4[

 آيد تر مى اشعار بنقل از خطيب بغدادى، بابو مسلم نسبت داده شده و بنظر صحيح)] در كتاب البداية و النهايه اين -5[
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  )] البدايه: قد نلت-6[

 )] ايضا:-7[

  و طفت اسعى عليهم فى ديارهم

 )] ايضا: ما زلت اضربهم بالسيف فانتبهوا.-8[

 291:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

مروان الحمار بفرستاد. عامر بن اسماعيل جرجانى، از خيل ابو عون مرغزى، با هزار سوار از نيل گذشت و نزديك بديه 
بوصير، بزمين فيوم كه آن ديه فرعونست، با مروان جنگ كرد و او را بكشت، در ذى القعده سنه اثنى و ثالثين و مايه. 

 نه سال عمر داشت. مدت پنج سال پادشاهى كرده بود و پنجاه و

 سفاح اوالد بنى اميه را طلب كرد. از خرد و بزرگ هشتاد كس را بيافتند.

تمامت را زنده استخوانهاء اعضاء خرد كردند و بر سر همديگر افكندند و باالى ايشان بساطى بگستريدند. سفاح و اتباع 
دادند، در شيب ايشان. گويند آن جماعت را در  مىخوردند و ايشان با ناله و افغان جان  بر آن بساط نشستند و طعام مى

مهدهاء زرين پرورده بودند. چون اكابر دولت بنى اميه پاى از جاده شريعت و معدلت بيرون نهادند، شومى كردار ايشان در 
 اند: تمامت ايشان سرايت كرد [و بزبان پهلوى مناسب اين معنى گفته

  پهلوى

 ] رسند            كرند ما و پى پرسند ارويانبزه كاران كرند كوانه پ          

] پادشاهان بنى اميه، بخالف عمر عبد العزيز، ديگران تمامت را از گور برآوردند و بسوختند و دولت بنى اميه در ايران 1[ 
الثين سپرى شد. از مروانيان عبد اهللا بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، بر بعضى اندلس در سنه تسع و ث

 مستولى شد و زيادت از سيصد سال پادشاهى آنجا در تخم او بود.
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 فصل ششم از باب سوم در ذكر خلفاء بنى عباس رضوان اهللا عليهم اجمعين.

 ] ماه و بيست و سه روز بود.2سى و هفت خليفه، مدت دولتشان پانصد و بيست و سه سال و [دو] [

  السفاح

 ابو العباس عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، اولين خليفه است و

__________________________________________________ 

كاران كرند كه  م: بزه -كرمدابى و نرسد اودمان  -ب: بزه كاران كه مدكوانه رسند -)] اين قسمت در نسخه ف نيست-1[
 كرند ماو پى و نرسند كرومان.  -وابرسند

  )] ق: ده ماه-2[
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پنجم از عباس. در روز آدينه ثالث عشر ربيع االول سنه اثنى و ثالثين و مايه بر او بيعت كردند. فصيح و بلند راى و نيكو 
 سخن و كريم اخالق بود. از سخنان اوست:

عه. ما اقبح لنا ان تكون الدنيا لنا و اولياءنا من شدد نفر و من الن تألف. و التغافل من اخالق الكريم. من كبر قدره قل طم
 خالون من حسن آثارنا.

 ] بچهار صد دينار بخريد.1چون بخالفت نشست، رداى مصطفى (ص) از [

تدبير ملك بواجبى كردى. مصر و شام و مغرب، به عم خود عبد اهللا بن على داد و حرمين به عم ديگر. داود بن على و 
واسط بجنگ يزيد بن هبيره فرستاد كه از قبل بنى مروان حاكم بود. ابو جعفر كار او بساخت و با برادر خود ابو جعفر را ب

پيش برادر آمد. سفاح او را وليعهد كرد و بخراسان فرستاد تا از كار ابو مسلم واقف شود و بيعت بستاند. ابو جعفر اهل 
و بتواضع درآمد و او را اعزاز تمام كرد. ابو جعفر، ابو مسلم با ا -خراسان را در جميع امور مطاوع ابو مسلم يافت. ابو

] ابو 2مسلم را از كار ابو سلمه خالل و آنكه خالفت بعلويان خواست داد، اعالم كرد و ازو قصد ابو سلمه خواست. [
 ] را بدين مهم بفرستاد. ابو جعفر با پيش برادر آمد.3مسلم مرار بن انس [
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آل محمد را بكشتند و وزارت به خالد بن جعفر برمكى دادند. طالب الحق عبد اهللا بن ابو سلمه حفص بن سليمان، وزير 
يحيى بن زيد بن زين العابدين خروج كرد. سفاح، ابو مسلم را بجنگ او فرستاد تا او را قهر كرد. سفاح، واليت ارمن و 

سلم صاحب دولت شنيد كه سليمان بن  آذربيجان، محمد بن صول را داد و او آن مملكت را از مخالفان پاك كرد. ابو م
] اوست. در سنه ست و ثالثين و مايه با چهار هزار سوار، بعزم حج، ببغداد رفت و سليمان كثير را بحضور 4كثير قاصد [

خليفه بكشت و بخليفه التفات نكرد. ابو مسلم خواست كه خليفه او را امارت حج دهد. با ابو جعفر بگفت تا از سفاح 
 واهد. ابو جعفر گفت بمن داده است و با سفاح گفت اگرجهت او در خ

__________________________________________________ 

  )] در كليه متون سفيد است و ذكر اسم نشده-1[

 )] يعنى قصد قتل ابو سلمه را-2[

ص  10ك: البداية و النهايه ج )] مرار (بتشديد راء اول) بن انس الضبى ... قتله مرار و شاع ان الخوارج قتلوه (ر -3[
54( 

  )] يعنى در صدد قتل اوست-4[
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او را امير حاج كنى، فتنه باشد و از اهل بيت كسى را بخالفت اختيار كند. سفاح امارت حج به ابو جعفر داد و او با ابو 
م بحج رفتند. از هر منزلى كه ابو جعفر كوچ كردى، ابو مسلم نزول كردى تا آب وفا كند. برفتند و حج كردند و مسل

 بواسطه تدبير ابو جعفر، فتنه ظاهر نشد.

سفاح در ثالث عشر ذى الحجة سنه ست و ثالثين و مايه در گذشت. چهار سال و نه ماه خالفت كرد. مقامش پيش از 
 د و در خالفت به انبار نقل كرد و آنجا عمارت عالى ساحت. همانجا در مسجد مدفون است.خالفت به جزيره بو 

  المنصور باهللا

ابو جعفر منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس دوم خليفه است و پنجم از عباس. چون در بخل مبالغت نمودى، 
زاده او، عيسى بن موسى دهد. او قبول  كه خالفت به عم  خواست او را ابو دوانيق خواندند. بعد از سفاح، ابو مسلم مى

نكرد و گفت اگر سفاح در حق من وصيت كردى، با وجود ابو جعفر قبول نكردمى، فكيف در حق ابو جعفر وصيت كرد، 
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چگونه قبول كنم. بدين سبب ابو جعفر با ابو مسلم بد شد و بحكم وصيت برادر بخالفت نشست. عمش عبد اهللا بن على 
 كرد. او سركشى مى با

ابو جعفر پيش ابو مسلم فرستاد تا بحرب او رود. شبرمه كه سرور افاضل زمان خود بود و استاد منشيان، با ابو مسلم  
روى و او با شير مردان شام، از حزم دورست. ابو مسلم گفت تو  ] خراسان بجنگ عم خليفه مى1گفت: با [رنود] [

باريك بصد درجه از من برترى، اما در كار حرب و آئين كار زار، هزار يك از آنچه من  بآراستن سخنان جزل و اختراع معانى
دانم، تو ندانى. اين دولت كاخيست افراخته و درختى بيخ محكم كرده. بهر باد كوششى از جاى بر نيايد. برفت و بعد از 

برادرش سليمان بن على بن عبد اهللا بن عباس برد] محاربات [بسيار، عبد اهللا ابن على را منهزم به بصره گريزانيد و پناه با 
]2.[ 

 -چون ابو مسلم، سپاه عبد اهللا بن على را بشكست و غنايم بسيار در دست او آمد، ابو

__________________________________________________ 

 ف: باز تو از -م: تو از -)] ب: باز تو در-1[

 فت بعد از ابو جعفر پسرش مهدى را بود و بعد ازو عيسى بن عبد اهللا را)] ق: و بر آن صلح كردند كه خال-2[
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جعفر يقطين را بطلب خمس غنائم فرستاد. ابو مسلم نامه خليفه بينداخت و گفت پسر سالمه كه باشد و او را چه حد آن 
است كه از من اموال خواهد. چون خبر بخليفه رسيد، جواب نوشت كه از سر آن غنائم برخاستيم و امارت شام و خراسان 

آن است كه بامثال اين معانى مقابله توان كرد. بايد كه بر شام نائبى  بر تو مقرر است. چه سعى تو درين دولت، زيادت از
بگمارى و روى بدرگاه آرى كه در كليات امور ملك بتو احتياج است. ابو مسلم جواب داد كه چه حاجت كه پسر سالمه 

آن ديو كه در دماغ مرا امارت دهد. من خود بزخم شمشير دارم. حسن بن قحطبه مالزم ابو مسلم بود. بخليفه نوشت كه 
زاده  عمت جاى كرده بود، اكنون در درون ابو مسلم است، يعنى هوس خالفت دارد. خليفه ازين سخن عظيم متأثر شد. عم
]  خود، عيسى بن موسى را كه دوست جانى ابو مسلم بود، بطلب او فرستاد و بمواعيد و استظهار و تغليظ ايمان، از [رى

ديد. ابو مسلم سخن او نشنيد و بدرگاه خليفه آمد و خليفه تا سه  لم، مصلحت مراجعت نمى] باز خواند. وزير ابو مس1[
روز او را راه نداد. اما چندان نوازش فرمود و تكلفها فرستاد كه ابو مسلم بغلط افتاد. روز چهارم او را بخلوت راه داد. ابو 
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تركت الرأى بالرى. اين مثل گشت. ابو مسلم شمشيرى مسلم در كار خليفه متردد شد. از وزير تدبير پرسيد. وزير گفت 
حمايل داشت. خليفه گفت شنيدم از عمم شمشير قيمتى بدست تو افتاده است، بنماى. ابو مسلم شمشير بر كشيد و 

 اى؟ ]، گفت ياد دارى كه با من چها كرده2] [ بخليفه داد. گفت نى، اين ديگرست. [خليفه چون تيغ بدست گرفت

ام عيسى دهى و مرا  زاده رم بر تو سالم كردم، جواب ندادى و بعد از برادرم خواستى كه حق باطل كنى و به عمدر عهد براد
پسر سالمه خواندى و سر شيعه ما را، سليمان بن كثير را، بى گناه بكشتى. ابو مسلم گفت اى امير المؤمنين از آن حق 

فه گفت آن كارها قوت دولت ما كرد نه شوكت و مردى تو و اگر كار ام. خلي خدمتها ياد كن كه من بر اين دولت ثابت كرده
  اى قادر نشدى و دست بر دست زد. ابو مسلم بكردار تو بودى بر پشه

__________________________________________________ 

  م: وى -)] ب، ندارد-1[

 )] ف: خليفه چون تيغ ازو بستد.-2[

 295:بخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتا                        

] كه در 2] تا بدين مرتبه در خشم مرو كه قدر بنده چندين نيست. خليفه به عثمان بن نهيك [1گفت اى [خداوند] [
گفت وا ] او تيغى بر كتف ابو مسلم زد. از پاى در افتاد و  3قفاى ابو مسلم ايستاده بود، منتظر اشارت، چشمى زد [

الخبيثة فعال الجبارين و جزع الصبيان. ابو الخصيب ضربى ديگر زد و ضربها پياپى شد. ابو  -نفساه. خليفه گفت يا ابن
 خواند: داد و خليفه اين دو بيت مى مسلم جان مى

 شعر

  زعمت ان الدين ال يقتضى            فاستوف بالكيل ابا مسلم          

  ]            امر فى الحلق من العلقم4ت تسقى بها [اشرب بكاس كن            

او را در زيلوئى كه بر سر آن كشته بودند پيچيدند و بشط انداختند. لشكر ابو مسلم بر در بجوشيدند. خليفه، حاجب 
جزاى خود گويد كه ابو مسلم بنده ما بود، از حد خود تجاوز كرد،  پرسد و مى بيرون فرستاد كه امير المؤمنين شما را مى

يافت. شما دل خوش داريد و بجاى خود باز رويد و يك ساله روزى بستانيد و هر كرا اختيار كنيد، بر شما امير كنم. بدين 
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سخن غوغا تسكين يافت و اين حال در خامس عشرين شعبان سنه سبع و ثالثين و مايه بود، به روميه مداين. ابو مسلم 
 ] منسوب شد.5] [ صفهان بود، اما چون در مرو خروج كرد، به [مروزىشصت و هفت سال عمر داشت، اصلش از ا

] بر خليفه خروج كرد. خلقى بسيار برو جمع 6بعد ازين محمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن على رضى اهللا عنهم [
رين علوى آمد و زاده خود عيسى بن موسى را بجنگ او فرستاد. ناگاه تيرى ب شدند و او را مهدى لقب كردند. خليفه عم
 ]7]. [ شهيد شد و كس ندانست كه، كه [انداخت

__________________________________________________ 

 )] ق: امير-1[

  )] تصحيح از يعقوبى نسخ: عثمان بن سهل-2[

  )] ق: چشمك-3[

 )71ص  10)] البداية سقيت كاسا كنت تسقى بها (ج -4[

  ف: مروى -)] ق، ب: مرغزى-5[

معروف و يكى از كسانيست كه ابو سلمه » النفس الزكية«خواند، در تاريخ بلقب  )] اين شخص كه خود را مهدى مى-6[
اى بنام احجار الزيت نزديك مدينه  ، در نقطه45، در سن 145رمضان سال  14خواست او را بخالفت برساند. وى در  مى

 ويند.نيز گ» قتيل احجار الزيت«كشته شد و بهمين سبب او را 

 )] ف، ب: زد-7[
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بعد ازو، برادرش ابراهيم بر اهواز و بصره و فارس مستولى شد. عيسى بن موسى بحكم خليفه با او جنگ كرد. او را نيز 
 ].1تيرى رسيد و شهيد شد و قاتل را كس ندانست [

 ليفه پدر اين دو برادر را با خويشان و اقربا بگرفت و در زندان محبوس كرد. از زندان بگريختند و به اندلس افتادند.خ

خليفه در سنه خمس و اربعين و مايه، شهر بغداد بنا كرد و آالت از مداين و عمارات اكاسره بدانجا نقل كرد. بوقت آنكه 
] مشورت كرد. وزير خليفه را منع كرد و گفت  2سليمان بن خالد مرزبانى [خواست كه عمارت كسرى بشكافد، با وزير، 
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گويند كه پادشاهى خواست كه شهرى سازد تا شهرى ديگر خراب نكرد، شهر خود نتوانست ساخت. خليفه مسموع 
وفا ] 3] [ نداشت و در خرابى آن شروع كرد. ديد كه آن را خرج بسيار ميرود و آالت آن [با اجرت مخرب و ناقل

 كند. خواست تا ترك گيرد. نمى

] و اگر نه گويند پادشاهى ساخت و پادشاهى خراب 4] [ وزير گفت الشروع ملزم. چون در خرابى شروع رفت [تمام كن
ات محمد مصطفى كه در شب  زاده نتوانست كرد. اما ايوان را بگذار كه آن اثرى عظيم و شاهدى عادل است بر نبوت عم

و تا آن عمارت بر جاى باشد، آن منتشر در افواه بود و نيز مردم تا روزگارها معلوم كنند كه مصطفى  والدت او شكافته شد
اى بيرون آمدى كه چون در آنجا بر پاى ايستادى، سرش بر سقف رسيدى و آن كس را كه عمارتى بدين  (ع) از خانه

 بود نه هوائى. عظيمى ساخته بود، قهر كرد. تا همگان را معلوم شود كه كار او خدائى

__________________________________________________ 

گويند. » قتيل باخمرى«فرسخى كوفه كشته شد، بهمين مناسبت او را  16در » باخمرى«اى بنام  )] ابراهيم در نقطه-1[
 .145روز از ذى الحجه مانده، در سال  5شنبه  5قتلش در روز 

تجارب السلف نام اين وزير ابو ايوب موريانى آمده و در يعقوبى ابو ايوب خوزى.  )] چنين است در همه نسخ. در-2[
از دهات اهواز بوده است. در ابن خلكان: ابو ايوب سليمان بن ابى سليمان » موريان«اين دو قول متناقض نيستند. زيرا 

 على بناء بغداد شاور اصحابه. در ابن االثير اين مشاوره به خالد بن برمك منسوب شده: لما عزم المنصور -مخلد

  و كان فيهم خالد بن برمك

  ف: خرب مخرب و ناقل -] )] ب: [اين-3[

 )] ب:-4[

  ف: تمام خرابش كن -تمامس خراب كن
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  بيت

 ]1» [مز«اگر از عرض برسى » فز«ه چو روئين دز            اگر از طول خواهى [بديدم طاق كسرى را بر آورد          
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 خليفه ابو جعفر در ذى الحجة سنه ثمان و خمسين و مايه، به مكه بر ديوارى اين دو بيت نوشته ديد.

 شعر

  ابا جعفر حانت وفاتك و انقضت            سنوك و امر اهللا ال بد واقع          

  ] المنية مانع2ابا جعفر هل كاهن او منجم            لك اليوم عن ضرب [            

او ازين منفعل شد و بعد از چند روز در گذشت. بيست و دو سال خالفت كرد و شصت و سه سال عمر داشت. سخنان 
 كند: اى ياد مى و اشعار او مدونست و در غايت جزالت. نمودار را شمه

بود، ازو شكايت كردند. باستحضار او مثال داد و او در آمدن بحضرت تهاون نمود. خليفه عاملى را بواليتى فرستاده 
بنواب آن واليت نوشت: ان ثقل عليه المصير الينا بالكلية فنحن نقنع ببعضه، فابعثوا الينا برأسه. ببعض خويشان نوشت: 

 ن مخايل الجهال. يد ال يمكنك قطعها، قبلها.الرحم باتصال ما يحترم. التعريض عقوبة االحرار و االما -اياك و قطيعة

وزارت او به خالد برمكى مفوض بود، پس به سليمان مرزبانى، پس به ربيع بن يونس. معن زائده كه در سخا ثانى حاتم بود، 
 معاصر او بود و از قبل او كارهاى بزرگ كرد.

عربى نقل كرد. در عهد او قضا بر امام ابو حنيفه عرض  عبد اهللا بن مقفع كتاب كليله و دمنه بنام او از زبان پهلوى با 
كردند. او گفت: من قضا را نشايم. الحاح نمودند. گفت اگر راست گفتم قضا را نشايم و اگر دروغ گفتم، دروغگو، قضا 

 را نشايد. خليفه او را محبوس كرد. در آن حبس در گذشت.

__________________________________________________ 

 آيد الحاقى باشد )] اين شعر فقط در نسخه م است و بنظر مى-1[

 البداية: ضر -)] ابن االثير: حر-2[
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  المهدى باهللا

سيوم خليفه است و ششم از عباس. در مكه با پدر ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس 
بحج رفته بود. چون پدرش در گذشت، بر او بيعت كردند. خير و نيكو خلق بود و محبوب دلها. گويند پدرش روزى از 
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كنيد و در او چه عيب است تا او را از آن باز دارم. گفتند درو عيبى  خواص پرسيد كه احوال مهدى چگونه مشاهده مى
] نيست. منصور خليفه، سيرت پسنديده خود بگردانيد و خلق را بمطالبات مؤاخذت كرد 1] [ اما [در دلها محبوب نيست،

] نوشتند. بوقت رحلت با مهدى گفت من بطبع 2و بالزام امالك و اسباب ايشان بستد و فرمود بمبايعه بر آن [حجتها] [
 ] ظالم نبودم.3[

ام. بعد از من  ] آن در خزانه جدا نهاده4ام، حجت [ چه از مردم بتعدى ستده جهت مصلحت تو خود را ظالم ساختم. هر
] و شفقت پدرى ازينجا 6] و استحالل خواه تا در دلها شيرين و محبوب گردى. [مهر] [5] [ آن را [با خداوند آن ده

 قياس بايد كردن كه پدرى چنان بزرگوار، نظر بر نيكو نامى پسر، خود را بد نام كرد.

مهدى بخالفت نشست، تمام زندانيان را خالص گردانيد، اال آنكه خون يا فساد كرده بود و با خويشان خود نيكوئى   چون
كرد و معاش بر ايشان فراخ گردانيد و در حق اوالد صحابه از مهاجر و انصار انعامات فرمود. مهدى خليفه بحج رفت و 

] هزار هزار دينار صرف كرده بود]. 7ه باصطالح [شش بار] [چندان مال خرج كرد كه هرگز كس نكرده بود: [چندانك
] گويند: در آن سفر، سفره او از آب يخ خالى نبود. مهدى خليفه، عيسى بن موسى را الزام كرد تا خود را از وليعهدى 8[

 خلع كرد. واليت عهد، بپسر خود هادى داد و بعد ازو بهارون الرشيد و در حق ايشان گفت:

 ون يا خير البرية مثل ما            عقدت لموسى خير الناس فاعقدلهر          

 و اسند الى هارون بعد ابن امه            عصا الملك تسند الى خير مسند            

  در زمان مهدى خليفه، عبد اهللا بن معاويه از نسل جعفر طيار، در اصفهان خروج

__________________________________________________ 

 )] ف: محبوب دلها-1[

  )] ق: قباالت-2[

  )] ف: در طبع-3[

  )] ايضا: حج-4[

  )] ف: با خداوندش روا كن-5[
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 )] ف: مرتبه مهر ...-6[

 )] ب: شش هزار بار-7[

 )] ف، ندارد.-8[
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كرد. مهدى بفرستاد و او را بگرفت و محبوس كرد. در آن حبس در گذشت. مردى در آن وقت در خراسان خروج كرد، 
] بواليت بادغيس. اول در ديوان ابو مسلم كاتب 1نامش حكيم بن هاشم. سازنده ماه نخشب بود، اصلش از ديه كازه [

 ] خوانند.2بر چشمش آمد، كور شد. برقعى بر آن چشم فرو گذاشت. او را بدين سبب برقعى [بود. در جنگى، تيرى 

شكلى عظيم بد داشت و دعوى خدائى كرد. خلق بسيار بر او جمع شدند. در واليت كش و نخشب، قالعى چند بود كه 
يب بن زهير را بجنگ او فرستاد. ] خوانند، فروگرفت. كار او عروج تمام يافت. مهدى خليفه، مس3آن را سيام و سوبخ [

چون بتنگ آمد، اقرباى خود را زهر داد، در شراب، تا تمامت بمردند و خود را در ميان ادويه حاره بسوخت، چنانكه از 
اعضاء و جوارح او هيچ باقى نماند. بدين سبب اتباع او گمراهتر شدند و گفتند او به آسمان رفت و اين حال در سنه ست 

 يه بود.و ستين و ما

] بن داود داد. 5عبد اهللا يعقوب [ -] بن عبد اهللا االشعرى بود و بعد از عزلت او، بابو4وزير مهدى، ابو عبيد اهللا معاوية [
]، او را بتشيع و حب علويان 6] [ وزير اول [در قصد او بود. تا روزى، اسب او را لگد زد و صاحب فراش شد. وزير اول

متغير شد و جهت امتحان يكى از علويان را بدو داد تا بكشد. يعقوب، علوى را امان داد و  منسوب گردانيد. مهدى بر او
پنهان بجانب بصره روان كرد. مهدى بفرستاد و آن علوى را از راه بگرفت و پنهان كرد و احوال او از يعقوب تفحص نمود.  

و نمود و او را از وزارت معزول كرد و محبوس  گفت كشتم. بسر خود سوگند داد. بر كشتن اصرار نمود. مهدى علوى را بد
 گردانيد. يعقوب تا عهد هارون الرشيد

__________________________________________________ 

  ف: كاژبره -)] تصحيح از طبرى. م: كاريزه-1[

رساند كه  اريده است، مى)] وى در تاريخ اسالم بنام مقنع معروف است. باران دشنام و ناسزائى كه بر سر اين شخص ب-2[
رسد. شايد هم، او  خطر او براى اسالم بسيار بوده. داستان زشتى صورت او و نقاب گذاشتنش بدين علت مجعول بنظر مى
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بندند  برسم اديان ايرانى، پنام داشته. چنانكه هم اكنون نيز مؤبدان زرتشتى در هنگام اقامه مراسم دينى، در آتشكده پنام مى
 اند. ر نزد مورخين اسالمى نقاب ذكر شده و علت داشتن نقاب را هم زشتى و كراهت منظر او شمردهو اين پنام د

  )] ف: السام و سخوده. تصحيح از طبرى، ابن االثير: تحصنوا فى قلعه بسيام و سنجرده (رك: تاريخ بخارا نرشخى-3[

 : ابو عبيد اهللا معاويه بن يسارتجارب السلف -)] تصحيح از يعقوبى. متن: ابو عبد اهللا بن معاويه-4[

  )] ف: يعقوب بن طهمان-5[

 )] ف: [در عقب او غيبت كرد]-6[
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[ابو جعفر  ] پس از يعقوب1محبوس بود. هارون الرشيد او را خالص داد و بمكه رفت و مجاور شد تا در گذشت. [
ديد، با  ] مهدى گويند: خويشى درويش داشت. چون در او قابليت نمى3] بن شيرويه را وزارت داد. از كفايت [2] [ فيض

 او زيادت اكرامى نميكرد.

كردند تا انعامى فرمايد. مهدى گفت بر شما روشن گردانم كه در كار او  مقربان حضرتش، در حق او، پيش مهدى تربيتى مى
فرمود تا مهرى زر سرخ بر سر جسر نهادند و آن خويش را بمهمى بر سر آن جسر فرستاد تا بر آن مهر بگذرد. محقم. ب

 برفت و باز آمد زر نديد. ازو پرسيدند كه خليفه مهدى زر از جهت تو بر جسر نهاده بود، چرا بر نداشتى؟

رفتم، زر  جسر چگونه گذرم. چشم بر هم نهاده مى گفت در رفتن و باز آمدن، با خود فكر كردم كه اگر كور باشم، بر اين
نديدم. پس مهدى گفت خويشاوندان بر مثال مويند بر اندام كه بعضى معطر بايد داشت چون محاسن و موى سر و بعضى 

قلع بايد كرد چون موى زهار و بغل و بعضى در گذاشتن و برداشتن يكسانند چون موى سينه و دست و پا و غير آن. 
 ى را بخواب ديد كه اين بيتها ميخواند:مهدى شخص

  ] و منازله4كانى بهذا القصر قد باد اهله            و اوحش منه ركنه [          

 ]5و صار عميد القصر من بعد بهجة            و ملك الى قبر عليه جنادله [            

__________________________________________________ 
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ود پدر يعقوب از نزديكان ابراهيم قتيل باخمرى بود و پس از قتل او بدست منصور، وى نيز بحبس افتاد تا )] دا-1[
جميل المذهب ميمون النقيبة محبا للخير كثير «مهدى او را آزاد كرد و يعقوب را وزارت داد. وى كه بقول يعقوبى مردى 

رت داده بود كه وى با علويان و بخصوص با بنى الحسن  بود، مذهب تشيع داشت و مهدى بدين جهت او را وزا» الفضل
كردند، روابط دوستانه داشت. مهدى خليفه طورى امور را در اختيار او گذاشته بود كه بشار  كه اغلب بر ضد خلفا قيام مى

 بن برد گفت:

 بنى اميه هبوا طال نومكم            ان الخليفة يعقوب بن داود         

 ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا            خليفة اهللا بين الناى و العود            

اند ... ص  تجارب السلف: فيض بن ابى صالح از نيشابورست و پدران او نصارى بوده -)] ف: ابو جعفر بن قيص-2[
. در كتب ابن االثير 337ز سابور ص ابو جعفر الفيض بن ابى صالح نامش شيرويه بود و ترسا بود ا«مجمل التواريخ:  129

  و طبرى و يعقوبى چنين اسمى نيست

  )] ف: كياست-3[

  البداية: اهله -)] ابن االثير: و بعد-4[

در مرگ همين منصور بصورتى و در مرك مهدى بصورت » البدايه«)] البدايه: الى جدت يبنى جنادله. اين اشعار در -5[
 ديگرى آمده است.
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  فلم يبق اال ذكره و حديثه            تنادى بويل معوالت حالئله         

 ]. ] تسع و ستين1بعد از ده روز، مهدى در روز پنج شنبه [بيست و دوم محرم سنه [

 ] سال عمر داشت.3] و يك ماه خالفت كرد. چهل و سه [2] [ ژده سالو مايه در گذشت. [ه

] دفن كردند. از آثار او تجديد عمارت شهر رى است و جانب شرقى بغداد و جامع رصافه و 4او را در ديه ما سبذان [
 سراى عالى در جنب آن. سخنان جزل دارد. از كالم اوست:
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 ]5ى يدا سلفت منى اليه الن منع االواخر يمنع شكر االوائل [ما توسل الى احد بوسيلة هى اقرب الى تذكير 

  الهادى باهللا

ابو محمد موسى بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس چهارم خليفه است و هفتم از عباس. بعد از 
رد و بيعت نامه بهادى پدر بحكم وصيت خالفت بدو تعلق گرفت و او بگرگان بود و هارون در حضرت بر هادى بيعت ك

فرستاد. هادى به بغداد آمد و بخالفت نشست. حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن بن على المرتضى بر او خروج  
  ]. هادى او را قهر كرد. ادريس بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن على6كرد [

__________________________________________________ 

  رمضان سنه تسع و سبعين )] ب: سيزدهم-1[

  م: ده سال -)] ب: سيزده سال-2[

  )] ب: چهل سال-3[

 134ص  3)] يعقوبى: قرية يقال لها (الرذ) من ارض ما سبذان ج -4[

)] در تاريخ يعقوبى اين سخنان منسوب است به امام جعفر الصادق. بدين ترتيب: ما توسل الى االحد بوسيله و ال -5[
ب الى و ال اقرب منى من يد أسلفته اياها اتبع بها اختها الحسن ربها و حفظها اذا كان منع االواخر تذرع بذريعة هى اح

). در ابن االثير: ما توسل احد الى بوسيلة هى اقرب الى تذكيرى يدا 116بقطع لسان شكر االوائل ... (جلد سوم ص 
 شكر االوائل (ابن االثير ذكر حاالت و سخنان مهدى)سلف منى اهللا اتبعها اختها و احسن ربها فان منع االواخر يقطع 

 )] تصحيح از يعقوبى و ابن االثير. متن: حسين بن على بن حسين بن على.-6[

 )169معروف است (ابن االثير وقايع » صاحب الفخ«وى چون در محلى بنام فخ، در نزديك مكه كشته شده، در تاريخ به 
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] قوم زنادقه در 1مرتضى رضى اهللا بر بعض اندلس مستولى شد و زيادت از سيصد سال حكومت آنجا در نسل او بماند. [
ن داود، عهد او قوت گرفتند. از ايشان عبد اهللا بن المقفع مترجم كليله و دمنه بعربى و صالح بن عبد القدوس و عبد اهللا ب

زاده سفاح، و عبد اهللا هاشمى خواستند كه نقيض قرآن انشاء كنند. عبد اهللا بن المقفع كه افصح فصحا و اعلم علماى  عم
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آن زمان بود، شش ماه در آن كار رنج برد و يك خانه پر از مسوده كرد و نقيض يك كلمه نتوانست گفت و ال شك 
د گفت. هادى ازين حال آگاه شد. تمامت را بكشت و از قوم زنادقه، هر كرا مخلوق، كالم اهللا غير مخلوق را نقيض نتوان

 كشت. يافت، مى مى

]، در صفه نشسته بود، 2هادى در شانزدهم ربيع االول سنه سبعين و مايه وفات يافت. سبب وفاتش آنكه در عيساباد [
انم تيرى بسينه فراش زدن، چنانكه از بست. هادى با حاضران گفت چگوئيد، تو  تير و كمان در دست. فراشى پرده مى

 پشتش بيرون رود؟

] و قوى باز و ترست كه از امثال اين درماند. اما دستش بخون چنين مسكينى [بيااليد، 3گفتند خليفه از آن قادرتر [
د  ]. نشنيد و تيرى بر آن بيچاره انداخت و بكشت و در لحظه پشيمان شد. وارثان او را بخواند و خشنو 4نشايد] [

] بر پشت پاى پديد آمد و خاريدن گرفت و 5اى [ گردانيد و استحالل خواست. اما جد خدائى در كار آمد. هادى را بثيره
  چنانكه

__________________________________________________ 

كرد و مؤسس )] اين ادريس بن عبد اهللا در جزو ياران صاحب الفخ بود پس از شكست و قتل وى بمغرب فرار  -1[
خلفاى بنى عباس بسيار سعى در بر انداختن اين سلسله يا مجعول نشان دادن انساب ايشان  ». ادارسه«اى شد بنام  سلسله

كردند و هر چند هارون نيز بخدعه، ادريس بن عبد اهللا را بر دست طبيبى مسموم كرد، ولى اين سلسله تا سه قرن باقى ماند 
 خود تجليل فراوان كرده.» مقدمه«در  و ابن خلدون از خاندان ايشان

 (رك: ترجمه مقدمه ابن خلدون)

 )] ف: عيسى آباد و آن يكى از قصور مهدى بود.-2[

) ذهب المهدى الى قصره المسمى بعيساباد بنى له باآلجر بعد القصر االول 166چنين آمده: و فيها (اى سنة » البدايه«در 
 )149ص  10راهم و الدنانير (ج الذى بناه باللبن فسكنه و ضرب هناك الد

 )] ق: قادر اندازتر.-3[

 )] ف: نشايد آلود-4[

 )] ف: نيزه. بثيره بمعناى جوش كوچك.-5[
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اى كه از بوى زفت آن، در آن حوالى  بگنديد بمرتبه] گرفت و 2] [ يافت [آماه ]، سكون نمى1خاريدند] [ [بدو دست مى
 ] و روز سيم، بدان در گذشت.3] [ شايست [رفت نمى

  بيت

  بخون اى برادر مياالى دست            كه باالى دست تو هم دست هست          

 از سخنان اوست: ان الرضا كفاك مؤنة االعتذار. وزير او ربيع بن يونس، وزير جدش بود.

  يد باهللالرش

ابو جعفر هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، هفتم است از عباس و پنجم خليفه. همان 
شب كه برادرش بمرد، بر او بيعت كردند و او را از ام ولد، مأمون متولد شد و اين از عجايب حادثات بود كه در يك شب 

اى برو بيعت كردند. عجايب ديگر آنكه عمش، سليمان بن منصور و عم پدرش،  يفهاى بزاد و خل اى بمرد و خليفه خليفه
عباس بن محمد، و عم جدش، عبد الصمد بن على بر او بيعت كردند. چون بخالفت نشست، وزارت به يحيى بن خالد 

حقير نمودى و هفده سال اى رسيد كه وزارت در چشم او  برمكى داد و او را پدر خواند و كار يحيى در دولت هارون بمرتبه
خواست كه اهل جهان همه مالكى  در دولت او كار برامكه درجه عالى داشت. هارون الرشيد مذهب امام مالك داشت و مى

شوند. امام مالك مانع شد و گفت اجتهاد علما باطل نشايد كرد و بوقت آنكه هارون الرشيد، پيش امام مالك، كتاب موطأ 
امام رفتى. امام گفت اجازت فرماى تا من هر روز بخدمت امير المؤمنين آيم. خليفه گفت درجه  خواند، هر روز بخدمت مى

علم از آن عاليتر است كه عالم را پيش خود خوانند [و عادت كرام آنكه بخدمت علما روند، نه ايشان را پيش خود 
 هزار هزار درم از ] هارون الرشيد بر نماز و روزه نافله مداومت نمودى و هر روز4خوانند.] [

__________________________________________________ 

  )] ف: بدو سه كس خاريدن گرفت-1[

 )] ف، ب: آماس كرد-2[

  )] ب. بودن-3[
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  )] فقط در، ق-4[
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نه از بيت المال و چون بحج رفتى، صد مرد فقيه و زاهد را از مال خود زاد و راحله دادى و هر مال خود بصدقه دادى، 
سال كه خود نرفتى، سيصد كس را زاد و راحله دادى. علما و شعرا را دوست داشتى و با ايشان مجالست بسيار كردى و 

 در حق ايشان انعامات فرمودى.

وسف را كه شاگرد ابو حنيفه بود، پنجاه هزار دينار برسيد و حال چنان بود كه گويند در يك شب از دولت او، قاضى ابو ي
خريد. ابراهيم سوگند خورد   ابراهيم برادر هارون را كنيزكى جميله بود. هارون خواست تا او را بستاند، سى هزار دينار ازو مى

يل طلبيد. قاضى ابو يوسف گفت يك نيمه كه آن كنيزك را نفروشد و نبخشد. پشيمان شد و از آزار خليفه بترسيد. تأو 
 ببخش و يك نيمه بفروش تا سوگند واقع نشود. چنين كردند.

 هارون گفت چون تو يك نيمه كنيزك بمن بخشيدى، من پانزده هزار دينار بتو ببخشم.

ب با كنيزك وطى  ابراهيم گفت شكرانه آنكه اين راه قاضى بمن نمود، سى هزار دينار بدو دادم. هارون خواست تا همان ش
ديد. قاضى ابو يوسف گفت او را با غالمى عقد نكاح كن و پيش از دخول طالق بستان تا آن  كند و بى استبراء جايز نمى

 عقد مايه استبراء گردد.

كرد. قاضى ابو يوسف   داد. بده هزار دينار نويد داد، قبول نمى هارون كنيزك را با غالمى عقد نكاح كرد. غالم طالق نمى
فت غالم را بكنيزك ببخش تا چون ملك كنيزك شود، عقد نكاح منفسخ گردد. هارون چنين كرد و بشكرانه ده هزار دينار  گ

] بداد، كنيزك ده هزار 1داد، بقاضى داد. چون هارون كنيزك را در تصرف آورد، صد هزار دينار [بروى نما] [ كه بغالم مى
 اند، بقاضى داد.ديگر بشكرانه آنكه او را بامير المؤمنين رس

چون از خالفت هارون، هشت ماه بگذشت، محمد امين از زبيده بنت جعفر دختر عم هارون و منكوحه او كه زبده زنان آن 
زمان بود، متولد شد. چون محمد امين پنج ساله شد، هارون او را وليعهد كرد و خراسان به اتابك او فضل بن يحيى برمكى 

 داد.

] كه در عهد ابو دوانيق خروج كردند، در 2ايه، يحيى بن عبد اهللا علوى، برادر محمد و ابراهيم [در سنه ست و سبعين و م
 ] پادشاه آنجا، از3طبرستان، بتقويت جستان [
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__________________________________________________ 

 ف: بدو -ب: بوى -)] م: برو تمام-1[

 »قتيل باخمرى«ابراهيم برادرش معروف به )] يعنى محمد ملقب به نفس الزكية و -2[

  )] نسخ: حسان-3[
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نسل رستم زال، دعوت امامت كرد. بتدبير فضل بن يحيى برمكى و تزوير قضاة بغداد، سجلى نوشتند بر آنكه يحيى بنده 
ش جستان گواهى دادند. جستان او را بناچار بسپرد. او را ببغداد آوردند هارون با او نيكوئى كرد و بعد از هارون است و پي

 پنج ماه بزندان كرد و در آن حبس بزهر تباه شد.

هارون واليات غربى، از عقبه حلوان تا چندان كه اسالم رسيده بود، به محمد امين داد و شرقى به مأمون و روم و ديار بكر 
و آذربيجان و آن حدود بقاسم داد و او را مؤتمن لقب كرد و در خطبه اول نام امين، پس نام مأمون و بعد ازو نام مؤتمن 
معين فرمود و معتصم را هيچ در حساب نياورد. خداى تعالى چنان خواست كه خالفت بدو رسيد و در نسل او بماند و 

 آثارى كه او را بود، هيچ خليفه را نبود.

خواست كه هر دو در مجلس انس  الرشيد را از جعفر بن يحيى برمكى و از خواهر خود عباسه شكيب نبود و مى هارون
]. ايشان را چون قدم از جاده شريعت 1حاضر باشند، عباسه را با جعفر نكاح كرد و شرط كرد كه با هم [صحبت ندارند] [

اختيار در دست نماند. لطف طبع او باعث شهوت گشت و  داد، عباسه را زمام بايست نهاد و خلوت دست مى بيرون نمى
 اين ابيات بجعفر نوشت:

  عزمت على قلبى بان يكتم الهوى            فصاح و نادى اننى غير فاعل         

  فزرنى و اال بحت بالحب عنوة            و ان عنفتنى فى هواك عواذلى            

  دعك بغصتى            و اقررت عند الموت انك قاتلىو ان حان موتى، لم ا            

 جعفر را نيز هواى جوانى در سر آمد و با او دخول كرد و دو پسر حاصل شد.
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طلبيد. تا چون ايشان را بزندقه نسبت كردند، بسبب تغير هارون، سخن  اى مى ]. بهانه2هارون الرشيد از آن متغير گشت [
و ثمانين و مايه جعفر بن يحيى را بكشت و كسان را بغارتيدن خانهاى ايشان فرستاد.  اضداد قبول شد. در صفر سنه سبع

  يحيى قرآن

__________________________________________________ 

 )] ق: مباشرت نكنند.-1[

 شمارد. )] ابن خلدون در مقدمه كتاب خود اين داستان را مجعول مى-2[

كه تقريبا كليه اقوال مربوط باصل و منشأ و   tavuoBneicuLتأليف » برمكيان«رجوع شود به كتاب وى و كتاب 
 حيات سياسى و انقراض برمكيان را جمع آورده است.
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 ر او هيچ تغير پيدا نشد و گفت يكون هذا يوم القيامة.كردند، د خواند، مردم غارت مى مى

] ايشان تشدد نمودند. يحيى گفت جهانيان را معلوم است كه ميل ما 1چون هر چه ظاهر بود بردند، باظهار [پنهانيها بر] [
سى و محمد و بادخار مال فانى نبود و در كسب نام باقى بوديم. آن را از ما نتوان ستدن. يحيى و پسران او: فضل و مو 

پسران ايشان، تمامت را محبوس گردانيد و بعد از مدتى بكشت و آن خاندان كرم را بر انداخت و خانهاى ايشان را بكند 
اى يافتند، بمهر.  ]، در جيب او كاغذ پاره2و بسوخت و حرمهاى ايشان بر عوام مباح كرد. چون يحيى در حبس نماند [

 دند، بگشود.تصور گنجنامه كردند. پيش هارون بر 

َو َسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا «نوشته بود: قد تقدم الخصم و المدعى على االثر و الموعد القيامة و الحاكم العدل الذى ال يجور 
َقِلُبوَن  َقَلٍب يـَنـْ  ]. هارون الرشيد بگريست و از آن كرده پشيمان شد. اما الفائت ال يستدرك.3» [227: 26َأيَّ ُمنـْ

حيى برمكى است: ما رأيت باكيا احسن تبسما من القلم. المواعيد شباك االحرار الن الكرام يصيدون بها محامد از سخنان ي
 الرجال.

 بعد از برامكه، وزارت بفضل بن ربيع داد و اين حركت بر هارون مبارك نبود و كارش ديگر استقامت نيافت.

 آنجا ظلم بسيار رفت. هارون خراسان را به على بن عيسى بن ماهان داد و ازو در
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نمود. در تسعين و مايه، از روم، قيصر بجنگ هارون الرشيد آمد. هارون نيز  تر مى مردم را ظلم او از نكبت برامكه سخت
بجنگ او رفت و بعد از محاربه صلح كردند بر آنكه قيصر، هر سال سيصد هزار دينار بدهد. چون هارون بازگشت، قيصر 

ر اسالم يازيد. زمستان سخت بود. هارون در آن سرما، بروم رفت و بسيارى از روميان بكشت. نقض عهد كرد و دست بديا
 قيصر ديگر باره صلح كرد.

كرد، در سمرقند، رافع بن ليث بن نصر بن سيار  چون على بن عيسى بن ماهان در خراسان و ما وراء النهر جور بسيار مى
 خروج كرد و بر ما وراء النهر مستولى شد.

  ون الرشيد هرثمة بن ابى طحمه اعين التميمى را بخراسان فرستاد و على بن عيسى بنهار 

__________________________________________________ 

  )] م: دفاين و خزاين-1[

 )] يعنى وفات كرد-2[

 227)] قرآن، سورة الشعراء -3[
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ماهان را معزول كرد و هر چه بنا حق از مردم ستده بود، الزام كرد، تا حق بصاحب حق باز داد. چون كار رافع بن ليث در 
ه همدان رسيد، مردم ما وراء النهر بزرگ شده بود، هرثمة از هارون مدد خواست. هارون بخود عزيمت خراسان كرد. چون ب

 شهرستان قزوين كه اكنون محلتيست از قزوين، از دست ديلمان، شكايت بحضرت او رسانيدند.

] بسازند و بارو كنند. چون بعمارت مشغول شدند، هارون در طوس، در 1] [ هارون بفرمود [تا محالت ديگر را ديوارى
ذشت. او را آنجا كه اكنون مشهدست، از آن على بن موسى شب شنبه ثالث ربيع االخر سنه ثالث و تسعين و مايه در گ

 الرضا، دفن كردند.
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بيست و دو سال و دو ماه و نيم خالفت كرد و چهل و دو سال عمر داشت. عمارت قزوين تا زمان معتز خليفه ناكرده 
هورست و بهمه زبانها مذكور بماند. حكايت زبيده خاتون، زن هارون الرشيد و خيراتى كه بر راه حج كرده و پاكدامنى او مش

 ] نيك زنان جهان را بدو نسبت كنند.2] [ و از شرح مستغنى و [تا غايت

  االمين

محمد بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، هشتم است از عباس و ششم خليفه. بعد از 
چ خليفه را بغير ازو مادر و پدر عباسى نبود. او را بر زنان ميل هارون، در بغداد، خالفت بر او مقرر شد. در بنى عباس، هي

هاى فراخ اختراع اوست تا بحدى كه مردى از آستين او در توانستى رفت. روزى چند كنيزك  و شغفى تمام بود. گويند آستين
نظاره بود. از اين كار با آمد. پدرش در  رفت و از آن ديگر بيرون مى بپهلوى هم ديگر نشانده بود و از آستين يكى در مى

 او عتاب كرد و او را بتحصيل علم الزام نمود و او گفت:

  انا مشغول بايرى            فاطلبوا للدرس غيرى         

 الجرم ملك بر او نپائيد.

  ] كرد بوزير فضل بن ربيع بخراسان كه با هارون رفته3] [ در اول خالفت [نامه

__________________________________________________ 

  ب: تا محالتى ديگر در برابر آن -ق: ما محالت ديگر فرلواران -)] ف: محالت ديگر در فريواران-1[

  )] ف: و تا غايتى كه-2[

  )] ب، ف: پيغام-3[
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 كه بيعت من از سپاه بستانى و هر چه با پدرم همراه بود، ببغداد فرستى.بود و گفت بايد  

هرون گفته بود هر چه همراه اوست مأمون را باشد. فضل بن ربيع، بحكم محمد امين، با خزاين و اسباب هارونى ببغداد 
در اول دين گبرى  رفت. مأمون در خراسان بماند و فضل بن سهل را وزارت داد. اصل فضل بن سهل از اكاسره بود.

شد، غسل كرد و جامه پاك پوشيد و بر  داشت. بر دست يحيى بن خالد برمكى مسلمان شد. در آن روز كه مسلمان مى
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كرد. او را گفتند چون مسلمان شدى، زمزمه   ] زمزمه گبرى مى1سجاده نشست [و تا كلمه شهادت بر زبانش نياورده بود] [
 رم كه زمانى گذرانم و مقلد دينى نباشم.دا گبرى چيست؟ گفت بر خود روا نمى

كرد. تا محمد امين خواست  سپرد. اما فضل بن ربيع، از خوف خود، دل امين بر مأمون بد مى مأمون با امين طريق اتحاد مى
و كه مأمون و مؤتمن را خلع كند. چند نوبت بطلب مأمون بفرستاد، تا چون بيايد، بر او غدر كند. مأمون دريافت و نيامد 

جواب فرستاد كه دشمنان از اطراف در كمينند، غيبت متعذر است. محمد امين نام مأمون و مؤتمن از خطبه بيفكند و پسر 
آمد، او را الناطق بالحق لقب كرد. چون خبر بمأمون  ] در سخن مى2خود موسى را وليعهد كرد و چون او هنوز [بنو] [

امين، على بن عيسى بن ماهان را بجنگ مأمون فرستاد. مأمون، طاهر بن  رسيد، او نيز نام امين از خطبه بيفكند. محمد
حسين بن مصعب ذو اليمينين را برابر او فرستاد و فضل بن سهل او را بطالعى خجسته روان كرد و گفت لواى تو بطالعى 

غلبه بنى ليث بر ] كه تا قرب شصت سال هيچكس آن را نتواند گشود و چنين بود: ازين وقت تا زمان 3بسته [شد] [
 طاهريان، پنجاه و شش سال بود.

] رى جنگ كردند. على بن عيسى كشته شد و سپاهش منهزم گشتند. 4] [ طاهر و على بن عيسى بن ماهان در [مشكوى
طاهر، سرش بمأمون فرستاد. محمد امين، عبد الرحمن بن جبلة االنبارى را با سپاهى گران بجنگ طاهر فرستاد. در حدود 

  همدان

__________________________________________________ 

  )] فقط در، م-1[

 )] ف: نو-2[

  ام )] م: بسته-3[

  )] ف: مكى. ابن االثير: عسكر على خمسة فراسخ من الرى بقرية يقال لها كلواص-4[
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جنگ كردند. طاهر مظفر شد. عبد الرحمن در حصار همدان گريخت و بصلح بيرون آمد. محمد امين، بمدد عبد الرحمن 
لشكر فرستاده بود. عبد الرحمن از طاهر اجازت خواست تا برود و آن سپاه را بمطاوعت آورد. اجازت داد و بر طاهريان 

 شبيخون آورد.
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عبد الرحمن در جنگ كشته شد، طاهر ذو اليمينين تا عقبه حلوان برفت. محمد امين باز طاهر آگاه بود. بمقاومت بايستاد، 
لشكر گران بجنگ طاهر فرستاده بود. طاهر از سختى راه بترسيد. مكر كرد و گفت محمد امين لشكر را دو ساله روزى 

ر بى حرب از عقبه حلوان فرو رفت و ميدهد، لشكريان بغداد بدين آوازه، بهوس گرفتن روزى با بغداد مراجعت كردند. طاه
بمأمون فرستاد و مدد خواست. مأمون هرثمة بن ابى طحمه را بمدد او فرستاد و گفت طاهر براه اهواز ببغداد رود و هرثمه 

 براه نهروان. همچنين كردند.

كرد. بر  نام مأمون مىدر اثناى اين حال حسين بن على بن عيسى بن ماهان، در بغداد بر محمد امين خروج كرد و دعوت ب
دست سپاه محمد امين كشته شد. طاهر ذو اليمينين واليت اهواز بحرب بستد و از بصره و واسط، بدو بصلح پيغام آمد. 
باستظهار ايشان تا مداين برفت و بر آنجا مستولى شد و از آنجا بدر بغداد رفت و هرثمه در نهروان با لشكر محمد امين 

هزم گردانيد و بدر بغداد آمد. چون محمد امين را از طرفين دشمن برسيد، كار بر او تنگ آمد. جنگ كرد و ايشان را من
 بطاهر پيغام كرد تا او را راه دهد تا پيش مأمون رود.

طاهر نپذيرفت. بهرثمه پيغام كرد و او اجابت كرد و قرار كردند كه در شب، هرثمه در زورق بميان شط آيد كه محمد امين 
] آگاه شد و همان شب در ميان شط كمين كرد. چون محمد امين بيرون آمد و در كشتى 1اهر ازين [مكر] [را ببرد. ط

 ] محمد امين خود را بشنا بر كنار انداخت.2رفت، طاهر جنگ در گرفت و كشتى سوراخ كرد تا غرق [شود] [

] التدابير. قريش دندانى او را 3] [ قريش دندانى غالم طاهر او را بگرفت. امين گفت اذا لم تساعد المقادير [ضرت
بكشت. چون روز ظاهر شد، طاهر ذو اليمينين، سر او ببغداديان نمود و شهر مستخلص شد و اين حال در خامس محرم 

  سنه ثمان و تسعين و مايه بود. طاهر سر محمد امين با فتحنامه پيش مأمون فرستاد و در نامه نوشت: اما بعد فان

__________________________________________________ 

 )] ف: فكر-1[

 )] ف: شد-2[

  ف: خرب -م: ضلت -)] صرف-3[
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ؤمنين فى الوالية و الحرمة المخلوع و ان كان قسيم المير المؤمنين فى النسب و اللحم، فقد فرق اهللا بينه و بين امير الم
ُر صاِلٍح «] فيما اقتص علينا من نبأ نوح فقال عز من قائل: 1[ و ال صلة ]» 2[ 46: 11ِإنَُّه لَْيَس من َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

 يرحم فى معصية اهللا و ال قطيعه اذا ما كانت القطيعة فى ذات اهللا.

ان نگريست و بهايهاى گريست. خواص گفتند اى امير المؤمنين وقت چون سر امين پيش مأمون بردند، بگوشه چشم بد
گريم. از جمله  آيد، از آن مى اى. گفت مكارم او مرا ياد مى رقت نيست، هنگام شاديست كه چنين عدوئى را قهر كرده

 روزى با پدر در خزانه رفتيم. در حق من پانصد هزار دينار و در حق او هزار هزار دينار انعام كرد.

 مژده بدو بردم. آن هزار هزار دينار بمژده بمن داد.

چون خبر قتل امين بمادرش زبيده رسيد گفت لعن اهللا اللجاج. سبب لفظ لجاج ازو پرسيدند. گفت روز انعالق مأمون، 
هذا هارون خواست تا با من دخول كند. او را منع كردم. الحاح نمود. لجاج كردم و گفتم هذا شغلنا شغل السرارى، ليس 

 شغل الجوارى.

 او از غلبه شهوت پيش كنيزك رفت و او بمأمون حامله شد و سبب هالك فرزند من گشت.

 مدت خالفت امين چهار سال و نه ماه بود. مدت عمرش بيست و هفت سال.

  المأمون

م است از عباس و ابو العباس عبد اهللا بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس هشت
هفتم خليفه. پيش از او بغير از امير المؤمنين عثمان رضى اهللا عنه هيچ خليفه حافظ نبود. مأمون گفتى: از خلفاء معاويه 

صاحب حزم و رأى بود، اما دولت او به عمرو عاص قائم بود. دوم عبد الملك مروان و ازو بحجاج يوسف قائم بود. سوم 
رم. در علم و عفو درجه عالى داشت و درين معنى گفت: لو علم الناس حبى للعفو لتقربوا الى دا من و من بخود قائم مى

 بالجرائم.

__________________________________________________ 

)] اين قسمت از يعقوبى تصحيح شد و در يعقوبى بعد ازين كلمه اين جمله را اضافه دارد. لما رقته عصمة الدين و -1[
 من االمر الجامع المسلمين يقول اهللا عز و جل ... خروجه

 46)] سورة هود، -2[
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مأمون زمام امور كلى و جزوى در دست فضل بن سهل نهاد و او را ذو الرياستين لقب كرد يعنى [وزارت و امارت لشكر 
] طاهر ذو اليمينين را فرمود كه بجنگ 1داد و فضل بن سهل، برادر خود را، حسن بن سهل امارت عراقين داد] [ بدو

] سخت آمد. اما ناچار از بغداد 2] [ خوارج رقه رود و هرثمه با خراسان مراجعت كند. هرثمه و طاهر را اين [سخن
 اجتناب كردند و در بغداد بسيار فتنها پديد آمد.

] رضى اهللا 3علويى معروف به ابن طباطبا، نامش محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ابن ابراهيم بن حسن بن حسن [ در كوفه
] با او متفق شد و كوفه و واسط و بصره و اكثر واليات عراق 4عنه خروج كرد و اميرى از امراى هرثمه نامش ابو السرايا [
با مظفر شد. حسن سهل، بهرثمه فرستاد تا باز گردد و بجنگ مسخر كرد. حسن بن سهل لشكر بحرب او فرستاد. طباط

كرد. تا او را بزجر باز گردانيد، ببهانه آنكه ابو السرايا گماشته او بود و بجنگ ايشان فرستاد. هرثمه  ايشان رود. اجابت نمى
 مظفر شد.

خروج كردند. حسن بن سهل بفرستاد و ] 6] و در بصره علويى معروف به زيد النار [5در مكه علويى از نسل على افطس [
جست و حسن واليت شام بدو داد. قبول نكرد و پيش مأمون رفت. فضل  ايشان را قهر كردند. هرثمه بر حسن تفوق مى

 سهل مأمون را بر او متغير گردانيد تا او را بكشت.

داشت و  ل سهل از مأمون پوشيده مىشد، فض در بغداد، اكابر بامارت. حسن سهل راضى نبودند. هر گاه كه فتنه ظاهر مى
  گفت آن فتنها جهت علويان است. روزى مى

__________________________________________________ 

 )] ب، ف: [وزارت و امارت عراقين بدو داد و او برادر خود حسن بن سهل را ببغداد فرستاد]-1[

  ق: حركت -)] ف، ب: حال-2[

 بود (رك: البدايه) 199جمادى االخر سال  10شنبه  5)] خروج او روز -3[

ابن طباطبا را مسموم كرد و محمد بن محمد بن  199)] يعنى ابو السرايا السرى بن منصور الشيبانى كه در اول رجب -4[
سكه زيد بن على بن الحسين را كه جوانى نوخاسته بيش نبود، اسما بامامت برگزيد و خود رسما همه كاره شد و در كوفه 

  اش اين آيه بود: ان اهللا يحب الذين قاتلون فى سبيله صفا (رك: تواريخ ابن االثير و ابن كثير و طبرى زد. نقش سكه
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 )] حسين بن حسن بن على بن الحسين بن على االفطس (البدايه)-5[

 (البدايه) )] يعنى زيد بن موسى بن جعفر. يقال له زيد النار لكثرة ما حرق من البيوت التى للمسوده-6[
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اى  فضل بن سهل باركان دولت گفت سعى من درين دولت از ابو مسلم بيشترست. ايشان گفتند ابو مسلم دولت از قبيله
اى رسانم و مأمون را بر آن  اى بقبيله مر باشد از قبيلهاى رسانيد و تو از برادرى به برادرى. فضل سهل گفت اگر ع بقبيله

داشت تا على بن موسى الرضا (ع) را وليعهد كرد و دختر خود زينب را بدو داد و شعار سياه عباسيان به سبز علويان بدل  
ند و خالفت ] و او را خلع كرد1كرد تا فتنه علويان فرونشيند. در بغداد، بنى عباس ازين حركت مخالف مأمون شدند [

بعمش ابراهيم بن مهدى دادند، در محرم سنه اثنى و مأتين. بدين سبب مأمون بر بنى سهل متهم شد. چون به سرخس 
] و جمعى را بفرمود تا فضل سهل را در حمام بكشتند و مأمون ايشان را 2رسيد، خال خود غالب بن حكيم مقنع [

 بقصاص بكشت.

 بمهر. تصور كردند كه جواهر است.در خزانه فضل سهل، صندوقچه يافتند 

اى در او بود. بر آنجا نوشته بود: هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه و قضى انه يعيش ثمانية  چون بگشودند حرير پاره
 و اربعون سنة ثم يقتل بين الماء و النار.

يف و السيف ال يسد ثلم از بزرگى و زيركى فضل متعجب شدند [از سخنان فضل بن سهل است: الرأى يسد ثلم الس
الرأى. ما استرضى الغضبان و ال استعطف السلطان و ال سلب السحائم و ال دفعت المغارم و ال استميل المحبوب و ال 

توقى المحذور بمثل الهدية] بعد از اندك مدتى، حسن بن سهل ديوانه شد. مأمون به بغداد رفت. اهل بغداد بر ابراهيم بن 
 و را از خالفت خلع كردند. ابراهيم بن مهدى، بعد ازمهدى خروج كردند و ا

__________________________________________________ 

  )] ابن االثير: قالوا ال نرضى بالمجوسى بن المجوسى الحسن بن سهل-1[

لديلمى و موفق )] چنين است در متن. در ابن االثير و طبرى: غالب المسعودى االسود و قسطنطين الرومى و فرج ا-2[
آيد كه غالب خويش مأمون بوده است. صاحب زين االخبار در ذكر اخبار امراى خراسان، در تحت نام  بنظر مى -الصقلبى

نويسد: گويند كه مراجل دختر استاسيس (استانسيس) بود كه مادر مأمون بود و غالب پسر  اسيد بن عبد اهللا چنين مى
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سهل را بسرخس اندر گرمابه بكشت بفرمان مأمون (رك: زين االخبار چاپ نفيسى  استاسيس بود، خال مأمون، كه فضل بن
). اين نكته تقريبا محقق است كه قتل فضل بدستور مأمون بوده و قتله او هم پس از دستگير شدن، در حضور 98ص 

هم كليه قتله را با جمعى اند. مأمون  اند كه بدستور مأمون دست بكشتن وزير وى زده مأمون بصراحت اقرار و تأييد كرده
 ديگر كشته است. (رك: ابن االثير مجمل التواريخ و تجارب السلف).
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 مدتى بر دست مأمون گرفتار شد. او را عفو كرد.

ل، بوران نام را بزنى بخواست و حسن سهل عمارات عالى جهت داماد بساخت و در آن زفاف مأمون دختر حسن بن سه
 ترتيبى راست كرد كه هرگز كس نكرده بود.

] حجت 1ها در موم گرفته بود، برو نبشته كه هر كه اين كاغذ [بيابد] [ از جمله در نثارى كه جهت مأمون كرد، كاغذ پاره
ز نقره و زر بافته بودند و طبقى صد دانه مرواريد غلطان، وزن هر يك زيادت از يك فالن موضع تسليم رود. حصيرها ا

مثقال. و مهر بوران آن بود كه مأمون از بهر او قيام كند. چون حسن بن سهل در گذشت، بوران پيش مأمون رفت. قيام 
 نكرد. بوران گفت وا اباه. مأمون گفت بچه دانستى؟ گفت بدانچه قيام نكردى.

] 2ين سال سنه ثالث و مأتين محمد بن جعفر صادق كه قبر او به گور سرخ مشهور است، بجرجان در گذشت. [هم در 
پرور، بفرمان او كتب اوائل از حكمت و نجوم و هندسه و اقليدس و فلسفه و منطق و  چون مأمون عالم دوست بود و عالم

هزار دينار بر مترجمان آن علوم صرف شد و آن طايفه  مجسطى و غير آن، از سريانى با عربى نقل كردند و او را سيصد
پيش او مرتبه و جاه يافتند. او را در هر هفته، يك روز مجلس علم بودى و علما را از آن مباحثات فايده حاصل شدى، 

 مالى و علمى.

آمد و گفت [مستحقان از ثمامة بن اشرس كه شيخ معتزله بود مرويست كه ابو سحانى كه عامل بيت المال بود، پيش مأمون 
]. بعضى را هنوز انعام امير المؤمنين ندادم و مال صدقه تمام شد. مأمون بعد از تفكر سر بر آورد و گفت چون 2زيادتند] [

كنند. بروزگار پدرم مال صدقه  دارند و مردم اقربا را مراعات نمى مستحقان زيادت نشوند كه توانگران تيمار درويشان نمى
  شد. بلى در آن عهد دستهاى و تمام بر مستحقين صرف نمىازين كمتر بود 

__________________________________________________ 
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 ب: از خود بياويزد. -)] ق: پاره بياورد-1[

قيام كرد و نام خود » ابناء عجم«)] وى اهل حديث و روايت بوده و مرتبتى تمام داشته ولى بترغيب پسر و جمعى از -2[
مون نهاد. اما وى بچنگ لشكريان مأمون افتاد و او را پيش مأمون بخراسان فرستادند. مأمون هم او را عفو كرد و را مأ

محمد در خراسان بود كه اندكى بعد فوت كرد. صاحب تجارب السلف قبر او را در سرخس نوشته است (تجارب السلف 
 )160چاپ مرحوم اقبال ص 
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اغنيا بصدقه گشاده بود: چون برادرم محمد امين و مادرش زبيده و آل برامكه كه عطاياى ايشان حصر نشايد كرد و على 
فرداى كنند.  كند اال مالك بن شاهى و عبد اهللا بن بشر كه خير كى مى هذا. درين عهد كسى ياد درويشى بنيكويى نمى

قيامت كه خلفا و پادشاهان بنيكوكاران عهد خود مباهات كنند، مرا آنجا سر افكنده بايد بود و سيصد هزار دينار بر وكيل 
خاص نوشت تا بمستحقان رسانند. ثمامة بن اشرس گفت يا امير المؤمنين و اهللا كه مصطفى و خلفاى راشدين را به حسن 

بر پادشاهان و وزراى عصر واجبست حكايات چنين بسمع رضا اصغاء كردن تا بايد كرد.  عمل و صدق نيت تو فخر مى
 روزى تقصير خويش در آينه توفير گذشتگان مشاهده كنند و در حسن عمل و كسب نام باقى افزايند.

مأمون بر طاهر ذو اليمينين جهت كشتن محمد امين سرگران بود. او را بحكومت خراسان فرستاد و پسرش عبد اهللا بن 
طاهر را بر درگاه خود نيابت داد. گويند روزى معتصم با چند غالم بيامد تا در پيش مأمون رود. عبد اهللا طاهر، غلبه غالمان 

شايد كه با پانصد غالم باشى، مرا نمى شايد كه با اين قدر باشم؟  را از دخول منع كرد. معتصم گفت يا ابن االعور ترا مى
انصد هزار غالم آن در دماغ نباشد كه ترا با پنج غالم: يعنى هوس خالفت. معتصم برنجيد و عبد اهللا طاهر گفت كه مرا با پ

] االباطيل حتى ظننت ان هذه الدوله ال تتم اال بابيك و انها ال تكمل اال 1بعبد اهللا نوشت. قد تمثل نفسك يا ابن االعور [
 بك.

 تمأل االيدى المرت بقتلك. او جواب نوشت: فهمت ما فاعرف قدرك و ال تجاوز حدك. فلو ال انك من الطير عصفور ال
ضمنت كتابك و ما هما اال قدرى و السيف الذى ضرب عنق اخيك ففى عنقى. انتظر متى امرت فاحرز قبلتك. بعد از آن 

 ى.عبد اهللا بن طاهر اين رقعه و جواب بمأمون نمود. مأمون معتصم را منع كرد كه چرا چنين نوشتى تا چنين جواب شنيد

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



معتصم گفت ما كان عندى الصبر على مضض ما كان منه ابدا. مأمون را خوش آمد و فرمود [تا دل عبد اهللا طاهر را بدست 
] معتصم بعبد اهللا گفت: قد كان امور بيننا و بينك مثل نزع الشيطان بين يوسف و اخوته و انا اقول لهم ال تـَْثرِيَب 2آورد] [

 ].3آليه [ا 92: 12َعَلْيُكُم اْليَـْوَم 

__________________________________________________ 

 )] يعنى طاهر بن حسين كه يك چشم بوده و عمرو بن نباته در حق او گفته:-1[

  يا ذا اليمينين و عين واحده            نقصان عين و يمين زائده         

  )] فقط در ر، م-2[

 92)] قرآن كريم سورة يوسف -3[
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 طاهر ذو اليمينين بخراسان در گذشت. مأمون جاى او بپسرش طلحه داد.

در مصر مردى خروج كرد، نامش عبد الحكم. مأمون عبد اهللا طاهر را بجنگ او فرستاد تا او را قهر كرد. در آذربيجان، 
خرم دين لعنة اهللا عليه دعوت مزدكى آشكارا كرد. مأمون، محمد بن حميد طوسى را بجنگ او فرستاد. بابك او را  بابك

بكشت و كار بابك قوت گرفت. مامون پيش از آنكه تدارك كند، در سابع عشر رجب سنه ثمان عشر و مأتين در گذشت. 
 بيست سال و هفت ماه خالفت كرد. چهل و هشت سال عمر داشت.

 بطرطوس مدفونست.

] انجير 1] [ سبب وفاتش آنكه انجير تازه آرزو كرده بود. در آن حدود نايافت بود. ناگاه اعرابى از راه برسيد و [سبدى
تازه پيش او آورد. مأمون از آن بسيار بخورد و رنجور شد و بآن در گذشت. بروايتى گويند برادرش معتصم خادمى را 

 زهر آلود كرده بمأمون داد. مأمون آن را ببوسيد. بوى زهر بدماغش رسيد، بدان در گذشت.بفريفت تا نامه بخط هارون 

معتقد مأمون چنان بود كه قرآن مخلوقست و رؤيت حق ناممكن. امام احمد حنبل و جمعى از علما را محبوس كرد تا همين 
ى نبود [و اجل موعود او را امان نداد كه اسالم اعتقاد كنند و اهل اسالم را بدين الزام نمودى. اين صورت پسنديده حق تعال
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] اجل زبانش فرو بست. 2را مشوش گرداند. هر پادشاه و حاكم كه خواست در اسالم وهنى افكند و خللى انديشد] [
 خداى تعالى دست و زبان حكام وقت را بتقويت دين اسالم قوى و جارى دارد. بحق حقه.

لروح. العلم ال يدرك غوره و ال يسير قعره فابدءوا باالهم فاالهم و بالفرض قبل از سخنان اوست: مجالسة الثقيل حمى ا
] حسن فى الملوك اال فى ثالثة: قادح فى ملكه و متعرض لحرمه و مذيع لسره. احسن 3] [ النفل ان األهم مقدم. [التحمل

 الكالم ما شاكل الزمان.

  ]. مأمون بشرب4د] [گويند كسائى پيش مأمون رفت تا او را [وظيفه نحو آموز 

__________________________________________________ 

  )] ف: سبتى-1[

  )] در، ب نيست-2[

  )] ف: الحلم-3[

 )] م: وظيفه نحو تعليم كند-4[
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 ] نوشت و پيش او فرستاد.1] [ بر [برگى مشغول بود. اين بيت بگفت و

 شعر

  للنحو وقت و هذا الوقت للكاس            و للندامى و شم الورد و اآلس          

 كسائى بجواب بر ظهرش نوشت:

 شعر

  لو كنت تعلم ما فى النحو من حسن            الهتك لذته عن لذة الكأس          

  الباب قمت له            سحبا على الوجه بل مشيا على الرأس او كنت تعلم من فى            
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 مأمون او را نوازش و انعام بسيار فرمود.

  المعتصم باهللا

ابو اسحق معتصم بن هارون بن مهدى بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس هشتم است از عباس و هشتم خليفه و 
و هشت سال عمر داشت و هشت پسر و هشت دختر و هشت سال و هشت ماه و هشت روز خالفت كرد و چهل 

] او را 2هشت هزار غالم داشت و هشت فتح بزرگ كرد و هشت بار هزار هزار دينار ميراث گذاشت. بدين [اعتبار] [
 خليفه مثمن خوانند.

ابراهيم بتعريف چون بخالفت نشست، عمش ابراهيم بن مهدى با پسر خود هبة اهللا بر او سالم كردند و دستش ببوسيدند و 
زاده تو هبة اهللا است و حال آنكه چون بنى عباس مأمون را خلع كردند و ابراهيم بن مهدى را خالفت  پسر خود گفت بنده

زاده تو هارون است و اين هر دو صورت در  دادند، معتصم با او همين صورت كرده بود و بتعريف پسر خود واثق گفته، بنده
 ايب حاالتست.يك خانه واقع بود و از عج

معتصم از عظماى ارباب تدبير و تميز و رأى و حزم و شجاعت بود. اول كسى كه از خلفا غالم ترك داشت او بود. كار 
بابك خرم دين قوت گرفته بود و تمامت آذربيجان و ارمن و بعضى از عراق مسخر گردانيده. معتصم، اسحق بن ابراهيم بن 

 نمود. و فرستاد. فريقين مدتى بحرب مشغول بودند. ظفر روى نمىمصعب را كه امير بغداد بود بجنگ ا

 اسحق از خليفه مدد خواست. خليفه خيذر بن كاوس را كه از اسروشنه ما وراء النهر

__________________________________________________ 

  م: برگ -)] ق: بر برك مورد-1[

  )] م: سبب-2[
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]، بمدد 1باسيرى آورده بودند و در حضرت خالفت مرتبه بلند يافته و بنيابت و حجابت رسيده و افشين لقب يافته بود [
ث صفر ] كشته شدند. بابك اسير گشت. در ثال2] [ او فرستاد. در همدان جنگ كردند. قرب چهل هزار [بابكى مزدكى

سنه ثالث و عشرين و مأتين، در سامره دست و پايش مخالف ببريدند و بردار كردند. مدتى مديد بر آن درخت بماند، از 
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اى؟ گفت ما ده جالد بوديم، من زيادت از بيست  اسراى بابكى يكى جالدش بود. خليفه از او پرسيد كه چند آدمى كشته
 د مقتوالن حروب خداى تعالى داند.ام، از آن ديگران نميدانم و عد هزار كشته

هم درين سال معتصم عزيمت روم كرد. منجمان حكم كردند كه استخالص بالد روم بوقت دخل انجير باشد. معتصم على 
] و از روميان بسيار 3ترين بالد روم بود، مسخر گردانيد [ رغم ايشان، در زمستان سرد بروم رفت و عموريه كه معظم

خوردند. عباس بگريست و گفت خالفت  ] مى4] [ بعضى از امراى او با عباس بن مأمون [شراب بكشت. بوقت مراجعت،
حق من بود. عم من بتغلب مرا محروم گردانيد. ايشان گفتند جانهاى ما فداى تو باد، بكوشيم تا ترا بخالفت رسانيم و از 

و پاسبانان آگاه بودند. بجنگ باز ايستادند  ]5سر مستى همان شب خروج كردند و در سراى معتصم افتادند. جانداران [
 و همه را بكشتند.

 معتصم در كار دين بغايت صلب بود. منهئى بدو انهاء كرد كه در شهر

__________________________________________________ 

ناحيه اسروشنه بوده و امراء )] اشتباه است. افشين لقبى نبوده كه خليفه بدو داده باشد. اين شخص از امراى محلى -1[
و امراء سعد » شار«و امراء غرجستان را » شير«اند: چنانكه ملوك باميان را  محلى در آن هنگام هر يك لقبى خاص داشته

و آثار الباقيه ابو  130اند. (رك. يعقوبى جلد سوم ص  خوانده مى» اسپهبد«و امراء طبرستان را اصبهبد » اخشيد«را 
 ريحان)

  م: از لشكر بابك -ف: بابكى )] ب،-2[

 اى بلند دارد بمطلع: )] ابو تمام درين فتح، قصيده-3[

  آلت امور الشرك شر مآل            و اقر بعد تخمط و صيال         

  )] ف، ب: مى-4[

گفته   يا محافظين شخص شاه» گارد مخصوص«آيد كه جانداران بسربازان محافظ شاه و باصطالح امروز  )] بنظر مى-5[
 شده. حافظ فرمايد: مى

  يار دلبند من ار قلب بدينسان شكند            ببرد زود بجاندارى خود پادشهش         
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كردند. آن عورت نالشى كرد [و  عدى بسيار مى] عورتى مسلمان در دست فرنگان گرفتارست. فرنگان بر او ت1قسطنطنيه [
]. ايشان گفتند معتصم خليفه تو بر اسب ابلق بيايد و ترا از دست ما برهاند. معتصم 2] [ در نالش گفت وا معتصماه

سوگند خورد كه بهيچ امر كلى مشغول نشود تا اين امر كفايت نكند. در قلب زمستان لشكر كشيد و با قيصر جنگ كرد و 
شد و آن عورت را خالص داد و ملك او مسخر گردانيد. گويند در روز حرب لشكر او تمامت بر اسبان ابلق سوار مظفر 

شدند. افسوس فرنگان بديشان باز گشت. از اسبان معتصم صد و سى هزار ابلق بوده است، ديگر چيزها بر اين قياس 
]. معتصم شهر سامره بساخت. آن 3يشان بزحمت [بودند] [بايد كرد. چون معتصم را غالمان بسيار بودند، بغداديان از  مى

هاى اسبان خاصه او پر خاك كردند و  ] فرسخ طول بود. معتصم فرمود تا توبره4] [ را از قنطره اعلى تا قنطره سفلى [هفت
ن راى بر يك جاى ريختند، تلى شد و بر سر آن كوشكى كرد. آن را تل المخالى خوانند. شهر سامره را در اول سر م

 گفتند. معتصم آن را دار الملك ساخت. مى

در سنه اربع و عشرين و مأتين مازيار بن قارن بطبرستان خروج كرد و طريقه خبيثه بابك خرم دين لعنة اهللا ظاهر گردانيد و 
. نزديك جامه سرخ پوشيد و آن قوم را سرخ جامگان خوانند. معتصم، عبد اهللا بن طاهر ذو اليمينين را بجنگ او فرستاد

 پول گرگان جنگ كردند. خلقى بسيار از سرخ جامگان كشته شدند و آن پل بديشان منسوب شد.

مازيار اسير شد. او را بسامره بردند و بعد از آنكه پانصد تازيانه زدند، در برابر با يك بياويختند. در خزانه مازيار بن قارن، 
ذهب پسنديده با تو متفقم. بيا تا بمدد همديگر اين رسم و دين عرب را نامه افشين يافتند كه بدو نوشته بود كه من درين م

 ].5بر اندازيم و آئين گبرى تازه كنيم. عبد اهللا طاهر نامه بخليفه نمود. خليفه بدين سبب افشين را كشت [

__________________________________________________ 

 از بالد روم بوده.)] اشتباه است و صحيح شهر زبطره است كه -1[

  )] فقط در، م-2[

 رسيدند )] ق: مى-3[

  )] م: هشت-4[

 اى گفته باين مطلع: )] ابى تمام در اين باره قصيده-5[
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 الحق ابلج و السيوف عوارى            فحذار من اسد العرين حذار         

 »مازيار«جار » بابك«و لقد شفى االحشاء من برحائها            ان صار             
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. بروم فرستاد تا معتصم معتزلى بود. امام احمد حنبل و بعضى علما را زجرها كرد تا از معتقد خود رجوع كنند. مفيد نيامد
اسراى مسلمان هر كه قرآن را مخلوق داند بخرند و هر كه نداند او را در اسيرى بگذارند. بسيارى از اسرا ذل اسيرى 

 اختيار كردند و قرآن را مخلوق نگفتند.

 معتصم در ربيع االول سنه سبع و عشرين و مأتين در گذشت و بسامره مدفونست.

احمد بن عمار و محمد بن عبد الملك زيات وزراى او بودند و حاجب او وصيف ترك و ابى ابو العباس فضل بن مروان و 
 ساج.

  الواثق باهللا

ابو جعفر هارون بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس نهم است از 
بود و مردم را الزام كردى تا قرآن را مخلوق خوانند. اما عباس و نهم خليفه. بعد از پدر بخالفت نشست. او نيز معتزلى 

اهل بيت و علما را نيكو داشتى. چنانكه در عهد او از علويان كس درويش نماند. در فضل و بالغت درجه عالى داشت. 
  او را بدين سبب مأمون االصغر خوانند. اشعار نيكو دارد، اين ابيات او راست

  اقذنى من التى            بها هلكت نفسى سقاما و علت [ايا محيى الموتى          

  لقد بخلت حتى لو انى سألتها            قذى العين من ساقى التراب لضنت            

  فان بخلت فالبخل منها سجية            و ان بذلت اعطت قليال و منت            

  و له

  و من اوليته حسنا فزده      تنح عن القبيح و ال ترده                

  ستكفى من عدوك كل كيد            و ان كان العدو فال تكده            
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[ ()] اما افشين بشمشير كشته نشده و بيان مؤلف گزيده مبتنى بر مسامحه است. افشين در حبس مرد و جسد او را بدار 
ثم توفى فى  226ويختند و بعد پائين آورده سوزاندند. اين است عبارت يعقوبى: و قد حبس االفشين و كان حبسه سنة آ

). رك. 3ج  203الحبس و صلب على باب العامه بسر من راى عريانا ساعة من نهار ثم انزل فاحرق بالنار. (يعقوبى ص 
ن منها توفى االفشين فى الحبس ... و ابن االثير كه حبس افشين را : فى شعبا226ايضا البداية و النهايه در حوادث سال 

 .226آورده و مرگش را در  225در جزو وقايع 
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  و له

  ر على حالهى المقادير تجرى فى اعنتها            فاصبر فليس لها صب          

 ]1] [ تريك يوما و ضيع القدر مرتفعا            الى السماء و يوما تخفض العالى            

 ] را در آن تعجب بودى.2] [ او را در علم موسيقى تصانيف معتبر بود، چنانكه استادان [آن علم

 ساخت. نمىدر عهد او عبد اهللا طاهر والى خراسان بود. برادرش مصعب با او در 

]، در سنه 3واثق هر دو را شركت داد و مصعب را فرمود خدمت او كن. پس از آن عبد اهللا طاهر در خراسان نماند [
 ثالثين و مأتين. واثق جاى او بپسرش طاهر بن عبد اهللا بن طاهر ذو اليمينين داد.

تا در عمارت خانهاى خود صرف كنند و هم بزمان واثق محله كرخ بغداد بسوخت. واثق هزار هزار درم بكم بضاعتان داد 
] صد هزار درم التماس كرده. احمد بن داود 5] [ ] نوشته بودند و جهت عمارت [جويى4در آن روز مردم فرغانه قصه [

 كرد. حجابت مى

خواهى.  واثق گفت همين زمان هزار هزار درم جهت اهل كرخ از من بستدى. ديگر بار از جهت اهل فرغانه چيزى مى
اجب گفت ان اهللا يسألك عن اهل فرغانه كما يسألك عن اهل بغداد. بشكرانه آنكه خداى تعالى بندگان خود را از بغداد ح

تا فرغانه، محتاج تو گردانيده و ترا محتاج يكى ازيشان نكرده، با ايشان مكرمت كن. واثق برين سخن التماس اهل فرغانه 
 مبذول داشت.
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شى بر در سراى واثق مرا گفت كه خليفه را بگوى تا صد هزار درهم بمن دهد. حاجب هم ازين حاجب مرويست كه دروي
 خندى؟ بخنديد. درويش گفت بر چه مى

گفت بر التماس تو. گفت على الطلب و عليك البالغ و على امير المؤمنين السماع و على اهللا التيسر. حاجب اين سخن 
 خواهد ىخليفه را گفت. خليفه بعد از تفكر فرمود آنچه م

__________________________________________________ 

  )] اين قسمت در نسخ ف، ب نيست. تصحيح اشعار از كتاب البدايه و النهايه-1[

  )] م: معتبر ف: عالم-2[

 )] يعنى وفات كرد-3[

 شود گفته مى» عريضه«)] آنچه امروز -4[

 )] م:-5[

  ق: حوسى -ب: جوئى -جومين
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]. چون مال پيش 1بدهيد كه او طلب كرد و تو رسانيدى و من شنيدم. نشايد كه تقصير بخداى تعالى [عايد گردد] [
 درويش بردند. دست رد بر سينه ايشان باز نهاد و قبول نكرد.

اى  سبت ندارد. گفت دوش با خداى تعالى در مناجات بودم كه كسانى را كه حاكم بندگان خود گردانيدهگفتند طلب ورد منا
 اليق آن منصب نيستند و رعايا در معرض بال و ايشان غافلند.

ت. هاتفى آواز داد كه ايشان را بيازماى تا معلوم شود. جهت امتحان اين سؤال كردم و االبدان محتاج و ملتفت نيستم و برف
اين سخن بخليفه رسانيدند. رقت كرد و گفت آن مال مضاعف كرده بصدقه دهيد، بشكرانه آنكه خداى تعالى ما را پيش 

 آن درويش خجل نكرد.

واثق بى اشتها غذا بسيار خوردى و در ادخال مبالغت نمودى تا اخالط فاسد جمع شد و بمرض استسقا سرايت كرد. 
 و يد بيضا نمود:طبيبى حاذق نيشابورى در معالجه ا
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او را در تنور گرم كرده و آتش ازو برداشته نشاند و اغذيه و اشربه موافق داد تا بصحت مبدل شد و گفت اين نوبت اين 
رنج مهلك دفع شد. اگر در اكل و شرب بر قاعده اول باشى مرض نكس كند و دواپذير نباشد. واثق سخن طبيب خوار 

 ، در آخر ذى الحجه سنه اثنى و ثالثين و مأتين بسامره.داشت. مرض نكس كرد و بدان در گذشت

بوقت وفات بفرمود تا بساط و جامه خواب از زيرش برداشتند و او را بر خاك خوابانيدند و گفت يا من ال يزول ملكك ارحم 
در نگريست،  على من زال ملكه و نماند. اينانج گفت در وقت وفات واثق در پيش او رفتم. در نزع بود. بگوشه چشم بمن

 ] برفتم و از صفه در افتادم و شمشيرم بشكست. واثق همان لحظه در گذشت.2] [ چنان بترسيدم كه [واشگونه

چادرى برويش در كشيدند. موشى بزير چادر رفت و آن چشم كه بخشم در اينانج نگرسته بود بخورد. حاضران متعجب 
 تى بر آن بگذرد و موشى چنين بخورد. فاعتبروا يا اولى االبصار.بماندند كه چشمى كه اينانجى را چنان بترسانيد، ساع

  المتوكل على اهللا

  ابو الفضل جعفر بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن

__________________________________________________ 

 )] ب: عايد كردن م: باز گردد-1[

  گونهف، ب: واژ  -)] ق: باشگونه-2[
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 على بن عبد اهللا بن عباس است از عباس و دهم خليفه است.

ل دادند و هفت  خواست كه خالفت بمحمد بن واثق دهد. قاضى ابى داود سعى نمود تا بمتوك بعد از واثق، وصيف ترك مى
كس برو بيعت كردند كه همه پسران خلفا بودند: محمد بن معتصم و موسى بن مأمون و عبد اهللا بن امين و ابو احمد بن 

 رشيد و عباس بن هادى و منصور بن مهدى و محمد بن واثق. خزاعى در هجو واثق و متوكل گفت:

 شعر

 ال رقاد اذا اهل الهوى رقدوا الحمد لّله ال صبر و ال جلد            و          
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 خليفة مات لم يحزن له احد            و آخر قام لم يفرح به احد            

 قد مر هذا فمر الذنب يتبعه            و قام هذا فقام الشؤم و النكد            

] را 1] [ رتضى [كرم اهللا وجههمتوكل با اهل شيعه تعصب داشتى. در سنه ثالث و ستين و مأتين گور حسين بن على الم
سبط رسول اهللا خراب كرد، چنانكه زمين را شخم كردند و مردم را از زيارت كردن و مجاور شدن منع نمود و آب در صحرا 

 افكند تا گور بكلى باطل گردد. چندانكه گور بود آب حيرت آورد و بآنجا نرسيد، بدين سبب آن را مشهد حائرى خوانند.

منتصر را وليعهد كرد و با او استخفاف كردى و مسخرگان را برو گماشتى چنانكه روزى بمادرش دشنام  متوكل پسر خود
] او را منتصر خواند. متوكل گفت او را منتصر 3] كوچك او را برو تفضيل نهادى. روزى شخصى [2] [ دادند و [برادران

  ] پادشاهان4و در دل گرفت. [مخوان منتظر خوان كه منتظر مرگ منست. بدين اسباب، منتصر كين ا

__________________________________________________ 

  )] ف: را عليه السالم-1[

 )] ف: برادر-2[

  )] شيخى-3[

)] متوكل نسبت به على (ع) كينه شديد داشت. يكى از نديمان وى عباده مخنث، بالشى از زير لباس روى شكم خود -4[
قد «گفتند كه:  رقصيد و حاضرين آوازخوانان مى كرد و در مقابل متوكل مى طاس بود برهنه مىبست و سر خود را كه  مى

اند اصلع و ابطن بوده  و اشاره ايشان به شاه مردان على بن ابى طالب بود كه نوشته» اقبل اال صلع األبطن خليفة المسلمين
نث را منع و تهديد نمود و گفت اى خليفه آيا است. منتصر روزى پدرش را سخت بدين حركت مالمت نمود و عباده مخ

  اين مرد پسر عم
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كردند تا از قصد او ايمن باشند و عادتشان چنان بود كه پادشاه بخط خود نام وليعهد  پيشين نام وليعهد بر مردم آشكارا نمى
] و در خزانه 1] [ جائى نوشتى و مهر كردى. [پس خطوط اركان دولت بتراضى واليت عهد او بستدى و باز مهر كردى بر

نهادى تا بعد از وفات او بيرون آوردندى و آنكه وليعهد بودى پادشاه شدى. گويند هيچكس از خلفا آن تمكين نيافت كه 
و هر دو در سر كار ايشان رفتند. تا بدانى كه شغل دنيا عاقبت وخيم  جعفر برمكى از هارون الرشيد و فتح خاقان از متوكل
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اى بود كه چون فتح خاقان بيمار شد، متوكل دل از همه كارها بر داشت و  دارد. محبت فتح خاقان در دل متوكل بمرتبه
] بخانه فتح بن 3] [ ست] بر دل گرفت كه او نيز بدان علت گرفتار شد. بفرمود تا او را [در محفه د2] [ چندان [اندوه

 خواند: گريست و اين ابيات مى خاقان بردند. مى

  أ يكون لى صبر و انت عليل            دمعى على جزعى عليك دليل         

  عجل السقام على قبل و لم يكن            يا من احب له على سبيل            

  صبر فخين به عليك جميل       حتى اعتللت بما اعتللت و خاننى                 

خداى تعالى بر هر دو فضل كرد و صحت داد. متوكل بختيشوع طبيب را چندان امالك داد كه هر سال ده هزار درم حاصل 
 آن بود.

 از سخنان متوكل است: لذة الدنيا فى الدعة و السعة و از اشعار اوست در مرثيه مادرش:

 شعر

 بيننا            فعزيت نفسى بالنبى محمدتذكرت لما فرق الدهر           

__________________________________________________ 

كند؟ تو اگر چيزى خواهى در باره او بگوى، اما بدين سگها اجازه  [ ()] و شيخ اهل بيت تو و مايه فخر ترا مسخره نمى
 آوازخوانها دسته جمعى بخوانند:تجاوز مده. اما متوكل در قبال اين اعتراض درست، امر داد تا 

  غار الفتى البن عمه            رأس الفتى فى حرامه         

همين مطلب و اين توهين ركيك موجب كينه شديد منتصر و قتل متوكل گرديد. همچنين گويند كه معاشرين متوكل همه از 
 )236اوالد مروان (ابن االثير در وقايع سال  دشمنان على (ع) بودند، مثل على بن جهم شاعر الشامى و ابو السمط از

 )] ف، ندارد-1[

 )] ف: بار-2[

 )] م: محفه نهادند و بخانه.-3[
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 غد و قلت لها ان المنايا سبيلنا            فمن لم يمت فى يومه مات فى         

بفرمان متوكل مردم اديان ديگر را غيار بر دوختند. پيش ازو رسم غيار نبود. بعهد او زيد بن احمد الباقرى العلوى خروج  
كرد. جمعى كه با او هم عهد و سوگند بودند ازو برگشتند و او در جنگ بر دست لشكر متوكل گرفتار شد. متوكل را پنج 

اى نياورد.  بعد ازو معتز را و پس ازو مؤيد را و معتمد و موفق را در آن حال در مرتبه پسر بود. منتصر را وليعهد كرده بود و
خداى تعالى چنان خواست كه منتصر و معتز زيادت خالفتى نكردند و مؤيد بخالفت نرسيد و معتمد كه در حساب نبود 

همگنان را معلوم گردد كه كارها  بيست سال خالفت كرد و آثار پسنديده گذاشت و موفق را خالفت در نسل بماند، تا
 آنچنان باشد كه خدا خواهد نه آنكه خلق انديشد. يفعل اهللا ما يشاء و يحكم ما يريد.

گفت: از معبر تعبير پرسيد. بر خاطر معبر گذشت كه َو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم  اى با او سخن مى متوكل بخواب ديد كه دابه
]. اما اين تعبير نكرد و گفت خير باشد. و قاضى نصيبين بخواب ديد كه 1[ 82: 27ًة من اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأْخَرْجنا َلُهْم َدابَّ 

 خواند. شخصى اين ابيات بر او مى

 شعر

  يا نائم العين فى جثمان يقظان            اما لعينك ال تبكى ببهتان          

  اما رأيت صروف الدهر ما فعلت            بالهاشمى و بالفتح بن خاقان            

درين شب متوكل و فتح بن خاقان را كشته بودند. متوكل چهارده سال و نه ماه و نه روز خالفت كرد و در منتصف شوال 
ن كشته شد و هم آنجا مدفونست. ] بر دست غالما2] [ سنه سبع و اربعين و مأتين، بارشاد پسرش به [جعفرى سامره

 عمرش چهل و دو سال.

__________________________________________________ 

 82)] قرآن كريم، سورة النمل -1[

)] م: بكوشك جعفرى. يعقوبى: انتقل المتوكل الى موضع يقال له الماخوزه على ثالثة فراسخ من قصر سر من راى و -2[
 الجعفريه ....بنى هناك مدينة سماها 
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: امر المتوكل ببناء 245ايضا: دفن فى قصره المعروف بجعفرى الذى كان سماه الماحوزه ابن االثير در حوادث سال 
و بنى » المتوكلية«الماخوزه و سماها الجعفرية ... انفق عليها فيما قيل اكثر من الفى الف دينار و كان يسميها هو و اصحابه 

 ».ير مثله فى علوهفيها قصرا سماه لؤلؤ لم 

 در كتاب البدايه و النهاية و تاريخ طبرى اين اسم ماحوزه آمده، در ياقوت ماخوره.
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بخريد و بغالم خود باغر ترك داد و  گويند در صفت شمشيرى پيش متوكل مبالغه كردند. ببحرين فرستاد و آن را ببهاى گران 
گفت نه اين بچيزى ارزد و نه تو. اول زخم باغر با آن شمشير برو زد. فتح بن خاقان خود را بر او انداخت و گفت ال اريد 
الحيوة بعدك يا امير المؤمنين. عثعث مسخره در آن مجلس بود. در ميان حصير بگريخت و گفت اريد الف حيات بعدك يا 

 مؤمنين.امير ال

بعد ازين غلبه غالمان را بود و نصب و عزل خالفت در دست ايشان بود. پيشواى غالمان بوقا و وصيف بودند و ابناء 
 ايشان و تا زمان ديالمه كه قرب نود سال است و زمان دوازده خليفه، برين صورت بود

  المنتصر باهللا

منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس دهم است از ابو جعفر محمد بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن 
] در حق علويان انعامات و كرامات بى قياس كردى. از سخنان 1عباس و يازدهم خليفه. بعد از پدر خالفت بدو دادند [

 :اوست: ما ذل ذو حق و ان اطبق الناس عليه و ال عز ذو باطل و لو طلع القمر من بين عينيه. و از اشعار اوست

  متى ترفع االيام من قد وضعته            فينقاد لى دهر على جموح         

  اعلل نفسى بالرخاء و اننى            ال غدو على ما سيأتى و اروح            

خون پدر برو شوم بود. شش ماه حكم كرد. كارش رواجى نداشت، همچون پادشاهى شيرويه بن پرويز در منتصف ربيع 
 نه ثمان و اربعين و مأتين در گذشت.االخر س

 مدت عمرش بيست و پنج سال.

  المستعين باهللا
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ابو العباس احمد بن محمد بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن عبد اهللا بن عباس دهم است از عباس و 
 دوازدهم خليفه. بعد از عم زاده خالفت بدو

__________________________________________________ 

 )] البداية و النهايه: و حين قتل (اى متوكل) بويع له بالخالفة بالليل ... و كان البيعة له بالمتوكلية و هى الماحوزة-1[
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مينين در گذشت. مستعين آن واليت با عراق عجم بپسرش احمد داد. تعلق گرفت. در خراسان طاهر بن عبد اهللا ذو الي
يعقوب ليث در سيستان خروج كرد و بر آن مستولى شد و در طبرستان در سنه خمس و مأتين، الداعى الى الحق حسن بن 

شان ضم گشتند و با  زيد بن احمد بن الباقر خروج كرد. و دو نبيره جستان حاكم آنجا با او متفق شدند. و قوم ديلمان با اي
 كارداران مستعين جنگ كردند و بطبرستان مستولى شدند و از ملك رى تا سفيد رود در تصرف آوردند.

در رى نائبى نشاند، نامش محمد بن جعفر. طاهريان محمد بن ميكائيل را بفرستادند و محمد بن جعفر علوى را بكشتند و 
حق بيامد و با محمد بن ميكائيل و لشكر طاهريان جنگ كرد و او را مقهور رى با تصرف گرفتند. ديگر باره الداعى الى ال

[گردانيد] و ملك رى و طبرستان او را مسلم شد. تا در عهد معتز خليفه، موسى بن بوقا با او جنگ كرد و دستش از عراق  
رمان يافت. برادرش محمد بن زيد كوتاه گردانيد و او بطبرستان رفت و بعد از پادشاهى نوزده سال در سنه سبعين و مأتين ف

 قائم مقام او شد و هجده سال پادشاهى كرد و بگرگان بر دست محمد بن هارون بتقويت اسماعيل سامانى كشته شد.

غالمان بر مستعين خروج كردند و در اواخر محرم سنه اثنى و خمسين و مأتين او را از خالفت خلع كردند. و او اين ابيات 
 خواند. مى

 شعر

  كل ملك مصيره لذهاب            غير ملك المهيمن الوهاب           

  كل و زر يزول و يفنى            و يجازى العباد يوم الحساب             

و بندگان خود را تمامت در آن روز آزاد كرد. او را گفتند جهت مقام موضعى را اختيار كن. بصره اختيار كرد. گفتند هواى 
گفت برودتها اشد من الحرارة بعد الخالفة. او را بواسط بردند. گفت اللهم ان كنت خلعتنى من خالفتك   بصره گرم است.
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كرد. بعد از مدتى  فال تخلعنى من رحمتك و جنتك و رأفتك. منصور خزاعى كه حاكم واسط بود محافظت و رعايت او مى
  معتز او را طلب كرد. چون بقاطول رسيد، سعيد حاجب
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 ] و گفت بمرد. شاعرى در حق او گفت:1او را خبه كرد [

  ] احمد بن محمد            و سيقتل التالى له او يخلع2خلع الخليفة [         

 ]3فى قتل اعبدكم سبيل مهيع [ ايها بنى العباس ان سبيلكم                       

  و رقعتم دنياكم فتمزقت            بكم الحياة تمزقا ال يرقع            

 مستعين سه سال و نه ماه و دو روز خالفت كرد و بيست و هفت سال عمر داشت.

ختالف رأى نپايد و اند هيچ دولت با در مدت خالفت از سست رأيى شش وزير نشاند. ال جرم دولت بر او نپائيد و گفته
 ثباتى و وقارى روى بكس ننمايد. عروس سعادت به بى

  المعتز باهللا

ابو عبد اهللا زبير بن متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، دهم 
ل يگانه بود و اعلم علماى زمانه. [اشعار است از عباس و سيزدهم خليفه. بعد از عم زاده خالفت يافت. در فضل و فضاي

 خوب دارد.

 من هذه:

 شعر

  اهللا يعلم يا حبيبى اننى            مذ غبت عنك مدله مكروب          

  يدنو السرور اذا دنابك منزل            و يغيب صفو العيش حين تغيب            

  و له

  و ما عرفت عالج الحب و الجزع   لقد عرفت عالج الطب من وجع                   
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  جزعت للحب و الحمى صبرت لها            انى العجب من صبرى و من جزعى            

__________________________________________________ 

... حمل رأسه )] ابن االثير: فادخله سعيد منزله و ضربه حتى مات و قيل بل جعل فى رجله حجرا و القاه فى دجله -1[
در البدايه نيز همين مطلب ». الى المعتز و هو يلعب بالشطرنج. فقيل هذا رأس المخلوع فقال ضعوه حتى افرغ من الدست

آمده و طبرى گويد كه او از سعيد بن صالح مهلت خواست تا نماز بخواند و هنگامى كه در آخرين سجده بود سعيد او را  
 كشت.

 )] طبرى: الخالفة-2[

 قبل ازين بيت در البدايه بيتى ديگر آمده: )]-3[

  و يزول ملك بنى ابيه و ال ترى            احدا بملك منهم يتمتع         

 و در طبرى همين شعر بصورت:

  ...... و ال يرى            احدا تملك منهم يستمتع         
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  من كان يشغله عن الفه وجع            فليس يشغلنى عن حبكم وجعى         

  و ما امل حبيبى ليتنى ابدا            مع الحبيب و يا ليت الحبيب معى            

 صبورا، االدب صورة العقل فحسن عقلك كيف شئت.و از منثورات كالم اوست: من احب البقاء فليعد للنوائب قلبا 

در عهد او كار الداعى الى اهللا قوى شده بود و قزوين و ابهر و زنجان در تصرف آورده و ده هزار مرد برو جمع شده. 
موسى بن بوقا بفرمان خليفه بجنگ او رفت. چون صف بياراستند، موسى بن بوقا بفرمود تا در پس پشت ايشان نفط بر 

 سوخت. بايست گذشت. قوم او را مى ريختند و آتش در آن زدند. الداعى الى الحق منهزم شد. بر آن آتش مى زمين
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موسى آوازه در انداخت كه آتش از زمين بر آمد و در ايشان افتاد و اين حال در سنه ثالث و خمسين و مأتين بود. 
 ران بودى.الداعى الى الحق را دست از عراق كوتاه شد. بطبرستان و مازند

در سنه خمس و خمسين و مأتين يعقوب بن ليث بر خراسان و كرمان مستولى شد و فارس و قهستان نيز در تصرف آورد. 
خليفه او را منشور فرستاد. معتز برادر خود مؤيد را نظر بر آنكه خالفت برو نماند، در زير برف كرد تا بسرما بمرد و در 

 ت بمرگ طبيعى مرده است. ال جرم او نيز از خالفت بر نخورد.] سمور بمردم نمود و گف1] [ [لحاف

] و عيسى صاحب 2] [ تركان جامگى خواستند. در خزانه مال نبود و در افواه مشهور شد كه اموال وزير [احمد بن اسرائيل
ضور معتز. ديوان و حسن مخلد دبير برده است. صالح بن وصيف ترك كه پيشواى غالمان بود، از ايشان مال طلبيد بح

 ماجرى دراز شد.

تركان شمشيرها بكشيدند و آن هر سه را پياپى از پيش خليفه بيرون كشيدند و بزخم شكنجه اموال بستدند. معتز خواست  
]، ازيشان يكى زنده 3كه وزير را دست باز گيرند و بدو دهند. ملتفت نشدند و انديشه كردند كه اگر معتز را بمانند [

 دندنماند. بر در او آم

__________________________________________________ 

  )] م: لباس-1[

)] ابو جعفر احمد بن اسرائيل االنبارى كه بعد از ابو موسى عيسى بن فرخانشاه سمت وزارت يافت (تجارب السلف -2[
لكامل ابى اسرائيل ذكر ). در نسخه ب اين اسم محمد بن احمد بن اسرائيل آمده است. و نام اسرائيل در تاريخ ا186
 شده.

 )] باقى گذارند-3[
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كرد ببهانه دارو خوردن. غالمان در رفتند و او را بيرون كشيدند و در آفتاب بداشتند و الزام   و او را طلبيدند. او تعلل مى
ا خلع كرد و بمطالبات زجر نمودند تا هر چه داشت بداد و در حمامى گرم بردند و آب و يخ زهر آلود كردند تا خود ر 

دادند، بدان در گذشت و بروايتى در حبس از گرسنگى بمرد. سخن آن شاعر در حق او راست شد كه او را نيز چون 
 مستعين خلع كردند و بكشتند.
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 شعر

  كارى ز جزا            بداس دهر همان بدروى كه مىبدى مكن كه درين كشتزار رو           

سه سال و شش ماه و بيست و يك روز خالفت كرده بود. بيست و سه سال عمر داشت و اين حال در سابع عشر رجب 
 سنه خمس و خمسين و مأتين بود.

  المهتدى باهللا

محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس دهم  ابو اسحق محمد بن واثق بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن
است از عباس و چهاردهم خليفه. او را از بغداد جهت خالفت بسامره بردند و در همان سراى كه معتز بود، فرود آوردند. 
او بر معتز سالم كرد و بزانوى خدمت پيش او بنشست و همان زمان معتز را خلع كردند و بخالفت بر او بيعت كردند. او 

] است و 1] [ سند خالفت بنشست و معتز بزانوى خدمت در پيش او بنشست و اين صورت از جمله [عجايبدر م
 خردمندان را موجب اعتبار.

 مهتدى را اشعار نيكوست و من هذه:

  ايها البايع ما يبقى بما يفنى ترفق            انما الدنيا عناء و شقاء تتدفق         

  صى بقليل الذنب توثق            فافعل الخير فعلك بفعال الخير تطلقانت رهن للمعا            

مهتدى چون پدرش واثق معتزلى بود. اما انواع مالهى در عهد او بظاهر در كار نبود و ورع قوت گرفت. او را بعمر بن عبد 
ن نكرده بودى، چندان در العزيز تشبيه كردند. او گفتى اگر خداى تعالى زهد و ورع و عدل و راستى در دل من شيري

  حضرت عزت

__________________________________________________ 

  )] ف، ب: عجايبات-1[
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اند، عمر عبد العزيز  عصبه رسول الّله] كه شيرين گردانيدى. جهت آنكه در بنى اميه كه دورترين 1] [ [تضرع كردمى
 ] نبودى.2] [ اند، چون [اوئى برخاست، نشايستى كه در بنى عباس كه نزديكترين عصبه رسول
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ها را بخود توقيع كردى و بدست خود، بديشان  مهتدى بنفس خود بديوان مظالم نشستى و بحوائج مردم فرا رسيدى و قصه
 و گفت:دادى تا حرجى نيفتد. شاعرى در حق ا

 شعر

 بنيت لنا بيت المظالم المة            بنى فمحا االنصاف من فعلك الظلما          

 و ما كانت االمالك من قبل مثله            و ال اثروا خيرا و ال حسنوا ختما            

 و قد كان يلقى صاحب الحق خيبة            لديهم و يأسا بعد ما كلف الغرما            

 فسهلت ما قد كان يصعب عندهم            فاوسعت حمدا مثل ما اوسعوا ذما            

 بعهد او، در بصره، زنگيان بر خواجگان خروج كردند و تمامت را بكشتند.

] را بر خود امير كردند و 3علوى برقعى لقب، نامش على بن محمد بن احمد بن الباقر [ در سنه خمس و خمسين و مأتين،
چهارده سال و چند ماه در تصرف او بود. بروايتى گويند برقعى روستائى بچه بود. مادرش زن علويى شد و او خود را علوى 

مسلمانان، بسبب آن مناصب، زير دست ايشان ]. مهتدى بفرمود تا هيچ ترسا و يهود را مناصب ديوانى ندهند تا 4خواند [
]، خواست كه ايشان را مكافات كند. غالمان آگاه شدند. 6] [ ]. چون مهتدى غدر غالمان معلوم [داشت5[نبايد بود] [

د  يارستند كرد. پسران متوكل ايشان را دل دادند و گفتند بزهد و ورع او غره مباشي اما از بيم زهد و ورع او، برو خروج نمى
 كنند و كافرند. بدين دليرى، غالمان بر او خروج كردند. كه رهبانان نيز طاعت مى

__________________________________________________ 

  ب: زارى كردمى -)] ق: بناليدمى-1[

  ف: او يكى -)] م: او كسى-2[

ن محمد بن احمد بن عيسى بن زيد بن على بن )] ابن االثير: و فى شوال خرج فى فرات البصره رجل و زعم انه على ب-3[
 الحسين بن على بن ابى طالب.

 »خروج صاحب الزنج«)] رك: ابن األثير در -4[

 )] م: نباشند-5[
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 )] م: كرد-6[

 331:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 13: 9الرَُّسوِل َو ُهْم َبَدؤُُكْم َأوََّل َمرٍَّة  -تُقاتُِلوَن قَـْوماً َنَكُثوا أَْيمانـَُهْم َو َهمُّوا بِِإْخراجِ  و او از عوام يارى طلبيد و گفت: َأ ال
]. هيچكس مدد او نكرد. او بخود مبارزت نمود و تنى چند را بينداخت. عاقبت اسبش خطا كرد و اسير شد. او را 1[

 اى شنيد. پرسيد كه چيست؟ كرد. ناگاه آواز غلبه ت نمىالزام نمودند تا خود را خلع كند. اجاب

] رجب سنه ست و خمس و مأتين بود. يازده ماه و دو روز 2گفتند بر معتمد بيعت كردند. و اين حال در [ثامن عشر] [
يگر ]. چون تركان چنين خليفه كش شدند، خلفا را د3خالفت كرد. او را محبوس كردند و انثيين او بفشردند تا بمرد [

 بريشان اعتماد نماند.

 از پادشاهان جهان يعقوب ليث معاصر او بود. عمر مهتدى سى و نه سال، گورش بسامره.

  المعتمد على اهللا

ابو العباس احمد بن متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس. دهم 
بعد از عم زاده بخالفت نشست. در نظر مردم هيبت و شكوهى داشت. بعهد او خالفت است از عباس و پانزدهم خليفه. 

را طراوتى پيدا شد و تغلب غالمان كمتر گشت و او همچون عباس بلند آواز بود. بعهد او يعقوب ليث دعوت بواطنه 
ت او بيرون آورد و عزيمت ] زيد بن احمد الباقر حرب كرد و طبرستان از دس4بپذيرفت و با داعى الى الحق حسين بن [

حرب خليفه كرد. خليفه برادر خود الموفق بالّله ابو احمد طلحة بن متوكل را بحرب او فرستاد و نامه بامراى خراسان 
خواهد كه در دين اسالم شكست آورد. هر كه دين دار است، از  فرستاد كه يعقوب دعوت بواطنه پذيرفته است و مى

ر لشكر خراسان، بدين سخن، از يعقوب ليث بر گشتند. بعد از محاربه، يعقوب ليث از پيش متابعت او مخالفت كند. اكث
موفق بگريخت و بخوزستان رفت. آنجا لشكر جمع آورد و باز آهنگ خليفه كرد. خليفه بدو پيغام فرستاد كه در آن نوبت، 

  قدرت

__________________________________________________ 

 12ريم، سورة التوبه )] قرآن ك-1[

 طبرى: -)] ابن االثير: خامس عشر-2[
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  اربع عشره

  )] ابن االثير: و توفى الثنتى عشرة ليلة بقيت منه-3[

  )] ف: حسين-4[

 332:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] خداى تعالى باز گرد كه ما 1خود مشاهده كردى. توبه كن و [بادر] [خداى تعالى و معجز رسول (ع) و عجز و گمراهى 
ام، بقوت دولت و  از سر آن جريمه در گذشتيم، بخراسان با سر پادشاهى خود رو. يعقوب پاسخ فرستاد كه من رويگر بچه

ر گشت فهو المراد و اگر نه ام. تا خليفه را از دست نگيرم از پاى ننشينم. اگر ميس زور باز و كار خود بدين درجه رسانيده
 ] و رويگرى برقرارست و با لشكر روان شد. اما اجل او را مهلت نداد و در آن راه، برنج قولنج بمرد.2نان كشكين [

] و 3خليفه، الموفق بالّله را در سنه سبعين و مأتين بجنگ علوى برقعى و زنگيان بصره فرستاد. موفق برقعى را بكشت [
فه فرستاد. سيد رضى الدين موسى علوى سر برقعى بستد و در گور كرد و اين دليل است بر صحت سرش را بدار الخال

 علويت برقعى و اال او اين كرامت نكردى.

]. 4فتنه برقعى علوى غلوى عظيم داشت. مقتوالن او زيادت از صد هزار بودند، بخالف آنچه در حروب [اتفاق افتاد] [
بعين و مأتين حاكم بصره و حجاز بود و در عراق عجم، حسن بن على بن حسن بن عمر بن الموفق بالّله تا سنه ثمان و س

على بن الحسن المجتبى سبط رسول (ص) خروج كرد و خود را الناصر بالّله لقب كرد. او را اطروش خوانند و بكرى 
پسر خود جعفر را وليعهد كرده بود معروف بود. بديلمان رفت و خلق را دعوت كرد. كار او آنجا بلند شد. معتمد، در اول، 

و المفوض بالّله لقب داده و بعد ازو برادر خود موفق را و ايشان هر دو در حال حيات او در گذشتند. معتمد برادرزاده 
 ].5خود، احمد بن موفق را ولى عهد كرد و معتضد بالّله لقب كرد و بعد ازو با برادر او مفوض [رجوع كرد] [

__________________________________________________ 

 )] ف: بازور-1[

 )] كشكين يا كشكينه در لغت بمعناى نان جو است (رك:-2[

 جهانگيرى و سرورى)
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ماه و شش روز  4كشته شد و جمعا چهارده سال و   270خروج كرد و در  255)] صاحب الزنج در رمضان -3[
بصره و واسط. وى طبع شعرى هم داشته و وقتى بخليفه اين دو بيت را  حكومت داشته. مركز او شهرى بود بنام مختاره بين

 فرستاد:

  اقسم بالقتل و الذبح            و العفو بعد الذنب و الصفح         

  ال نظرت عينى باعالمكم            اال امير او على الرمح            

  )] ب، ف: بقتل آمده-4[

 مفوض شدق:  -)] ب: تفويض گردانيد-5[

 333:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

از پادشاهان جهان يعقوب ليث و برادرش عمرو ليث معاصر او بودند. معتمد در اواسط رجب سنه تسع و سبعين و مأتين 
 كرد و پنجاه و يك سال عمر داشت.] بيست و سه سال خالفت  1سر بريان بافراط بخورد و بدان در گذشت. [

از سخنان اوست: من عرف بالحلم كثرت الجرأة عليه. من قعد به نسبه نهض به حسبه. ال يستكمل شرف االنتساب اال 
 بشرف االكتساب.

 [از منظومات اوست:

  شبهت حمرة وجهه فى ثوبه            بشقايق النعمان فى النمام         

 و هم از منظومات اوست:

 شعر

  طال و اهللا عذابى و اهتمامى و اكتسابى            بغزال من بنى االصفر ال يعنيه ما بى          

 ]2] [ انا مغرى بهواه و هو مغرى باجتنابى            

  المعتضد باهللا
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بن عبد اهللا بن ابو العباس احمد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على 
عباس يازدهم است از عباس و شانزدهم خليفه. بعد از عم بخالفت نشست. كامل عقل و عالم و عالى همت و صاحب 

 تجربه بود و از

__________________________________________________ 

د و پس ازو ديگر خلفا به سامرا ايست كه مقر سلطنت را مجددا از سامرا به بغداد منتقل كر  )] معتمد اولين خليفه-1[
رويداد (البداية و النهايه). اما حسينى غلط است و صحيح حسنى است منسوب » قصر حسينى«برنگشتند. وفات او در 

و كان قد شرب على الشط فى الحسنى ببغداد يوم االحد شرابا  «بحسن بن سهل. در ابن االثير در اين باره چنين آمده: 
معتمد با آنكه شش سال از موفق بزرگتر بود، تحت نفوذ او قرار داشت و موفق بر او ». فمات ليالكثيرا و تعشى فاكثر 

 گرفت تا حدى كه وقتى معتمد به سيصد دينار احتياج پيدا كرد و نداشت و در آن حال گفت: سخت مى

 أليس من العجائب ان مثلى            يرى ما قل ممتنعا عليه؟         

  ء فى يديه تؤخذ باسمه الدنيا جميعا            و ما من ذاك شى و            

 (كامل ابن االثير و البداية و النهايه) 

  )] در ب، ف نيست-2[

                         

 334:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] بغداد مقام ساخت و بعد ازو خلفاء وقت متابعت او كردند. 1خواندند. در دار الشاطئيه [غايت كاردانى او را سفاح دوم 
 برادر خود، مفوض را كه بعد ازو ولى عهد بود، از دست بر گرفت.

سخنان و اشعار بى نظير دارد و من كالمه: الطير بالطير يصطاد و المال بالمال يكتسب و الرجال بالرجال تستمال. خزائن 
 الملوك قلوب الرعية فما اودعوه بها و جدوه فيها مواريثهم ما مدحوا به. و من اشعاره:

  يا حبيبا لم يكن            يعدله عندى حبيب         

  انت عن عينى بعيد            و من القلب قريب            
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  ليس لى بعدك فى شي            ء من اللهو نصيب            

  لك من قلبى على قلبى            و ان غبت رقيب            

  و حياتى منك مذ غبت            حياة ال تطيب            

  لو ترانى كيف لى            بعدك عول و نحيب            

  و فؤادى حشوه من            حرق الحزن لهيب            

  طيبتها عنك تطيب  ما ارى نفسى و ان                      

 ]2لى دموع ليس تعصى            و اصطبار ما تخيب [            

 [ابن رومى شاعر در حق معتضد گويد: 

 شعر

 هنيئا بنى العباس ان امامكم            امام الهدى و الناس و الجود احمد          

 العباس ايضا يجددكما بابى العباس اسس ملككم            كذا بابى              

__________________________________________________ 

دست ببناى دار الخالفه زد و در آن سكنى گزيد. محل دار الخالفه ابتدا خانه حسن بن سهل  27)] معتضد در سال -1[
اى فرش  بسيار شايستهبود و بعد به بوران زوجه مأمون رسيد و او آن را مرمت كرد و بوضع » قصر حسنى«و معروف به 

افكند و اثاث نهاد و كنيزكان و غالمان بكار گماشت و كليدها را پيش معتضد فرستاد. معتضد آن را توسعه داد و باروئى 
بدور آن كشيد باندازه شهر شيراز و در آن ميدان و قصرى مشرف بر دجله ساخت. مكتفى و مقتدر هم در آن اضافاتى  

 )196هايه، تجارب السلف ص كردند. (رك: البدايه و الن

 11ج  92)] تصحيح از البدايه و النهايه ص -2[

 335:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1امام يظل األمس يعمل نحوه            تلهف ملهوف و يشتاقه الغد] [         
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دلها اثر كردى يكى آنكه از منظره باغى فريادى شنيد. تفحص نمود. گفتند لشكرى  و از سياسات معتضد كه شكوه او در
] است. او را بياوردند. پرسيدند كه از خيل كيستى؟ گفت فالن امير. آن امير را با آن 2] [ خوشه انگور بجور [برده

] جمعى ازين حركت بر 3د] [لشكرى بكشت و بر در آن باغ بيفكند. ازين معنى هيبتى عظيم در دل مردم [با ديد آم
خليفه منكر شدند كه گناه لشكرى كرد، اميرش را چرا بايد كشت. معتضد دريافت. گفت اول آنكه اگر آن امير، لشكرى را 

در امثال اين بيراهى باز خواست كرده بودى، ازو اين جريمه صادر نشدى. چون نكرده با او درين جرم شريك باشد. دوم 
 مان عمم معتمد شخصى را بناحق بكشت و عمم در قصاص قاتل تغافل نمود.آنكه اين امير در ز 

من نذر كرده بودم كه اگر خالفت بمن برسد، او را بكشم. حق تعالى نذر مرا بوفا رسانيد و بدين بهانه او را بدست من باز 
 داد و شكوهى از اين در دل مردم نشاند.

دجله، مردى پير نورانى دست در دجله كردى و كفى از آب برداشتى، در معتضد، پيش از خالفت، بخواب ديد كه، بر كنار 
دجله آب نماندى، باز آب بريختى، دجله بر قرار روان شدى. معتضد از احوال او پرسيدى. گفتند على مرتضى است، كرم 

 اهللا وجهه.

فرزندان مرا نيكو دار و مگذار   معتضد بر او سالم كردى. على مرتضى او را اكرام فرمودى و گفتى چون خالفت بتو رسد،
 كه زحمتى بديشان رسد. معتضد، بدين سبب، رعايت علويان بغايت كردى و اموال بسيار بخشيدى.

 در زمان او كار بنى صفار قوت گرفت و بر اكثر ممالك ايران مستولى شدند.

 اسماعيل مسلم داشت.باشارت خليفه، اسماعيل سامانى ايشان را بر انداخت و خليفه ممالك ايشان را بر 

پيش از عهد معتضد، نوروز غره فروردين فارسيان بود و در آن زمان دخلها نرسيده بود و مردم از اداى خراج منزعج 
شدند و نيز آنكه عوام شهر باك نكردندى و از مردم متميز توقعات داشتندى و زحمت دادندى. معتضد رسم تغلب عوام  مى

 برداشت و

__________________________________________________ 

 )] ف، ب ندارد-1[

  )] ف: از باغى بريده-2[

  )] م، ف: نشست-3[
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نيمه حزيران باشد و دخلها بعضى ] برد كه 1ايشان را منع كرد تا ديگر بر آن حركت اقدام ننمايند و نوروز با اوج آفتاب [
 رسيده و بعضى از آفت ايمن شده و اداى خراج درين موسم بر مردم آسان باشد.

معتضد مدت نه سال و نه ماه در خالفت بماند. در اواخر ربيع االول سنه تسع و ثمانين و مأتين، از افراط مباشرت نماند. 
 چهل و هفت سال عمر داشت. گورش بحريم بغداد است.

  المكتفى باهللا

] بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن 2ابو محمد على [
عبد اهللا بن عباس دوازدهم است از عباس و هفدهم خليفه. بعد از پدر بخالفت رسيد. عالم و لطيف طبع بود. از اشعار 

 اوست:

 شعر

 علم ما القى            فتعرف منى الصبابة و العشقامن لى بان ا          

 ]3ما زال لى عبدا و حبى له            صيرنى عبدا له رقا [            

] و مذهب زنادقه آشكارا گردانيد و بر  4در عهد او در سنه اربع و تسعين و مأتين، زكروية بن مهرويه قرمطى خروج كرد [
 م مستولى شدكوفه و ديار بكر و بعضى از شا

__________________________________________________ 

) امر المعتضد بالكتابة الى االعمال كلها و البالد جميعها بترك افتتاح الخراج فى 282)] ابن االثير گويد: فيها (سنه -1[
حب البدايه گويد: و فيها نهى النيروز العجمى و تأخير ذلك الى الحادى عشر من الحزيران سماه النيروز المعتضدى. صا

المعتضد الناس ان يعملوا فى يوم النيروز ما كانوا يتعاطونه من ايقاد النيران و صب الماء و غير ذلك من االفعال المشابهة 
 الفعال المجوس و منع من حمل هدايا الفالحين فى هذا اليوم و امر بتأخير ذلك الى الحادى عشر من حزيران ....

  ز على بن ابى طالب و المكتفى هيچ خليفه ديگرى على نام نداشته)] غير ا-2[

  )] تصحيح از البدايه-3[
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المعروف بالشيخ خروج كرده كه هم درين  -يحيى بن زكروية بن مهرويه ابو القاسم قرمطى 290)] پيش ازين در سال -4[
ام احمد و كنيه ابو العباس و لقب امير سال كشته شده و پس ازو برادرش حسين در رأس قرامطه قرار گرفته و بخود ن

نوشت: من عبد  معروف است، در مكاتيب باصحاب خويش مى» صاحب الشامة«المؤمنين داده است. وى كه در تاريخ به 
  اهللا المهدى احمد بن عبد اهللا المهدى المنصور الناصر لدين اهللا القائم بامر اهللا ... المختار من
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] بسته گردانيد، چنانكه  1] [ و بحجاز رفت و در روز عرفه، در حرم حاجيان را كشت و خواسته ببرد و راه كعبه [محترم
عظيم رفت تا كس ديگر بحج نرود. مكتفى لشكر فرستاد و در ترتيب ايشان مالها بذل كرد و ايشان را بكرات محاربات 

سر انجام او را بدوزخ رسانيدند. قوافل حجاج، از اطراف، از بيم نيارستند آمد. مكتفى سر او در واليات بگردانيد تا خبر 
 قتل او شايع شد و حجاج بدان دل گرمى عزيمت بيت الحرام كردند و كار حج از سرباز رونق گرفت.

رادر الداعى الى الحق را بر انداخت و در آن ملك بتقويت سامانيان محمد بن هارون، در طبرستان، بعد از آنكه محمد ب
 مستولى شده بود، بر خليفه خروج كرد. مكتفى لشكر فرستاد و او را مقهور گردانيد.

مكتفى شش سال و هفت ماه و بيست روز خالفت كرد. در ثالث عشر ذى الحجه سنه خمس و تسعين و مأتين در  
اشت. از پادشاهان اسماعيل و احمد سامانى معاصر او بودند و او بحريم بغداد مدفون گذشت. سى و چهار سال عمر د

 است.

] و از عجايب حاالت آنكه قاسم بن عبد اهللا خسته 2] [ وزير مكتفى قاسم بن عبد اهللا بود و بعد ازو [عباس بن حسين
ردند. او دست ايشان بوسه داد و عذر بود. عباس بن حسين بعيادت او رفت. پسران قاسم بن عبد اهللا استقبال او ك

خواست. همان زمان كه او بيرون رفت، قاسم بن عبد اهللا نماند و خليفه وزارت بعباس بن حسين داد و او بعزاى قاسم بن 
عبد اهللا رفت و پسران قاسم كه بامداد، عباس دست ايشان بوسه داده بود، بشب نرسيده، دست عباس بوسه دادند. بيك 

 و شغل ديوانى چندين تفاوت ظاهر شد. نفس در كار

__________________________________________________ 

وارد » سلميه«شمرد. اما در هنگامى كه بشهر  [ ()] ولد رسول اهللا و بدين ترتيب خود را از سالله على بن ابى طالب مى
بدست لشكر خليفه افتاد. او را بر فيل  291سال  شد، پيش از همه كليه افراد بنى هاشم را از دم تيغ گذراند. وى در

ببغداد فرستادند. پس از آنكه بفرمان خليفه، ياران و همراهانش را در جلو چشم او كشتند، خود او را دويست تازيانه زدند 
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اية و و دست و پاى بريدند و داغ كردند و آنگاه آتش زدند و سرش را بر چوب، باطراف گرداندند. (رجوع شود به البد
 النهايه و الكامل ابن االثير)

  )] ف: محترمه-1[

  )] تجارب السلف عباس بن حسن-2[
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تعالى اين ] حق سبحانه و 1خردمند آن است كه دل در شغل دنيا نبندد و در كسب عمل صالح و اجر آخرت [باشد] [
 توفيق همه را كرامت كناد.

  المقتدر باهللا

ابو الفضل جعفر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن 
عباس دوازدهم است از عباس و هجدهم خليفه. در سيزده سالگى، بوصيت برادر، خالفت بدو تعلق گرفت و هم در آن 

] و نازوك و 2] [ سال راضى بزاد. چون يازده سال از ملكش گذشت، در سنه ست و ثالث مائه [ابو الهيجا بن حمدان
] متفق شدند و كارشان قوت گرفت. جماعت رجاله 3جمعى از امراء بر خلع مقتدر و نصب خالفت بنام عبد اهللا بن معتز [

اميد. امراء منهزم شدند و عبد اهللا بن معتز اسير شد. مقتدر و خادمان سراى مقتدر مخالفت ايشان كردند. بجنگ انج
بفرمود تا سرش در انبان آهك نهادند تا بمرد. كار مقتدر قوت گرفت. بعد از مدتى، باز ابو الهيجا و نازوك آغاز مخالفت  

د، او را بزخم تيغ فرو  كردند. مقتدر دريافت. مردم با سالح را در خانه پنهان كرد تا چون ابو الهيجا در پيش مقتدر آم
گرفتند تا هالك شد. نازوك بدر سراى مقتدر رفت و او را بگرفت و الزام نمود تا خود را خلع كرد و بجست. رجاله و 

خادمان باتفاق هارون بن غريب كه پسر خال مقتدر بود، بمدد مقتدر غلو كردند. مقتدر پيدا شد و بديشان قوت گرفت و 
يعت كردند. مقتدر تا يك سال با نازوك خطابى نكرد. پس ميان نازوك و هارون بن غريب كه پسر باز مردم بتجديد بر او ب

 ] خال مقتدر بود، [بباب الطاق

__________________________________________________ 

 )] م: كوشد-1[
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، 296در حوادث سال  5ف: ابو الهيجاب بن حمدان. در تجارب االمم ج  -)] ب: ابو الهيجا محمد بن حمدان-2[
در موصل و حلب يعنى قسمت  317عبد اهللا بن الحمدان آمده. پسران همين ابو الهيجا بن حمدانند كه در حدود سال 

 مهمى از الجزيره و شام سلسله آل حمدان را تشكيل دادند.

انگيز او هنوز تازه و  دل)] ابو العباس عبد اهللا بن معتز از شعراى بزرگ عرب است كه كلمات حكيمانه و اشعار -3[
 اى؟ گفت: شيواست. وقتى در زمان حيات پدر، از عشق كنيزكى بيمار شد و پدرش در ضمن عيادت، ازو پرسيد چگونه

  ايها العاذلون ال تعذلونى            و انظروا حسن وجهها تعذرونى         

  شبيهها تعذلونىو انظروا هل ترون احسن منها            ان رايتم             

  امراء بغداد، او را بر مقتدر ترجيح دادند و با او بيعت نمودند و وى 206در ربيع االول سال 
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ريدند و در دبر غالمى كه منظور نظر او بود نهادند. چون اين خبر بر سر دو غالم جنگ شد و نازوك كشته شد. قضيبش ب
مشورت من بچنين حركتى اقدام نمايند. بدين سبب پسر نازوك را  بامير االمرا مونس االستاذ رسيد، رنجش كرد كه چرا بى

 بكار خالفت راه يافت. مدد كرد تا با بدر خرشنى و يمن اعور بجنگ مقتدر رفت و مقتدر را منهزم گردانيد و شكستى تمام

در اثناى اين، اسماعيليان، در واليت مغرب، بر بنو اغلب كه از قبل خلفاى بنى عباس بودند، خروج كردند و آن واليات در 
تصرف آوردند و در عراق عجم، در سنه خمس عشر و ثالثمائة، ديلمان خروج كردند و بر اين ملك مستولى شدند. خليفه 

بن غريب را بجنگ ديلمان فرستاد. او بر دست ديلمان اسير شد. خليفه اين واليات بر ديلمان پسر خال خود، هارون 
 مسلم داشت، تا او خالص شد.

در سنه سبع عشر و ثالثمائة، قرمطيان بحرين و لحسا، مقدمشان ابو سعيد جنابى، در مكه قتل عام كردند و چاه زمزم از 
  ] پر گشت و پيرامون حرم1] [ [كشته

__________________________________________________ 
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گرديد. اما خالفتش روزى بيش دوام نكرد و از آنجا كه فلك بمردم نادان » المنتصف بالّله«و » مرتضى«[ ()] ملقب به 
ن دهد زمام مراد، عوام خواستار مقتدر شدند و ابن المعتز كه در خانه ابن الجصاص جوهرى مخفى شده بود، بدست دشم

 افتاد. در هنگام مرك گفت:

  فقل للشامتين بنا رويدا            امامكم المصائب و الخطوب         

  هو الدهر ال بد من ان            يكون اليكم منه الذنوب            

كتاب االداب و    ابن خلكان آثار متعددى ازو نام برده من جمله طبقات الشعر او كتاب اشعار الملوك و كتاب فى الغناء و
  اند كه وى گندمگون و گرد صورت بود و پنجاه سال عمر داشت كتاب البديع. نوشته

حوادث سنه  5ق: كشتگان و اين بايد صحيح باشد. زيرا در تجارب االمم (ج  -ب: خون -)] ف: خون كشتگان-1[
)، در نسخ  317ى بئر زمزم (حوادث سنه ابن االثير: امر أن تدفن القتلى ف». و طرح القتلى فى بئر زمزم«) آمده: 317

 ذكر شده و درست نيست.» تسع عشر«گزيده 

نام پيشواى ايشان نيز ابو طاهر سليمان بن ابى سعيد جنابى است. جنابى منسوب است ببندر كوچكى در كنار خليج فارس  
بدست غالم خود  301ر سال ) ابو سعيد حسن بن بهرام د316كه اكنون بنام گناوه معروف است. (البدايه حوادث سال 

كشته شد و جانشينى خود را بپسر خود سعيد سپرد ولى ابو طاهر سليمان بر برادر بزرگتر خود غلبه كرد. (تجارب األمم 
 ).301حوادث سال 
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ر االسود را ببردند و بر سر مبرز انداختند. ابو سعيد جنابى از مكه بجنگ مقتدر آمد بحدود سه هزار كشته افتاده بود. حج
بغداد و با پانصد سوار بنهر ملك نزول كرد. مقتدر خليفه ابى ساج را در مقابل او فرستاد، با سى هزار مرد. ابى ساج دشمن 

بحضرت خالفت فرستم. مقتدر جواب فرستاد كه جسر  را خوار داشت و پيش از جنگ بمقتدر نوشت كه ابو سعيد را گرفته
قطع كن تا ابو سعيد از آب نتواند گذشت. ابى ساج نپذيرفت و با ابو سعيد نوشت كه ميان ما حق صحبت قديم مؤكد 

 است. ترا طاقت مقاومت من نيست.

بى ساج چند مرد بودند؟ گفت سى يا بمطاوعت در آى ياسر خود گير تا بسالمت مانى. ابو سعيد از فرستاده پرسيد كه با ا
هزار. گفت و اهللا سه مرد نيز نيستند. پس از لشكريان خود يكى را گفت تا سر خود ببريد و ديگرى را گفت تا خود را از 

بلندى بزير افكند و سيوم را گفت تا خود را در آب غرقه كرد و گفت هر كرا چنين لشكريان باشد، از كثرت دشمن نترسد. 
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امان است. ليكن ابى ساج را با سگان بسته در زنجير بتو نمايم و در شب بر ابى ساج شبيخون برد و جمعى را ترا از من 
بكشت و جمعى را منهزم گردانيد و ابى ساج را اسير گرفت و با سگان بزنجير بست و بدين جنگ اعمال فراتى در تصرف 

 .او آمد. مقتدر جسر از فرات برداشت تا او عبور نتواند كرد

مقتدر بيست و چهار سال و يازده ماه خالفت كرد. در سابع عشرين شوال سنه عشرين و ثالثمائة كشته شد. عمرش سى و 
 هشت سال بود.

خواست تا او را از دست بر گيرد. مردى بربرى چابك سوار  سبب قتلش آنكه برادر خود، قاهر را محبوس كرده بود و مى
]، مقتدر مردم را 1] [ االستاذ مواضعه داشت. روزى در ميدان [شماسيه - مونسخدمت قاهر كردى و با امير االمرا 

خواست كه بهتر تماشا كند.  كرد. مقتدر مى فرمود و اين بربرى در آمد. سالح شوريى بغايت نيكو مى سالحشورى مى
 جانداران را از مقابل خود دور كرد تا نظرش بر ميدان مشرف باشد.

اش زد كه از پشتش بيرون رفت و اسب بجهانيد و آهنگ  در تاخت و حربه چنان بر سينه بربرى فرصت غنيمت دانست.
 زندان كرد تا قاهر را خالص دهد. چون بسوق الثالثا

__________________________________________________ 

 )] اين كلمه در، ب نيست.-1[
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رسيد، خروارى خار پيش آمد. اسبش برميد. قالبى از دكان قصابى بر حلق بربرى افتاد. اسبش از زير بجست و بربرى 
]. در عهد مقتدر وزارت در 1آونگ شد، چون كسان مقتدر برسيدند، او را در آن حال بديدند، خار در زيرش بسوختند [

] بن مقله، واضع خط بود. 3ارده وزير بنشاند: از جمله يكى ابو على محمد بن على بن الحسين [] بودى. تا چه2مزاد [
 ها باال گرفت و واليت خراب شد. مقتدر به شماسيه مدفون شد. ال جرم فتنه

 از پادشاهان احمد سامانى و پسرش معاصر او بودند.

  القاهر باهللا
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بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد ابو منصور محمد بن معتضد بن موفق بن متوكل 
اهللا بن عباس دوازدهم است از عباس و نوزدهم خليفه. بسعى مونس االستاذ بخالفت رسيد و بحقيقت مونس درين قصد، 

 قاصد جان خود بود.

. با جمعى مواضعه كرد و ايشان را با ]. بر ايشان جاى اعتماد نبود4] [ دانست چه قاهر طبيعت غالمان خليفه كش [مى
] و پسرش و يمن االعور در پيش او رفتند، آن جماعت از كمين 5سالح در خانه پنهان كرد. چون مونس االستاد و نامق [

بيرون آمدند و ايشان را بتيغ فرو گرفتند و در يك لحظه همه را بكشتند. سر مونس االستاذ عظيم بزرك بود، مغزش بيرون  
 شش رطل بغدادى بود. سرهاى اين امرا از خانه بيرون افكندند. لشكر بجوشيد. كردند،

فرمايد: اين جماعت بندگان ما بودند. زياده از حد خود بيرون پاى نهادند و رزق شما  حجاب بيرون آمدند و گفتند خليفه مى
  دادند. ايشان را بگناهشان بجزا رسانيديم نيز نمى

__________________________________________________ 

پس از فرار سپاهيان بغداد از جلو مونس و همراهانش اتفاق » مغاربه بربر«اند كه بدست  )] در باب قتل مقتدر نوشته-1[
افتاد و سر او را بريدند و بر چوب كردند و لباسش را غارت كردند: بطوريكه حتى ساتر عورت نداشت و مردى بوته علفى 

 افكند و او را در موضعى بخاك سپردند و اثرش را محو كردند. (رك: كامل و البداية و النهايه)بر وى عورت وى 

 پرداخت، وزارت از آن او بود )] يعنى هر كه بيشتر مى-2[

)] ق، ب: حسن. تصحيح از ابن خلكان. و مقله اسم ام لهم كان ابوها يرقصها فيقول يا مقله ابيها فغلب عليها -3[
 )150ص  3ج  (ارشاد االريب

 )] م: دانسته بود.-4[

  نسخه ق: مامق -البداية، بليق -)] تجارب االمم و الكامل: يلبق-5[
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دند. خواستند كه او را خلع  شما دل خوش باشيد و رزق خود بستانيد. فتنه فرو نشست. غالمان ساجى بر قاهر متوهم ش
 كنند و خالفت بابو احمد مكتفى دهند. قاهر دريافت.
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] و ابو يحيى را كه از عمال بزرگ بود و در سر 2] [ ] مكتفى را در سراى حرم بچهار ميخ بر ديوار [دوخت1ابو احمد [
بايد   دويست هزار دينار تسليم مىدعوت ابو احمد مكتفى داشت و ساعى در آن كار بود، آواز داد و گفت ترا هم امروز 

كردن. گفت اى امير المؤمنين بنده را اين قدرت نباشد. خليفه گفت ابو احمد مكتفى در خانه اندرون است و بر تو 
كند كه ترا اين قدرت هست. در رو تا بمشافهه بگويد. ابو يحيى در رفت و او را بدان حال ديد. بيرون  ] مى3] [ [روشن

 اوند! بنده را اين مال دادنى است و همان روز تسليم كرد.آمد گفت بلى خد

قاهر نيكو سيرت و پسنديده طريقت بود و در عهد او انواع مالهى از ظاهر مرتفع بود. يك سال و پنج ماه و هفت روز 
لع كردند ] ترك و جمعى لشكريان، او را خ4خالفت كرد، در اواسط جمادى االول سنه اثنى و عشرين و ثالثمائة سيماى [

 و ميل كشيدند.

شانزده سال و نيم ديگر بزيست. عمرش پنجاه و يك سال بود. از پادشاهان نصر بن احمد سامانى و عماد الدوله ديلم 
 معاصر او بودند و ديلمان هنوز بر بغداد مستولى نشده بودند.

 از سخنان اوست: من صنع خيرا او شرا بدأ بنفسه.

  الراضى باهللا

مد بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن ابو العباس مح
عبد اهللا بن عباس، سيزدهم است از عباس و بيستم خليفه. پس از عم، خالفت بدو رسيد و او اشعار نيكو دارد، در مرثيه 

 پدر گويد:

__________________________________________________ 

  )] يعنى ابو احمد پسر مكتفى-1[

  )] م: آويخت-2[

  )] ف، ب، ق: درست-3[

)] و كان للساجية قائد كبير اسمه سيما و كلهم يرجعون الى قوله (ابن االثير). علت اين عمل سيما اين بود كه اوال -4[
ست خليفه پنهان شده بود، سخت خواست حكومت كند و ثانيا ابو على بن مقله كه از د قاهر بخشونت و و خونريزى مى
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بتحريكات سياسى مشغول بود، تا حدى كه دويست دينار به خوابگزار سيما داده بود تا مخدوم خود را از شر قاهر بترساند 
 و او را بر قيام بر ضد او تهييج نمايد. (ابن االثير در ذكر خلع قاهر).
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 شعر

 و لو ان حيا كان قبرا لميت            لصيرت احشائى ال عظمه قبرا          

 و لو ان عمرى كان طوعا مشيئتى            و ساعدنى المقدور قاسمته العمرا            

 ]1بنفسى ترى ضاجعت فى تربة البلى            لقد ضم منك الغيث و الليث و البدرا [            

 ايضا

 [كل صفو الى كدر            كل امن الى حذر          

 و مصير الشباب للمو            ت فيه او الكبر            

 بشردر در المشيب من            واعظ ينذر ال            

 ايها اآلمل الذى            تاه فى لجة الغرر            

 اين من كان قبلنا؟            درس العين و االثر            

 سيرد المعاد من            عمره كله خطر            

 ] ارجوك مدخر2رب انى ادخرت            عفوك [            

 اننى مؤمن بما            بين الوحى فى السور            

 ]3رب فاغفر لى الخطيئه            يا خير من غفر] [            

و چون مرداويج را غالمانش توزون و بغرا و بجكم ماكانى بكشتند، بگريختند و عزيمت بغداد كردند. خليفه ترسيد كه از 
] 4. غالمان ساجى را بفرستاد تا ايشان را از آمدن در بغداد منع كردند. توزون پيش [وجود ايشان در بغداد فتنها خيزد
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] بعد از مدتى، چون  6] بميافارقين پيش پسر ابو الهيجا رفت و بجكم ما كانى پيش ابو بكر بن رائق رفت. [5رفت. بغرا [
د و امير االمراى بغداد شد. پس از چند  كار غالمان ساجى و سرائى سست شد، خليفه پيش بجكم ماكانى فرستاد تا بيام

  گاه مكتوبى بدست بجكم ما كانى افتاد، از زبان خليفه پيش

__________________________________________________ 

 )] اين بيت در نسخه ب نيست.-1[

  )] البداية: عندك-2[

بعمل آمده و در متون گزيده هر دو مصراع )] اين اشعار در نسخه ف، ب نيست. تصحيح اشعار از متن البدايه -3[
 بطوريكه اينجا نقل شده، يك مصراع منظور گرديده و اين درست نيست.

 )] بقياس جمالت بعد، اينجا بايد اسمى افتاده باشد-4[

 )] ابن االثير: ابن بغرا-5[

 )324)] و سماه بجكم الرائقى (تجارب االمم حوادث سال -6[

 344:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ابو بكر بن رائق نوشته و او را جهت امير االمرائى طلبيده. بجكم ما كانى بر سر آن مكتوب با خليفه سخنان سخت گفت. 
 خليفه منكر شد و گفت مگر ابن مقله وزير كرده باشد.

 ] بود، در دل بود. ] منع كرده1او را [از بغداد [بجكم ما كانى را خود با ابن مقله حقد آنكه 

گفت دستى كه چنين خطى وضع كند و سه مصحف مجيد  كرد و مى او را بگرفت و دست راستش ببريد و او فرياد مى
 گفت: ] بريد و اين ابيات مى2بنويسد و سه خليفه را وزارت كند، چون دست دزدان [چگونه شايد] [

  نياى حتى            حرمونى دنياى من بعد دينىبعت دينى لهم بد         

 ]3] [ ليس بعد اليمين لذة عيش            يا حياتى بانت يمينى فبينى            
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بجكم ما كانى بر ملك خليفه بكلى مستولى شد و راستى آنكه ملك بسياست داشت و بر دزدان و خونيان و قطاع الطريق 
داد كه هر سال پنجاه هزار دينار بديشان دهد تا راه حج نبندند و كسى را زحمت نرسانند و  ابقا نكردى و با قرمطيان قرار

 كردند. ]. پس بر حجاج موزع مى4داد [ تا چند سال از خزانه مى

 راضى شش سال و دو روز خالفت كرد و در سابع عشرين ربيع االول سنه تسع و و عشرين و ثالثمائة در گذشت.

 سال. از پادشاهان نصر بن احمد سامانى و عماد الدوله ديلم و برادرش معاصر او بودند.مدت عمرش سى و دو 

 از سخنان اوست: من طلب عزا بباطل اورثه اهللا تعالى ذال بحق.

  المتقى باهللا

 ابو اسحق ابراهيم بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن
  عبد اهللا بن عباس سيزدهم است از عباس

__________________________________________________ 

  )] ف: در بغداد نگذاشته-1[

 )] ب: نشايد، م: چون شايد-2[

 )] ف، ندارد-3[

ان عيب ترسم خطا كنم و خطا از پيشواي گفت مى زد و مى فهميد ولى حرف نمى اى بود كه عربى مى )] وى مرد پخته-4[
كرد و دست بساختمان بيمارستانى زد كه با تمام آن توفيق نيافت تا اينكه عضد  است. وى با اهل علم اظهار محبت مى

 الدوله آن را تجديد بنا نمود. (البدايه)
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كنم. جهت آنكه قاهر خود را   -و بيست و يكم خليفه. بعد از برادرش خالفت بدومى دادند. گفت بخالف عم قبول نمى
 خلع نكرده بود. قاهر را اين سخن، از متقى موافق آمد.
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نيدم. بر او دعا كرد و گفت برادرش راضى بر من ظلم كرد، اما بسبب نيكى تو، او را نيز بحل كردم و خود را خلع گردا
 خالفت بر تو مبارك باد.

] او را بكشتند و ازو مال 1] [ بجكم ما كانى امير االمراء در عهد او، در واسط بشكار رفت. جمعى كردان [بناشناخت
فراوان باز ماند: از جمله دو بار هزار هزار دينار سرخ و شش بار هزار هزار درم سفيد بود. متقى آن را به بيت المال 

] 3] پيوستند و جمعى در موصل، پيش حسن حمدانى [2بجكم ما كانى، بعضى در واسط به اوالد بريدى [ فرستاد. لشكر
رفتند و اين حسن حمدانى امير االمرا شد. ميان او و اوالد بريدى محاربات رفت. تركان گاهى بمدد اين بودند و گاهى مدد 

ند و امير االمرائى به توزون رسيد. متقى از موصل ببغداد آن. عاقبت حسن بن حمدانى كشته شد و اوالد بريدى منهزم گشت
 آمد. مى

توزون او را استقبال كرد و شرايط خدمت بجاى آورد و بخيمه جدا فرود آورد. پس بگرفتش و ميل كشيد و اين حال در 
 عشرين صفر سنه ثالث و ثالثين و ثالثمائة بود. متقى درين معنى گفت:

 شعر

 سراج له            مونسه من وحشة الدنياالعين للمرء           

 فمن له عمر بال ناظر            فقد بلى اعظم الباليا            

  بعد از اين بيست و چهار سال ديگر بزيست و در شعبان سنه سبع و خمسين

__________________________________________________ 

  )] ف: بناشناس-1[

صحيح همان بريدى است. اين خانواده بمناسبت كفايت وزيركى در كار خلفا بسيار مؤثر و عهده  )] ف: يزيدى. و-2[
دينار رشوه جمع  20000با دادن  316دار جمع اموال بصره و اهواز بودند و ازيشان ابو عبد اهللا احمد بريدى در سال 

دوستى محكمى برقرار بود و بهمين جهت با دشمنان  خراج اهواز را براى خود گرفته بود. بين اين خانواده و ابن مقله وزير
 اند كه ذكرش در كليه تواريخ آمده است. آن وزير جنگهاى فراوان نموده

)] اين حسن بن عبد اهللا حمدانى همان است كه بعدها از خليفه لقب ناصر الدوله يافته و بتشكيل دولت آل حمدان -3[
 مبادرت ورزيده.
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] خالفت كرده بود. پنجاه و پنج سال عمر داشت. در غربى 1و ثالثمائة در گذشت. سه سال و يازده ماه و پانزده روز [
بودند و در عهد او بغداد مدفون است. از پادشاهان جهان نصر بن احمد سامانى و عماد الدوله ديلم با برادران، معاصر او 

رسيد. متقى راتب مطبخ كه از بيت المال بود، در  در بغداد قحطى و وبائى عظيم بود، چنانكه ميت بتكفين و تجهيز نمى
 كرد. ] مى2] [ وجه اكفان موتى نهاد و از محصول امالك خود [خرج

  المستكفى باهللا

بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد ابو القاسم عبد اهللا بن مكتفى بن معتضد بن مقتدر بن موفق 
بن على بن عبد اهللا بن عباس، سيزدهم است از عباس و بيست و دوم خليفه. بعد از عم زاده در مسند خالفت نشست و 

عد از دوانيق، ب -در چهل و يك سالگى او را امام الحق لقب نهادند. جهت آنكه در بنى عباس هيچ خليفه بعد ازو و ابو
 اربعين بخالفت ننشست. سخنان جزل دارد و من كالمه:

تقوى اهللا خير عتاد و العدل فى الرعية يعمر البالد. من اعتنى بترفيه جسمه فقد تعرض لخمول اسمه. من شغل نفسه بتثرية 
 المال فقد تعجل لنفسه الوبال قبل المال.

 و من اشعاره:

 شعر

  فكم عثرة لى باللسان عثرتها            تفرق من بعد اجتماع لها شملى          

  يصاب الفتى من عثرة بلسانها            و ليس يصاب المرء من عثرة الرجل            

ه در بغداد امير در عهد او توزون امير االمرا كور شد و بكورى بمرد. خداى تعالى داد متقى ازو بستد. بعد از توزون ديالم
االمرا شدند و خليفه معز الدوله احمد بن بويه را دعوت كرد و ميان او و ابن حمدان محاربات رفت. چهار ماه بدان حرب 
مشغول بودند. حوالى بغداد در آن جنگ خراب شد. عاقبت ابن حمدان منهزم شد. معز الدوله در عدل و داد كوشيد و 

شهرها و بقعها سعيهاء بليغ نمود، پس بتصور آنكه، خليفه روزبهان بن خورشيد ديلم را  خرابيها آبادان كرد و در عمارت
 امير االمرا خواهد كرد، خليفه را

__________________________________________________ 
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 )] ابن االثير: ثالث سنين و خمسة اشهر و ثمانية عشر يوما-1[

  )] ب: خرج خويشتن-2[
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] سنه اربع و ثالثين و ثالثمائة. مدت خالفت او يك سال 1] [ بگرفت و خلع كرد و ميل كشيد، در [اوايل جمادى االخره
 و چهار ماه بود. بعد از آن چهار سال ديگر بزيست.

 جهان، نوح سامانى و عماد الدوله ديلم و برادرش معاصر او بودند. مدت عمرش چهل و شش سال. از پادشاهان

  المطيع هللا

ابو القاسم فضل بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون ابن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن 
معز الدوله بخالفت رسيد. كار عبد اهللا بن عباس سيزدهم است از عباس و بيست و سيوم خليفه. بعد از عم زاده، بسعى 

معز الدوله در عهد او متمكن شد. در رواج كار ملك سعى بليغ نمود و رسوم زندانهاى متفرقه برداشت و همه بيك جاى 
آورد و تركان ساجى و سرائى را ماليده داشت و شر فتنه ايشان از خلفا دفع كرد و با سيف الدوله حسين بن ابى الهيجا 

 معين، صلح كردند كه ماه بماه، بمعز الدوله رساند و او بملك ابن حمدان تعلق نسازد.حمدانى، بخراجى 

موجبى صريح بياوردند  ] كه برده بودند، بى2در سنه تسع و ثالثين و ثالثمائة، قرمطيان حجر االسود را كه بيست سال بود [
و هم بر آن فرمان باز آورديم. از امير المؤمنين  ] و بر ستون هفتم، در مسجد كوفه، بستند و گفتند بفرمان برده بوديم3[

على كرم اهللا وجهه مرويست: كانى انظر الى الشارى و قد حمل الحجر االسود من مكة و علقه من هذه االسطوانة و اشار 
يوم تا الى االسطوانة السابعة ينصبه رجل اسمه رحمة. چون قرمطيان آن را بر ستون مسجد كوفه بستند، بر اول و دوم و س

  گرفت و سخن امير المؤمنين هفتم قرار نمى

__________________________________________________ 

ق: اواخر جمادى االخر و صحيح همانست كه از روى نسخه، ف در متن آمده است.  -)] م: اوائل جمادى االول-1[
 جمادى االخره ذكر نموده. 12شنبه  زيرا در ابن االثير روز بيعت مردم را با المطيع روز پنج

قرامطه در تحت سرپرستى ابو طاهر سليمان بن ابو سعيد  317)] صحيح بيست و دو سال است. زيرا در سال -2[
 جنابى، سنگ را برده بودند
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ى )] مقصود اينست كه در آن هنگام كه تازه قرمطيان سنگ را برده بودند، با همه اصرار بجكم امير االمراء و اينكه حت-3[
حاضر شد پنجاه هزار دينار بديشان بدهد، قرامطه حاضر به رد حجر االسود نشدند و گفتند ما بر حسب امر آن را برديم و 

 تا امر نشود باز نخواهيم گرداند. اما درين سال، بدون تقاضا و بدون علتى خاص آن را بر گرداندند.
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على رضى اهللا عنه درين معنى ظاهر شد پس مطيع خليفه بفرستاد و حجر االسود را به سى هزار دينار زر سرخ بخريد. بوقت 
كنم. گفتند   ] با اعيان كوفه گفت گواه باشيد كه حجر االسود تسليم مى1تسليم، ابو طاهر بن ابو سعيد بن جنابى قرمطى [

 گفت شما را بچه معلوم است كه اين سنگ حجر االسود است. ابن عليم محدث حاضر بود.گواهيم.  

گفت از رسول مرويست: ان حجر االسود يحشر يوم القيامة و له عينان ينظر بهما و لسان يتكلم به يشهد لكل من قبله و 
 انه حجر يطأ، على الماء و ال يسخن من النار اذا اوقد عليه.

 سخن افسوس كرد و در حال آب و آتش خواست و بيازمود.ابو طاهر بر اين 

] مسلمانان 2]. [ توان انداخت همچنان بود. گفت كار دين اسالم بنقل ناقالن معتمد درست است و در آن [فترتى نمى
تر بردند، چهل ش حجر االسود ازو بستدند و باز بمكه بردند و از عجايب حاالت، بوقت آنكه قرمطيان آن را از مكه مى

 آوردند، يك اشتر الغر آن را بمكه رسانيد و در زير بار آن فربه شد. فربه در زير آن سقط شدند و چون مسلمانان بمكه مى

مطيع خليفه مدت بيست و نه سال و نيم در خالفت بماند. پس مفلوج شد. خود را خلع كرد و بپسر داد، در اواخر ذى 
ثمائة. دو ماه ديگر بزيست و در گذشت. از پادشاهان نوح بن نصر و عبد ] سنه ثالث و ستين و ثال3القعدة الحرام [

 الملك بن نوح و منصور بن عبد الملك سامانى و عماد الدوله ديلم و برادرانش و عضد الدوله معاصر او بودند.

  الطائع هللا

  ] بن مطيع بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن4ابو بكر عبد الكريم [

__________________________________________________ 

بر اثر ابتالى به آبله مرد و پس ازو سه برادرش بنام ابو القاسم سعيد بن  332)] اشتباه است. ابو طاهر در سال -1[
كردند و هفت  الحسن (برادر بزرگتر) و ابو العباس فضل بن حسن و ابو يوسف يعقوب باتفاق رأى به قرامطه حكومت مى

 )332وزير هم داشتند كه با يك ديگر متفق الرأى بودند (البداية و الكامل وقايع سال 
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 )] ب: پى نميتوان برد.-2[

ابن الجوزى (بنقل از البدايه) يوم الثالثا و التاسع عشر. در اين صورت  -)] ابن االثير: الثالث عشر من ذى القعده-3[
 درست نيست....» خر محرم سنه اربع اوا«و نسخه ق: » آخر ذى القعده«متن نسخه ب: 

اش ابو  ايست كه اسمش عبد الكريم است و از ابو بكر بن ابى قحافه گذشته، تنها اوست كه كنيه )] تنها خليفه-4[
سال بخالفت رسيده.  47بكرست و تنها اوست كه در حيات پدر خليفه شده و باز تنها اوست كه در سن نسبة زياد يعنى 

 شده. خوانده مى» الشيخ الفاضل«تظم آورده كه المطيع يس از استعفاء از خالفت بنام ابن الجوزى در من
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چهارم  معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، چهاردهم است از عباس و بيست و
خليفه. بعد از پدر خالفت بدو تعلق گرفت و هفده سال و دو ماه در خالفت بماند. در زمان او، سنه خمس و سبعين و 
ثالثمائة، شام و حجاز از تصرف بنى عباس بيرون رفت و در حوزه اسماعيليان آمد و در سنه خمس و سبعين و ثالثمائة، 

قد «لى و بر پشته نشست و رخ بمشرق كرد و سه نوبت بزبان فصيح گفت: مرغى از درياى عمان بر آمد، بزرگتر از پي
 گفت و اين از عجايب حاالت است. آمد و مى و با دريا رفت و تا سه روز همچنين مى» قرب

از پادشاهان منصور بن عبد الملك و نوح بن منصور سامانى و عضد الدوله ديلم معاصر او بودند. طايع در آخر شعبان سنه 
و ثمانين و ثالثمائة، بالزام بهاء الدوله ديلم، خود را خلع كرد. و مدت دوازده سال ديگر بزيست و با قادر خليفه  احدى

 مجالست كردى و قادر او را اكرام نمودى. مدت عمرش شصت و نه سال.

  القادر باهللا

ون بن مهدى بن منصور بن محمد بن ابو العباس احمد بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هار 
على بن عبد اهللا بن عباس چهاردهم است از عباس و بيست و پنجم خليفه. بعد از عم زاده خالفت بنام او مقرر كردند و 

 او غايب بود.

ا چون مال بطلبش فرستادند. تا رسيدن او، در بغداد، تنازع ميان مردم افتاد و يك آدينه در بغداد نام خليفه صريحا نبردند ت
گناهى كه موجب  گفتند امام، بى البيعة بستدند، بخالفت قادر رضا دادند. اما در خراسان همچنان مدتى بنام طايع بود و مى

]. تا چون سلطان محمود سبكتكين بر آن ملك مستولى شد و او را با قادر خليفه 1خلع [باشد، چرا مخلوع شود] [
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قادر خليفه صائم الدهر و قائم الليل بود و در عدل و داد درجه عالى داشت. ال جرم مصادقت بود، خطبه با نام قادر كرد. 
 حق سبحانه و تعالى، ببركت آن، زمان او را امتدادى داد و چهل و يك سال و چهار ماه خالفت كرد. از اشعار اوست:

__________________________________________________ 

 م باشد چرا خلع كنند -شود )] ف: نباشد چرا مخلوع-1[
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 شعر

 عجبت هند من طوالع شيبى            قلت مهال قد انطأم سرور          

 بدلتنى يد الثالثين من مسك            عذارى طيبا من الكافور            

 كان بينى و بين عمرى كتاب            غالطتنى بذاك ايدى الدهور             

و در سنه تسع و تسعين و ثالثمائة، واليت شام از دست حاكم بن عزيز اسماعيلى بدر رفت و در تصرف بنى كالب آمد 
صاحب موصل و على ] از مصر پيش بهاء الدوله ديلم و ابن ابى الشوك و قرواش بن مقلد عقيلى 2]. حاكم فاطمى [1[

بن مؤيد و منصور بن حسين و حسن بن سماك الحفالى، كه از امراى بزرگ بودند، مكتوبات نوشت و دعوت بواطنه كرد و 
] و قاضى ابو جعفر سمنانى 3تحف و هدايا فرستاد. دعوتش پذيرفتند. قرواش بن مقلد در موصل خطبه با نام او كرد [

كنى. چرا  گويد، باضعاف آن تحفه با او اكرام مى گر شاعرى از بهر تو مدحى مى] آنجا بود. با صاحب موصل گفت ا 4[
بدين مختصر تحفه، نا انديشيده خطبه با نام اسماعيليان كردى و خود را بد نام دو جهان گردانيدى. قرواش مقلد ازين 

خطبه با نام خلفاى بنى العباس   نصيحت متنبه شد و آنچه حاكم اسماعيلى تحفه بدو فرستاده بود، تمامت بقاضى بخشيد و
كرد. قاضى ابو جعفر اين سخن با آن تحفه بخدمت قادر خليفه رسانيد. قادر آن تحفه بر در دار الخالفه بسوخت و 

  باضعاف آن

__________________________________________________ 

ز بقاياى بنى اميه است كه مدتها در مصر و مكه و )] كسى كه بر حاكم اسماعيلى خروج كرد بنام ابى ركوة معروف و ا-1[
اى را  داد تا عده گذراند و از مغيبات خبر مى گشت و گاهى بتعليم كودكان و زمانى باظهار زهد و تقوى مى يمن و شام مى
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ت. اما حاكم، بخود گرف» الثائر بامر اهللا المنتصر من اعداء اهللا«دور خود جمع كرد و خود را امير المؤمنين خواند و لقب 
 خليفه فاطمى پسر نزار بن المعز معد ابن تميم است.

) كه يكى از عجيبترين افراد تاريخ اسالم 411 -387مرد و پسرش حاكم ( 386ابو منصور نزار ملقب بعزيز در سال 
 است بجاى او نشست.

  )] م: باطنى-2[

ب بالموصل للحاكم العبيدى عن امر صاحبها قرواش ) خط401)] فى يوم الجمعة الرابع من المحرم منها (اى من سنة -3[
بن مقلد ابى منيع ... و فى آخر الخطبه صلوا على آبائه المهدى ثم ابنه القائم ثم المنصور، ثم ابنه المعز ثم ابنه الحاكم 

 (البداية و النهاية)» صاحب الوقت و بالغوا فى الدعاء لهم و ال سيما للحاكم

 ه. 412بن محمد السمنانى متوفى در سال  )] يعنى ابو جعفر احمد-4[
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در حق قاضى اكرام كرد و چون ديگران ديدند كه قرواش مقلد چه كرد، از آن انديشه رجوع كردند و كار خالفت قادر از 
را در سنه ثالث و ثمانين پسرى آمد. او را ابو الفضل محمد نام كرد و چون بحد بلوغ ] قادر خليفه 1سر طراوت گرفت. [

رسيد، ولى عهد گردانيد. اما او پيش از قادر در گذشت. و هم در سنه ثالث و ثمانين قادر خليفه با دختر بهاء الدوله 
و سلطان محمود سبكتكين، جهت فردوسى ديلم،. سكينه نام، وصلت كرد، بصد هزار دينار مهر كردند. ميان قادر خليفه 

 شاعر بمكتوبات منافسات برفت.

خليفه حمايت فردوسى كرد. در مكتوبى كه سلطان بخليفه نوشته بود، ياد كرده بود كه اگر فردوسى را بمن نفرستى، بغداد به 
تـََر َكْيَف فَـَعَل رَبَُّك بَِأْصحاِب اْلِفيِل  پى فيل بسپرم. خليفه بر پشت مكتوب او نوشت: بسم اهللا الرحمن الرحيم الم يعنى. َأ َلمْ 

105 :1 ]2.[ 

 قادر خليفه در پانزدهم ذى الحجه سنه اثنى و عشرين و اربعمائه در گذشت.

] عمر داشت. بدار الخالفه مدفون است. از پادشاهان جهان: نوح بن منصور و منصور و عبد 3هشتاد و شش سال [
محمود سبكتكين و پسرش مسعود و بهاء الدولة بن عضد الدوله و پسرش سلطان الدوله  الملك ابناء نوح سامانى و سلطان

 معاصر او بودند. در عهد او دولت سامانيان سپرى شد و ملكشان با غزنويان افتاد.
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  القائم بامر اهللا

مهدى بن منصور بن ابو جعفر عبد اهللا قادر بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن 
محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس پانزدهم است از عباس و بيست و ششم خليفه. بعد از پدر، خالفت بدو تعلق گرفت، 

 عالم و فاضل و لطيف طبع بود. از اشعار اوست:

 شعر

  سقى ليلنا باالعالى الحمى            من الغيث قد راقه ينسجم          

__________________________________________________ 

 علماى بغداد، بر بطالن نسب فاطميون مصر محضر نوشتند. 402)] در سال -1[

 1)] قرآن سورة الفيل -2[

هشتاد و هشت البداية: ست و ثمانين سنة و عشرة اشهر و  -ر، ب، ف: هفتاد و هشت. ق -)] م: هفتاد و هفت-3[
 الخلفاء قبله هذا العمر و ال بعده.احدى عشر يوما و لم يعمر احد من 
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  سهرنا على سنة العاشقين            و قلنا لما كره اهللا نم         

كردند و پادشاهى از دست ديلميان و غزنويان بيرون بردند و تا   در اول دولت او كار ديالمه سست شد و سلجوقيان خروج
رسيدن ايشان ببغداد، در بغداد فتنها پيدا شد. غالمان بر ديلميان مستولى شدند و بر ايشان مصادرات و غارت كردند تا 

ان دستار و جامه بحدى كه جامع فخر الدوله ديلم را كه بر طرف غربيست فصيلى و خندقى كردند تا در روز جمعه غالم
 ديالمه نماز كننده نبرند و بدين سبب خليفه بحضور طغرلبك استعجال نمود و قاضى هبة اهللا هاشمى را بطلب او فرستاد.

سلطان طغرلبك در ثانى عشرين رمضان سنه سبع و اربعين و اربعمائه، ببغداد رفت. ملك الرحيم ديلم او را استقبال كرد. 
كرد و بقلعه رى فرستاد. لشكر سلطان شرقى بغداد را غارت كردند. مردم در حرم باب الخليفه    سلطان او را بگرفت و بند

 گريختند.
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] 1سلطان لشكريان را از غارت منع كرد. تركان بغداد بعضى با پيش بساسيرى رفتند كه سرهنگى بود از سرهنگان ديلمان [
 و او در رحبه شام بود و دعوت اسماعيليان پذيرفته.

 او را امير خليل سيد معتمد نوشتندى. از مصر

بساسيرى بمصر پيش المنتصر بالّله فرستاد و ازو مدد خواست و او را بقائم خليفه و سلطان طغرلبك تخويف داد. سلطان 
طغرلبك در كار بساسيرى تهاون نمود تا از مصر او را مدد رسيد و اموال و اسلحه و اسباب فراوان آوردند و دبيس بن 

گروه بنى اسد بدو پيوستند و او قوى حال شد. از كرد و ترك و اعراب بنى كالب، لشكر فراوان برو جمع شد. صدقه و  
اش بود، با قريش بن بدران عقيلى بجنگ او  زاده آهنگ جنگ سلطان كرد. سلطان طغرلبك، قتلمش بن اسرائيل را كه عم

ساسيرى رفتند. بدين سبب شكست بر لشكر سلطان افتاد. فرستاد. بنى عقيل با قريش ابن بدران غدر كردند و با طرف ب
  قتلمش منهزم پيش سلطان آمد. سلطان بنفس خود بدان جنگ رفت. بساسيرى

__________________________________________________ 

به بساسيرى )] وى اصال ترك و موسوم به ارسالن در ابتدا مملوك مردى از اهالى فساى فارس بود و بهمين جهت -1[
شهرت يافت. بعد بحلقه غالمان بهاء الدوله پيوست و ملك المظفر لقب گرفت و در نزد قائم خليفه تا آنجا عزيز شد كه 

 آوردند. در منابر عراق نام او را در خطبه مى
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 لشكر سلطان در عقبش برفتند. خلقى عظيم از لشكر بساسيرى كشته شد.برحبه گريخت. 

سلطان مراجعت كرد و بكنار آب مجنون نزول فرمود. بساسيرى بازگشت و بسنجار رفت از سلطانيان خلقى بى شمار 
قريش بدران كردند. بساسيرى با امراى شام و  افكندند و خاك بر سر مى بكشت چنانكه از دفن عاجز شدند. در چاهها مى

و بنى نمير و بنى كالب، بجنگ سلطان آمد. در منزلگاه سلطان قحطى عظيم شايع شد چنانكه رطلى گوشت بيك دينار 
 رسيد. سلطان بفرمود تا كمين كردند و در روز حرب ازيشان منهزم شد.

گرفت. از اسيران هر چه   چون از كمينگاه درگذشت، معاودت كرد و خلقى بسيار از قوم بساسيرى بكشت و اسير بى شمار
از بنى عقيل بودند، دست باز داشت و گفت ايشان درين مخالفت معذورند كه جهت خانه و زن و بچه كردند. اما آنچه از 

بنى نمير و بنى كالب و شاميان بودند، تمامت را سياست كرد. شاميان در خفيه ابراهيم ينال را كه برادر مادرى سلطان 
و پنجاه هزار دينار طال فرستادند و بامارت شام نويد دادند. ابراهيم بن ينال بر سلطان غدر كرد و  طغرلبك بود بفريفتند
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كرا خواسته   -بگريخت و عزم همدان كرد. گذر بر نصيبين داشت. متموالن نصيبين ترسيدند كه آن شهر غارت كنند. هر
ا او بر ايشان افتاد و آن مالها ببرد و اهل نصيبين ايمن ] كردند. اتفاق1قيمتى بود برداشتند و براه كوه عزم [بيغولها] [

]. ابراهيم ينال چون بهمدان رسيد، ملك بر سلطان بشورانيد و اركان دولت را بخود دعوت كرد. سلطان را 2[بماندند] [
انيد و بگرفت و دفع شر او از لوازم بود. آن جنگ بگذاشت و با همدان آمد. با ابراهيم ينال جنگ كرد و او را منهزم گرد

 بزه كمان بكشت.

ابو نصر كندرى بحكم سلطان طغرلبك، از رزمگاه با خاتون سلطان، ببغداد رفت و آنجا نيز بودن مصلحت نديد. عزيمت 
خوزستان كرد، پيش امير هزاراسف و قايم خليفه را نيز مبالغت نمود تا با هم بخوزستان روند. قايم نپذيرفت. چون سلطان 

  گ بساسيرى مراجعت نمود، بساسيرى قوت گرفت. در ذى القعدة سنهطغرلبك از جن

__________________________________________________ 

 )] ق: سختيها-1[

 )] ق: نماندند-2[

 354:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

و جانب غربى بگرفت و جسر بست، بطرف شرقى آمد. عميد العراق احمد المعمولى  ]1خمسين و اربعمائه ببغداد رفت [
با پنج هزار مرد بر در حرم با بساسيرى جنگ كرد و مقهور شد. لشكر بساسيرى در حرم خليفه رفتند و قايم خليفه را با 

نقباء هاشميان را بگرفتند و بر شتران ] و قاضى القضاة على دامغانى و رئيس الرؤسا ابن مروان و نقيب ال2وزير ابن مسلم [
] 4] عجلى سپردند و در عانه [3نشانده گرد بغداد برسوائى گردانيدند. پس ايشان را بكشتند و قايم خليفه را به مهارش [

 محبوس كردند. قايم خليفه در آن حبس گفت:

 مالى من االيام إال موعد            فمتى ارى ظفرا بذاك الموعد         

 يومى يمر بكل ما قضيت            عللت نفسى بالحديث الى غد            

  احيى بنفس تستريح الى المنى            و على مطامعها تروح و تغتدي            

فتنه بساسيرى يك سال و چهار ماه در بغداد قائم بود و خطبه و سكه بنام اسماعيليان و اين همه فتنه بواسطه مخالفت 
اهيم ينال بود. قائم خليفه از عانه رقعه بسلطان نوشت و گفت مسلمانى را درياب كه شعار قرامطه آشكارا شد و كار ابر 
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] ابو العالء منشى بر پشت رقعه 5] [ اسالم سست گشت. سلطان وزير را فرمود كه جواب مناسب بنويس صفى [الدين
] سلطان را خوش آمد و  6ها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون [خليفه نوشت: ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم ب

 گفت اميدوارم كه چنين باشد.

گردانيد، عزيمت بغداد متعذر بود. بدان سبب فتنه بساسيرى امتداد يافت. چون  سلطان، تا آتش فتنه ابراهيم منطفى نمى
 سلطان طغرلبك كار دار الملك با نسق آورد،

__________________________________________________ 

ه. بساسيرى با رايات سفيد مصرى كه نام المستنصر بالّله ابو تميم معد امير  450)] روز يك شنبه هشتم ذى القعده -1[
ها منجمله خانه قاضى القضاة، را غارت كردند و اسناد و  المؤمنين بر آن نوشته بود وارد بغداد گرديد و امر داد تا كليه خانه

 الت و دفترش را بعطاران فروختند و در سر منابر باسم المستنصر خطبه خواندند و در شهرها بنام او سكه زدندسج

)] يعنى ابو القاسم على بن حسين بن محمد بن عمر المعروف بابن مسلمه وزير ملقب برئيس الرؤسا و او اول وزير -2[
 قائم بود.

آمده » مجلى«عكيث صاحب الحديثة و عانه. در البدايه و الكامل هم  )] ابن خلكان: مهارش بن مجلى العقيلى بن-3[
  ذكر شده» عجلى«ولى در نسخ گزيده مطردا 

  )] ب: خانه-4[

  )] فقط در، م-5[

 .37)] قران سورة النمل -6[

 355:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

. چون بپول عليين رسيد، مهارش عجلى قائم خليفه را بخدمت سلطان آورد. سلطان شرايط احترام بتقديم عزيمت بغداد كرد
رسانيد و زمين بوس كرد و پياده در ركاب خليفه روان شد. خليفه گفت اركب يا ركن الدين. خطاب سلطانى از دولت بدين 

 آورد.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



سرباز رونق يافت. غالمان سلطان، اردم و خمارتكين و طغراك بحكم سلطان خليفه را بدار الخالفه رسانيد و كار خالفت از 
سلطان بجنگ بساسيرى باعمال فراتى رفتند. بساسيرى بگريخت و در بطايح رفت. ايشان بسبيل شكار ببطائح رفتند. ناگاه 

و را زنده در خواستم كه ا بر او افتادند. جنگ كردند. بساسيرى كشته شد و سرش بسلطان فرستادند. سلطان گفت مى
] 1] [ دست آورم تا با او اكرام كنم. بمكافات بد كردارى او تا جهانيان را تنبيهى باشد. بساسيرى را نام ارسالن [بن اشكين

 بود. اما جهت آنكه در اول حاكم بساسير فارس بود، بدين نام مشهور شد.

ر نكاح آورد و دختر خود سيده خاتون را بسلطان خليفه با سلطان طغرلبك پيوند كرد و ارسالن خاتون بنت چغربيك را د
 طغرلبك داد و روزگار خود بطاعت و عبادت خداى تعالى موزع گردانيد و از تنعم و تكلف احتراز نمود.

وزير ابو نصر كندرى قاضى محمد بن على دامغانى را تربيت كرد تا خليفه و سلطان، قضاى بغداد بدو دادند و او را در 
بدستى ملك نبود و نه ملبوسى سزاوار و نه مركوبى. از كار قضا چندان نعمت حاصل كرد كه هر سال همه روى زمين 

 شد از زراعت او و سالها قضاء بغداد در نسل او بماند. ] غله حاصل مى2دويست هزار گرى [

چهل و چهار سال و  قايم خليفه در اواسط شعبان سنه سبع و ستين و اربعمائه در گذشت. هفتاد و پنج سال عمر داشت.
هشت ماه خالفت كرده بود. مدت خالفت او و پدرش نزديك است بمدت دولت تمام بنى اميه بايران. و درين سال، در 

 ].4] چنانكه بغداديان تاريخ ساختند [3] [ بغداد از سيل خرابى [عظيم برفت

  از پادشاهان جهان مسعود و محمد و عبد الرشيد ابناى محمود بن سبكتكين

__________________________________________________ 

  در ابن خلكان نام او ارسالن بن عبد اهللا آمده -)] فقط در، م-1[

  ر: جريب -)] ف: گرى نعمت-2[

 ب عظيم شد -)] م: بسيار واقع شد-3[

 )] م: كردند.-4[

 356:، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده                         

 و مودود و على و ابراهيم ابناى مسعود بن محمود و مسعود بن مودود بن مسعود بن محمود.
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] اهللا و الملك الرحيم ديلم در عراقين و فارس و طغرلبك و الب 1اين هفت كس در غزنه و جالل الدوله و عماد لدين [
 ست:ارسالن و ملكشاه در ايران معاصر او بودند. از سخنان او 

 بتحمل االخطار تعظم االنصار و بالصبر على المضض يكون علو المقدار.

  المقتدى باهللا

ابو القاسم عبد اهللا بن االمير ذخيرة بن قائم بن قادر بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون 
است از عباس و بيست و هفتم خليفه. بعد از جد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس هفدهم 

بخالفت نشست و مه ملك خواهر سلطان ملكشاه سلجوقى را در عقد نكاح آورد و ازو پسرى زاد و بعد ازو [دخترى از 
 ] سلطان ملكشاه را در نكاح آورد. مدت نوزده سال و پنج ماه خالفت كرد.2] [ آن

دود قزوين، بدعوت اسماعيليان مشغول شد. مقتدى قضاء بغداد بقاضى ابو در زمان او حسن صباح در قلعه الموت، بح
بكر حموى شامى داد. زاهد و متقى و شافعى مذهب بود. از هيچ كس هيچ نستد و قضا بر نهج شريعت راند. بوقت 

له برم و تفويض قضا گفت بدان شرط قبول كنم كه صائم الدهر باشم و افطار بنان و تره كنم و بدست خود بكنار دج
گفت، قبول كرد. در آخر خواست كه وزارت بدو دهد. امتناع كرد و   شد. اما چون او بصدق مى بشويم. خليفه راضى نمى

 گفت: اهللا كيف اوقع فى ديوان المخلوق بعد ما اوقع فى ديوان الخالق.

معاصر مقتدى بودند و او در  از پادشاهان جهان سلطان ملكشاه بن الب ارسالن سلجوقى و ابراهيم بن مسعود بن غزنوى
 اواسط محرم سنه سبع و ثمانين و

__________________________________________________ 

ف: عماد الدوله. اما اين اسامى ظاهرا دقيق نيست و يكى از ملوك ديالمه فارس   -)] چنين است در نسخ ق، ر، ب-1[
مرده) ابو كاليجار مرزبان پسر سلطان  435شرف الدوله كه در شعبان كه با قائم معاصر بود (غير از جالل الدوله پسر 

بيك سلجوقى صلح كرد و دختر خود را بدو داد و دختر  با طغرل 430حكومت داشته و در  440الدوله است كه تا سال 
 چغرى برادر طغرل را براى پسر خود گرفت.

  م: دخترى از دختران -)] ب: دختر-2[
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 ] سال و هشت ماه و هشت روز بود. از سخنان اوست:2] [ ] در گذشت. عمرش سى و [هشت1اربعمائه [

. االقدام افضل من االحجام اال فى وعد الكرماء الزم من ديون العزماء [األلسن الفصيحة انفع فى االمور من الوجوه الصبيحه
استيصال النعم و ابتذال الحرم. تقوى اهللا خير ما ادخر للمعاد و الحياء افضل ما حلى به العباد. حق الرعية الزم للرعاة و 

 قبيح الموالة.

العساكر و يمنع  االقبال على العبادة من عالمات السعادة. من اثرت حاله اتسع مجاله و زاح محاله. العدل يغنى عن جميع
 ].3] [ ما ال تمنع الحصون

  المستظهر باهللا

] بن قادر بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن  ابو العباس احمد بن مقتدى بن ذخيرة [الدين
شتم خليفه. هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس هجدهم است از عباس و بيست و ه

بوصيت پدر بخالفت نشست. عالم و فصيح بود. از سخنان اوست: ذخاير المرء لدنياه ذكر جميل و آلخرته ثواب جزيل. 
شح المرء بفلسه من دناءة نفسه. البذل من شيم الكرام و العسف من صفات اللئام. الصبر على الشدائد ينتج الفوائد. ادب 

 عاقل ال تخسر و ربحها ال بد ان يظهر فى المحشر و از اشعار اوست:السائل من انفع الوسائل. بضاعة ال

 شعر

 اذاب حر الهوى فى القلب ما جمدا            يوما مددت على رسم الوداع يدا          

 ]4فكيف اسلك نهج االصطبار و قد            ارى طرائق من يهوى الهوى قددا [            

 هد الحب فى خلدى            من بعد هذا فال عاينته احداان كنت انقض ع            

باروى بغداد بجانب شرقى و خندق و دروازها مستظهر ساخت. خالفتى بسزا كرد. در عهد او هيچ خارجى خروج نكرد و 
  او را در خالفت تشويش نداد و بيست و پنج

__________________________________________________ 
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جمعه چهاردهم محرم. مادر وى زنى ارمنيه بود بنام ارغوان كه خالفت پسر خود (مقتدى) و نوه خود  )] روز-1[
  (مستظهر) و نبيره خود (مسترشد) را دريافت

  )] ب: هفت-2[

 )] در نسخه ب نيست.-3[

 )] پس ازين بيت در البداية بيتى بدين صورت اضافه دارد.-4[

 قد اخلف الوعد بدر قد شغفت به            من بعد ما قد و فى دهرا بما وعدا         

 358:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

و يك سال و ] عمرش چهل 1سال و سه ماه يازده روز خليفه بود. در ربيع االخر سنه اثنى عشر و خمسمائه در گذشت. [
 نيم بود.

از پادشاهان جهان بركيارق و محمد ابناء سلطان ملكشاه سلجوقى و قطب الدين محمد خوارزمشاه و ابراهيم بن مسعود و 
اش ارسالن شاه غزنوى معاصر او بودند و در عهد او دولت آل بويه سپرى شد و حسن صباح  پسرش مسعود و نبيره

 كرد. همچنان دعوت اسماعيليان مى

  المسترشد باهللا

] بن قائم بن قادر بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن  ابو منصور فضل بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين
متوكل بن معتصم بن هارون الرشيد بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس نوزدهم است از عباس و 

فت نشست. هيبتى و شكوهى تمام داشت. سالطين سلجوقى را محلى ننهاد. در علم بيست و نهم خليفه. بعد از پدر بخال
 حديث مهارتى عظيم داشت. علماء جهان حديث برو خواندندى.

 سخنان و اشعار غرا دارد و هذا من اشعاره:

 شعر

 اقول لشرخ الشباب اصطبر            و قولى ورد قضاء الوطر          

 بهذا المشيب            و ان زال عنهم لهذا مطرثالث فعلت             
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 فقال المشيب اسعى الغبار            على حمرة ذات فيها السور            

 ].2[و از كالم اوست: حماية الملك متعينة علينا و اعين االمة طامحة الينا] [ 

مقهور گرداند گفت: اشم روايح النصر من  بوقتى كه دبيس مخالفت او كرد، خليفه لشكر بجنگ او كشيد. پيش از آنكه
 خفقان البنود و ابلج شخص الظفر من خالل السعود و اين نوعيست از كرامات و مغيبات.

__________________________________________________ 

ر بود. مدت )] ق، ربيع االول. صحيح همان است كه در متن آمده زيرا وفات المستظهر در شانزدهم ربيع االخ-1[
عمرش چهل و يك سال و سه ماه و يازده روز از عجايب اينكه پس از مرگ الب ارسالن قائم خليفه مرد و پس از مرگ 

 ملكشاه، مقتدى خليفه و پس از مرگ سلطان محمد سلجوقى، مستظهر.

 )] در نسخه ب نيست.-2[

 359:ده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزي                        

سلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه سلجوقى خواست كه بر شيوه سالطين پيشين در بغداد خطبه و سكه بنام او باشد. 
داشت و هوس كرد كه از بالد عجم چند شهر در ضبط آورد. هر دو لشكر كشيدند. بحدود دينور  خليفه مسموع نمى

 جنگ كردند.

با پيش سلطان مسعود رفتند. بدين سبب شكست بر لشكر خليفه افتاد. خليفه هر چند بر  جمعى تركان از حواشى خليفه 
كرد تا مراجعت نمايند. كار  اى بايستاد و لشكر را ندا مى گريختن قادر بود، اما شجاعت و شوكت نفس مانع آمد. بر پشته

سلطان زمين بوس رسانيد و بخيل سلطان بيك برسيد و خليفه را از  از دست رفته بود. درين حال حاجب سلطان با جوقى
برد. سلطان مسعود حرمت او نگاه داشت و او را بسراپرده جدا فرود آورد. اما خواص دولت و اتباع او را بقالع حصين 

داشت. سلطان سنجر بن ملكشاه از برادرزاده، سلطان مسعود، بدين حركت بازخواست   محبوس كرد و او را شهر بند مى
  عجايب حاالت، در آن چند روز گرد و بادى عظيم بود. چون سلطان بمراغه ]. و از1كرد [

__________________________________________________ 

)] چون خبر اسارت خليفه بدست سلطان مسعود موجب عكس العمل شديد و نفرت مردم بغداد شد، سنجر بتأكيد -1[
 دت دهد.تمام از مسعود خواست كه خليفه را ببغداد عو 
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مسعود هم اطاعت كرد و براى خليفه سراپرده عظيمى زد و تختى نهاد و لباسهاى سياه كه خاص خلفا بود، براى او تهيه 
نمود و همراهان او را سواره حركت داد و خود پياده لگام اسب خليفه را گرفت و براه افتاد و كليه سپاهيان بدنبال او روان 

شست. بار ديگر سنجر در مورد خليفه تأكيد كرد و همراه فرستادگان خويش قشونى هم بودند تا خليفه بر تخت خويش ن
فرستاد كه خليفه را ببغداد ببرند. ده نفر از باطنيان همراه اين لشكر بودند كه خليفه را در خيمه خود پاره پاره كردند. گويند  

سلطان خود درين كار دست داشته. زيرا بعد ديده  كه اين جمع را براى كشتن خليفه مجهز كرده بودند (البدايه). ظاهرا
كند. صاحب تجارب السلف قولى ذكر كرده كه مبين اين مطلب  شود كه راشد هميشه صحبت از خونخواهى پدر مى مى

است: در غره ذى القعده اين سال كه هنوز خليفه و سلطان در مراغه بودند، از خراسان قاصدى رسيد. هفده كس از 
و در خيمه جداگانه فرود آمدند و باتفاق سلطان مسعود، امير المؤمنين مسترشد را با بسيار كس از اتباع و خدم باطنيان با ا
گويد: گويند آن جماعت كه سلطان مسعود بكشت، كشندگان خليفه نبودند بلكه مجرمان بودند  و باز مى» شهيد كردند

اند، طبق شهادت عينى صاحب تجارب السلف، جسد  همستحق قتل. ايشان را بكشت و چنان نمود كه كشندگان خليف
 )296اى بنام مدرسه اتابك مراغه دفن كردند. (تجارب السلف. چاپ طهران ص  مسترشد را در مراغه، در مدرسه
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الحده خليفه را با جمعى خواص بدرجه شهادت رسانيدند. مراغيان را بدين سبب رسيد، بر كنار آب صافى نزول كرد. م
 خليفه كش [خواندند]. آن ملحدان را بگرفتند و پس از قتل بسوختند.

] وفات يافت بعد از آن بهشت 1عزلت مسترشد خليفه بسعى سلطان مسعود، در رجب سنه تسع و عشرين و خمسمائه. [
 و دو ماه.ماه. مدت خالفتش هفده سال 

از پادشاهان جهان، سنجر بن ملكشاه و محمود و طغرل و مسعود ابناى محمد بن ملكشاه سلجوقى و ارسالن شاه 
بهرامشاه ابناى مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود غزنوى و قطب الدين محمد خوارزمشاه و پسرش اتسز معاصر او 

 قامش گشت.بودند. حسن در زمان او بمرد. بزرگ اوميد قايم م
 

  الراشد باهللا

] بن قائم بن قادر بن اسحق بن مقتدر بن معتضد بن  ابو منصور جعفر بن مسترشد بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين
متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، بيستم است از عباس و سيم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



سلطان مسعود شهيد شد، در بغداد خالفت بدو دادند. او نام سلجوقيان از خطبه و سكه خليفه. چون پدرش در جنگ 
بيفكند. اتباع سلجوقيان از بغداد بعراق عجم گريختند. راشد بانتقام كار پدر، آهنگ جنگ سلطان مسعود كرد. مسعود نيز 

 ]2رفت [ ى سلطان مسعود در بغداد مىا آهنگ جنگ او كرد. راشد در خود توانائى جنگ سلطان مسعود نديد. از دروازه

__________________________________________________ 

 17)] بقول صاحب البدايه برخورد فريقين و اسارت خليفه روز دهم رمضان و قتلش در دروازه مراغه روز پنجشنبه -1[
 ذى القعده بود و در هنگام مرگ چهل و پنج سال داشت.

غداد روز چهارشنبه آخر شعبان و ورود مسعود ببغداد روز دوشنبه چهارم شوال بوده است. پس از )] خروج وى از ب-2[
ورود ببغداد، مسعود خطى از الراشد بالّله نشان داد مشعر بر اينكه هنگام عزيمت بجنگ با مسعود، خود را از خالفت 

 خلع كرده. جمعى از فقها نيز بر اين مطلب گواهى دادند.

ذى القعده صورت گرفت. قبر او بشهرستان اصفهان و مدت خالفتش يازده ماه و يازده روز بود  16دوشنبه خلع او روز 
ايست منفرد كه عوام آن را از اولياء اهللا  (البداية و النهايه). هم اكنون در مجاور پل شهرستان در جنوب اصفهان مقبره

تلوا فى سبيل اهللا است كه ميرساند صاحب اين قبر مقتول شده و ميدانند و تنها كتيبه آن آيه معروف و ال تحسبن الذين ق
 بعيد نيست كه همان قبر راشد باشد.
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] و از آنجا باصفاهان 1رفت. بموصل رفت و از موصل بمراغه شد و [زيارت گور پدر كرد] [ و از ديگرى راشد بيرون مى
 رفت و شهر محصور كرد. اما بر آن دست نيافت.

مالحده او را نيز بدرجه شهادت رسانيدند، در سابع عشرين رمضان سنه اثنى و ثالثين و خمسمائه. [خلفا بعد ازين مختفى 
 ] [از اشعار اوست:2] [ شدند و ديگر تردد نكردند. مدت خالفت [او يك سال و چهار ماه

 شعر

  ساقتضى من ذمتى ديونى            ان اخرتنى ريب المنون          

  و لست بالراشد ان لم انحى            لهاشم عن حسبى و دينى            
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  الستثيرن المسترشد            من عصبة قد مرقوا عن دينى            

  ى منهم يقينىقد كفروا من بعد اسالمهم            حين يقين            

] از پادشاهان جهان، سنجر بن ملكشاه و مسعود بن محمد بن 3و اين قصيده مطول است، اين قدر ياد كرده شد.] [
 كرد. ملكشاه سلجوقى و اتسز خوارزمشاه معاصرش بودند و از اسماعيليان بزرگ اوميد دعوت بواطنه مى

  المقتفى باهللا

] بن قائم بن قادر بن اسحاق بن مقتدر بن معتضد بن موفق 3] [ بن ذخيرة [الدين ابو عبد اهللا محمد بن مستظهر بن مقتدى
بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس نوزدهم است از عباس و سى و 

 يكم خليفه.

جل قضات بغداد خلع كرد، او را بخالفت اش را بحكم فتواى ائمه و س بعد از آنكه سلطان مسعود سلجوقى برادرزاده
]. مردى حليم و نكو خلق بود. تا سلطان مسعود در حيات بود، خالفت او رواجى نداشت و او را بر امالك 4[بنشاند] [

 موروث بيش دست تصرف نبود.

ندى و چون سلطان اى بايستى واال در راه بغما كرد و از آن نيز چون ارتفاعى بخانه او بردندى، غالمى سلطانى، شحنه
 ببغداد رسيدى، هر روز از مطبخ خليفه، سى گوسفند با

__________________________________________________ 

 )] ق: زيارت پدر دريافت كرد-1[

 ]. )] م: [او در عراق عرب هشت ماه و بديگر واليات يك سال و چهار ماه-2[

 )] ب، ف، ندارد-3[

 م: نامزد كرد -)] ب: نامزد گردانيد-4[
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] سلطان بردندى. چون سلطان مسعود در گذشت، آبى با روى كار خالفت او آمد و ديگر 1] [ ما يحتاج [بحوائج خانه
د. سلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقى خواست كه رسم سالطين سالطين سلجوقى را در بغداد راه ندا

 تازه كند و در بغداد راه يابد. لشكر كشيد و با على كوچك صاحب موصل بدر بغداد رفت و بغداد را حصار داد.

حاصره دراز شد. خواست كه بخوشى ميسر گردد. جهانگيرى و آزرم با هم مناسبتى نداشت. كار م كرد و مى اما جنگ نمى
بسلطان نوشت: ايها الصبى ما رأيت جدارا اقصر من جدارنا و ال دارا ازين من دارنا. فان استعنت بعلى الصغير استعنا بعلى 

َقِلُبوَن «الكبير  َقَلٍب يـَنـْ ] در اثناى اين حال از عراق خبر تشويش رسيد. 2». [227: 26َو َسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ
لطان محمد دست از حصار باز داشت و روان شد. در سنه ثالث و اربعين، سنقر بن مودود، در پارس، خروج كرد و بر س

 آن ملك مستولى شد و در سنه تسع و اربعين و خمسمائه چنگز خان متولد شد.

محمود بن محمد بن  اش مسعود بن محمد و نبيره برادرش ملكشاه بن از پادشاهان جهان، سنجر بن ملكشاه و برادرزاده
 كردند. ملكشاه سلجوقى و اتسز خوارزمشاه معاصر او بودند و بزرگ اوميد و پسرش محمد دعوت بواطنه مى

االول سنه خمس و خمسين و خمسمائه در   -مقتفى خليفه بيست و چهار سال و يازده ماه خالفت كرد و در اوايل ربيع
 فون است.] مد3گذشت. شصت و شش سال عمر داشت. بر صافه [

  المستنجد باهللا

] بن قائم بن قادر بن اسحاق بن مقتفر بن معتضد بن  ابو المظفر يوسف بن مقتفى بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين
موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، بيستم است از عباس 

 سى و دوم خليفه.

__________________________________________________ 

  )] م، ب. حوائج بخانه-1[

 227)] قرآن كريم: سورة الشعراء -2[

)] و دفن بدار الخالفة ثم نقل الى الترب. كانت خالفته اربعا و عشرين سنة و ثالثة اشهر و ستة عشرين يوما ... هو -3[
 من اول ايام الديلم الى ايامه (البداية).اول من استبد بالعراق منفردا عن السلطان 
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] هيبت و وقار و كياستى تمام داشت و عاقل و فرزانه و لطيف طبع بود و اشعار خوب 1بعد از پدر خالفت بدو دادند. [
 ] گفت.2بن هبيره [متين دارد. در وصف وزير خود ا

 شعر

 صفت نعمتان خصتاك و عمتا            فذكرهما حتى القيامة يؤثر          

 وجودك و الدنيا اليك فقيرة            وجودك و المعروف فى الناس منكر            

 و لم ار من ينوى لك السوء يا ابا            المظفر اال كنت انت المظفر            

 فلو رام يا يحيى مكانك جعفر            و يحيى لكنا عنه يحيى و جعفر            

 شعر

  اذا مرضنا نوينا كل صالحة            و ان شفينا فمنا الزيغ و الزلل          

  نرضى اإلله اذا جعنا و نسخطه            اذا امنا فال يزك لنا عمل            

آيد و در چنين  شبى با يكى از خواص كه پيش او خفته بود گفت آواز كدينه زرگرى از زير سقفى مىاز كياست او مرويست: 
موسم در زير سقف اين عمل نتوان كرد. همانا قالبست. پس تأمل كرد و گفت برو بفالن محلت و كوچه منتظر باش آن  

كند،  شايند، در رو و آن كس را كه اين كار مىكس كه در چنين هنگام چنين كار كند، او را تردد ضرورى باشد. چون در بگ
بياور. همچنين كرد و آن شخص را با دراهم مسكوك و غير مسكوك پيش خليفه برد. خليفه احتياط كرد. عيار تمام بود. 

 ام. اما فايده بنده درين اجرت تمغاست: خليفه بر موجب پرسيد. مرد گفت از درويشى بدين جرأت اقدام نمودم. قلبى نزده
 او رحمت كرد و در حق او انعام فرمود و گفت من بعد، در دار الضرب، ضرب كن و ازو هيچ نخواهند و نستانند.

__________________________________________________ 

 و در آن موقع سن او چهل و پنج سال بود. 555)] روز يك شنبه دوم ربيع االول -1[

ة عون الدين يحيى بن محمد بن هبيره مصنف كتاب االيضاح عن شرح معانى الصراح )] ابو المظفر الوزير للخالف-2[
مردى بسيار دانشمند در نحو و لغت و عروض بود و بسمت وزارت مقتفى و مستنجد سالها بحسن خلق و عدالت با مردم 

 رفتار كرد و هرگز لباس حرير نپوشيد.
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 داد و بعضى گويند مسموم شد.روى  530جمادى االولى  12مرگ او بفجأة در يكشنبه 

 (رك: البداية و تجارب السلف و ساير كتب مربوط بتاريخ اسالم و تاريخ وزراء)
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. بشنيد. دانست كه در آن هنگام در شبى ديگر آواز كرد تا كه بشب آب بر باال كشيد، تا سرد شود و بروز فرو گيريد
ايست. كس فرستاد، بدان جانب. مردى پير از آن خانه  موسم آن فعل نيست. گفت بى شك ميان عاشق و معشوق مواضعه

بيرون آمد و بمسجد رفت و جوانى خوش صورت بيامد و خواست كه در آن خانه رود. مرد او را بگرفت و پيش خليفه برد 
آن پير بود. قاضى را آواز داد تا ميان ايشان مواضعه روشن گشت و بر ايشان حكم شريعت و تفحص رفت. معشوق زن 

 بتقديم رسانيد.

در عهد او اسماعيليان مصر بر افتادند و ملك مصريان بآل ايوب رسيد و سكه و خطبه با نام مستنجد كردند. بسبب آنكه 
كرد. چنانكه ايشان در ركاب او پياده رفتندى. آل ايوب را    دانشمندى جرجانى. نجم الدين لقب، پيش آل ايوب مرتبه بلند

 بايد كرد تا نماز درست باشد. بقول او خطبه با نام مستنجد كردند. گفت خطبه و سكه بنام خلفاى بنى عباس مى

مستنجد پانزده سال خالفت كرد و در اوائل ربيع االول سنه ست و ستين و خمسمائه در گذشت. از پادشاهان جهان 
اش ارسالن بن طغرل سلجوقى و الب ارسالن خوارزمشاه و سنقر بن  زاده حمد بن محمود و عمش سليمان شاه و عمم

كرد. در عهد او ملوك  مودود سلغرى و برادرش زنگى معاصر او بودند و از اسماعيليان محمد بزرگ اوميد دعوت بواطنه مى
 غزنه منقطع شدند و ملك ايشان با غوريان افتاد.

  ء بنور اهللا ضيالمست

] بن قائم بن قادر بن اسحق بن مقتدر بن  [الدين -ابو محمد حسن بن مستنجد بن مقتفى بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة
معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، بيست و يكم 

بعد از پدر بخالفت رسيد. بزرگ منش و بسيار عطا بود. از مروت او حكايت بسيار  است از عباس و سى و سيم خليفه.
است. در اول عهدش امير االمراء قطب الدين قيماز بود و در امارت طول مدت يافته. ديانتى تمام داشت و محب علما 

 يفه بر قصد او قادر نبود. بربود. خادمان خليفه: صندل و خالص را با او عداوت بود. خليفه را با او بد كردند. خل
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بام سراى با مردمان ندا كرد كه جان قيماز مرا، مالش شما را. عوام غوغا بدر خانه او بردند. او هر چند بر دفع قادر بود، 
 داشت.بايست كردن، روا ن اما چون قتل مى

اش را تاراج كردند و مالهاء جهان برون  ديوار خانه بشكافت و بيرون رفت و با سوارى پانصد، راه موصل گرفت. عوام خانه
ء از علو همت بهيچ از آن ملتفت نگشت. قطب الدين قيماز را در راه موصل گرما اثر كرد و با اكثر اتباع  بردند. مستضي

] رئيس الرؤسا كه بر دست بساسيرى كشته شد، عزيمت حج  1د الدين، نبيره [ء، عض گذشت. وزير مستضي  -بدان در
 اى برو رفع كردند. چون بمطالعه مشغول شد، او را بدرجه شهادت رسانيدند. كرد. مالحده بر شيوه تجار قصه

كرم و انعام كه دون ء اجازت ستده هر   ء، ابن العطاء بود و او كريم جهان بود و از مستضي ] مستضي2] [ وكيل در [سراى
 هزار باشد، با او نگفته بمستحق رساند و چون بهزار رسد، اجازت طلبد.

ء را سريتى بنفشه نام بود كه معدن سخا و منبع خيرات بود. جسر نزديك تاجيه و خانقاه شونيزيه او ساخت و او  مستضي
 بدست خود صدقات بمستحقان رسانيدى و بدين مهم پنهان و تنها گشتى.

ء نه سال و هشت ماه خالفت كرد و در اواخر شوال سنه خمس و سبعين و خمسمائه در گذشت. از پادشاهان  ضيمست
جهان: ارسالن بن طغرل وايل ارسالن خوارزمشاه و پسرانش سلطان شاه و تكش خان و زنگى سلغرى و پسرش تكله معاصر 

 كرد. او بودند و حسن بن محمد بن بزرگ اوميد دعوت بواطنه مى

__________________________________________________ 

)] ق: نديده. و او ابو الفرج محمد بن عبد اهللا بن ابى الفتوح بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن المظفر ابن رئيس الرؤسا ابو -1[
. درين 567سال شوال  10ء او را وزارت داد او بدين شغل اقدام كرد تا  القاسم على معروف بابن مسلمه است. مستضي

روز ناگهان خادمى از نزد خليفه آمد كه خليفه را بتو حاجت نيست و دوات او برهم نهاد. تركان و لشكريان و رجاله خانه 
ء با او بر سر مهر آمد  اى هم براى او نگذاشتند. اما بار ديگر مستضي او را در جلو چشمش غارت كردند حتى حصير كهنه

 اتفاق افتاده است. 573در سال و او را وزارت داد. مرگش 

  )] فقط در، م-2[
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  الناصر لدين اهللا
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] بن قائم بن قادر بن اسحاق  ء بن مستنجد بن مقتفى بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين ابو العباس احمد بن مستضي
مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس  بن

اى آن امن و  ] و در عهد هيچ خليفه1بيست و دوم است از عباس و سى و چهارم خليفه، بعد از پدر بخالفت نشست [
هشت برين گشت. ملك خوزستان و كردستان و رحبه شام رخص و راحت نبود كه در زمان او. بسعى او ملك عرب چون ب

] 2مسخر او شد. بتن خود مردانه و دالور بود و در عمارت مساجد و مشاهد و انشاى رباطات و مدارس و [قناطر] [
] و نان رقاق 3] [ سعى جميل نمود و بر طرفين بغداد دار الضيافه ساخت تا فقرا روزى [دو نوبت بر سر سفره او بودندى

]. مدت چهل و شش سال و يازده ماه در خالفت بماند. هيچ خليفه را 4] [ و بريان و حلواى قندى و عسلى [دادندى
 طول زمان خالفت چندين نبود.

در زمان او خوارزمشاهيان سلطنت از دست سلجوقيان بيرون بردند. چنگزخان بر ممالك ايران و توران مستولى شد و 
و در جهان قتل عام كرد و از پادشاهان جهان: تكش بن خوارزمشاه و پسرش سلطان محمد تمامت پادشاهان را قهر كرد 

زاده ايشان طغرل بن سلغر در فارس حكم كردند و از  در ايران و تركستان و تكله و برادرش سعد ابناى زنگى سلغرى و عم
الدين ملحد معاصر او بودند. در مسلمان و پسر او عالء  -اسماعيليان محمد بن حسن ملحد و پسرش جالل الدين نو

 آخر عهد او كرمان در تصرف براق حاجب آمد. ناصر خليفه را دخترى بود، نماند. گاوى كه جهت او بصدقه دادند،

__________________________________________________ 

ء بيمار شد و زنش  اواخر شوال مستضياند و علتش هم اين بود كه در  )] گويا قبل از مرگ پدرش بنام او خطبه خوانده-1[
هاى زيادى بچپاول رفت. تا در جمعه  هر قدر خواست اين مطلب را مكتوم بدارد ممكن نشد و بغداد آشفته شد و خانه

گويند يك روز يا يك هفته پيش از مرگ پدر بخالفت برگزيده شد (البداية).  شوال بنام وليعهد خطبه خوانده شد و مى 22
 در روز آخر شوال صورت گرفت و در آن هنگام سى و نه سال بيشتر نداشت. ء مرگ مستضي

  )] م: قنوات-2[

 بستند )] ق: در وقت لوتى بر جان خود مى-3[

 )] ق:-4[

 خوردند. بال غرامة مى
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تمغاش نوشته بودند. ناصر خليفه، بدين سبب، تمغاء مواشى بغداد بيفكند. وفات او غره شوال سنه اثنى و عشرين و 
 ستمائة.

  الظاهر باله

] بن قائم بن قادر بن  ء بن مستنجد بن مقتضى بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين ابو نصر محمد بن ناصر بن مستضي
تضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن اسحاق بن مقتدر بن مع

 عباس، بيست و سوم است از عباس و سى و پنجم خليفه. بعد از پدر خالفت باو رسيد.

 ر گذشت.كارش رواجى نپذيرفت. نه ماه و پانزده روز خالفت كرد و در ثالث عشر رجب سنه ثالث و عشرين و ستمائة د

از پادشاهان جهان چنگزخان معاصرش بود و سعد زنگى سلغرى در فارس و براق حاجب در كرمان و عالء الدين ملحد، در 
 الموت، دعوت بواطنه كردى.

  المستنصر باهللا

ر بن ] بن قائم بن قاد ء بن مستنجد بن مستظهر بن مقتدى بن ذخيرة [الدين ابو جعفر منصور بن طاهر بن ناصر بن مستضي
اسحاق بن مقتدر بن معتضد بن موفق بن متوكل بن معتصم بن هارون بن مهدى بن منصور بن محمد بن على بن عبد اهللا بن 
عباس، بيست و چهارم است از عباس و سى و ششم خليفه. بعد از پدر بخالفت نشست. شانزده سال و يازده ماه خالفتى 

] محصول او از عراق و 1يد و نشان خرابى در آن مملكت نماند. [بسزا كرد. در عهد او ملك عرب و رشك بهشت گرد
خوزستان و ديار بكر و كردستان و بعضى شام كه اكنون ششصد تومان است، شش هزار و چند تومان بوده است. نسخه 

خليفه مدد مفصل آن ديدم. در عهد او بايجونويين، با لشكر مغول باستخالص اربيل رفتند. مردم بقلعه تحصن جستند و از 
 طلبيدند.

__________________________________________________ 

 »چنانكه اكنون در ملك ايران نمانده.«)] نسخه ق كه درين قسمت بخط جديدتريست، اينجا اضافه دارد: -1[
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مردم را از رفتن بحج منع كرد و بغزا فرستاد. لشكر گران بمدد اربيليان رفتند. بعد از محاربات، مغول منهزم شدند مستنصر 
 و خواسته بسيار در دست اهل اسالم آمد.

مستنصر خليفه در رجب سنه خمس و عشرين و ستمائة آغاز عمارت مستنصريه كرد و در سنه اثنى و ثالثين تمام شد و 
 مدرسه كس نساخت و چندان وقف، كس بر يك موضع نكرد. الحق مثل آن

از پادشاهان جهان چنگزخان و پسرش اوكتاى قاآن معاصر او بودند و در پارس سعد بن زنگى و ابو بكر بن سعد سلغرى، 
كردند. در  در كرمان براق حاجب و پسرش مبارك خواجه و در بيشتر ايران، سلطان جالل الدين خوارزمشاه حكم مى

 كرد. موت، عالء الدين ملحد دعوت بواطنه مىال

 مستنصر در عاشر جمادى االخر سنه اربعين و ستمائة در گذشت. پنجاه و دو سال عمر داشت. ببغداد مدفون شد.

  المستعصم باهللا

ن اهللا ابو العباس ابو احمد عبد اهللا بن االمام المستنصر بالّله بن االمام الظاهر بالّله ابو نصر محمد بن االمام الناصر لدي
ء بنور اهللا ابو محمد حسن بن االمام المستنجد بالّله ابو المظفر يوسف بن االمام المقتفى بالّله ابو  احمد بن االمام المستضي

عبد اهللا محمد بن االمام المستظهر بالّله ابو العباس احمد بن االمام المقتدى بالّله ابو القاسم عبد اهللا بن االمير ذخيرة 
بالّله ابو العباس احمد بن االمير اسحاق بن االمام  -] بن االمام القائم بامر اهللا ابو جعفر عبد اهللا بن االمام القادر لدين[ا

المقتدر بالّله ابو الفضل جعفر بن االمام المعتضد بالّله ابو العباس احمد بن االمير موفق بن االمام المتوكل على اهللا ابو 
بن االمام المهدى بالّله ابو  -المعتصم بالّله ابو اسحق محمد بن االمام الرشيد بالّله ابو جعفر هارون الفضل جعفر بن االمام

عبد اهللا محمد بن االمام المنصور بالّله ابو جعفر عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس، بيست و پنجم است از 
اند و نه ديگر تا منصور  بخالفت رسيد. ازو تانه پشت همه خليفه بودهعباس و سى و هفتم خليفه آخرين خلفا، بعد از پدر 

 خليفه بودند و چنين اتفاق هيچكس را نيفتاد.
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نى حكايات ازو منقول است. شرح دادنش مدت پانزده سال و هفت ماه خالفت كرد. او را ببالهت نسبت كنند و درين مع
مناسب نديد. در زهد و ورع كوشيدى و آخرت طلب بود و از دنيا دارى فراغت داشت و نيز بر ساقه دولت بنى العباس 

 بود، اگر تدبيرى نيز كردى موافق تدبير نيامدى. ال راد لقضائه و ال معقب لحكمه.
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ورد و در سادس صفر سنه ست و خمسين و ستمائة، خليفه را بدرجه از پادشاهان مغول، هوالگوخان لشكر بجنگ او آ
شهادت رسانيد. چهل و شش سال و سه ماه عمر داشت. لشكر مغول بغداد را خراب كردند و قتل عام كردند. چهل روز 

 كردند. هشتصد هزار آدمى كشته شد. قتل مى

ودك شيرخواره يافت. فكر كرد كه چون اينها بى شكى اى چهل و چند ك گويند از لشكر مغول، مردى بايجو نام، در خانه
بزارى خواهند مردن، همان بهتر كه همه را از زحمت زندگانى خالصى دهم. تمامت را بكشت. روزى از بزرگى پرسيد كه در 

 ام، جزا چه يابم؟ گفت دوزخ جاودان. مدة العمر چنان خيرى نكرده

چنگزخان معاصر او بودند و از سلغريان ابو بكر بن سعد بفارس و از   خان و منگوقاآن احفاد از پادشاهان جهان گيوك
اش قطب الدين و از مالحده عالء الدين و پسرش خورشاه در ملك خود حكم كردند. بعد  زاده كرمانيان مبارك خواجه و عم

 ازو تخم بنى عباس در ايران خالفت نكردند و حكومت بپادشاهان مغول رسيد و هللا ملكا ال يزول.
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 اند باب چهارم در ذكر پادشاهان كه در اسالم بوده

  و آن دوازده فصل است

  فصل اول در ذكر پادشاهان

 بنى ليث صفار

ديد بروگرى ملتفت نشد،  نخوتى مىسه تن، مدت ملكشان سى و سه سال ليث روگر بچه سيستانى بود. چون در خود 
بسالح ورزى و عيارى و راهزنى افتاد. اما در آن راه طريق انصاف سپردى و مال كس بيكبارگى نبردى و بودى كه بعضى باز 

 دادى. شبى خزانه درهم بن نصر بن رافع بن ليث بن نصر بن سيار كه والى سيستان بود، ببريد و مالى بى قياس بيرون برد.

ى شفاف يافت. تصور گوهرى كرد. برداشت و زبان امتحان بدو زد: نمك بود. حق نمك پيش او بر قبض مال پس چيز 
غالب آمد و مال بگذاشت و برفت. شبگير خازن از آن متعجب شد، بدرهم بن نصر باز نمود. درهم منادى كرد و دزد را 

بر اموال قادر شدى، نابردن را موجب چه بود؟ ليث  امان داد تا حاضر شود. ليث صفار پيش او رفت. درهم پرسيد كه چون
] داد. نزديك او مرتبه و جاه 1] [ حكايت نمك و حق آن ياد كرد. درهم را پسنديده آمد. او را بر درگاه خود [راه چاوشى

 يافت و امير لشكر شد. بعد ازو پسرش:

 يعقوب بن ليث صفار

روج كرد، در سنه سبع و ثالثين و مأتين و بر بعضى واليات پس از وفات درهم بن نصر، بر پسرانش صالح و نصر خ
  سيستان مستولى شد. كارش روز بروز در ترقى

__________________________________________________ 

  )] م، ر: چاوشى-1[
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و اركان دولت درهم بن نصر با او متفق شدند تا در سنه ثالث و خمسين بر تمامت واليت سيستان مستولى شد.  بود. امرا
] پادشاه كابل بردند. رتبيل بمدد ايشان، با سى هزار مرد بجنگ يعقوب آمد. 1نصر و صالح بگريختند و پناه به رتبيل [
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كرد و او را بفريفت و پيغام داد كه بنده از آن كرده پشيمان است و   يعقوب با سه هزار مرد برابر رفت. يعقوب با رتبيل مكر
زادگان شرمسار. اگر عذر در پذيرند چون از آن طرف نويد امان يابم و عهد و ميثاق رود، بمطاوعت آيم و  از روى مخدوم

 ملك سپارم.

] رفت. 2] [ د سوار، [دور بگوشهرتبيل اين فريب بخورد و جهت تمهيد عهد و پيمان، با نصر و صالح، با دويست سيص
يعقوب نيز با همين مايه مردم برفت و با ايشان غدر كرد و تمامت را بكشت و با لشكر بر سر كابليان تاخت و از ايشان 

شش هزار آدمى را بتيغ گذرانيد. كار سيستان بر او قرار گرفت. بعد از دو سال بر ملك هرى مستولى شد. محمد بن احمد 
عبد اهللا بن طاهر ذو اليمينين حاكم خراسان بود. در خود قدرت مقاومت او نيافت. خواست كه بحيله بر او بن طاهر بن 

] دولت يعقوب گشت. محمد بن احمد طاهر با يعقوب ليث، بدوستى پيغام 3] [ چيره آيد، آن معنى خود سبب [زيادت
تخلص كند. يعقوب ازين معنى خرم شد. چه فرستاد و حكومت كرمان بدو داد تا در غيبت يعقوب، مگر سيستان مس

] بود كه اگر قصد استخالص خراسان كند، لشكر كرمان از پشت او در آيند. برفت و كرمان مستخلص كرد و 4انديشناك [
] نام 5محمد طاهر در غيبت يعقوب، اميرى قاسم نام، با سپاهى گران، باستخالص سيستان فرستاد. غالم يعقوب جعالن [

رب كرد و قاسم كشته شد و لشكرش شكسته گشت. يعقوب بلطف و مهر، بامراى خراسان پيغامها فرستاد و با ايشان ح
 بيم و اوميد ايشان را مطيع خود گردانيد. محمد طاهرى در شراب افتاد و ملك خود -به

__________________________________________________ 

 )276)] رجوع كنيد بپاورقى (صفحه -1[

 )] ب: بگوشه دور-2[

  ر: نيكوئى صورت -)] ب، م: نيكوئى-3[

  )] م: انديشه ناك-4[

م: جغالن. ب: بعالن ازين حادثه و اين شخص ذكرى در تاريخ سيستان كه مفصلترين شرح حال  -)] ر: جوالن-5[
 يعقوب را متضمن است، نيامده.
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بگذاشت و ببغداد رفت. يعقوب ليث بر تمامت خراسان مستولى شد. عزيمت فارس كرد. على بن مستعين حاكم فارس 
 ] را امير كرد و بشيراز رفت.1بود. طوق بن قيس [

قوب آمد. معتز على بن مستعين بجنگ او با مردم شهر بيرون آمد، بعد از محاربه اسير شد و ملك فارس در دست يع
 خليفه او را پادشاهى داد و منشور و خلعت فرستاد تا على بن مستعين و طوق بن قيس ازو خالص شدند.

] يافت، بظلم و زور بستد. مالهاى جهان برو جمع شد. 2] [ يعقوب مدت ده سال پادشاهى كرد و هر جا [كه نشان مالى
لحق حسن بن زيد الباقرى آورد و مظفر شد. پس از آن [هواى هوس عراق و مازندران كرد و روى بجنگ الداعى الى ا

] كرد و روى بجنگ خليفه معتمد نهاد. خليفه برادر خود را، موفق، بجنگ او فرستاد. بر در حلوان جنگ  3بغداد] [
ر  ] يعقوب شكسته بخوزستان رفت و باز معاودت كرد. در رابع عشر شوال سنه خمس و ستين و مأتين آنجا د4كردند. [

 گذشت. چنانكه ذكر رفت.

 عمرو بن ليث صفار

بعد از برادر پادشاهى بدو تعلق گرفت. بيست و دو سال حكم كرد. كار او عروجى تمام يافت و بر خراسان و عراق و 
فارس و كرمان و سيستان و قهستان و مازندران و غزنه مستولى شد. رافع بن هرثمه با او مخالفت كرد و با حكام طبرستان 

ازندران بنهاد كه بجنگ او روند. حكام طبرستان و مازندران، بوقت حرب، مخالفت شرط نمودند و معاونت رافع و م
نكردند. رافع منهزم شد و بباورد گريخت و آهنگ نخشب كرد. عمر ليث سر راهش بگرفت. بيشتر لشكرش بزنهار عمرو 

  ليث

__________________________________________________ 

 )] در كليه نسخ بهمين صورت آمده، ولى صحيح آن طوق بن مغلس است.-1[

 رجوع كنيد به تاريخ طبرى و ابن االثير و تاريخ سيستان.

  )] م: نشان مال-2[

  )]: هوس ملك عرب-3[

يعقوب در )] جنگ يعقوب با خليفه در نزديك دير العاقول در مشرق دجله بين مداين و بغداد اتفاق افتاد و كمى بعد -4[
 شاپور، بر اثر بيمارى مرد. جندى
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رفتند و رافع پناه بپادشاه خوارزم برد. او بر رافع غدر كرد و بكشت و سرش را بعمرو ليث فرستاد. كار عمرو ليث قوى 
د. طمع در خوزستان كرد و عراق عرب و با معتضد خليفه طريق منازعت سپرد. خليفه اسماعيل سامانى را بفرستاد تا با او ش

 جنگ كند.

در ربيع االخر سنه سبع و ثمانين و مأتين، اسماعيل سامانى، با دوازده هزار مرد بجنگ عمرو ليث رفت. گذر بر هرى 
 بر سر راه داشت.داشت. در كوچه باغى، درختى پر سيب 

اسماعيل غالمى را نهانى بر آن گماشت تا خود كسى از آن سيب تصرفى خواهد كرد يا نه. همه لشكر بر آن بگذشتند و 
يك سيب تصرف نكردند. اسماعيل خداى تعالى را سجده شكر گزارد كه سياست و عدل او در دل آن لشكر بدين مرتبه 

ث با هشتاد هزار مرد آراسته برابر آمد. چون فريقين صف بياراستند و طبل رسيده است و اميد در ظفر بست. عمرو لي
آنكه جنگى  جنگ فرو كوفتند، اسب عمرو ليث نشاط كرد و او را در ربود و بميان لشكر اسماعيل سامانى آورد تا بى

وس كردند. از فراشان او اى محب اتفاق افتد، گرفتار شد و آن همه لشكر ببانگ طبلى منهزم شدند. عمرو ليث را در خيمه
يكى از آنجا بگذشت. عمرو او را بخواند و گفت از جهت من چيزكى خوردنى تدبير كن. فراش پاره گوشت بدست آورد و 

 ] ساخت. بطلب حوائجى رفت. سگى سر در يغالوى كرد و استخوان برگرفت.1] [ خواست در يغالوى قليه [مى

برد. عمرو بخنديد.  ] مى3] ميدويد و يغالوى [2ه يغالوى در گردنش افتاد. [دهانش بسوخت سر بتعجيل بيرون آورد. حلق
كرد كه  ] شكايت مى4موكالن كه مالزم او بودند، سؤال كردند كه موجب خنده چيست. گفت هم امروز بامداد خواليگرم [

برد. تُِعزُّ من َتشاُء َو  انى مىكنم سگى بآس بايد كردن و شبهنگام مشاهده مى برند، زيادت مى مطبخ سيصد شتر بدشوارى مى
ُر ِإنََّك َعلى  ]5. [26: 3ٍء َقِديٌر  ُكلِّ َشيْ    ُتِذلُّ من َتشاُء بَِيِدَك اْلَخيـْ

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ب-1[

 )] ق: بماند-2[

  آمده و در، م: يغالوى» يغالوو«)] در، ق همه جا -3[
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م، ر: باورچيان و آن لغتى است مغولى بمعناى مأمورين سفره خانه سلطنتى. اما خواليگر لغتى است فارسى بمعناى )] -4[
 آشپز و طباخ و خوانساالر (رك:

 برهان قاطع)

 .26)] قرآن سوره آل عمران -5[
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ماعيل سامانى، حاجب را پيش عمرو ليث فرستاد و او را استمالت داد كه ان شاء اهللا ترا از خشم خليفه خالصى كنم. اس
دانم كه مرا از خليفه روى خالص نخواهد بودن. اما امير اسماعيل آنچه طريقه  عمرو بر اسماعيل آفرين كرد و گفت مى

شنوم كه لشكرت  امير اسماعيل را خدمت رسان و بگو كه مىمردى بود گفت و بازو بندى بدان حاجب داد و گفت 
 بينواست [اين نسخه گنجهاى منست و برادرم.

] آن است كه كردار موافق  2] [ ] توقع1همان بهتر كه اين مال به بندگان تو عايد گردد تا ايشان را اهبتى باشد. از بندگى [
بحضرت خليفه فرستى. حاجب بتصور آنكه از بهر اسماعيل  ] و مرا3] [ گفتار فرمائى [و از خون من دست كوته كنى

] امير اسماعيل بانگ بر او زد و گفت باز گرد و اين نسخه با او باز ده و بگو: اسماعيل 4آمد]. [ تحفه آورده [بشاش مى
ا آمد. همه جوئى، ترا و برادرت را گنج و دفينه از كج ] فزونى5خواهى كه بر [اهل خرد] [ گويد از غايت دانش مى مى

جهان را معلومست كه شما روگر بچگانيد. دو سه روزى سعادتى كه بحقيقت عين شقاوت بود، مساعدت شما كرد و در 
خواهى   اى كه از آن اموال در گردن شماست، مى جهان استيال يافتيد و بزور ظلم و جور اموال مردم حاصل كرديد. مظلمه

 ].7] در گردن من افكنى [6كه بصنعت [

] و آنچه گفت كه او را قصد خون نكنم، چون مرا بر او حق خونى نيست، چرا 8] [ [از آنها نيستم كه اين بازى بخرممن 
]. حاجب برفت و جواب با  9دست بخونش بيااليم و آنچه گفت او را بخليفه فرستم، بغير از اين چگونه [توان كرد] [

  ايم ] امير اسماعيل باد. امروز بزمانى افتاده10] [ گنجنامه بدو رسانيد و گفت هزار آفرين بر روان [پاك

__________________________________________________ 

 ب: بندگى امير -)] ق: بندگى شما-1[

 )] ساير نسخ: نسخه دفاين و خزائن من و برادر من است همان بهتر كه بتو و لشكر تو باز گردد.-2[
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 )] ق، ندارد-3[

 آمد مى)] ق: بتعجيل -4[

 ق: خرد -)] م: خود-5[

 )] صنعت در اين جا بمعناى حيله و نيرنگ است. حافظ فرمايد:-6[

 صنعت مكن كه هر كه محبت نه راست باخت            عشقش بروى دل در معنى فراز كرد         

  ب، ف، ر: كنى -)] م: اندازى-7[

  )] م، ر: من از آنها نيستم كه اين عشوه بخرم-8[

 م، ر: تواند بود )]-9[

 )] م، ر: و اعتقاد.-10[
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 ].2شمارد] [ دارد [و غنيمت مى ] برادر] جهت اندك فايده دنياوى روا مى1كه برادر [خون [

چون چشم خليفه بر عمرو افتاد، گفت: الحمد لّله الذى  اسماعيل سامانى عمرو ليث را مقيد بحضرت خليفه فرستاد.
] بوقت وفات، معتضد 3مكننى منك و كفى شغلك و او را محبوس كرد [و در عهد معتضد دو سال محبوس بود]. [

 بروايتى خادمى را فرستاد تا او را بكشت و بروايتى او را فراموش كردند و خوردنى ندادند تا بمرد.

جهانيانست: با آنكه از پادشاهان هيچكس را چون او سفره و خوان نبوده مع هذا از گرسنگى مرد.  كار او موجب اعتبار
 ] از آثار عمرو ليث جامع عتيق شيرازست.4[

 طاهر

] ابن محمد بن عمرو ليث صفار، چون جدش اسير شد، اركان دولت او را بپادشاهى نشاندند. يك سال و چند ماه كر 5[
] بعد از مدتى حكومت سيستان به نبيره 6اسماعيل سامانى برو نيز غلبه كرد و پادشاهى بستد. [و فرى كرد. سر انجام 

  اش نصر بن احمد بن ]. بعد ازو نبيره8] دادند و ازو بپسرش خلف رسيد [7ايشان احمد ليثى [
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  )] م، ر: خون برادر خوردن-1[

 ق، ندارد )]-2[

 )] م، ندارد-3[

)] در خصوص اينكه چگونه عمرو بدست دشمنان افتاد، اختالف است. قول مستوفى بافسانه بيشتر شبيه است. -4[
كنند كه عمرو شجاعانه جنگيده ولى سپاهش او را  اسناد معتبر مثل تاريخ بخارا و تاريخ سيستان و كامل ابن اثير حكايت مى

اند و او اسير شده. در خصوص مرگ او هم اقوال مختلف است. رجوع كنيد به ابن خلكان و  دهدر ميان دشمن تنها گذار 
 زين االخبار و تاريخ سيستان و مروج الذهب و الكامل ابن االثير

 )] م، ر: ظافر-5[

سيستان )] بسيار مسامحه آميزست. طاهر و برادرش يعقوب را ليث بن على بن ليث كه برادرزاده يعقوب بود، از -6[
معروف است، بدست سپاهيان خليفه و سبكرى غالم كافر نعمت يعقوب اسير » شير لباده«بيرون كرد و اين ليث على كه به 

بدست احمد بن » بست«شد و آنكه بدست سامانيان افتاده، ابو على محمد بن على الليث برادر شير لباده است كه در 
 اسماعيل گرفتار آمده (رك، تاريخ سيستان)

)] يعنى ابو جعفر احمد بن محمد كه در تاريخ سيستان ازو بتجليل تمام ياد شده و همان است كه رودكى قصيده -7[
 را بدو فرستاده وصلتى گران يافته است. (تاريخ سيستان)» مادرمى«

سفاك بود   )] يعنى خلف بن احمد كه بنام امير خلف بانو نيز معروف است. وى مردى هوشمند و دانشور ولى گربز و-8[
در قلعه   399مقهور سلطان محمود شد و در سال  393كه پسر خود طاهر را بقتل رسانيد (تاريخ سيستان). خلف در 

 گرديز در گذشت.
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]. عمرش از صد سال گذشته بود و تا اين 1ه حكومت كرد [طاهر بن خلف حاكم شده تا سنه ثالث و خمسين و خمسمائ
 ].2دارد. [ايشان را شاه خوانند] [ زمان نسل بر نسل حكومت سيستان بديشان تعلق مى
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  فصل دوم از باب چهارم

در ذكر پادشاهان سامانيان: نه تن، مدت ملكشان صد و دو سال و نيم و بيست روز سامان از تخم بهرام چوبين بود. 
نسبش: سامان خداه بن جثمان بن طغماث بن نوسرد بن بهرام چوبين. اجدادش پيش از اسالم حكام ما وراء النهر بودند و 

 پدر سامان را روزگار مخالف شد بساربانى افتاد. بعد از اسالم صاحب لشكر.

 اى اين ابيات شنيد: آورد. روزى در هنگامه گوهر بزرگ سامان سر بكار شتربانى در نمى

 شعر

 ]3مهترى گر بكام شير درست            رو خطر كن زكام شير بجوى [          

 ]5يا چو مردانت مرگ روياروى [  ] و نعمت و كام          4يا بزرگى [و ناز] [            

 ازين ابيات، رجوليت او در حركت آمد. بعيارى مشغول شد. بعد از

__________________________________________________ 

)] اشتباه فاحش است. چون اگر غرض مستوفى از نصر بن احمد، همان امير ابو الفضل نصر بن احمد باشد كه از -1[
جمادى االخر  23مت سيستان آمده و حكومتى پر نشيب و فراز و عمرى نسبة دراز داشته، او در طرف محمود بحكو 

 يعنى قول صاحب گزيده بيش از يك قرن و نيم فاصله است!! 553تا سال  399مرده و اصال از مرگ خلف  465سال 

ملى و مكاتبات سنجر با تاج  )] ق، ندارد. درين خصوص رجوع شود به كتاب اخبار الملوك نسخه عكسى كتابخانه-2[
 گراد نسخه عكسى همان كتابخانه و طبقات ناصرى. الدين ملك نيمروز در جزو منشآت لنين

 -193اند كه معاصر امراى آل سامان بوده نه مقارن خالفت مأمون ( )] اين اشعار را به حنظله بادغيسى نسبت داده-3[
يعنى متأثر شدن ازين ابيات به احمد بن عبد اهللا خجستانى، مرد فرومايه ) يا پيش از آن. در چهار مقاله اين داستان 208

 آيد. ولى شجاع و رقيب عمرو ليث نسبت داده شده است و اين بنظر صحيحتر مى

 )] م: [بناز]-4[

 )] ر، ق: رو با روى.-5[
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اندك مدتى بر شهر اشناس مستولى گشت. پسرش اسد بن سامان را در عهد مأمون خليفه حرمتى پيدا شد و طاهر ذو 
اليمينين او را كارها فرمود. بعد ازو مأمون خليفه پسرانش را بواليات امارت داد: سمرقند بنوح بن اسد و فرغانه باحمد بن 

اسد. ايشان مدتى مباشر اشغال اين واليات بودند تا در سنه احدى و اسد و اشناس بيحيى بن اسد و هرات بالياس بن 
ستين و مأتين، معتمد خليفه تمامت واليت به نصر بن احمد بن اسد بن سامان داد و او ارشد آن قوم بود. برادرش 

گ اسماعيل ] ميان برادران خصومت انداختند. نصر بجن1اسماعيل از قبل او حاكم بخارا شد. بعد از مدتى مفسدان [
رفت. ظفر اسماعيل را بود. اما برادر مهتر را دستبوس كرد و گفت تو همچنان مهتر و مخدومى. اگر بخارا برقرار بمن 

]  ساخت ارزانى دارى، بكار آن قيام نمايم و اال بهر چه فرمايى، مطيعم. نصر خجل شد و برقرار كار بخارا را [اسماعيل مى
 كرد، تا در سنه تسع و سبعين و مأتين نصر در گذشت و تمامت كار بر ر مى] و نصر حكومت ما وراء النه2[

  اسماعيل

ابن احمد بن سامان قرار گرفت و بخارا را دار الملك ساخت. او مردى فرزانه و با شكوه بود. امارات پادشاهى از جبين او 
ردند، معتضد خليفه او را فرمان داد تا ظاهر بود. ملك ما وراء النهر در عهد او معمور شد. چون بنى ليث دست بر آو 

اآلخر سنه سبع و ثمانين و مأتين  -ايشان را بر انداخت و خليفه مملكت بنى صفار بر او مسلم داشت. در منتصف ربيع
 در بعضى ايران نام پادشاهى برو اطالق رفت و او در كار خيرات مساعى جميله بتقديم رسانيد و در عدل و داد كوشيد.

زرگى در عهد او پرسد: طاهريان مردمى پاك دين و نيكو اعتقاد بودند و خيرات بسيار كردند و از آن هيچ پيدا يكى از ب
نيست و بنى ليث ظالم و ستمكاره بودند و زيادت خير نكردند و تمامت جاريست. چه موجب است و حكمت ازلى درين 

  خبث طبيعى چگونه؟ جواب داد كه بعد از طاهريان بنى ليث بودند. از غايت

__________________________________________________ 

  )] ق: مفتنان-1[

 )] م: اسماعيل داشت.-2[
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ص و طمع تمامت باطل كردند و موقوفات آن با تصرف گرفتند و بعد و ظلم جبلى، اجراى خيرات طاهريان نكردند و از حر 
از بنى ليث، سامانيانند. از روى نيك مردى و پاك اعتقادى خيرات بنى ليث مقرر داشتند و در آن طمع نكردند. ال جرم آن 

ود: هر كس كه يكى ناچيز و اين يكى جارى شد و حكمت درين صورت آنكه ال شك در محشر بد و نيك را جزا خواهد ب
نيكى كرده او را اجرى دهند و آنكه از بدى آن نيكى باطل كرده، نيكى كه آن بد كردار را باشد، در ازاى بطالن نيكى نيك  
كردار، بنيكوكار دهند. باز اگر نيكوكارى ديگر نيكى آن نيكوكار را جارى گرداند، همانند محيى، ثانى را ثواب باشد. پس 

 در سه باشد و بد كردار را هيچ ثواب نماند. آن را ببهشت و اين را بدوزخ رسانند.ثواب نيكوكار اول يكى 

اسماعيل سامانى هفت سال و ده ماه در ايران پادشاهى كرد و در رابع عشر صفر سنه خمس و تسعين و مأتين در گذشت. 
 از سخنان اوست: كن عصاميا و ال تكن عظاميا. [اى كن كعصام الذى قيل فيه:

 نفس العصام سودت عصاما            و علمته الكر و اال قداما         

 و جعلته ملكا هماما            

 

 ]1] [ و ال تكن ممن يفتخر بعظام آبائه

 احمد

پرور و علم دوست بود. مجالست او  ابن اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان بعد از پدر بحكم وراثت پادشاه شد. عالم
بدين سبب غالمان ازو متنفر بودند و او مناشير و احكام از زبان درى با عربى نقل كرد. مدت پنج سال و با علما بودى. 

چهار ماه حكومت كرد. روزى اخبار مخالف از اطراف ملك خود شنيد. گفت الهى اگر تقدير حكم تو چنانست كه اين 
ت بندگان خود مپسند: او را هر شب دو شير بر ] و زحم3] [ ] پيش از شوريدگى مرا [اجل ده2ملك [بر من بشورد]، [

  در خانه

__________________________________________________ 

 )] در ب، ف نيست.-1[

 )] م: شوريده شود-2[
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 ب، ف: مرگ فرست. -)] م: مرگ ده-3[
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 بستندى تا كسى از بيم ايشان در نيارستى رفتن. آن شب شير بستن فراموش كردند.

]  ]، در ثالث جمادى االخر سنه ثالثمائة. [البتكين1جمعى غالمان كه در قصد او بودند، در رفتند و او را [بكشتند] [
 ]3] اما هنوز نامدار نشده بود. [3] از جمله غالمان او بود، [2[

 نصر

بن اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان، بعد از پدر بپادشاهى نشست. تمامت غالمان را كه قصد پدرش كرده ابن احمد 
] در نظرش 4بودند، بقصاص بكشت و در عدل و داد كوشيد و خيرات بسيار كرد. بعد از مدتى بتماشاى هرى رفت. [

] 5صر نه عزم بخارا كردى و نه اميران را دستورى [خوش آمد. آنجا فرو كشيد. اميران او را هواى زن و بچه بود. امير ن
دادى كه بخانه روند يا زن و بچه ببرى آورند. اميران را طاقت طاق شد و بيم بود كه بر امير نصر خروج كنند. چه هر چند 

بخارا و ] كردند و او اين ابيات در صفت خوشى 6بمقربان حضرت وسيلت جستند، فايده نداد. تا رودكى را پذرفتاريها [
 تهييج امير نصر بر عزيمت آنجا بر خواند:

  ] يار مهربان آيد همى8] [ ] جوى موليان آيد همى             [بوى7باد [         

  ريگ آمو با درشتيهاى او            زير پايم پرنيان آيد همى            

 ]9تا ميان آيد همى [آب جيحون از نشاط روى دوست            خنگ ما را             

  ] تو شادمان آيد همى10اى بخارا شاد باش و دير زى            ميرزى [            

  مير سروست و بخارا بوستان            سرو سوى بوستان آيد همى            

  مير ماهست و بخارا آسمان            ماه سوى آسمان آيد همى            

__________________________________________________ 

 )] ق: شهيد كردند-1[
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  )] م: سيمجور و البتكين-2[

 )] م: بودند-3[

 )] ب، ر، م:-4[

صورت قديمترى از هرات باشد. در شاهنامه هم » هرى«رسد كه  هرات. هرات و هرى هر دو درست است. تنها بنظر مى
  قديمى هنوز زنده مانده اين صورت» هريرود«آمده. امروزه در نام » هرى«

  )] م: اجازت-5[

 ر: پذيرفتها -)] م، ف، ب: پذرفتها-6[

  )] ق: بوى-7[

 )] م: ياد-8[

 ب: آب جيحون را -)] ر: ندارد-9[

 )] م، ر: نزدت.-10[
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]] و رودكى بدين ابيات، از 1آرام نماند كه ابيات خواند. روان شد. چنانكه بى موزه [بر نشست [امير نصر را پس ازين 
 انعام اميران غنى شد.

]. از نام و نژادش 2امير نصر روزى در هرى، جوانى نيكو روى را در كار گل يافت. فر بزرگى [از ناصيه او مشاهده كرد] [
و نژاد از تخم بنى ليث. امير نصر را بر حال او رقت آمد. او را نوازش فرمود  ] احمدست3پرسيد و امان داد. گفت نامم [

 ] و اموال بخشيد و از اقرباى خود زن داد و بامارت سيستان فرستاد و تا غايت امارت سيستان در تخمه اوست.4[

] پادشاهى كرد. 5ر او [امير ابو على الياس كه در اول عيارى كردى، بتغلب بر كرمان مستولى شد و سى و هفت سال د
] ماكان بن  7] و پادشاهى بپسرش اليسع دادند. [6شهريان بسبب ظلم او برو خروج كردند و او را مقهور گردانيدند [

كاكى از ديلمان گريخته بخراسان رفت و خواست كه بتغلب بر آنجا مستولى شود. امير نصر، اسفهساالر خود، امير على 
كرد كه در كار جنگ چنين و  ] مى8نگ او نامزد كرد. بوقت عزيمت، امير نصر او را وصيت [محتاج را با لشكرى گران بج
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شد. اما تحمل كرد تا امير نصر سخن تمام كرده بيرون رفت. در اندرون  چنان كن. در ميان سخن، روى امير على دژم مى
نصر رسانيدند. گفت چرا پيشتر بيرون نرفتى   ] او كژدمى بود، او را هفده جانيش زده بود. اين حال با امير9] [ [پيراهن

گفت اگر بنده در حضور امير، از زخم نيش كژدمى بنالد و امير را در ميان سخن بگذارد، در غيبت او چگونه [طاقت 
] آبدار آرد. امير نصر بدين سخن او را نوازش نمود. امير على برفت و ماكان كاكى را در جنگ بكشت و 10شمشير] [
  زمسپاهش منه

__________________________________________________ 

 )] م: بر نشست اسب را-1[

  )] ق: بزرگزادگى-2[

 ب: -تافت )] م، ر: ازو مى-3[

 ازو مشاهده كرد

 )] ق: نمود-4[

 براى غير ذى العقول، چه درين كتاب چه در ساير كتب قبل از قرن نهم فراوان است.» او«)] استعمال ضمير -5[

 )] حاشيه نسخه ر: و او بخراسان گريخت و در آن ديار ديوانه شد و هالك گشت.-6[

)] حاشيه نسخه ر: او برادر بزرگتر را ميل كشيد و آل بويه او را از كرمان بدر كردند و او نيز بخراسان آمد و در آنجا -7[
 نماند.

  )] بمعناى سفارش-8[

  )] ب: جامه-9[

 زخم شمشير. ف: طاقت -)] م تاب شمشير-10[
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گردانيد. كاتب خود را گفت حال ماكان بلفظى اندك و معنى بسيار بخدمت امير عوض كن. كاتب بنوشت: اما ماكان صار  
 بود. ] و اين حال در سنه سبع و عشرين و ثالثمائة1] [ كاسمه [ماكان

]  ] حكم كرد و در ثانى عشر رمضان سنه ثالثين و ثالثمائة [در گذشت2] [ امير نصر مدت [سى و سه سال و دو ماه
]3[ 

 الحميد

نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان، بعد از پدر پادشاه شد. ميان او و عمش ابراهيم بن احمد 
. سر انجام نوح مظفر شد. دوازده سال و هفت ماه و هفت روز پادشاهى كرد و در محاربات رفت، جهت تنازع پادشاهى

 تاسع عشر ربيع االخر سنه ثالث و اربعين و ثالثمائة رحلت كرد. البتكين در زمان او راه امارت لشكر يافت.

  عبد الملك

] گوى 4يم پادشاهى و در ميدان [ابن نوح بن نصر بن احمد بن اسد بن سامان، بعد از پدر پادشاه شد و هفت سال و ن
باختن، در حالت اسب تاختن، بيفتاد و بدان در گذشت، در منتصف شوال سنه خمسين و ثالثمائة. در عهد او البتكين 

 بامارت خراسان رفت و امالك بى قياس برو جمع شد.

 السديد

ن سامان، بعد از پدرش، امرا در كار منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن احمد ابن اسماعيل بن احمد ابن اسد ب
  پادشاهى مشورت كردند و از البتكين

__________________________________________________ 

 )] فقط در، ق، ر-1[

  )] ق، ر: سى سال-2[

 نويسد: مى 331صحيح همان است كه در متن نهاديم. ابن االثير در ذكر حوادث سال  -)] ق، م. ر: كشته شد-3[

فى هذه السنة توفى السعيد نصر بن احمد بن اسماعيل صاحب خراسان و ما وراء النهر فى رجب و كان مرضه السل فبقى 
 مريضا ثالثه عشر شهرا و كانت واليته ثالثين سنة و ثالثة و ثالثين يوما و كان عمره ثمانيا و ثالثين سنة
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  )] نسخ: موجب-4[
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كند. چون منصور نوجوان بود، البتكين جواب فرستاد و عم  كه بزرگترين امرا بود اجازت طلبيدند تا او كرا بشاهى اختيار مى
نشاندند. البتكين ازو متوهم شد، بتحف و او را اختيار كرد. پيش از آنكه جواب البتكين بامرا رسد، منصور را بپادشاهى 

اى نبود، تا شش سال. پس البتكين را بدرگاه خواند. البتكين دانست كه خواندن او  كرد. اما فايده پيغام دل او خوش مى
 ] روان شد. در راه با امرا، بر سبيل آزمون، در مخالفت منصور سخن گفت.1] خير نيست. اما [ناچار] [ [دليل

] كرد و ايشان را 4]. او بر ايشان [دعا] [3] رعايت [نمودند] [2] [ موافقت البتكين كردند و حق [نمك امرا تمامت
وداع كرد و بحضرت فرستاد و با سه هزار غالم خود، سر خود گرفت و عزم غزنين كرد. امير منصور جاى او در خراسان 

تاد. بر در بلخ با او جنگ كردند و منهزم شدند. البتكين بابو الحسن سيمجور داد و پانزده هزار سوار بجنگ البتكين فرس
] تا بعجز شهر را بسپردند و او پادشاه 5داد. البتكين غزنين [محصور كرد] [ بغزنين رفت. صاحب غزنين او را راه نمى

 ن را بكشت.غزنين گشت. امير منصور باز سى هزار مرد بجنگ او فرستاد. البتكين با شش هزار سوار بر ايشان زد و ايشا

 منصور ترك جنگ او گفت.

]] و بحج رفت. بوقت مراجعت 6خلف بن احمد سيستانى هوس حجاز كرد. داماد خود طاهر بن حسين را [نيابت داد [
دامادش او را در شهر نگذاشت. خلف پناه بامير منصور برد. امير منصور او را لشكر داد. خلف با لشكر بسيستان رفت. 

شت. خلف بر سيستان مستولى شد. لشكر را با پيش امير منصور فرستاد. طاهر بن حسين باز آمد. با دامادش شهر باز گذا
خلف جنگ كرد و شهر بستد. خلف باز بامير منصور پناه برد و لشكر ستد. چون بسيستان رسيد، طاهر در گذشته بود و 

 پيش امير منصورپسرش حسين قائم مقام گشته. با خال كارزار كرد. چون بتنگ آمد، پيغام 

__________________________________________________ 

 )] ر، م، فقط-1[

  )] م، ف، ر: نعمت-2[

 )] ايضا: كردند-3[
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 )] ق:-4[

  دعا و آفرين

 )] ف: حصار داد.-5[

 )] م، ف ر: بنيابت بنشاند.-6[
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 فرستاد و امان طلبيد تا بحضرت او رود و مالزم شود. امير منصور او را امان داد و او سيستان با خلف گذاشت.

] و ازو خيرات و مبرات ماند. در منتصف شوال سنه 1امير منصور پانزده سال حكومت كرد و [عدل و داد گسترد] [
 ].3] طبرى بود [2ابو على محمد بن محمد بلعمى مترجم تاريخ [جرير] [ خمس و ستين و ثالثمائة در گذشت. وزير او

 ]4الرضى [

نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان، بعد از پدر بپادشاهى 
بود مشورت كرد. جواب داد كه نشست. خواست كه وزارت بابى الحسين عتبى دهد با ابو الحسن سيمجور كه امير االمرا 

ابن عتبى بهمه هنرهاى وزارت آراسته است، اما جوانست و جوان بوزارت پسنديده نباشد. امير نوح مخالفت او كرد و 
وزارت بابى الحسين عتبى داد و بواسطه كفايت او كار ملك ضبطى هر چه تمامتر يافت و الحق وزيرى مثل او، در پيش 

است. بدين سبب ميان عتبى و سيمجورى گردى نشست. وزير سعى نمود تا حسام الدوله تاش كه تخت هيچ پادشاه نبوده 
از مماليك پدرش بود، در خدمت امير نوح راه امارت يافت و فايق را حجابت داد. پس خلف بن احمد در سيستان 

را بجنگ او فرستاد. بعد از  ] خواهرزاده او، حسين بن طاهر،5مخالفت امير نوح كرد و خراج باز گرفت، امير نوح [
نمود. بدين  محاربه، خلف پناه بقلعه ارگ برد. حسين طاهر آن را محصور كرد تا هفت سال در حصار بود و ظفر روى نمى

 سبب شكوه سامانيان در دلها كمتر شد.

كرد و سيمجورى را   كرد. امير نوح او را از امارت خراسان عزلت داد و بتاش تفويض ابو الحسن سيمجور برين شماتت مى
  ] در خفيه با خلف6بجنگ فرستاد. ابو الحسن [

__________________________________________________ 
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 م: داد و عدل داد -)] حكومت و داد و عدل گسترد-1[

 )] ر، ندارد-2[

 )] ف:-3[

 مترجم بود تاريخ جرير طبرى را

 اند. اصال زبير بوده بعد روى آن را خط زده، راضى نوشتهف، ب: زبير. در نسخه را هم  -)] ق: الوصى-4[

 )] م، ر: نوح نيز-5[

بقيه نسخ، بغلط ابو الحسين  -و درست است -)] غير از نسخ ف، ب كه اسم اين شخص را ابو الحسن نوشته-6[
 اند. ضبط كرده
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متفق شد و بظاهر بر آن قرار دادند كه خلف از آن قلعه بموضعى ديگر رود و قلعه بدو تسليم كند. همچنين كردند. ابو 
دانست. با فايق متفق شد و جمعى را بفرستادند تا [او  الحسن سيمجورى نقص حرمت خود، از سعى ابو الحسين عتبى مى

[از بخارا] بخراسان آمده بود، بكشتند و خراسان پر آشوب شد و بهر طرف ] بوقت آن كه بمدد ديلمان، 1] [ را بشب
جنگ و فتنه خاست. عاقبت بر آن مقرر كردند كه نشابور تاش را بود و بلخ فايق را و هرى تا قهستان ابو الحسن سيمجور 

بر جاى او امير شد و نوح را. روزى ابو الحسن در باغى، با سريتى مباشرت كرد. بوقت انزال در گذشت. پسرش ابو على 
منصور امارت خراسان بدو داد. ميان او و تاش محاربات رفت. تاش جهت عزلت خود و قتل وزير ابن عتبى، دل از 

سامانيان بر گرفت و پناه بفخر الدوله ديلم برد، بجرجان. فخر الدوله با او تكلفها كرد و گرگان برو مسلم داشت و خود به 
]، گرگانيان بشوريدند و خراسانيان 2سع و سبعين و ثالثمائة [حاكم گرگان بود. چون متوفى شد] [رى رفت. تاش تا سنه ت

] فرستاد 3] [ بمقاومت مشغول شدند. فتنه عظيم با ديد آمد و قتل عام رفت: فخر الدوله ابو على عارض را [بباز خواست
تاش از خراسان برفت، امارت بر ابو على سيمجور  ] را كه سر فتنه بودند، بكشت. چون4و از گرگانيان سه هزار مرد [

] قرار گرفت. امير نوح ازو متوهم شد و امارت هرى بفايق داد. ميان فايق و ابو على محاربت رفت. فايق منهزم شد و 5[
] شتافت. نوح ازو متوهم شد. بكتوزون وانج حاجب را بجنگ او فرستاد. بعد از محاربه 6بى اجازت [بحضرت بخارا] [

فائق منهزم ببلخ رفت و مدتى آنجا بماند. ابو على سيمجور بحضرت بخارا فرستاد و حقوق خدمت خويش بر سامانيان 
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] ياد كرد و امارت خراسان طلبيد. امير نوح التماس او مبذول داشت و امارت خراسان بدو داد. كار او بلند شد و 7[
  ل از سامانيان برداشت و به]. هوس پادشاهى كرد. د8دستگاه عظيم برو [گرد آمد] [

__________________________________________________ 

 )] ق، ف ندارد.-1[

  )] ق: حاكم بود. در گرگان در گذشت-2[

 )] ر، م:-3[

  ف: بيارى خواست -بيارى فرستاد

 )] م: سيهزار-4[

  )] ب، ف: سيمجورى-5[

 )] ف، ب، م: [حضرت به بخارا]-6[

  ف: خاندان سامانيان -ان سامانيان)] ر: خانم-7[

 )] نسخ: جمع شد-8[
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] و او را بر طلب ملك سامانيان تحريض داد و قرار كرد كه چون ملك 1] [ بغراخان، از نسل افراسياب، [التجا جست
]. بغراخان عزيمت بخارا كرد. نوح منصور حاجب انج 2اسان بر ابو على سيمجور مقرر باشد [مسخر شود، پادشاهى خر 

 را، با لشكرى گران بجنگ بغراخان فرستاد. انج بر دست بغراخان اسير شد و لشكر منهزم گشت.

ق شد و از سمرقند نوح منصور فايق را ناچار استمالت داد و بخواند و بجنگ او فرستاد. فايق در خفيه با بغراخان متف
] رفت. مأمون بن 3منهزم بازگشت. بغراخان بر عقب، به بخارا آمد. نوح منصور ناچار آيت الفرار بر خواند و بجرجانيه [

محمد فريغونى والى آنجا بود. با او تكلفها كرد و ابو عبد اهللا خوارزمشاه همچنين. چون بغراخان به بخارا آمد، فايق 
ان بر سرير بخارا متمكن شد. فايق را ببلخ فرستاد. اما ابو على سيمجورى را ازو مرادى حاصل نشد استقبال او كرد. بغراخ

و خطاب زيادت از امير لشكرى نيافت. نوح منصور بخوارزم آمد. از امير ابو على سيمجورى مدد خواست. او التماسات 
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ددى بتختگاه رسانيد و سببش اين بود كه بغراخان كرد. تا خود خداى تعالى فضل فرمود و او را بى واسطه م بى موقع مى
رنجور شد. عزيمت تركستان نمود و در راه در گذشت. نوح منصور با دار الملك آمد. فايق خواست كه او را بتغلب منزعج  
 گرداند. بجنگ او رفت و منهزم گشته با ابو على سيمجورى پيوست. با يك ديگر، بر جنگ نوح منصور اتفاق كردند. نوح

]. امير سبكتكين را دعوت كرد و او 4] [ منصور را چون امراى قديم بد خواه شدند، الزم گشت بديگران [وسيلت جستن
با پسرش امير محمود بحضرت بخارا رفتند و عزيمت جنگ سيمجورى و فايق كردند. از طرفين كثرتى عظيم بود و شوكت 

 ]6ما دولت مدد كار نوح منصور بود. از طرف سيمجورى، داراى [] سيمجورى و فايق بيشتر و بهتر. ا5[مردان كارزار] [

__________________________________________________ 

 ر: پناه برد. -ف: التجا برد -)] ب: التجاساخت-1[

 )] ق: گردد-2[

ضبط » جرجانه«ا )] اين همان شهر گرگانج معروف است كه در حمله مغول از بين رفت. غير از، ق در ساير نسخ م-3[
 آمده (رك: الكامل ابن االثير)» جرجانيه«آيد. ولى در كتب معتبر همه جا  تر بنظر مى شده و درست

  ر: وصلت جستن -)] م: وصلت كردن-4[

 ر: و مردان كار -)] ف، م، ق: مردان كار از آن-5[

 )] ب: دارا بن قابوس.-6[
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قابوس با جمعى برگشت و با پيش نوح منصور آمد. ابو على سيمجورى ازين متوهم شد و منهزم گشت و با فايق، بهم پناه 
بفخر الدوله ديلم بردند. او با ايشان تكلفهاى پادشاهانه كرد و گرگان بديشان باز گذاشت. سيمجورى خواست كه در گرگان 

مخالفت ديلمان كند و گرگان در تصرف آورد و بدان واسطه خود را در دل نوح شيرين گرداند. فائق مانع شد و گفت اين 
 معنى صورت نبندد و پيش همگنان نكوهيده شويم.

 امير نوح امارت خراسان را بامير سبكتكين داد و او را ناصر الدين لقب كرد و پسرش را سيف الدوله و اين حال در سنه
اربع و ثمانين و ثالثمائة بود. ناصر الدين سبكتكين بهرى رفت و سيف الدوله محمود به نيشابور. ابو على سيمجورى و 
فايق بجنگ او آمدند. او از ايشان منهزم پيش پدر رفت و هر يك از راهى، بجنگ ايشان آمدند. ابو على و فايق را در 
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ايق بقلعه كلمات گريختند و بشفاعت نزديك نوح منصور كس فرستادند. نوح ميان گرفتند و منهزم گردانيدند. ابو على و ف
]  منصور گفت ابو على بجرجانيه رود، پيش مأمون فريغونى و فايق بدرگاه آيد. فايق در آن مفارقت بوى سالمت [نيافت

م شد. ابو على عزيمت ] كرد و به ايلك خان بن بغراخان پيوست و در سلك خدام او منتظ2] [ ]. از ابو على [تخلف1[
جرجانيه كرد. چون به هزار سف رسيد، ابو عبد اهللا خوارزمشاه او را بگرفت. مأمون فريغونى از جرجانيه بفرستاد و او را 

خالص كرد و ابو عبد اهللا خوارزمشاه را بگرفت و بكشت. ملك خوارزم مأمون را مسخر شد. مأمون بنوح منصور پيغام كرد 
 ورى بخواست.و خون ابو على سيمج

نوح اجابت كرد و او را نزد خود خواند. پس نقض عهد كرد و بكشت. و فايق ايلك خان را بر جنگ نوح منصور ترغيب  
 كرد. ايلك خان عزم بخارا كرد. اما جنگ اتفاق نيفتاد. بر آن صلح كردند كه امارت سمرقند، فايق را بود.

 ثالثمائة ببخارا در گذشت.نوح منصور در ثالث عشر رجب سنه سبع و ثمانين و 

 ابو الحارث منصور

  ابن نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل بن

__________________________________________________ 

 )] ر: نيافتند-1[

 ر: ابو على حيلت. -ف، ب: اجتناب -)] م: تكلف-2[
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احمد بن اسد بن سامان، بعد از پدر بپادشاهى نشست و يك سال و هفت ماه حكم كرد و امارت بفايق داد و وزارت بر 
ند و او قصد بخارا كرد. ابو الحارث قرار به ابو المظفر بن عتبى. جمعى از اركان دولت او به ايلك خان وسيلت جست

بگريخت و بخارا در تصرف ايلك خان آمد و آنجا شحنه نشاند. فايق بخدمت ابو الحارث رفت و او را دل داد. برفتند و 
 در بخارا، با سپاه ايلك جنگ كردند و ايشان را منهزم گردانيدند.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ببكتوزون داد. ابو القاسم سيمجورى بطمع ايالت خراسان  ] با سر مملكت و پادشاهى رسيد. ايالت خراسان1ابو الحارث [
] رفت، فخر الدوله او را نوازش كرد و آنجا بود تا فخر الدوله 2] [ با بكتوزون جنگ كرد و منهزم بگرگان پيش [ديلمان

 متوفى شد.

گر باره عزم جنگ با بكتوزون  كردند. اما او را هواى خراسان بود. دي مجد الدوله رستم و مادرش سيده او را نيكو رعايت مى
كرد و ازو منهزم بقهستان رفت. سيف الدوله محمود بجنگ بكتوزون بخراسان آمد. بكتوزون خراسان بدو باز گذاشت و 

] مستظهر 3] [ پيش ابو الحارث رفت. ابو الحارث بجنگ سيف الدوله محمود آمد. سيف الدوله هر چند [بعدت و سپاه
 د مصاف كردن پسنديده نديد.بود، اما با ولى النعم خو 

بازگشت و بغزنين رفت. ابو الحارث، بكتوزون را نوازش نمود و سنان الدوله لقب كرد و بازگشت. در آن راه بكتوزون بر 
 ابو الحارث خروج كرد و باتفاق فايق او را بگرفت و ميل كشيد، در ثامن عشر صفر سنه تسع و ثمانين و ثالثمائة.

  عبد الملك

بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان، بعد از برادر پادشاهى ابن نوح 
] تا سيف الدوله محمود، بكين خواستن ابو الحارث، 4بدو دادند و او مدت هشت ماه و هفده روز پادشاهى كرد. [

 ] و5] و خراسان در تصرف آورد [5] و ايشان را منهزم گردانيد [5بجنگ فايق و بكتوزون آمد [

__________________________________________________ 

  )] ق: ابو المظفر بدخشى-1[

  )] ق: فخر الدوله ديلم-2[

  ر: قوت و سپاه -ف: بعدت سپاه -)] م: بقدرت و سپاه-3[

 )] ر، ف: با-4[

 )] در نسخه ف، افعال بصيغه جمع آمده.-5[
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] و اقربا و 1ايشان بما وراء النهر گريختند. فايق با ايلك خان متفق شد [و ايلك خان، بظاهر بمدد عبد الملك آمد] [
 ]. عبد الملك ناچار بگريخت.2امراى او را بگرفت [

 . در ثانى عشرين ذى الحجه سنه تسع و ثالثمائة دولت بنى سامان سپرى شد.ايلك خان بر ما وراء النهر مستولى شد

 از تخمه ايشان:

 المنتصر

] برو جمع  3] [ اسماعيل بن نوح كه برادر اين عبد الملك بود، از حبس ايلك خان بگريخت و بخوارزم شد. [لشكرى
سمرقند با جعفر تكين، برادر ايلك خان جنگ كردند. او ] را با سپاهى گران در مقدمه بفرستاد. در 4گشت. ارسالن بالو [

با جمعى امرا، بر دست سپاه سامانيان اسير شدند. اسماعيل ايشان را بمكافات اقرباى خود محبوس گردانيد و عزيمت 
ل ] جنگ كردند و بر سرير بخارا متمكن شد. ايلك خان، بجنگ او، به بخارا رفت. اسماعي بخارا كرده با شحنه [ايلك

مجال حرب نداشت. از بخارا به نيشابور شد. ابو القاسم سيمجورى بدو پيوست. با امير نصر بن سبكتكين جنگ كردند. 
نصر ازو بگريخت. سيف الدوله محمود، بمدد برادر، بجنگ آمد. اسماعيل پناه بقابوس بن وشمگير برد. قابوس با او 

ا بايد رفتن. اسماعيل آنجا رفت در صحبت منوچهر و دارا، تكلف بسيار كرد و گفت ملك رى بى ملك است، ترا آنج
پسران قابوس و بفريب سيده ملكه رى باز گشت و عزيمت نيشابور كرد. امير نصر شهر بدو باز گذاشت و برفت و لشكر 

 آورد و جنگ كردند.

. ابو القاسم سيمجورى اسماعيل منهزم شد و امير لشكر خود ارسالن بالو را بدين سبب بكشت. لشكر ازو متنفر شدند
] 6] داد. ديگر باره بجنگ امير نصر رفتند. ابو القاسم سيمجور، در آن جنگ اسير شد. اسماعيل بگريخت [5تسكين [

  بقوم

__________________________________________________ 

 )] ف: [بيامدند]-1[

 )] ف: نگرفتند-2[

  )] ر، ف: لشكرم: لشكرى گران-3[
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بوده كه در آن » بالو«نسخ ما و تاريخ يمينى همه جا ارسالن بالو آمده، در نسخه اصلى ترجمه تاريخ يمينى هم  )] در-4[
 اند. در حاشيه همين كتاب نوشته شده: نوشته» يالو«دست بردم و 

 .229ص » يالو بمعناى مبارز است«

  )] ق: تمكين-5[

 )] ق: بگريخت از جنگ.-6[
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غزان التجا نمود. غزان او را مدد كردند و به بخارا با ايلك خان جنگ كردند و مظفر شدند و بخارا اسماعيل را مسخر 
اقف كرد و اين شد. بعد از آن، از غزان متوهم شد. بشب از ميان ايشان بگريخت. سيف الدوله محمود را از حال خود و 

 دو بيت بدو نوشت:

 شعر

  از ديده كه نقش تو نمودم، تو بهى            و ز دل كه فرو گذاشت زودم، تو بهى          

  وز جان كه نداشت هيچ سودم، تو بهى            ديدم همه را و آزمودم، تو بهى            

ببخارا با شحنه ايلكى جنگ كردند. بخارا اسماعيل را مستخلص شد. سيف الدوله محمود را برو رقت آمد و مدد او شد. 
بحرب ايلك خان رفت. ايلك خان ازو منهزم شد و او در پادشاهى متمكن گشت. كار دشمن بر دل خوار داشت. لشكرها 

دتى بخانه فرستاد. ايلك خان فرصت غنيمت شمرد. بجنگ او آمد. اسماعيل بگريخت و بى كشتى از جيحون بگذشت. م
گشت، تا در ربيع االول سنه خمس و تسعين و ثالثمائة در واليت ما  در خراسان و قهستان و طبرستان و آن واليات مى

 ] كشته گشت.2] بر دست اعراب بنى بهيج [1يمزغ [
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  فصل سيم از باب چهارم

در ذكر پادشاهان غزنويان چهارده تن، مدت ملكشان صد و پنجاه و پنج سال اصل ايشان سبكتكين است و او غالم 
البتكين مملوك سامانيان بود. چون البتكين از منصور بن عبد الملك متوهم شد، ترك امارت خراسان و امالك و اسباب خود  

رفت و بتغلب بر آن مستولى شد و مدت شانزده سال آنجا پادشاهى كرد و با هندوان غزا  كرد و با اتباع بطرف غزنه 
  كردى. چون او در گذشت، اتباع او، جهت آنكه

__________________________________________________ 
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آمده و حله در اين جا بمعناى محل و » حله بنى بهيج«در اصل و ترجمه تاريخ يمينى كه مأخذ صاحب تاريخ گزيده بود، 
 از همان ريشه است.
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كردند و دختر البتكين در حباله او بود، او را بر خود امير كردند، در سنه سبع و  ولت از جبين سبكتكين مشاهده مىآثار د
ستين و ثالثمائة و او واليت قصدار و بست مسخر كرد و با چيپال هيتال جنگ كرد و او را اسير گردانيد و باز پادشاهى 

ع و ثمانين و ثالثمائة، نوح بن منصور او را دعوت كرد و امارت خراسان داد و بهيتال داد و خراج برو مقرر كرد. در سنه ارب
]] كه نصب و عزل امراء و وزراء بتدبير او منوط بود و نوح در آن 1پيش نوح بن منصور مرتبه او [عالى شد تا بحدى [

 ة در گذشت.گذاشت و او در سنه سبع و ثمانين ثالثمائ اختيار نداشت و او نيز مصلحت نوح فرو نمى

پسرش اسماعيل كه از دختر البتكين بود، بحكم وصيت، قائم مقام پدر شد و به برادر مهتر سيف الدوله محمود ملتفت 
] تا ميانشان بكار زار انجاميد و محاربه رفت. امير اسماعيل 3] بلكه چون او دعوت مودت كرد، ابا [كرد] [2نبود [

و را بمواعيد مستظهر گردانيد تا بيرون آمد و ملك غزنه سيف الدوله محمود را بقلعه غزنه گريخت. سيف الدوله محمود ا
مسلم شد. روزى در شكارگاه، غالمش نوشتكين قصد سيف الدوله محمود كرد و دست بر قبضه شمشير نهاده و منتظر 

انه آمد. نوشتكين را اشارت اسماعيل بود. اسماعيل بسر او را منع كرد. سيف الدوله حاضر ايشان بود. باز گشت و بخ
بگرفت و بكشت و اسماعيل را من بعد پژوهيده راه دادى. روزى از اسماعيل پرسيد كه اگر اين كه من بر تو مظفر شدم، تو 

] با من چه خواستى كرد؟ اسماعيل دريافت. گفت دلم ندادى ترا آسيبى رسانيدن. ترا با عيال 4] [ شدى [بر من مظفر مى
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]. 6] [ ه اسباب تو بودى بقلعه فرستادمى و ما يحتاج مهيا داشتمى [و تا آخر عمر آنجا بگذاشتمى] و آنچ5] [ [و اطفال
سيف الدوله محمود با او همين كرد. پس بابو الحارث سامانى پيغام كرد و جاى پدر خود را در امارت خراسان طلبيد. ابو 

. سيف الدوله بتغلب آهنگ نشابور كرد. بكتوزون شهر الحارث التماس او مبذول نداشت و امارت خراسان به بكتوزون داد
  بده باز گذاشت و بدين سبب ابو الحارث سامانى عازم
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حجتى قاطع [بر  ] لشكر اعتماد داشت، نخواست كه بى1جنگ با محمود شد. سيف الدوله هر چند بر عدت و [ساز] [
چون فائق و بكتوزون بر ابو الحارث خروج كردند و او را ] خروج كند. نشابور باز گذاشت. تا 2] [ خاندان ولى نعمت

بكشتند و عبد الملك بجاى او پادشاه شد، سيف الدوله محمود بكين خواستن او رفت و خراسان از تصرف ايشان بيرون 
 ] را بفرستاد تا آن كار كفايت كرد.3آورد و ارسالن جاذب [

ون، در سنه تسعين و ثالثمائة، دولت بنى سامان سپرى شد، در خراسان امارت خراسان به برادر مهتر خود امير نصر داد. چ
و غزنه، نام پادشاهى برو اطالق رفت و از دار الخالفه، القادر بالّله او را منشور سلطنت و تشريف فرستاد و لقب امين 

. مادرش دختر رئيس ز اول ]. بعد از مدتى يمين المله بر آن افزود و او بلخ دار الملك ساخت4الدوله [مقرر فرمود] [
] او در كار دين، از شرح و 6] مآثر او از آفتاب روشنترست و مساعى [5] بود و او را بدين سبب ز اولى خواندند. [5[

] شاهد حال اوست. علما و 8] و مجلدات ابو الفضل البيهقى [7بيان مستغنى. كتاب يمينى و مقامات ابو نصر مشكان [
در حق ايشان عطاهاى جزيل فرمودى. هر سال زيادت از چهار صد هزار دينار، او را برين شعرا را دوست داشتى و 
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جماعت صرف شدى. بصورت كريه اللقا بود. روزى در آينه نگريد و از شكل بد خود متألم و متفكر گشت. وزيرش موجب 
عجب اگر ديدنش بيننده را كور تفكر پرسيد. گفت مشهورست كه ديدن پادشاهان نور بصر افزايد. اين شكل كه مراست، 

]  ]، اما سيرتت همگنان را شامل است. بر سيرت پسنديده [اقدام9نكند. وزير گفت صورتت از هزاران هزار يكى [بيند] [
اى رسانيد كه كه از همه  ] فرماى تا محبوب دلها باشى. امين الدوله محمود را خوش آمد و سيرت پسنديده بمرتبه10[

 نيد.پادشاهان در گذرا
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رفتند،  ] مى1[ ] در اول سال حكومتش در سيستان، معدن زر سرخ بشكل درختى در زمين پديد آمد، چندانكه [بشيب
 آمد، تا چنان كه دورش سه گز گشت. در زمان سلطان مسعود، از زلزله كوه ناپديد شد. قويتر بود و زر خالص بر مى
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هم درين سال بغراجق، عم امين الدوله محمود، بر عزم استخالص پوشنج كه اقطاع او بود و خلف بن احمد بر آن مستولى 
 ين الدوله محمود بانتقام رفت. بعد از محاربات بصد هزار مثقال طال صلح كرد.شده برفت و در جنگ او كشته شد. ام

] هيتال رفت و او را اسير كرد و امان داد و خراج بستد. اما چون 2در محرم سنه اثنى و تسعين و ثالثمائة بجنگ چيپال [
ديگر پادشاهى را نشايد و گناهش ] در دست مسلمانان اسير شود،  عادت هندوان چنان بود كه هر پادشاه كه [دو نوبت

جز بآتش پاك نشود، چيپال پادشاهى بپسر داد و خود را بسوخت. يمين الدوله درين جنگ غازى لقب يافت. در سنه اربع 
و تسعين و ثالثمائة بجنگ خلف بن احمد بسيستان رفت. جهت آنكه خلف پسر خود طاهر را بعد از مراجعت از حج 

داده و خود بطاعت مشغول شده، باز پشيمان گشته و بر پسر غدر كرده و او را كشته. يمين  وليعهد كرده بود و حكومت
الدوله محمود بدين انتقام با او جنگ كرد. او منهزم بقلعه طاق رفت. يمين الدوله محمود قلعه بعد از محاصره مسخر  

را اين لفظ خوش آمد. او را امان داد و لقب خود گردانيد. او بزينهار بيرون آمد. يمين الدوله محمود را سلطان خواند. او 
سلطان كرد. ملك سيستان او را مسلم شد. خلف بن احمد بعد از مدتى مخالفت سلطان محمود آغاز كرد و بايلك خان 

 ].4بود تا در گذشت [ ] فرستاد. آنجا مى3پناه برد. سلطان محمود آگاه شد او را از سيستان بقلعه جرجان [
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 ق: بيشتر -)] ر، م: زير-1[

  )] ف: چيپال بن هيتال-2[

)] كليه نسخ جرجان است. ولى صحيح جوزجانان است. رجوع كنيد به زين االخبار گرديزى و اصل و ترجمه تاريخ -3[
چهار سال در جوزجانان بود و پس از آنكه يمينى و الكامل. ضمنا بايد دانست كه طبق ترجمه تاريخ يمينى وى مدت 

 مكاتبه او با ايلك خان فاش شد، وى را به گرديز فرستادند و در آنجا بود تا مرد.

: فنقله الى جرديز احتياطا عليه هناك الى ان ادركه اجله فى رجب سنة تسع و تسعين [و 393)] ابن االثير حوادث -4[
 ثالثمائة].
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سلطان محمود بهاطيه و مولتان تا حدود كشمير صافى گردانيد و با ايلك خان صلح كرد. بعد از مدتى ايلك خان نقض 
ز لشكر او در دست زاوليان اسير  عهد كرد و بجنگ سلطان آمد. سلطان او را منهزم گردانيد و خوش پسران بسيار ا

] ايلك خان به قودوزخان پادشاه چين، از تخم افراسياب، وسيلت جست 1] حظى تمام يافتند. [ گشتند. زاوليان [ازيشان
و بجنگ سلطان آمد. بر در بلخ جنگ كردند. سلطان محمود مظفر شد. ايلك خان بگريخت و ديگر باره صلح كرد و در 

 شد.ما وراء النهر مقيم 

سلطان محمود بجنگ نواشه صاحب مولتان رفت و آن ملك مسخر كرد و باسالم در آورد و صاحب مولتان را بكشت و 
ديگرى را حكومت داد. سلطان محمود بجنگ غوريان رفت و ايشان در آن وقت كفار بودند و [سورى نام شخصى مهتر 

و از قهر، در نگين انگشترى زهر داشت بمكيد و ] جنگ كردند. سورى كشته شد و پسرش اسير گشت 2ايشان بود] [
] كرد كه بتكده هندوستان بود 3بدوزخ رفت. واليت غور در اسالم آمد و مسخر سلطان گشت. سلطان قصد قلعه بهيم [

شمار آورد. قرب صد صنم از زر و نقره بياورد. از آن جمله يك صنم را هزار هزار مثقال  و بر آن مظفر شد و خواسته بى
] 5] مسجد غزنه نهاد چنانكه بر درهاى آن بجاى آهن [ميخها و زينتها از] [4] [ وزن بود. آن را در وجه [عمارت طال

خواندند و ابو نصر شار غرجه بود. با سلطان محمود مخالفت   زر طال زده بودند. در آن وقت حكام غرجستان را شار مى
 كرد.

نيد و امان داد و امالك او بخريد و او در خدمت سلطان بود تا متوفى سلطان لشگر بجنگ او فرستاد و او را اسير گردا
] مخالفت سلطان كرد و خراج باز گرفت. سلطان ابو سعيد طائى را با سپاه بجنگ او فرستاد و 6شد. صاحب فاردين [
 خود در عقب برفت.

 جنگ كردند. صاحب فاردين حصارى شد. سلطان بقوت فيالن ديوار قلعه را خراب كرد
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 ] ديدند.1] [ اى، بر سنگى نقشى چند [منقوش و قلعه مسخر گردانيد. آنجا بر در خانه

دم پرستان مقر شدند كه از زمان هبوط آ كشيد. همه بنادانى بت بخواندند. تاريخ عمارت قلعه بود، بچهل هزار سال مى
كشد و اگر نيز قول حكما اعتبار كنيم، شك نيست كه عمارت  بروايتى كه در افواه مشهور است، بهفت هزار سال نمى

]، اگر اين معنى پيش 2پرستند [ ايست كه بت را بخدائى مى بنايى چندين سال آبادان نماند. ليكن چون جهل ايشان بمرتبه
 ايشان مقبول شود، عجب نباشد.

سنه ثالث و اربعمائه در گذشت و برادرش طوغان خان بجاى او پادشاه ما وراء النهر شد و ميان او و كفار ايلك خان در 
چين محاربات رفت. سلطان محمود جهت تقويت دين اسالم مدد او فرمود. مظفر شد. دختر ايلك خان را، ازو جهت 

 مسعود بخواست. در ثمان و اربعمائه زفاف كردند.

]، از پيش حاكم فاطمى برسالت بسلطان محمود آمد و در ملك ايران دعوت بواطنه ظاهر كرد. 3ى [از مصر مردى تاهرت
خلقى بسيار در دعوت او رفتند. كار او عروجى تمام يافت. سلطان او را حاضر كرد [و بداليل و براهين عقلى و نقلى ملزم  

 .] و سياست فرمود و آتش آن فتنه بآب تدبير فرو نشاند4گردانيد] [

در رجب سنه تسع و اربعمائه، سلطان عزم واليت قنوج كرد. از غزنه تا آنجا سه ماهه راه بود. پادشاه واليت كشمير، با 
 سلطان محمود موافق شد و بقالوزى برفت.

يمت ] برفتند و چندان غنيمت و برده يافتند كه ق5واليات و قالع فراوان مسخر كردند و از آن روى غزنين تا [دريا كنار] [
دادند تا در غزنين باز ستانند. در مدت غيبت سلطان، جماعت افغانيان در  برده از ده درم نگذشت و غنيمت بنيمه مى

 ملك سلطان خرابى كردند.

 چون سلطان از قنوج بغزنين رسيد، بر ايشان شبيخون برد و اكثر ايشان را بتيغ گذرانيد.
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  سنه عشرين و اربعمائه بر ملك عراق در سنه ست عشر و اربعمائه فتح سومنات كرد. در
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 مستولى شد و از تصرف آل بويه بيرون آورد و بپسر خود مسعود داد.

] دزدان بر ايشان زدند و مردم را بكشتند و اموال 1] [ ت. در بيابان [نهرف درين وقت كاروانى از عراق بهندوستان مى
ببردند. زنى پير را پسرى جوان در آن ميان كشته شد. بحضرت سلطان شكايت رسانيد. سلطان گفت چون آن واليت از 

ه توانى داشت و در توان كرد. پير زن گفت چندان واليت بستان كه نگا ] محافظت نمى2] [ دار الملك دورست، [بواجبى
 روز محشر جوابش با خداى تعالى توانى گفت و او از تو قبول كند.

سلطان ازين سخن متألم شد و خاطر پير زن بخواسته خشنود كرد و منادى فرمود كه هر كس براه بيابان نه عزيمت 
طلبيدند. سلطان غالمى را با صد هندوستان كند، جان و مال او را ضامنم. كاروانى تمام غلبه جمع شد. از سلطان بدرقه 

سوار معين كرد. مهتر كاروان سلطان را گفت اگر بدرقه هزار مرد نيز باشد، هنوز كم باشد كه دزدان كوچ و بلوچ زيادت از 
 آيند. سلطان گفت فارغ باش كه من از تدبير غافل نيستم. هزار بدزدى مى

بايد كرد. چون كاروان باصفهان رسيد، غالم سلطان خروارى  مىكاروان برفت. سلطان بغالم آموخت كه تدبير بچه صورت 
] كرد چون در بيابان دانستند كه بدزدان نزديكند، غالم ببهانه آنكه ميوه باد بزند، بيرون  3چند ميوه بخريد و [زهر آلود] [
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]. در پيش 4كاروانيان بر آمد [  كرد. ناگاه دزدان در رسيدند. غالمان بدرقه زمانى محاربه كردند و بگريختند. فرياد از نهاد
دزدان تضرع كردند كه مال شما را و جان ما را. چون دزدان ايشان را زبون خود ديدند، بجان امان دادند و چون در بيابان 
ميوه نازك ديدند، اول بخوردن ميوه مشغول شدند. خوردن و مردن يكى بود. بعد از زمانى غالمان بدرقه معاودت كردند و 

دزدان را بتيغ گذرانيدند و پيشتر بوالى كرمان خبر كرده بودند. او نيز با سپاه در رسيد. بر خانهاء دزدان تاختند تا بقاياى 
 ] بكشتند. بدين سبب، آن راه از آن مخاذيل سالها پاك شد.5] [ [طفل گهواره

__________________________________________________ 

 )] ف، ر، ندارد-1[

 ، فقط)] ق-2[

 )] نسخ ديگر: و زهر در آنجا كرد.-3[

  )] ق: فرياد از كاروانيان برخاست-4[

 ب: طفل در گهواره نگذاشتند. -)] ق: طفل در گهواره-5[
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ارزم مأمون فريغونى بود و بخواهر، داماد سلطان و بر دست مهتر هم درين سال سلطان بر خوارزم مستولى شد. حاكم خو 
لشكر خود اينال تكين كشته گشت. سلطان لشكر فرستاد و اينال تكين را بكشت و خوارزم و جرجانيه با تصرف گرفت. 

ا جهت خواست كه او را بستاند. ام ] وزير سلطان، ابو العباس فضل بن احمد، غالمى خوب صورت داشت. سلطان مى1[
كشها كرد، از جمله ده غالم. نديمى گفت اين  ديد. روزى وزير، سلطان را بخانه برد و پيش غالمى سخن گفتن پسنديده نمى

 همه ترا، آن يك غالم بده. وزير نداد. سلطان بخشم بيرون رفت. پس از وزير قرضى خواست.

و دفاين او بدست باز دادند. وزير برنجيد و بزندان  وزير خود را بافالس منسوب كرد و سوگندى بر آن خورد. قصاد ودايع
رفت و بسلطان پيغام فرستاد كه آنچه داشتم بيرون گذاشتم و زندان اختيار كردم. سلطان فرمود كه مرا شرم آمد اين معنى 

  در عمل

__________________________________________________ 
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اشارت رفت، در زمان حكومت آن خاندان ناحيه خوارزم تحت سلطه دو خانواده )] چنانكه در تاريخ سامانيان نيز -1[
بود: يكى خاندان مأمونيان يا فريغونيان كه بر قسمت چپ جيحون حكومت داشتند و پايتخت ايشان شهر گرگانج يا 

ساحل راست جيحون جرجانيه يا اورگنج بود، در نزديك محل فعلى شهر خيوه. ديگر خانواده خوارزمشاهيان قديم كه بر 
ابو العباس مأمون بن محمد صاحب  385كردند و پايتختشان در كاث يا شهرستان قرار داشت. در سال  حكومت مى

بر ابو عبد اهللا خوارزمشاه دست يافت و پس از آنكه او را، در مقابل خون ابو على سيمجورى،   -چنانكه گذشت -جرجانيه
خوارزمشاه خواند. بعد از فوت ابو العباس مأمون پسرش ابو الحسن على  كشت بر خوارزم شرقى دست يافت و خود را

 ) و او با محمود در دوستى زد و خواهر او را بزنى گرفت.387بجاى او نشست (

پس از ابو الحسن، برادرش ابو العباس مأمون بن مأمون نيز با محمود اظهار دوستى كرد و او نيز خواهر محمود را بازدواج 
د و با اين همه وى به ملوك خانيه ما وراء النهر هم بى تمايل نبود. سلطان محمود چون ازو سوء ظن داشت، خود در آور 

باو تكليف كرد كه در خوارزم بنام او خطبه خواند. خوارزمشاه ظاهرا مخالفتى نكرد ولى امراى خوارزم برو شوريدند و او را  
 اش را بجاى او نشاندند. ) و برادرزاده407كشتند (

 5محمود، ظاهرا بقصد انتقام خون داماد خود و نجات خواهر، ولى باطنا براى تصرف خوارزم رفت و پس از جنگ در 
بجرجانيه وارد شد و افراد خاندان مأمونى را دستگير كرد و بغزنين آورد و حكومت آنان را بر انداخت. ابو على  408صفر 

 كردند. در كنف حمايت، خاندان علم دوست مأمونيان زندگانى مى سينا و ابو ريحان از جمله دانشمندانى بودند كه
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وزارت بشيخ جليل ]. پس ازو 1آوردن. اما چون او بر خود پسنديد، من نيز بر آن مزيد ندارم. تا آخر عمر آنجا باشد [
] گويند سلطان محمود پيوسته 2شمس الكفاة ابو القاسم احمد بن حسن داد و حسن ميمندى نيز راه وزارت داشتى. [

متردد بود در حديث العلماء ورثة االنبياء و بودن روز قيامت و نسب خود از سبكتكين تا خود صحيح است يا نه. شبى 
كرد و بسبب  برد. طالب علمى بر در مدرسه تكرار مى ا شمعدان طال در پيش مىآمد. فراشى شمعى ب بخلوت از جائى مى

] سلطان را دل برو بسوخت. آن شمع با شمعدان بدو 3]. [ رفت تاريكى، در وقت اشكال لفظى، [بروشنى چراغ بقال مى
اهللا فى الدارين كما  بخشيد. همان شب جمال جهان آراى مصطفى (ص) بخواب ديد كه او را گفت. يا ابن سبكتكين اعزك

 اعززت وارثى. هر سه مشكل او حل شد.
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وفات سلطان محمود در سنه احدى و عشرين و اربعمائه بود. شصت و يك سال عمر داشت و سى و يك سال پادشاهى  
 كرد.

 نصير الدوله مسعود

هند و غزنه ببرادرش  ابن محمود بن سبكتكين بحكم وصيت پدر پادشاهى عراق و خراسان و خوارزم بدو تعلق گرفت و
]، مملكت كرمان مستخلص كرد و دست ديلمان از آن كوتاه گردانيد. پس با 4محمد. چون از ملكش دو سال برقت [

برادر منازعت كرد و بمحاربه انجاميد. محمد بر دست او اسير شد. او را ميل كشيد و در قلعه محبوس گردانيد. [نه سال 
 سعود و سلجوقيان منازعت افتاد و]. چون ميان م5در حبس بماند.] [

__________________________________________________ 

)] اين وزير همان ابو العباس فضل بن احمد اسفراينى است كه مردى كافى و عالقمند بايران و زبان فارسى بود، -1[
 اتفاق افتاد 401ال چنانكه بامر او دفاتر و دواوين دولتى را بزبان فارسى نوشتند. عزل او در س

)] طرز عبارت موهم اين مطلب است كه گويا حسن ميمندى غير از احمد بن حسن است. در حالى كه ابو القاسم -2[
احمد بن حسن ميمندى همان است كه بمسامحه در گلستان سعدى، حسن ميمندى آمده و اين نوع مسامحه از مقوله گفتن 

 ج، يعنى گذاردن اسم پدر بجاى اسم پسر.منصور حالج است بجاى حسين بن منصور حال

 يافت. رفت و بروشنى چراغ او، آن مشكل باز مى )] ق: هر بار بدر دكان بقالى كه آنجا نشسته بود، مى-3[

  )] ف، ب: بگذشت-4[

 )] ب، ندارد.-5[
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از ايشان منهزم بغزنين رفت، محمد مكحول را از قلعه بيرون آورد و عزيمت هندوستان كرد. چون از رود جيلم  مسعود
بگذشت، لشكر بر مسعود بيرون آمدند و محمد مكحول را ازو بستدند و تخت بر پشت پيلى زده بر آنجا بنشاندند و در 

محمد گفت آن بدى كه تو با من كردى، من با نيكى مقابله   لشكر بگردانيدند و مسعود را بگرفتند و پيش محمد آوردند.
اى اختيار كرد. محمد او را بآن قلعه فرستاد. در  خواهى كه با متعلقان، آنجا ساكن شوى؟ مسعود قلعه كنم. كدام موضع مى
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ده بود. بعد ازين راه لشكر او را بكشتند، در جمادى االول سنه ثالث و ثالثين و اربعمائه. مدت سيزده سال پادشاهى كر 
 محموديان بغزنه قناعت كردند. ايشان را بدين سبب غزنويان گويند و در آن ملك، آثار ايشان بسيارست.

 عماد الدوله محمد

]، چهار سال در غزنين پادشاهى كرد. پس بحكم برادرش 1ابن محمود بن سبكتكين، در حيات برادر، [در اول عهد] [
از قتل مسعود، يك سال ديگر حكومت كرد و در سنه اربع و ثالثين و اربعمائه، بر دست مسعود نه سال محبوس بود. بعد 

 برادر زاده كشته شد.

 شهاب الدوله مودود

ابن مسعود بن محمود بن سبكتكين بر عم خروج كرد و بقصاص خون پدر، او را با تمامت اوالد و هر كه در خون مسعود 
واست و ازو پسرى آورد، مسعود نام كرد. مدت هفت سال پادشاهى كرد. در ساعى بود، بكشت. و دختر جغرى بك را بخ

 رجب سنه احدى و اربعين و اربعمائه بديدن جغريبك عزيمت خراسان كرد. در راه بقولنج در گذشت.

 مسعود

 ابن مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بعد از پدر پادشاهى بدو دادند.

]، امرا و اركان دولت، 2] [ د، زمام امور در كف كفايت مادرش بود. [بتراضى مادرشيك ماه حكم كرد. چون او طفل بو 
 پسر را خلع كردند و بر عمش متفق شدند.

__________________________________________________ 

 )] ب، ندارد-1[

 )] م، ر، ندارد.-2[
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  بهاء الدوله على

]، را در نكاح آورد. 1ابن مسعود بن محمود بن سبكتكين بعد از برادر زاده بر تخت نشست و زن مودود، دختر جغريبك [
 دو سال پادشاهى كرد. عمش برو خروج كرد و او را منهزم گردانيد، در سنه ثالث و اربعين و اربعمائه.
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  مجد الدوله

منصور، عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين بعد از برادر زاده بپادشاهى نشست و يك سال پادشاهى كرد. دختر ابو 
] لشكر آورد. از غالمان محمودى، شخصى طغرل نام، كه امير االمرا بود، با آن 2جغريبك، بكين شوهر، [بقصد او] [

] دختر جغريبك او را بطغرل سپرد و محبوس كرد و 3. [لشكر متفق شد. با عبد الرشيد جنگ كردند و او را اسير كردند
 با خراسان مراجعت نمود.

 ] او را طغرل كافر نعمت خواندند.4طغرل بر آن ملك مستولى شد. غزنويان [

باخت. او  اى ابله و سست راى بود كه بحدود ميدان محبوس بود. طغرل كافر نعمت در ميدان گوى مى عبد الرشيد بمرتبه
كرد. بعد از مدتى طغرل كافر نعمت او را بكشت و در آن وقت از [شاهزادگان  د و تماشا و تحسين مىبرخاسته بو 
 ] نه شاهزاده:5] [ محمودى

] و نصر و ايرانشاه و خالد و عبد الرحمن و منصور و همام و عبد الرحيم و اسماعيل در قلعه دهك محبوس 6حسين [
]  8] حاجب عبد الرشيد بردند. او بى زينهارى [7د و پناه بنوشتكين شرابى [بودند. شبى در قلعه بشكستند و بيرون آمدن

كرد و تمامت را بدست طغرل كافر نعمت داد تا بكشت. سه شهزاده ديگر: فرخ زاد و ابراهيم و شجاع در قلعه عبيد 
نداد. چون بر تخت محبوس بودند. شبى طغرل كافر نعمت بفرستاد و ايشان را طلب داشت تا بكشد. زمان او را امان 

] با دو غالم، تيغ درو گردانيدند و او را پاره پاره كردند. 7محمودى نشست، خواست كه دامن گرد كند، نوشتكين شرابى [
 اهل غزنين، بقتل او، خرميها كردند. خبر قتل او بقلعه عبيد رسيد. آن سه شهزاده از كشتن خالصى يافتند.

__________________________________________________ 

  )] ف، همه جا جعفر بك نوشته-1[

 ق: در قصد -)] ر، ندارد-2[

 )] ق، م:-3[

 گردانيدند

  )] ق: غزنينيان-4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 ب: نبيرگان محمود -)] ف، ر: نوادگان محمود-5[

  )] ب: حسن-6[

  )] ب: حسن شروانى ر، م: سرائى-7[

  )] ب: بى انصافى-8[
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 جمال الدوله فرخ زاد

ابن عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين، بعد از قتل طغرل كافر نعمت بپادشاهى نشست. از شهزادگان هر كه را طغرل  
ظر مردم، در گورستان سالطين دفن كرد و شش سال حكومت  كشته بود و در چاهها و بيغولها افكنده، بيرون آورد و در ن

 كرد. در سنه خمسين و اربعمائه بقولنج در گذشت. عم زاده را ولى عهد كرد.

  ظهير الدوله ابراهيم

ابن مسعود بن محمود بن سبكتكين بوصيت عم زاده حاكم گشت. پادشاهى بزرگ منش و دراز عمر بود. پادشاهان 
]. مدت چهل و دو سال در پادشاهى 1] [ ر كردندى و چون نامه بدو نوشتند، طغرا [نكشيدندىسلجوقى او را خطاب پد

بماند و در خيرات و مبرات كوشيد و مساجد و خوانق و اربطه و قناطر انشا كرد و در خامس شوال سنه اثنى و تسعين و 
 اربعمائه در گذشت.

 ] مسعود2عالء الدوله [

د بن سبكتكين بعد از پدر پادشاه شد. خواهر سلطان سنجر سلجوقى را در نكاح آورد. ابن ابراهيم بن مسعود بن محمو 
 مدت شانزده سال پادشاهى كرد. در سنه ثمان و خمسمائه بدار البقا پيوست.

 كمال الدوله شير زاد

برادرش ابن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بحكم وصيت پدر پادشاه شد و يك سال حكم كرد. 
 ارسالن شاه برو خروج كرد و او را بكشت، در سنه تسع و خمسمائه.
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  سلطان الدوله ارسالن شاه

بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بعد از برادر بپادشاهى نشست. ميان او و برادر ديگرش بهرام شاه 
  ] بهرام4] [تنازع شد]. [3] [ [در كار پادشاهى

__________________________________________________ 

  )] ب، ر: كشيدندى-1[

  )] ب: عماد الدوله-2[

 ر، ندارد -)] ف، در كار ملك-3[

 ف: منازعت خواست. -)] م: نزاع شد-4[
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خود، سلطان سنجر سلجوقى برد. سلطان او را بلشكر مدد كرد. او با برادر محاربات كرد. سلطان سنجر  شاه پناه با خال
سلجوقى در عقب، بمدد رسيد. بهرام شاه قوى حال شد. ارسالن شاه منهزم به لهاور گريخت. بهرام شاه بر غزنين مسلط 

منهزم گردانيد. بهرام شاه پيش سلطان رفت و ديگر بار شد. چون سلطان سنجر بازگشت، ارسالن شاه بيامد و بهرام شاه را 
لشكر آورد و ارسالن شاه را بگرفت، در سنه اثنى عشر و خمسمائه و امان داد. بعد از آن چون در و فتنه ميديد بكشت. 

 مدت پادشاهى ارسالن شاه سه سال بود.

  يمين الدوله بهرام شاه

سبكتكين بعد از قهر برادر، پادشاهى برو قرار يافت پادشاهى بزرگ منش،  ابن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود بن
 پرور بود. عالى همت، علم دوست، عالم

] نصر اهللا ابن عبد الحميد كتاب كليله و 1] [ اند: از جمله امام فاضل كامل [نظام الدين فضالى جهان بنام او كتب ساخته
. زمان دولت او، در آن ملك مايه امن و امان و رخص و راحت بود. سى دمنه بعبارتى كه اكنون مشهورست بنام او ساخت

 و دو سال پادشاهى كرد.
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] بهند رفت. عالء الدين 3] [ ] حسين غورى برو خروج كرد. بهرام شاه [منهزم2در آخر دولت او عالء الدين حسين بن [
به هرى رفت. بهرام شاه مراجعت كرد و با  ] سام، در غزنين پادشاهى داد و خود4حسين، برادر خود را، سيف الدين [

 ] او را گرفتند و بسلطان بهرام شاه سپردند.5] سام جنگ كرد. سام منهزم شد. جمعى تركمانان [4سيف الدوله [

]. اين خبر بعالء الدين حسين رسيد. آهنگ جنگ بهرام شاه كرد پيش از 6سلطان او را در شهر بر گاو [بگردانيد] [
 ].7م شاه، در سنه اربع و اربعين و خمسمائه در گذشت [رسيدن او، بهرا

__________________________________________________ 

 )] ق، فقط-1[

  )] در كليه نسخ، همه جا حسن آمده، حال آنكه غلط است و صحيح حسين است يعنى ملك عز الدين حسين-2[

 ر: منهزم شد -)] ب: ازو متوهم شد-3[

  بغلط همه جا سيف الدوله آمده )] در نسخ،-4[

  )] م: تركان-5[

 )] ب: بنشاند و بگردانيد-6[

)] اشتباه است. عالء الدين حسين كه از قتل ملك قطب الدين محمد و سيف الدين سورى برادران خود بدست -7[
) و بعد هفت 546( بهرامشاه خشمگين بود، بر سر او تاخت و در سه جنگ او را در هم شكسته او را بهند منهزم نمود

شبانه روز بقتل و حرق غزنه پرداخت و اجساد جميع سالطين غزنوى را (جز اجساد محمود و مسعود و ابراهيم) بيرون 
آورد و سوزاند و بدين علت جهانسوز لقب يافت. عالء الدين پس ازين فتوحات بدار الملك خود باز گشت و بهرامشاه 

 ه) 547جا در گذشت (سال درين موقع بغزنين مراجعت نمود و آن
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  ظهير الدوله خسرو شاه

ابن بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين، بعد از پدر بحكم وراثت پادشاهى بدو دادند. چون 
پاه بجنگ او آمد، بگريخت و بديار هند رفت. عالء الدين حسين، برادرزاده خود، غياث الدين ابو عالء الدين حسين با س
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] بر 1الفتح محمد بن سام را بنيابت خود، در غزنين پادشاهى داد و به هرى رفت. او خسرو شاه را [بمواعيد و سوگند] [
آنجا بود و در سنه خمس و خمسين و خمسمائه در  خود ايمن گردانيد و دستگير كرد و بقلعه محبوس كرد. قرب ده سال 

] [الباقى هو اهللا و كل 2گذشت. دولت غزنويان سپرى شد و ملك ايشان با غوريان افتاد و از محموديان كس نماند. [
 ]3]. [ ء هالك شي
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  فصل چهارم از باب چهارم

] پنج تن، مدت ملكشان از سنه خمس و اربعين و خمسمائه تا سنه تسع و ستمائة شصت و 4در ذكر [پادشاهان غور] [
 چهار سال.

اصل ايشان از نسل سورى پادشاه غور بود كه لشكر سلطان محمود غزنوى او را بر انداخت. نبيره سورى از بيم سلطان 
بود. او را پسرى سام نام بود. مسلمان شد و به دهلى رفت و بتجارت  اى مى رفت و آنجا در بتخانهمحمود بهندوستان 

  مشغول شد و مجاهز راه غور گشت. مال فراوان برو جمع گشت. تا حراميان از دريا قماش آوردند. سام بسبب

__________________________________________________ 

  ب: بمواعيد و پيمان -: بمواعيد و امانر -)] ف: امان داد-1[

آيد كه صاحب گزيده، تاج الدوله خسرو شاه پسر بهرامشاه را با سراج الدوله خسرو ملك بن خسرو شاه  )] بنظر مى-2[
خلط كرده باشد. آنچه درين جا آمده مربوط به خسرو ملك است نه خسرو شاه پدر او. خسرو شاه بعلت اينكه از حمايت 

غزان بر غزنه دست يافتند  555م شده بود، نتوانست پايتخت اجدادى خود يعنى غزنه را نگهدارد و در سال سنجر محرو 
و خسرو شاه مجبورا بهمان هندوستان غربى اكتفا كرد. اما پسرش خسرو ملك، چون مورد حمالت شهاب الدين محمد بن 

) ولى قبل از 582ا از دست داد، تقاضاى صلح نمود (هاى شطوط كابل و سند ر  سام واقع شد و الهور و مولتان يعنى دره
در غور محبوس بود و  589انعقاد صلح وى بدست امير غورى افتاد و دولت محموديان بسر آمد. خسرو ملك تا سال 

 درين سال بقتل رسيد

 )] ق، فقط-3[

 )] ق: غوريان و، ر، م:-4[

 پادشاهان غوربان.
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 ارزانى بخريد و بحرام و حالل ننگريد. او را پسرى حسين نام بود، بهمه هنرها آراسته.
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سام با پسر و اتباع آنچه داشت برداشت و براه دريا عزيمت غور كرد. باد مخالف بر آمد و كشتى غرق كرد و بخالف 
] دمنده در كشتى بود. اتفاقا ببر نيز يك گوشه آن تخته 1اى زد. ببرى [ ين هيچكس نرست. از بيم جان دست بتختهحس

بدست گرفت. حسين با چنان رفيقى، سه شبانروز بر سر آب بماند. ببر اگر چه گرسنه بود، اما از بيم جان، تخته از دست 
شناخت. بر در  ست. بساحل دريا بشهرى رسيد. كسى را نمىداد. چون خشكى پديد آمد، ببر بجست و حسين بر  نمى

] بخفت. عسس او را بگرفت و در زندان افكند. هفت سال در زندان بماند. پادشاه آن شهر رنجور شد. 2اى [ دكانچه
. ]. حسين گريزان بحدود غزنين رسيد. جمعى حراميان او را جوانى خوش صورت يافتند3بصدقه زندانيان را [رها كرد] [

] مدتها بود، سلطان ابراهيم غزنوى در طلب آن دزدان 4سالح و اسب و لباس و اسبابش دادند. شب پيش ايشان بود. [
بود. همان شب بر سر ايشان رسيد. تمامت را بگرفت و جالد را فرمود تا همه را سياست كند. چون چشم حسين ببستند، 

كشند؟ جالد حالش تفحص  بر من روا نيست. مرا بى گناهى چرا مىحسين در حق بناليد و گفت الهى نه تو گفتى كه غلط 
اى بر گفت. خبرش بسلطان ابراهيم بردند. او را امان داد و از حالش تجسس نمود. بشرح باز گفت. سلطان را  نمود. شمه

د زن داد. چون ] و در مرتبه حجابت آورد و از اقرباى خو 5بر حال او رقت آمد. او را نوازش فرمود [و چيزى بخشيد] [
 ] بعد ازو پسرش:6سلطنت غزنين بمسعود بن ابراهيم رسيد، او را امارت غور داد. كارش آنجا بلند شد. [

  عالء الدين حسين

  ابن حسين، چون دولت غزنويان روى در نقصان داشت، او بتغلب بر مملكت

__________________________________________________ 

  پيرى دميده )] ساير نسخ:-1[

  )] ق: دكانى-2[

 ب: -كرد )] ق: آزاد مى-3[

 خالص كرد

 )] ف: ببود.-4[

 ب: و خيلى چيز بخشيد. در ساير نسخ نيست. -)] فقط، ق-5[
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)] اين داستان بافسانه بيشتر شبيه است. آنچه مسلم است اينكه ملك عزيز الدين حسين از امراى غور معاصر سنجر -6[
 اند، وى را ابو السالطين گويند. ن از هفت پسر وى چهار پسر بمرتبه امارت و سلطنت رسيدهو بهرامشاه بوده و چو 
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محمد را در غزنين ] بود. برادرزاده خود غياث الدين 1] [ ايشان مستولى شد. پادشاهى عاقل و كاردان [و سنى پاك مذهب
]  نيابت داد و خود هرى دار الملك ساخت. مدت شش سال پادشاهى كرد. در سنه احدى و خمسين و خمسمائه [به هرى

 ].3] در گذشت [2[

 سيف الدين محمد

ابن عالء الدين حسين بن حسين بعد از پدر پادشاه شد. ملك غزنين برقرار بعم زاده، غياث الدين محمد، مقرر داشت و 
] 4زاده ديگر محمد بن مسعود بن حسين داد. لشكر غز [ عد از سلطان سنجر سلجوقى، بلخ نيز مستخلص كرد و بعمب

ببلخ بجنگ او آمدند. سيف الدين محمد، بمدد عم زاده، بجنگ غزان رفت و در آن جنگ كشته شد در سنه ثمان و 
 ]5خمسين و خمسمائه. مدت پادشاهى او هفت سال. [

 الفتح محمد غياث الدين ابو

ابن سام بن حسين بعد از عم زاده پادشاه شد. بانتقام غزان رفت و با ايشان جنگى عظيم كرد. بسيار از غزان كشته شدند. 
زاده خود، محمد  بقاياى ايشان زنهار خواستند و خراج پذيرفتند غياث الدين محمد ايشان را زنهار داد و خراج بستد و عم

 ] حكومت داد و خواهر خود را در نكاح او آورد. ايشان را پسرى شد.6] [ [باميانبن مسعود را باز در 

 بهاء الدين سام نام كردند.

سلطان غياث الدين، برادر خود شهاب الدين ابو المظفر را در هرى بنيابت بنشاند و ولى عهد كرد و خود غزنين را دار 
حكم سلطان، شهاب الدين ابو المظفر با لشكر گران بجنگ او ] نام مخالفت او كرد. ب7الملك ساخت. راى هند شنكى [

رفت. راى هند با هفتصد ژنده پيل و هزاران هزار سوار و پياده برابر آمد. لشكر اسالم سى هزار مرد بودند. اما حق تعالى 
  ] هندى كشته گشت. پسرش7نصرت داد و سپاه اسالم مظفر شد. شنكى [

__________________________________________________ 

  م: سنى پاكدين -ف، ب: لطيف طبع و سنى پاك ... -)] ر: پاكدين-1[
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  ب: بهرات -)] در نسخ م، ر، ف نيست-2[

  غلط است 551بود و  556)] مرگ وى در سال -3[

  ر: غزان -)] ف، ب: غزنين-4[

 سال بودو مدت سلطنتش در حدود دو  558)] باز هم اشتباه است. سال قتل او -5[

  )] نسخ: در ميان ايشان-6[

 ف، م: سنكين. -ر: شنگل -)] ب شنكين-7[
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 ] شنكى بمطاوعت پيغام فرستاد و خراج پذيرفت. شهاب الدين ابو المظفر مراجعت نمود.1كوكاى [

 در گذشت. غوريان در ملك خراسان طمع كردند. خان در خوارزم تكش

] را كه رستم وقت بود با لشكر بفرستادند و او مرو مستخلص كرد. سلطان غياث الدين محمد و 2پهلوان محمد خرنك [
خان و جمعى شهزادگان در نشابور بودند، بنظاره بر  برادرش بخراسان آمدند و نشابور را حصار دادند، على شاه بن تكش

و بارو بر آمدند. سلطان غياث الدين محمد غورى بدان برج اشارتى كرد، فرو افتاد. شهزادگان خوارزمشاهى اسير  برج 
اى بود. او را منع كرد  خان را دست بسته پيش بردند. سلطان غور را دايه گشتند و شهر مستخلص شد. على شاه بن تكش

و بر پهلوى خود بتخت بنشاند و نوازش نمود. پس ضياء  از كشتن. سلطان غور دست على شاه تكش خان فرمود گشادن
 الدين على را بنيابت در نشابور بگذاشت و باز گشت.

 كردند. رسميها مى لشكر غورى و برادرش، شهاب الدين ابو المظفر، در راه بى

كردند. سلطان   سلطان غياث الدين بدين سبب پيغامهاى سخت ببرادر فرستاد و در ميان ايشان گردى بنشست. باز صلح
محمد خوارزمشاه بانتقام غوريان بنشابور آمد و با ضياء الدين على جنگ كرد و او را با امراى غور اسير گردانيد و بزرگى 
نمود و بجان امان داد و پيش سلطان غور فرستاد. پس عزم هرى كرد. خرميل از قبل غوريان حاكم بود. پسر خود نصرت 

طاوعت نمود. سالطين غور بانتقام كوشيدند. شهاب الدين ابو المظفر با لشكر بجنگ ] فرستاد و م3ملك را بنوا [
 خواست كه از آب بآهستگى عبور كند. خوارزمشاه رفت. در مرو رود مالقات بود و آب ميانجى طرفين. خوارزمشاه مى
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ت غوريان آمد. دست ظلم ] نمودند. شكست برو افتاد. بازگشت و بخوارزم رفت و خراسان در دس4] [ لشكرش [مبادرت
 ] دراز كردند. حق تعالى نپسنديد. در اثناى اين حال،5[

__________________________________________________ 

 م، ر: كوكار -)] ف: كوكاه-1[

 2در حاشيه نسخه م كه اسم اين شخص را محمود آورده: خرسيل؟ ر. ك. جهانگشا ج  -)] ف، ب: چربك-2[

 سم گروگان پيش خوارزمشاه روانه كرد)] يعنى بر -3[

  )] ر: مبارزت-4[

 م: بظلم. -)] ف، ب، ر، تظلم-5[
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و سيزده سلطان غياث الدين محمد در سنه ثمان و خمسين و خمسمائه بغزنين در گذشت. چهل سال پادشاهى كرده بود 
 ].1سال پيش از آن نيابت [

 ]2شهاب الدين ابو المظفر [

ابن سام بن حسين از خراسان بغزنين رفت و بعزاى برادر قيام نمود پادشاهى برو مقرر شد. سلطان محمد خوارزمشاه چون 
بعد از محاربه  الدين ابو المظفر از خراسان واقف شد، لشكر بمرو فرستاد. -از وفات غياث الدين محمد و غيبت شهاب

پهلوان محمد خرنك كشته شد و تمامت خراسان خوارزمشاه را مسلم گشت. سلطان غور بانتقام خوارزمشاه رفت. 
 خوارزمشاه از پادشاه سمرقند و گورخان قراختائى ياورى خواست.

 پيش از آنكه ايشان مدد فرستند، غوريان در رسيدند. بمرز هزار سف جنگ كردند.

را بود. غوريان بگريختند و فيالن و اثقال باز گذاشتند. لشكر خوارزمشاه غنيمت بسيار يافتند. خوارزمشاه ظفر خوارزمشاه 
 مظفر بخوارزم رفت. فردوس مطربه سمرقنديه احوال آن جنگ درين دو بيت آورده است.

  ] بجست3شاها ز تو غورى بلباسات بجست            ماننده جوژه از كف خات [         

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  از اسب پياده گشت و رخ پنهان كرد            فيالن بتو شاه داد و از مات بجست            

] بحدود طالقان بدو باز خوردند. سلطان غور در حصار 4رفت. لشكر قراختاى و [خان سمرقند] [ سلطان غور گريزان مى
شد تا سلطان غور آنچه داشت بداد و ] متوسط 4طالقان گريخت. لشكر قراختاى آن را محصور كردند. خان سمرقند [

 آن لشكر

__________________________________________________ 

 40يعنى متجاوز از  599تا سال  558)] ق، م: بنيابت. باز اشتباه است. غياث الدين ابو الفتح محمد از سال -1[
 سال سلطنت داشته است.

معز الدين بر خود اختيار كرده و در هند فتوح فراوان كرده است وى )] اين شاهزاده پس از رسيدن بسلطنت لقب -2[
 597قلعه گواليور و در  592قنوج و بنارس و در  590گرفت و در   588ناحيه سند و مولتان و سراسر هند شمالى را در 

 نهرواله را تصرف نمود و قسمت اعظم هند را در تحت حكومت دولتى مسلمان و فارسى زبان در آورد.

 )] صورت ديگرى از كلمه خاد كه همان غليواج يا زغن باشد.-3[

آمده كه البته غلط است و صحيح همان خان سمرقند يعنى عثمان خان » سمرقند خان«)] در نسخ ق، م به صورت -4[
رد و از ملوك خانيه ما وراء النهر است كه چون نخواست پادشاه مجاهد مسلمانى بدست قراختائيان كافر افتد، وساطت ك

 جان سلطان غور را نجات داد.
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] او را در غزنين راه نداد و [ازو رزم 1ازو بازگشت. سلطان غور، شكسته بسته خود را بغزنين كشيد. غالمش يلدوز [
] نبود راه مولتان گرفت. سپاهش يگان دوگان بدو 3] [ د. سلطان غور را مجال انتقام و [مقاومت] ش2] [ خواه

] با او جمع شدند. غالمش آيبك پادشاه مولتان بود. زيادت التفاتى بسلطان نكرد. سلطان 5] يك هزارى [4[پيوستند]. [
غزنين كرد. مشايخ و اكابر غزنين شفيع شدند با او جنگ كرد و او را بگرفت و بكشت. لشكرى نيك برو جمع شد. عزم 

تا خون يلدوز را ببخشيد. درين حالت خوارزمشاه پيغامى از سر قدرت بسلطان غور فرستاد و صلح طلبيد. هر چند آن 
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] بود، اما چون خوارزمشاه محق بود، جواب نداشت. صلح كردند بر آنكه 6صلح بر سلطان غور از هزار جنگ سختتر [
 وريان را بود و مرو و نشابور خوارزمشاه را.بلخ و هرى غ

سلطان غور در سنه اثنى و ستمائة بغزاى هندوستان رفت و بسيار مواضع مسخر گردانيد. پس بانتقام خان سمرقند عازم 
شد. در راه فدائيان هندوان كوكرى، در حالت نماز كردن او را شهيد كردند. چهل سال امارت و چهار سال سلطنت كرده 

 ]7[ بود.

 محمود

ابن محمد بن سام بن حسين، بعد از عمش جمعى امرا ميل او داشتند و بعضى ميل بخواهرزاده سلطان شهاب الدين، بهاء 
كردند و طرف بهاء الدين سام غالب بود و شوكت و سلطنت او بيشتر. اما  الدين سام بن محمد بن مسعود بن حسين مى

هاء الدين سام بوقت رفتن بغزنين در گذشت. كار سلطنت بر محمود قرار گرفت و تقدير ازلى موافق تدبير و شوكت نبود. ب
او پسران بهاء الدين، عالء الدين و جالل الدين را كشور باميان داد. چون سلطان محمود مرد كار نبود، غالمان پدر و 

 الملك ساخت وعمش هر يك بر واليتى مستولى شدند و قطب الدين آيبك بر هند مستولى شد و دهلى دار 

__________________________________________________ 

  رك طبقات ناصرى -)] نسخ: ايلدگز-1[

  )] ق: رزمجوى-2[

  )] ق: توقف-3[

 )] ف، ب:-4[

 پيوستند مى

  ر: هزارى -)] ف، ب: هزار سوار-5[

 )] ر: بتر-6[

 بود يعنى كمى بيش از سه سال. 602شعبان تا سوم  599)] مدت سلطنت او مستقال از جمادى االولى -7[
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چون او در گذشت، غالمش شمس الدين يلتتمش بجاى او پادشاه گشت و سلطان لقب يافت. مدتى سالطين دهلى از 
تخمه را بر انداخت و تاج الدين يلدز بر غزنين و زاولستان مستولى شد و نسل او بودند تا سلطان جالل الدين خلج آن 

قباجه بر مولتان و لهاور و بر شاور و ملك غور و ديگر واليات سند مستولى شد. در تصرف سلطان محمود، هرى و فيروز  
اه بر قرار بدو مقرر داشت كوه بماند. امراى دولت او بخوارزمشاه توسل جستند و آن ملك بدست او باز دادند و خوارزمش

 و عالمه كرمانى را باستمالت بدو فرستاد. عالمه در حق او گفت:

 شعر

 ]1شاهى كه هست بر همه شاهان شرق زين            كشورگشاى گيتى و دستور عالمين [          

  سلطان مشرقين و شهنشاه مغربين            محمود بن محمد بن سام بن حسين            

سلطان محمود هفت سال پادشاهى كرد و در سنه تسع و ستمائة، روزى او را در خانه كشته يافتند. [كشنده پيدا نشد] 
كردند. سلطان محمد خوارزمشاه بدين سبب بفرستاد و برادر را  خان مى ] او بعليشاه تكش3]. مردم نسبت قتل [2[

ريان سپرى شد و از متعلقان ايشان، كرت بر ملك هرى بكشت. مملكت غوريان خوارزمشاه را صافى گشت و دولت غو 
 ]4] [ مستولى شد و تا غايت، حكومت هرى در تخمه اوست [و اهللا الباقى
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  فصل پنجم از باب چهارم

در ذكر پادشاهان ديلمان بتخصيص آل بويه هفده تن مدت ملكشان ز ذى القعده سنه احدى و عشرين و ثالثمائة تا سنه 
 ثمان و اربعين و اربعمائه صد و بيست و هفت سال.

__________________________________________________ 

  )] ف، ب: خافقين-1[

 كشنده او را ندانستند)] ف:  -2[

  )] ق: كشتن-3[

 )] ق، فقط-4[
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] 2] بويه بن فنا خسرو بن تمام بن كوهى بن شيرذيل [1صابى دبير آورده است كه بويه از تخم بهرام گور است. نسبش [
] بن شيرويه بن شستان شاه بن سيس فيروز بن شيرذيل بن سنباد بن بهرام گور و بعضى از 3ذيل [بن شير كنده بن شير 

] نام داشت مقيم 5]. اين بويه در ديهى از واليت ديلمان قزوين كه كياكليش [4اند [ ديلمان گويند كه از تخم ديلم بن ضبه
ه ديلمان را قهر كرد و بر آن ملك مستولى شد، بويه بود. گوهر خود نهان داشتى. چون ماكان بن كاكى بن نعمان پادشا

بخدمت او پيوست و در سلك خدام او منتظم شد. او را سه پسر بود: على و حسن و احمد. اين برادران و اسفار بن 
كى شيرويه و مرداويج و وشمگير، ابناى زيار جيلى، از تخم ارغش كه بعهد كيخسرو پادشاه گيالن بود، مالزمت ماكان بن كا 

كردند. تا اسفار بن شيرويه بر ماكان خروج كرد او را بجهانيد و بر ملك ديلمان مستولى شد، در سنه خمس عشر و  مى
ثالثمائة. بعد از يك سال بر دست قرامطه كشته شد. مرداويج بن زيار بر جاى او حاكم ديلمان گشت و رودبار و طالقان و 

رى و قزوين و ابهر و زنجان و طارمين مستخلص كرد و باستخالص ديگر رستمدار در ضبط آورد. پس مازندران و ملك 
بالد عراق كوشيد. در همدان قتل عام و نهب و غارت كردند، چنانكه دو خروار بند ابريشمين از شلوار مقتوالن بيرون  

] 6برادران به كرج [كردند. پس ماكان بن كاكى بجنگ او آمد و ازو منهزم بخراسان رفت. مرداويج، على بن بويه را با 
 فرستاد و خود باستخالص اصفهان رفت. مظفره بن ياقوت از قبل مقتدر خليفه حاكم آنجا بود.
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جنگ كردند. مظفر مقهور شد. مرداويج بر اصفهان مستولى گشت. مظفر بفارس رفت، پيش پدر. ياقوت با لشكر بجنگ 
 مرداويج آمد و منهزم شد. درين حال،

__________________________________________________ 

  )] ابن االثير: ابو شجاع بويه-1[

 )] ايضا: شير ذيل االكبر-2[

 )] ايضا شير ذيل االصغر-3[

االثير پس از ذكر نسب آنان اضافه ميكند: .. هكذا ساق نسبهم االمير ابو نصر ماكوال و اما ابن مسكويه  -)] ابن-4[
 يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس. فانه قال انهم يزعمون انهم من ولد

 )321اال ان النفس اكثر ثقة بنقل ابن ماكوال، النه االمام العالم بهذه االمور (الكامل حوادث 

  م، ر: كياكيش -)] ق: كالكيش-5[

 )] ر، ب: كرخ. مقصود ازين كرج شهر آبادى بود در محل فعلى كرهرود كنونى.-6[
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 ] بودند. ياقوت با دو هزار مرد بديشان باز خورد.1على بن بويه با برادران بلرستان [

] با هم جنگ كردند. ياقوت 2ديلمان را سيصد مرد بود و دويست يا سيصد ديگر از لران بديشان پيوسته. در ارجان [
و برادران به فارس رفتند و فارس در ضبط آوردند. در اثناى اين حال، مرداويج را غالمانش بحمام  منهزم شد. على بن بويه

در بكشتند، در سنه احدى و عشرين و ثالثمائة. سرور غالمان توزون و بغرا و بحكم ماكانى بودند. وزير او حسن بن 
 د.العميد، مرقد او را از اصفهان بر دوش اكابر برى رسانيد و بگور كر 

على بن بويه بدعوى حق گزارى باصفهان رفت و با وشمگير بن زيار حرب كرد و او را منهزم گردانيد. و شمگير بطبرستان 
 رفت و بدان ملك قناعت نمود.
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عشر ذى القعده سنه احدى و عشرين و ثالثمائة بپادشاهى نشست  على بن بويه را ملك عراق و فارس صافى شد. در حادى
قب يافت. عراق ببرادر كهتر حسن داد و او را ركن الدوله لقب كرد و برادر كوچك احمد را باستخالص  و عماد الدوله ل

 كرمان فرستاد و خود شيراز را دار الملك ساخت.

] خواستند. مال نبود. متفكر در خانه ياقوت ستان خفته بود، مارى سياه ديد  3بسراى ياقوت نزول كرد. لشكر ازو روزى [
 ه از سوراخى سر بيرون كرد.كه بر سقف خان

 بترسيد و از آن خانه بيرون آمد. بفرمود تا آن سقف بشكافتند تا مار را بكشند.

چون بشكافتند مار را نيافتند، صد صندوق مال يافتند از نقد و جنس و جواهر. روزى لشكر از آن بداد. چون روز بآخر 
ى را طلب داشت. خياطى كر بود كه خياطت ياقوت كردى. او رسيد، خواست كه از آن جامها جهت خود لباس سازد. خياط

اند. چون  را بياوردند. عماد الدوله، نظر بر آنكه مردم غيبت كنند. او را بنشاند. خياط تصور كرد كه او را برنجش نشانده
 مردم برفتند، عماد الدوله فراش را گفت جامها

__________________________________________________ 

  )] ب: گرجستان-1[

  م، ر: ارغام -ف: ازغان -)] ب: فارغان-2[

 )] ب:-3[

  رزق
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 گويد چوب بيار. گفت اى خداوند بچوب چه حاجت. بيار. خياط تصور كرد كه مى

ده صندوق نيست. عماد الدوله بخنديد و اركان دولت متعجب شدند. آن صندوقهاى از آن ياقوت پيش بنده زيادت از 
 جامه ازو بستد.

چون ياقوت بحضرت خالفت رسيد، غالمان غلو كردند و لشكرى گران بجنگ عماد الدوله فرستادند. بفيروزان فربقين بهم 
 رسيدند. صد روز جنگ بود.
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شدند. عماد الدوله بر آن بود كه اگر بامداد ظفر نباشد، هزيمت شود. در  ظفر و هزيمت روى ننمود. فريقين از حرب ملول
] چون 1اى برفتى نگينى فيروزه يافتى.] [ شب بخواب ديد كه اسبى فيروزه نام داشت، بر پشت آن سوار بودى. [چون پاره
 پاره ديگر برفتى، او را بفيروزى مژده رسيدى. چون سه لفظ فيروز بود، خرم شد.

اى برفت، انگشترى فيروزه يافت. اميد فيروزى در خاطرش  فرمود تا اسب فيروزه نام را زين كردند. بر نشست. پارهشبگير 
اند و اسباب گذاشته. عماد الدوله از آن خواب متعجب شد. بحضرت  متمكن شد. ناگاه خبر رسيد كه لشكر عرب گريخته

يفه او را منشور پادشاهى و تشريف فرستاد و لقب معين كرد و خالفت فرستاد و فارس بهشتصد هزار دينار ضمان كرد. خل
رسانيد. اما چون كارش باال گرفت، تغلب نمود و ديگر نداد. عماد الدوله مدت شانزده  او سالى چند مال ضمان بادا مى

 عهد كرد.سال و نيم پادشاهى كرد. در جمادى االول سنه ثمان و ثالثين و ثالثمائة در گذشت. برادر خود را ولى 

  ركن الدوله

حسن بن بويه، بحكم برادر در عراق عجم پادشاه بود. او را با پسر قراتكين، سپهدار سامانيان، بكرات محاربات رفت. 
چون در سنه اربعين و ثالثمائة پسر قراتكين در گذشت و ابو على بن محتاج بجاى او نصب شد، ركن الدوله با او بصلح 

  پادشاهى عراق كرد. شانزده سال و نيم معاصر عماد الدوله در آمد و چهل و چهار سال
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 )] ف، ب: ندارد-1[
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رم سنه ست و ستين و ثالثمائة در گذشت و ملك عراق و بيست و هفت سال و نيم معاصر عضد الدوله بود. در مح
بپسران كوچك داد. يزد و اصفهان و قم و كاشان و نطنز و جربادقان بمؤيد الدوله ابو نصر بويه داد و رى و همدان و 

را  ] بفخر الدوله على و پسر مهتر، عضد الدوله فنا خسرو1قزوين و ابهر و زنجان و ساوه و آوه و بعضى از كردستان [
همان كه عمش داده بوده، يعنى ملك فارس مسلم داشت. ابن العميد ابو الفتح على بن محمد بن حسين وزير او بود و 

اى كه صاحب عباد با وجود اجالل خود مدح او گفتى و بپا خاستى و برو خواندى. [و اين بيت از آن  بزرگى او بمرتبه
 مدايح است.

 شعر

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 ]2دحته            شعراء الزمان من كل ناد] [ان خير الممدوح من م          

 ابو منصور ثعالبى در حق او گفته:

 نظير دارد. ] بى3] [ عين الشرف و لسانه سيف الملك و سنانه اشعار خوب [و رسائل

  معز الدوله

نگ كردى و احمد بن بويه بفرمان برادر باستخالص كرمان رفت، بجنگ امير على الياس. صاحب كرمان روز با ديلمان ج
 شب ايشان را نزل فرستادى.

ديلمان بدو پيغام فرستادند كه اگر دوستى جنگ جستن چراست و اگر دشمنى نزل فرستادن از كجاست؟ امير على الياس 
 فرستم. كنم و بشب درين ملك ميهمان، از مروت نزل مى جواب داد كه در روز مرا دشمنيد، از مردى جنگ مى

او صلح كرد و بازگشت. بعد از امير على الياس، پسرش اليسع با ديلمان مخالف شد. معز الدوله معز الدوله خجل شد و با 
]. ملك كرمان ديلمان را صافى شد. به مكران رفت و بصلح، خراج مقرر كرد و با 4] [ بجنگ او رفت و [او را بكشت

  مردم كوچ

__________________________________________________ 

  ، ف: بعض كردستان)] ب-1[

 )] ق، ندارد-2[

 )] ر. ندارد-3[

 )] ب، ف: [منهزم گردانيد]-4[
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و بلوچ جنگ كرد. دست چپ او را در آن جنگ بينداختند. چون صحت يافت، پيش برادر رفت و از آنجا بخوزستان شد 
و مسخر كرد و ملك بصره و واسط مسلم گردانيد. مكتفى استدعاى حضور او كرد. در سنه خمس و ثالثين و ثالثمائة 
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ما نام امير االمرائى بر برادر مهترش. در بغداد بيست و يك برفت و ملك بغداد در ضبط آورد. امر و نهى بقول او بودى، ا
] سال معاصر ركن الدوله. در ربيع االول سنه ست و خمسين و 1سال پادشاه بود: سه سال معاصر عماد الدوله و هجده [

 ثالثمائة در گذشت. پنجاه و چهار سال عمر داشت.

  عضد الدوله

بويه، بعد از عمش، بحكم وصيت در فارس، در سنه ثمان و ثالثين و ثالثمائة  ابو شجاع فنا خسرو بن ركن الدوله حسن بن
بپادشاهى نشست و مدت سى و چهار سال در پادشاهى بماند. مانند او هيچ پادشاه در ديالمه نبود و او خالصه آن دولت 

 ] آن نكند.2اين مختصر احتمال [اند كه  و زبده آن قوم بود. او را آثار عظيم باقيست. در ذكر مآثر او مجلدات پرداخته

در زمان او، در سنه ست و خمسين و ثالثمائة، و شمگير بن زيار بطبرستان در گذشت و ملك او بپسرش بهستون رسيد. 
زاده خود عز الدوله بختيار جنگ كرد  عضد الدوله، بعد از موت پدر، در سنه سبع و ستين و ثالثمائة، ببغداد رفت و با عم

و بغداد مستخلص كرد. در روز دخول او ببغداد، خليفه باستقبال او بيرون آمد و هرگز خلفا هيچ پادشاهى  و او را بكشت
را چندين تعظيم نداده بودند. عضد الدوله، هفت جاى در پيش خليفه زمين بوس كرد. خليفه او را سر بلند گردانيد و در 

  تمامتر كرد و سياستى لقب تاج الدوله افزود. عضد الدوله در بغداد ضبطى هر چه

__________________________________________________ 

  )] ب: هشده-1[

)] احتمال بمعناى تحمل در اشعار شيخ اجل سعدى هم بسيار آمده است: ترك احسان خواجه اوليتر كاحتمال جفاى -2[
  بوابان
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 نمود. عظيم بجاى آورد. اكابر جهان در دولت او آسايشها ديدند او در كار عدل و عمارت و سياست يد بيضا مى

هم درين سال كه سنه سبع و ستين و ثالثمائة بود، بهستون بن و شمگير در گذشت. ملك طبرستان و گرگان ببرادرش 
لدوله در گذشت و عراق كه خاص او بود، بر پسران بخش كرد، مؤيد الدوله پيش قابوس بن و شمگير رسيد. چون ركن ا

بينى كرد. هر چند بنص پدر ولى عهد بود، پيش برادر مهتر عضد الدوله فرستاد و اجازت طلبيد. عضد الدوله را خوش 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ببرادر ملتفت نشد. ال جرم آمد، با او طريق موافقت سپرد و آن ملك برو مسلم داشت. اما فخر الدوله، از روى جوانى، 
 كرد. عضد الدوله برنجيد و طمع در ملك او كرد. فخر الدوله با او سركشى مى

عضد الدوله و مؤيد الدوله با هم متفق شدند و با فخر الدوله جنگ كردند. فخر الدوله بگريخت و بطبرستان رفت پيش 
 قابوس وشمگير كه شوهر خاله او بود و پدر زنش.

يغام بقابوس فرستاد و بمواعيد فخر الدوله را ازو بخواست. قابوس اجابت نكرد. عضد الدوله، مؤيد الدوله را عضد الدوله پ
 بجنگ ايشان فرستاد. بعد از محاربه، قابوس و فخر الدوله منهزم شدند و گرگان و طبرستان در تصرف مؤيد الدوله آمد.

 ر سامانى مدد خواستند.فخر الدوله و قابوس بخراسان رفتند و از نوح بن منصو 

حسام الدوله تاش و امير فايق را با لشكرى گران بمدد ايشان فرستاد. برفتند و گرگان محصور كردند. صاحب عباد، وزير 
مؤيد الدوله، جاسوس فرستاد تا حال ايشان باز داند. جاسوس برفت و حال معلوم كرد و باز آمد. ابن عباد ازو پرسيد چند 

ترسم و از  ]. صاحب عباد گفت من از پيران راى زن مى1اند [ ؟ گفت پيران نيستند، اما چندين فيلپير در آن لشكرند
 ]:2اند] [ فيالن تيغ زن خوف ندارم. [كه عاقالن گفته

 شعر

  برائى لشكرى را بشكنى پشت            بشمشيرى يكى تا ده توان كشت          

__________________________________________________ 

 )] م: هستند-1[

 اند ر: گفته -)] ف، ب: ندارد-2[
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منهزم شد. قابوس و فخر الدوله بفرستاد و فايق را بفريفت تا در روز حرب غدر كرد و پشت بداد و بدين سبب لشكرشان 
 و تاش با خراسان رفتند و باز از نوح منصور مدد طلبيدند. نوح منصور وزير خود شيخ ابو الحسين عتبى را بمدد فرستاد.

 ] ماند.1] [ او خود در راه كشته شد و آن آرزو [در حجاب توقف
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اله فخر الدوله بود و او زنى ديگر خواسته و بر ميان قابوس و فخر الدوله در خراسان، جهت آنكه دختر قابوس در حب
دختر قابوس گزيده و مفتنان در ميان نقلها كردند، بوحشت انجاميد. از پيش يك ديگر تخلف كردند و هر يك بموضعى 

] سال در خراسان بماندند و از اخراجات و انعامات و وظايف در 2قرار گرفتند. فخر الدوله سه سال و قابوس هجده [
 ].3] هيچ با كم نكرد [3كرد، [ ستحقان، از آنچه در زمان پادشاهى مىحق م

خورد و مثل آن عمارت در جهان نيست و  از آثار عضدى سد اميرست بفارس كه بر رود كر ساخته و كربال از آن آب مى
نه رسول (ص) و مشاهد امير المؤمنين مرتضى على و حسين بن على عليهما السالم و دار الشفاء بغداد و با روى مدي

ايست و سرائى در بغداد كه بسراى سلطان منسوب بود و  شهرى در قبلى شيراز كه سوق االمير خواندند و اكنون مزرعه
پيش ازو كس به از آن سراى نساخت و بر دار الشفاء بغداد چندان وقف كرد كه صد هزار دينار عامل حاصل [داشت.] 

 ام شد، عضد الدوله بتماشاى آن رفت.] گويند كه چون دار الشفاى بغداد تم4[

اى بر بند بود. با عضد الدوله گفت: اى امير، اگر نه همه كارهاى شما باشگونه است، ديوانه توئى، بر من بند  ديوانه
ستانى و بر ديوانگان  حرامست. عضد الدوله گفت در من چه ديوانگى ديدى. ديوانه گفت اول آنكه مال از عاقالن مى

 دوم آنكه شفا دادن بامر خداست تعالى و تقدس، و تو دار الشفا كنى. صرف مى

__________________________________________________ 

 )] ف، ر، م: محجوب ماند-1[

  )] ب: هشتده-2[

)] ق: كردند. صحيح همان است كه در متن آمده چون هر قدر قابوس كريم بوده فخر الدوله در جمع مال سعى -3[
  استداشته 

 ف: آن بود -)] ر: گشت. م: حاصل كرد-4[
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 پندارى. برتر ازين ديوانگى چه باشد؟ سازى و خود را شفا رساننده مى مى

 شعر
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  خن از توبهعضد گفت زه اى سراينده زه            نگفت هيچ عاقل س          

عضد الدوله ببغداد، در رمضان سنه اثنى و سبعين و ثالثمائة، بصرع در گذشت و بمشهد على مرتضى كرم اهللا وجهه مدفون 
 شد و پسران را در بغداد و فارس قايم مقام كرد.

 عز الدوله بختيار

ارت داشت. اما نام امير االمرائى بر ابن معز الدولة بن بويه، در عهد عمش، بجاى پدر در بغداد در خدمت خليفه راه ام
عمش ركن الدوله بود. غالم پدرش، سبكتكين نام برو عاصى شد و امارت بغداد بدست فرو گرفت و دو ماه حكم كرد و 

در گذشت. غالمى ديگر يك چشم ايتكين نام بجاى او امير بغداد شد. عز الدوله بخوزستان گريخت و بعم خود، ركن 
] و طمع در بغداد آورد. 1ساخت. او عضد الدوله را بمدد فرستاد. عضد الدوله آن كار كفايت نمود [الدوله حسن، التجا 

عز الدوله ازو شكايت پيش عم فرستاد. ركن الدوله وزير ابن العميد را پيش عضد الدوله فرستاد و باز خواست كرد. وزير با 
 عضد الدوله سخنان درشت گفت تا با فارس مراجعت كرد.

عد از وفات ركن الدوله برفت و با عز الدوله بختيار جنگ كرد. در شوال سنه سبع و ستين و ثالثمائة و عز الدوله اما ب
 بختيار را بكشت و بدين كين، وزير ابن العميد را سياست كرد.

  مؤيد الدوله

ت. چون با قابوس و فخر ابو نصر بويه بن ركن الدولة حسن بن بويه، در زمان عضد الدوله حكومت عراق بدو تعلق داش
 الدوله جنگ كرد و ايشان را منهزم گردانيد، گرگان و طبرستان نيز بدو تعلق گرفت. شش سال بعهد عضد الدوله و

__________________________________________________ 

 )] ق، م كرد:-1[
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يك سال بعد ازو حكومت كرد. بعد از قتل وزير ابن العميد، صاحب كافى ابو القاسم اسماعيل بن عباد بن عباس اصفهانى 
و بروايتى رازى را در سنه سبع و ستين و ثالثمائة وزارت داد و بواسطه راى صايب او، ملك مؤيد الدوله رونقى هر چه 

پذير نشد. صاحب عباد، با وجود كثرت اشغال، درس گفتى و تصانيف ساختى. از جميع  تمامتر يافت و بهيچ وجه خلل
علوم و تمامت امور دنياوى با خبر بودى. مؤيد الدوله در سنه ثالث و سبعين و ثالثمائة در گذشت. صاحب عباد، تا 
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سكزى در مدح صاحب  رسيدن فخر الدوله با سر مملكت، برأى صايب ملك و لشكر مضبوط داشت. ابو سعيد رستمى
 عباد گفته است:

 شعر

 ورث الوزارة كابرا عن كابر            موصولة االسناد باالسناد          

 يروى عن العباس عباد و زا            رته و اسماعيل عن عباد            

  فخر الدوله على

ز دست برادران بگريخت. بعد از وفات ايشان ابن ركن الدولة حسن بن بويه، بعد از پدر اندك مدتى حكومت كرد و ا
 صاحب عباد استدعاى حضور او كرد.

در سنه ثالث و سبعين و ثالثمائة با سر ملك خود آمد و وزارت بر صاحب عباد مقرر داشت. در سنه تسع و سبعين و 
الدوله خوزستان با تصرف گرفت  اش بهاء الدولة بن عضد الدوله محاربات رفت. فخر ثالثمائة، ميان فخر الدوله و برادرزاده

 و عزم بصره كرد.

بهاء الدوله آب در صحراى سامى افكند. رفتن ميسر نشد. با همدان آمد. بهاء الدوله باستغفار پيش عم پيغام فرستاد. فخر 
ساخت، بطرف الدوله برو دل خوش كرد. امير اال امرائى و مهترى دودمان بر فخر الدوله مقرر شد و او در بغداد جامعى 

 غربى.

] تجديد عمارت كرد. تا صاحب عباد در حيات 1آن را درين عهد، وزير غازان خان، خواجه سعد الدين محمد ساوجى [
بود، پادشاهى او رونقى تمام داشت. در سنه خمس و ثمانين و ثالثمائة، صاحب عباد رنجور شد و كار بوصيت رسيد. در 

  آخرين

__________________________________________________ 

  )] م: آوجى-1[
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نوبت كه فخر الدوله بعيادتش رفت، او را گفت: هر چه وسع و طاقت اين بنده بود، در رواج كار اين دولت هيچ دقيقه 
و عنفوان زندگانى در كار اين دولت سپرى كردم و بسيار خون جگر خوردم تا نام امير بدين نامرعى نماندم و ديباچه جوانى 

] او عايد گردد 1رود. اگر امير بر همان طريقه رود، بركات آن بروزگار همايون [ سيرت پسنديده مشهور شد. اكنون بنده مى
نيكو نام باشد و هم رعيت در آسايش. اما اگر خالف و بنده را در آن نامى نباشد و من بدين خمول ذكر راضيم تا هم امير 

اين معنى صورت بندد، براى جهان چون آفتاب روشن شود كه آن همه ساخته و پرداخته بنده بود و اين چنين كار دولت را 
زيان دارد و در ملك خللها ظاهر شود. نبايد كه امير بقول صاحب غرض مفتن كار كند و عنان اختيار از صوب صواب 

 بگرداند. فخر الدوله گفت چنين كنم، اما نكرد.

صاحب عباد در گذشت. هجده سال وزارت كرده بود. چون مرقد او بنماز گاه بردند، اكابر دولت، اجالل او را در پيش 
 مرقدش زمين بوس كردند.

] فخر الدوله 2كردند [اى، از سقف در آويختند و تخت در زير آن بنهادند و بعد از مدتى باصفهان نقل   مرقدش در خانه
بعد از صاحب عباد وصيت او خوار داشت و هم در روز وفاتش خزاين او برگرفت و فرزندان او را از ميراث محروم گردانيد 
و هر كرا كه متعلق صاحب بود، در مصادرات و حواالت كشيد و آنچه او بر كسى مسامحت كرده بود، باز گرفت و وزارت 

بو على بن حموله اصفهانى فروخت بده هزار دينار و ايشان را در ملك دست مطلق گردانيد تا به ابو العباس الضبى و ا
اى كه قاضى رى، عماد  عادات مذمومه پيش گرفتند و دست تطاول دراز كردند و ارباب تمول را از پاى در آوردند تا بمرتبه

شت و در اصول شيخ معتزله بود، جهت آنكه  الدين عبد الجبار كه در فروع مذهب شافعى رضى اهللا عنه دست تمام دا
  گفت بر صاحب عباد ترحم نفرستم كه مرا توبه

__________________________________________________ 

  )] ق: دولت-1[

  )] ذيل ابو شجاع وزير بر تجارب االمم. و علق بالسالسل فى بيت الى ان نقل الى تربة له باصفهان-2[
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] معتقد قاضى عبد 2] درم مصادره كردند و از قضا معزول گردانيدند. [1او معلوم نيست، بگرفتند و سه بار هزار هزار [
و او اين همه تمول از رشوت الجبار و معتزله چنان است كه مسلمانى بدانگى و نيم مظلمه، خالدا مخلدا در دوزخ بماند 

]. بنابر آنكه اگر ديوانيان طمعى 3] [ دار القضا حاصل كرده بود. بحقيقت ظلم قضات را با ظلم اهل ديوان نسبت [نيست
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] نيز، يمكن بعضى بنظر تخفيف و مسامحه حاصل 4كنند، همان مقدار بيش خلق را زيان نباشد و از آن قسمت و توزع [
تا دو چندان حق مسلمانى باطل نكنند، بديشان چيزى عايد نگردد و قاضى را تصور باشد كه  نشود. اما طمع قضات،

زندگانى او بر نهج شرع است و ديوانيان هميشه از خداى تعالى و رسول ترسكار و شرمسار باشند و خود را مخطى و 
 مجرم دانند و اين فرق بين السماء و االرض است.

اش سيده، بر  نين و ثالثمائة در گذشت. پسرش مجد الدوله رستم يازده ساله بود و منكوحهفخر الدوله در سنه سبع و ثما
اى كه   ملك مستولى شد. هيچكس را از اركان دولت زهره نبودى كه بى اذن او در كم و بيش كارى مدخل كردن تا بمرتبه

چون زن بود، بوقت دفن فخر الدوله تا  كفن فخر الدوله قرض كردند و دست بخزانه نيارستند بردن. با وجود اين تسلط،
 مالهاى جهان از امرا قبول نكرد، نگذاشتند كه او را دفن كنند.

 فخر الدوله وصيت كرد تا بر گورش نويسند: تركنا قصورنا و سكنا قبورنا و زال عنا ملكنا و سيصير من يأتى بعدنا مصيرنا.

تصد و هفتاد و پنج هزار و دويست و هشتاد و چهار دينار و صد و بوقت وفات فخر الدوله نود بار هزار هزار دينار و هش
چهل هزار هزار و هشتصد و شصت و سه هزار و نود درم و سه هزار خروار جامه بريده و نابريده، بيرون آالت مرصع و 

 زرين و

__________________________________________________ 

  ف الف درهم فباع فى جملة ما باع الف طيلسان)] ذيل: و قرر امرهم على ثالثة آال-1[

)] اين قاضى عبد الجبار را صاحب بن عباد بدين منصب رسانده بود. ولى چون صاحب مرد، او گفت چون بدون توبه -2[
 وفائى مثل شد. مرده، براى او طلب رحمت نميتوان كرد. بدين سبب به بى

 توان كرد )] نسخه ق. نمى-3[

  )] ق، ب: توزع-4[
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 ]1سيمين و غير آن در خزانه موجود بود و اين همه در اندك مدتى سپرى شد و سرآيت مال الميت ميت باظهار رسيد. [
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  مجد الدوله ابو طالب رستم

بن ركن الدوله حسن بن بويه، بعد از پدر پادشاهى عراق بدو تعلق گرفت. مادرش كفيله مصالح ملك  اين فخر الدوله على
 شد. زنى عاقله و صاحب تدبير بود.

داشت. در شعبان سنه ثالث و ثمانين و ثالثمائة، قابوس و شمگير، بعد از غيبت هجده ساله، از  كار ملك برونق مى
ن و طبرستان با تصرف گرفت. او را با لشكر سيده و مجد الدوله، در تنازع ملك خراسان باسر مملكت خود آمد و گرگا

محاربات رفت و از طرفين بسيار كشته شدند. عاقبت بر آن صلح كردند كه عراق آل بويه را باشد و طبرستان و گرگان و 
د و پسر خود منوچهر را داد. مازندران، قابوس بن وشمگير را. قابوس بعد از صلح آهنگ گيالن كرد و بر آن مستولى ش

قابوس بعد از مراجعت پانزده سال پادشاهى كرد. پس لشكر برو خروج كردند و او را محبوس گردانيدند و پادشاهى به 
 پسرش منوچهر دادند. قابوس در حبس از سرما در گذشت، از سخنان اوست:

من معالى االمور. كان همتى كتاب انظر فيه و  -يه العامةاقتناء المناقب باحتمال المتاعب. [لذة الملوك فيما ال تشاركهم ف
 ] منوچهر با سلطان محمود غزنوى صلح كرد و خطبه و سكه بنام او گردانيد2حبيب انظر اليه و كريم انظر له.] [

__________________________________________________ 

و خمسة و سبعين الفا و مأتين و اربعة و ثمانين دينارا و من )] قال ابن الصابى و خلف الفى الف و ثمانمايه الف -1[
الورق و النقره (اى القطعة المذابة من الذهب و الفضة مائة الف الف و ثمانماية الف و ستين الفا و سبعمائة و تسعين درهما 

خشان) و الماس و غيره و من الجواهر و اليواقيت الحمر و الصفر و الحلى و اللؤلؤ و البلخشى (هو جوهر يجلب من بل
اربعة عشر الفا و خمسمائه و عشرين قطعة قيمتها ثالثة آالف الف دينار و من اوانى الذهب ما وزنه ثالثة آالف الف دينار 
و من البلور و الصينى و نحوه ثالث آالف و من السالح و الثياب و الفرش ثالثة آالف حمل و قيل انه خلف من الخيل و 

ثالثين الف رأس و من الغلمان و المماليك خمسة آالف و من السرارى خمسمائه و من الخيام عشرة البغال و الجمال 
 (حاشية الكامل چاپ مصر).». آالف خيمة و كانت مفاتيح خزائنه فى الكيس الحديد مسمرا بالمسامير ال يفارقه

 )] ب، ف ندارد-2[
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 و سلطان دختر بدو داد. منوچهر كسانى را كه بر پدرش خروج كرده بودند.
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 بكشت.

چون مجد الدوله بحد بلوغ رسيد، با مادر در كار شاهى تنازع كرد و وزارت به خطير ابو على داد. مادرش بخشم بقلعه 
 در شب بگريخت، پيش بدر بن حسنويه امير كردستان رفت.طبرك رفت. وزير موكالن برو گماشت تا نگريزد. سيده 

بدهانه خوزستان، بدر حسنويه باستقبال رفت و زمين بوس كرد و خدمات پسنديده بجاى آورد و بمدد او با لشكرها برى 
رفت و با مجد الدوله حرب كرد و لشكر او را مقهور گردانيد و ملك رى بگرفت و چند روز آنجا بود و در رى چند 

 محلت بسوزانيد.

مجد الدوله و وزير خطير ابو على اسير شدند و مقيد گشتند. سيده در ملك متمكن شد. بدر حسنويه را با خلعتها و 
تكلفهاى سزاوار با واليت فرستاد و در كار ملك شرايط معدلت بتقديم رسانيد و قواعد جهاندارى ممهد گردانيد. روز بار 

] نمودى و چون 2] هر يك محافظت [1و عارض سخن گفتى. سپاهى و رعيت را در حد [در پرده رقيق نشستى و با وزير 
 رسل از اطراف آمدندى، بى تلقين، جواب بسزا گفتى.

از جمله سلطان محمود غزنوى پيغام بدو فرستاد كه بايد خطبه و سكه با نام من كنى و خراج فرستى و اال جنگ را آماده 
در حيات بود، من ازين معنى انديشناك بودم كه اگر سلطان چنين فرمايد، تدبير چه باشد.  باشى. او جواب داد كه تا شوهرم

اما اكنون از آن فارغم. جهت آنكه سلطان پادشاهى عاقل است و داند كه كار حرب در غيب است. اگر بجنگ من آيد و 
شكست يابد، اين ننگ تا قيامت از روى دولت مرا قهر كند، او را چندان نامى نباشد كه بر زنى بيوه قادر شود. اگر از من 

 او محو نشود و مردم گويند:

  بيت

 چو از راستى بگذرى خم بود            چه مردى بود كز زنى كم بود          

  ميدانم كه سلطان باين مختصر واليت ملتفت نشود و بدين جواب مسكت

__________________________________________________ 

  )] ف: حق-1[

  )] ق: تقويت-2[
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] را از جنگ باز داشت. در آخر پسر و مادر با يك ديگر دل خوش كردند و مجد الدوله با سر ملك 1پادشاهى چنان [
 آمد و برادرش شمس الدوله را حكومت همدان داد.

اما زمام ملك همچنان در كف كفايت سيده بود. تا او در حيات بود، ملك مجد الدوله برونق بود. چون او در سنه خمس 
] و ملك بشوريد. امرا و اركان دولت مجد الدوله را گردن 2عشر و اربعمائه گذشت، كارها [دست از هم بداد] [

ن با لشكرى گران آهنگ عراق كرد. كار بر عكس افتاد. چون نهادند. او از سلطان محمود غزنوى مدد خواست. سلطا نمى
بملك رى رسيد، با مجد الدوله جنگ كرد و او را با پسرش ابو دلف بكشت، در سنه عشرين و اربعمائه. مدت سى و سه 

 سال پادشاهى كرده بود. ملك عراق در تصرف سلطان محمود آمد.

  شرف الدوله

ة بن ركن الدولة بن بويه، بعد از پدر در كرمان، در سنه اثنى و سبعين و ثالثمائة ابو الفوارس شير ذيل بن عضد الدول
بپادشاهى نشست و برادرش صمصام الدوله ببغداد در خدمت خليفه امير االمرا بود. چون چهار سال و نيم بر آمد، شرف 

كشيد و بقلعه كيوسان محبوس كرد. الدوله ببغداد رفت. صمصام الدوله استقبال كرد. شرف الدوله او را بگرفت و ميل  
ملك بر شرف الدوله قرار گرفت و دو سال ديگر بزيست. در جمادى االخر سنه تسع و تسعين و ثالثمائة بفجأة در  

 گذشت.

  صمصام الدوله

ه بيرون ابو كالنجار مرزبان بن عضد الدوله بن ركن الدوله بن بويه، بعد از برادرش شرف الدوله، اركان دولت او را از قلع
آوردند و بپادشاهى نشاندند و او نه ماه پادشاهى كرد. جمعى ديگر از اركان دولت، شمس الدوله على بن شرف الدوله را 

بروى او بركشيدند. او با ايشان حرب كرد و مظفر شد و برادرش بهاء الدوله بن عضد الدوله با او مخالفت كرد. ميان 
  ر آنايشان محاربات رفت و بصره و اهواز د

__________________________________________________ 

  )] ق: چنان پادشاهى-1[

 م: دست بهم داد. -)] ب، ف: دست از هم بداشت-2[
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ل ديگر بزيست تا در حدود فارس، بر دست ابناى عز جنگها خراب شد. عاقبت صمصام الدوله بگريخت و هشت سا
 ] نور الدوله ساالر و برادران او، كشته شد، در سنه ثمان و ثمانين و ثالثمائة.1الدوله بختيار، [

  بهاء الدوله ابو نصر شهنشاه

مدت بيست و چهار سال و ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بعد از برادر در صفر سنه ثمانين و ثالثمائة پادشاه شد. 
القادر بالّله او را شهنشاه قوام الدين لقب فرمود و او با سلطان محمود غزنوى صلح   -سه ماه در پادشاهى بماند و خليفه

 كرد و ازو دختر خواست و در ربيع االول سنه اربع و اربعمائه به ارجان فارس نماند.

  سلطان الدوله ابو شجاع

]. او 2] [ الدولة ركن الدولة بن بويه بحكم وصيت پدر [پادشاهى فارس و كرمان بدو تعلق داشت ابن بهاء الدولة بن عضد
را غياث الدين خواندند. مدت دوازده سال و چهار ماه در پادشاهى بماند. برادرش قوام الدين ابو الفوارس حاكم كرمان 

و الفوارس بگريخت و پيش سلطان محمود غزنوى رفت. بود. بر او خروج كرد. سلطان الدوله برو غالب آمد. قوام الدين اب
سلطان محمود ابو سعيد طائى را بمدد او فرستاد و او را بملك كرمان رسانيد. سلطان الدوله ديگر بار بمدد لشكر دار 

الدوله بن فخر الدوله و ازو نيز متوهم  -الخالفه، لشكر بجنگ او فرستاد. او بگريخت و بهمدان رفت، پيش شمس
 ] سلطان الدولة در شعبان سنه ست عشر و اربعمائه نماند.3]. [ غداد گريخت[بب

  شرف الدوله ابو على حسن

ابن بهاء الدوله بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بعد از پدر در بغداد در خدمت خليفه بنيابت برادرش سلطان الدوله، 
 راه امارت داشت. تركان او را بر

__________________________________________________ 

 )] م، ب، ر: بختيار و ...-1[

  )] م: پادشاه شد در فارس و كرمان-2[

 )] ف:-3[
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] سال و دو ماه امارت كرد و در سنه 1] [ طبه بيفكند و بنام خود خطبه كرد. مدت [ششبرادر عاصى كردند تا نام او از خ
 عشر و اربعمائه در گذشت.

  جالل الدوله

ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، در اول از قبل برادر حاكم بصره بود. بعد از ايشان در بغداد امارت 
ت كرد. در عهد او تركان بر بغداد مستولى شدند و هر يك بواليتى حاكم گشتند و او را در يافت. بيست و پنج سال امار 

امارت نامى بيش نبود و حكمش بر بغداد و واسط بيش روان نه. خطى نيكو داشت و با علما مجالست كردى. در سنه 
 خمس و ثالثين و اربعمائه در گذشت.

حاكم واسط بود. بعد از پدر بگريخت و بديار بكر رفت و در بينوائى بمرد.  پسرش الملك العزيز ابو منصور، در عهد او 
 كفنش ديگران كردند.

  عماد لدين اهللا

الدولة ركن الدولة بن بويه، بعد از پدر، در فارس،  -عز الملوك ابو كالنجار مرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد
شست. عمش جالل الدوله در بغداد امير بود. ميانشان تا چهار سال محاربات در سنه ست عشر و اربعمائه به پادشاهى ن

 رفت.

 پس صلح كردند. خليفه القائم بامر اهللا جهت او خلعت فرستاد.

اى كه عارض را در حضور او  كردند تا بمرتبه بعد از جالل الدوله بغداد نيز با تصرف او آمد. اما تركان او را تمكين نمى
 لتفت نشدند. او از آن خوف با شيراز رفت و پسرش الملك الرحيم را در بغداد قايم مقام گذاشت.بكشتند و بدو م

عماد لدين اهللا بيست و چهار سال پادشاه بود. از اين جمله پنج سال بر بغداد حكم كرد و بنفس خود يك ماه در بغداد 
 بيك عازم جنگ عماد لدين اهللا شد. سلطان طغرلبود. اسماعيل شبانكاره برو خروج كرد و در كار آل بويه خلل آورد. 

 قاضى ابو محمد ناصحى صاحب كتاب مسعودى، در مذهب امام ابو حنيفه رضى اهللا عنه،
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__________________________________________________ 

  )] ق: پنج سال-1[
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متوسط شد تا بصلح رسيد و دختر عماد لدين اهللا را در حباله سلطان آورد. عماد لدين اهللا در سنه اربعين و اربعمائه در  
 گذشت. پسرانش در بغداد و فارس امارت كردند و درين مدت، عراق با تصرف سلجوقيان آمده بود.

  الملك الرحيم

بن عماد لدين اهللا بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، بحكم وصيت پدر، ابو نصر 
] تا مدت هفت سال. در سنه سبع و اربعين و اربعمائه، سلطان طغرلبك 1امارت بغداد بدو تعلق گرفت [و حكم كرد] [

بگرفت و بقلعه طبرك رى فرستاد و آنجا محبوس بود تا در  سلجوقى عزيمت بغداد كرد. او باستقبال رفت سلطان او را 
 گذشت.

  الملك فوالد ستون

ابو منصور بن عماد لدين اهللا بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بحكم وصيت پدر در 
] 2در سنه ثمان و اربعين و اربعمائه [ فارس حاكم بود. مدت هشت سال حكومت كرد و فضلويه شبانكاره برو خروج كرد،

و او را بگرفت و بقلعه محبوس كرد. همانجا در گذشت و فارس در تصرف فضلويه آمد و هم در آن چند گاه سلجوقيان 
 در ضبط آوردند.

اقطاع او از آل بويه ملك ابو على بن عماد لدين اهللا بعد از برادران قرب چهل سال بزيست. نوبندگان فارس و كرمانشاهان 
بود. سالطين سلجوقى او را عزيز داشتندى و طبل و علم داده بودند. در سنه سبع و ثمانين و اربعمائه بعهد بركيارق بن 

 ملكشاه بن الب ارسالن سلجوقى در گذشت و دولت آل بويه سپرى شد.
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  فصل ششم از باب چهارم

 در ذكر پادشاهان سلجوقيان، سه شعبه:

  اول بعضى در تمامت ايران و بعضى در بعضى. چهارده تن، مدت ملكشان از سنه

__________________________________________________ 

  )] فقط در، ب-1[

 449)] در نسخه ف با رقم نوشته شده -2[
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 تسع و عشرين و اربعمائه تا ربيع االول سنه تسعين و خمسمائه صد و شصت و يك سال.

و پنجاه  دوم بكرمان يازده تن، مدت ملكشان از سنه ثالث و ثالثين و اربع مائه تا سنه ثالث و ثمانين و خمسمائه صد
 سال.

 ]، مدت ملكشان از سنه ثمانين و اربعمائه تا سنه سبعمائة دويست و بيست سال.1سوم به روم پانزده تن [

 اند، هر يك بعيبى چند ملوث بودند: ارباب دول كه در عهد اسالم بوده

آل بويه برفض و غزنويان و  ] و بعضى از بنى عباس باعتزال و بنى ليث و2] [ چون بنى اميه بزندقه و اعتزال و [خارجيت
خوارزمشاهيان و سلغريان بحقارت گوهر. اما سلجوقيان ازين عيوب پاك بودند و سنى و پاك دين و نيكو اعتقاد و صاحب 

] همچون 3خير و مشفق بر رعيت و ببركت اين، در دولت ايشان، هيچ خارجى خروج نكرد كه [ايشان را مشوش دارد] [
محموديان و سبكتكين و ايتكين در دولت ديلمان و على هذا و اگر چه اتباع ايشان به پايهاى طغرل كافر نعمت در دولت 

بلند رسيدند، سر از ولى نعمت نكشيدند و از كفران نعمت احتراز واجب ديدند و اگر احيانا هوسى پختند، هم از آن 
ند. حق سبحانه و تعالى همواره اركان دولت تخمه يكى را برگزيدند و بپادشاهى بر كشيدند و مقصود خود از آن حاصل كرد

 را در مطاوعت پادشاهان پاينده دارد. اكنون با سر مقصود رويم.

  شعبه اول
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] است، از تخم افراسياب و در تاريخ ابو العالء احول آمده كه او بسى و چهار پدر به 4سلجوق از قوم تركان قيق [
 رسد. سلجوق را چهار پسر بود: افراسياب مى

ائيل و ميكائيل و موسى بيغو و يونس و ايشان را مال و نعمت بى قياس بود. از تركستان جهت تنگى چراگاه، در سنه اسر 
 خمس و سبعين و ثالثمائة بما وراء النهر

__________________________________________________ 

  ف، ب: يازده -)] ر: چهارده-1[

  ر: جروج -)] ب، ف: خارجى-2[

 ق: در سلطنت هيچ وهنى اندازد )]-3[

 انتشارات كتابفروشى خاور) 10)] قيوق (رك. سلجوق نامه ظهيرى نيشابورى چاپ آقاى اسماعيل افشار ص -4[
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ان محمود غزنوى با ايشان طريق دوستى سپرد. اسرائيل بديدن او آمدند و به نور بخارا و سغد سمرقند مقام ساختند. سلط
آمد. سلطان محمود او را احترام تمام كرد و در اثناى حكايت ازو پرسيد كه اگر ما را بمددى حاجت افتد، نشان چيست و 

چون اين تير بخيل ما  ]. تيرى بدو داد و گفت1سپاه بمدد چند آيد؟ اسرائيل را كمانى در دست و دو تير بر بند قبا بود [
فرستى صد هزار سوار بمدد آيند. سلطان گفت اگر بيش بايد؟ تير ديگر بدو داد و گفت اگر اين تير ببلخان كوه فرستى، 

پنجاه هزار سوار بمدد آيند. سلطان گفت اگر بيش بايد؟ كمان بدر داد و گفت چون اين را به توران فرستى، چندان كه 
ن از كثرت ايشان متوهم شد. با او غدر كرد و در مستى او را بگرفت و بقلعه كالنجر محبوس  خواهى لشكر بيايد. سلطا

كرد. هفت سال در حبس بود و همانجا وفات يافت و ببرادران پيغام كرد و ايشان را بر طلب ملك تحريض داد. ايشان از 
اى آيد  شمارند، مبادا از ايشان فتنه روهى بىسلطان اجازت طلبيدند تا از جيحون بگذرند. ارسالن جاذب مانع شد و گفت گ

] ميكائيل 3]. سلطان نپذيرفت و اجازت داد. سلجوقيان از جيحون بگذشتند و در حدود نسا و ابيورد مقام ساختند. [2[
 بك. پيشواى آن قوم شدند. را دو پسر بود. جغريبك و طغرل
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نصفت از چهره ايشان درخشان. اهل خراسان دل بر كار  آثار دولت و سلطنت از جبين ايشان درفشان بود و نور عدل و
بردند. سلطان مسعود غزنوى لشكر بجنگ ايشان فرستاد. حرب كردند. ظفر سلجوقيان  ايشان نهادند و داوريها بديشان مى

 را بود.

د. در اثناى ] بانتقام سلجوقيان رو 4لشكر غزنوى منهزم با پيش سلطان مسعود رفتند. سلطان مسعود خواست كه [زود] [
] امير خراسان، 6]. بدان جنگ رفت و به سوباشى، [5آن، او را از طرف هند تشويش افتاد. [تدارك آن واجبتر ديد] [

  پيغام فرستاد كه سلجوقيان را از خراسان در كند. سوباشى جواب فرستاد كه كار ايشان از آن

__________________________________________________ 

 ] ر: كمر)-1[

 )] ف: پديد آيد-2[

 )] ق: كردند-3[

  )] فقط در، ق-4[

 )] م:-5[

 ر: بدانجا رفتنش واجبتر ديد -واجبتر بود بدان جنگ رفتن

 )] معناى لغوى اين كلمه:-6[

 لشكر كش است.
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كند. او را بالزام بدان جنگ  ] مى1] [ بامثال من كفايت توان كرد. سلطان مسعود تصور كرد كه [بازار تيزىگذشته است كه 
 فرستاد. سوباشى ناچار بجنگ ايشان رفت. رسيدن و شكستن يكى بود.

  سلطان طغرلبك
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نام پادشاهى برو اطالق ابن ميكائيل بن سلجوق در نيشابور، در سنه تسع و عشرين و اربعمائه بر تخت مسعودى نشست و 
اى  رفت. برادر مادرى خود، ابراهيم بن ينال را در نيشابور شحنگى داد. او آنجا ظلم و جور بسيار كرد. اهل نشابور رقعه

بدو نوشتند كه اى امير ظلم بگذار و راه عدل بسپار كه پس ازين جهان، جهانى ديگر است. نشابور چون تو حاكم بسيار 
سالح مردم نشابور دعاى سحرگاهست و داور آگاهست كه اگر سلطان ما دورست، خداى ما نزديك  ديده و خواهد ديد.

ايست كه هرگز نميرد و بيدارى كه هرگز نخسبد و آگاهى كه هرگز غافل نشود و پادشاهى كه هرگز معزول  است. زنده
 نباشد. ابراهيم چون اين رقعه بخواند، دست از ظلم باز داشت.

ر سنه اثنى و ثالثين و اربعمائه، بحدود دندانقان، با سلجوقيان حرب كرد. شكست برو افتاد. منهزم سلطان مسعود، د
 بغزنين رفت. دل از كار خراسان ببريد و در شراب افتاد. بجاى بانگ كوس، ناى و نوش طلبيد، در حق او گفتند:

 شعر

 ز سر موران مار گشته دمارمخالفان تو موران بدند، مار شدند            بر آور ا          

 ]            كه اژدها شود از روزگار يابد مار2مده زمانشان زين بيش و روزگار مبر [            

بعد از هزيمت او، سلجوقيان بر ملك مستولى شدند. در آن وقت ساالر بوژكانى وزير ايشان بود. تدبير كرد تا اين حال 
]: خراسان، برادر مهتر 3شاهى طلبيدند. پس واليات [با همديگر بخش كردند] [بخليفه عرض كردند و ازو اجازت پاد

  ] و مرو دار الملك ساخت. بست و غزنين و هرى4جغريبك [خاص خود كرد] [

__________________________________________________ 

 )] ق: بازار تيز-1[

  )] روزگار بردن بمعناى وقت گذراندن-2[

 ديگر ببخشيدند)] ق: بيك-3[

 )] م: مر خود را خالص گردانيد-4[
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با ملك هند به موسى بيغو كالن نامزد شد. طبس و كرمان به قاورد بن جغريبك دادند. عراق عجم را و آنچه مستخلص 
اى يافت.  رى دار الملك ساخت. در رى بسراى على كامه ديلم نزول كرد. آنجا نهانخانه بك اختيار كرد و شود، طغرل

 اى يافت. بسيارى خواسته ازو بيرون آورد و در خانه مجد الدوله رستم، همچنين نهانخانه

و  مالهاى جهان از آنجا برداشت و بر لشكر بخش كرد. پس باستخالص بالد عراق و آذربايجان و كردستان و فارس
خوزستان و غيرها مشغول شد. خليفه باستحضار او اشارت فرمود و او را مجال رفتن نبود. بعد از هجده سال، چون اين 
ملكها او را صافى شد، عزيمت عراق عرب كرد، در سنه سبع و اربعين و اربعمائه. خليفه نام او بخطبه و سكه بغداد در 

المؤمنين معين فرمود. پس ازو نام الملك الرحيم بخطبه در آورد.  -اميربك يمين  آورد و لقب سلطان ركن الدوله طغرل
بك در ماه رمضان سال مذكور به نهروان رسيد و آل بويه را بر انداخت و برفت و حج كرد و با بغداد آمد.  سلطان طغرل

 خليفه او را خدمتها كرد. پس از دو سال فتنه بساسيرى بود.

 لطان خليفه را خالص داد و او را قهر كرد، چنانكه ذكر رفت.خليفه بر دست او گرفتار شد. س

سلطان وزير عميد الملك ابو نصر كندرى را گفت بحضرت خليفه رو و عرضه دار كه چون جهت دفع متعديان از تردد 
ساكر اى جهت ع ] تا نان پاره1رسد] [ اى نه [و از لشكر رعيت را زحمت مى ببغداد چاره نيست و درو ما را نان پاره

منصوره معين فرمايد. وزير گفت همانا خليفه نيز از سلطان همين التماس فرمايد. اما من بفرمان بروم. چون عازم شد، وزير 
رود. با او بازگشت و هيچ نگفت و سلطان را گفت  خليفه در راه برابرش رسيد. دانست كه بدين التماس بخدمت سلطان مى

اى باشد، جواب فرما كه مرا نيز همين فكر بود. فالن را بگويم تا مقرر   جهت نان پارهوزير خليفه پيغامى آورده است. اگر 
  كند. وزير خليفه در آمد و پيغام بگزارد. بجهت نان

__________________________________________________ 

 رسد. ر، م: لشكر و رعيت را زحمت مى -رسند )] ق: و لشكر و رعيت بزحمت مى-1[
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پاره بود. جواب همين يافت. سلطان بتدبير وزير ابو نصر كندرى بغداد با تصرف گرفت و جهت خليفه نان پاره معين كرد و 
دست او از تصرفات اموال بر بست تا بتنگ ]. وزير عميد الملك 1نمود [ دختر خليفه را خواستارى كرد. خليفه امتناع مى

 آمد و بو صلت رضا داد.
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بك پسرش الب ارسالن را  در خراسان جغريبك بن ميكائيل در گذشت، در سنه ثالث و خمسين و اربعمائه. سلطان طغرل
عقد نكاح بستند بك رسانيد.  الملك دختر خليفه سيده خاتون را به تبريز پيش سلطان طغرل -بجاى او فرستاد. وزير عميد

]. سلطان خواست كه زفاف بدار الملك رى باشد. عزم آنجا كرد. هوا گرم بود. بسبب خوشى هوا به قصران بيرونى 2[
]. در ثامن رمضان سنه خمس و خمسين و 4] رعاف برو مستولى شد و بهيچ چيز امساك نپذيرفت [3نزول كرد. [

 با بغداد رفت. اربعمائه بدان در گذشت. دختر خليفه با مهر خود

  سلطان الب ارسالن

اش سليمان بن جغريبك ولى عهد بود. بپادشاهى  ابن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بحكم وصيت سلطان برادرزاده
بك، قتلمش بن اسرائيل، با آن در نساخت. بمدد تركمانان با سليمان جنگ كرد و بر ملك مستولى  زاده طغرل نشست. عم

ازين حال واقف شد، بجنگ قتلمش آمد. در دامغان جنگ كردند. قتلمش از اسب بيفتاد. سرش بر شد. چون الب ارسالن 
سنگى آمد و مغزش بيرون افتاد و بدان در گذشت. ملك بر الب ارسالن قرار گرفت. خليفه القائم بامر اهللا او را سلطان 

 -عضد الدين الب ارسالن برهان امير المؤنين لقب فرمود و او وزير، عميد

__________________________________________________ 

 ق: كرد -)] نسخ-1[

(رك: سلجوقنامه ظهيرى » بنكاح مهر چهار صد درم نقره و يك دينار زر سرخ مهر سيدة النساء فاطمه الزهرا،)] «-2[
 نيشابورى)

 )112وقاف گيب ص (راحة الصدور راوندى چاپ ا» به قصران بيرونى، بدررى بديه طجرشت)] «... -3[

شد  اى بر وجود او مستولى شد و اسهالى سخت ظاهر شد كه بهيچ دارو امساك و قبض نمى اندك مايه عارضه)] «... -4[
 (رك. سلجوقنامه ظهيرى)» و از افراط خون ساقط شد. هم در آن رنج بمرد
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الملك ابو نصر كندرى را بكشت و وزارت به نظام الملك ابو على حسن بن اسحق داد. وزير عميد الملك ابو نصر كندرى، 
] كه خدمت 1بوقت قتل، قاتل را سوگند داد كه بعد از قتل، پيغام او بسلطان و وزير رساند: با سلطان گويد مبارك خدمتا [

بك مرا درين جهان وزارت داد و تو در آن جهان مرتبه  از آن بدست آوردم. عمت طغرلدرگاه شما بود كه هر دو جهان 
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] كه نهادى و وزير كشتن در سالطين آموختى. عجب اگر بر خود و نسل خود 3] شهادت. و وزير را گويد بدرسما [2[
 اين معنى باز نبينى.

]. ميان او و نظام الملك كه سنى بود، كين دين 5] [ ] سلطان الب ارسالن بود و [شيعى سبعى4] [ حسن صباح [مصاحب
] خواست. وزير گفت كه بدو سال تمام شود. مدت زمان بر 6قائم بود. روزى سلطان از وزير نسخه جمع و خرج ممالك [

] بنده بچهل روز تمام كند. سلطان را موافق 8]. حسن صباح فهم كرد گفت اگر فرمان باشد، [7دل سلطان گران [بود] [
] نظام الملك را اگر چه 9. بدو حواله كرد. حسن گفت فرمان رود كه دفترها و نويسندگان را بمن سپارد. حكم رفت. [آمد

] بپرداخت. نظام الملك از آن 10شكستى تمام بود، درمان نداشت، بسپرد. حسن صباح در چهل روز دفترى نيكو [
وز عرض، نظام الملك دواتى خود را با مهرى زر پيش دواتى ترسان بود و از عزل خود هراسان. چون دفتر تمام شد، در ر 

حسن فرستاد تا او را بفريفت و دفتر پيش نظام الملك آورد. در آن وقت صورت محاسبات به منها و من ذلك نوشتندى. 
رو هيچ گرفت ديباچه اوراق و رقم نبود. اگر اوراق از هم بيفتادى، بترتيب نهادن زمان خواستى. نظام الملك دفتر بديد. ب

  اى نوشته نبود. مكر كرد و دفتر بينداخت گفت پنداشتم چيزى نوشته كه بكس توان نمود. كلپتره

__________________________________________________ 

 )] ق: دولتا-1[

  )] ق: درجه-2[

 ب: -م: اين رسمها -)] ر: بدرسميها-3[

 بدرسمها

  )] م. ساير نسخ: حاجب-4[

  ف، ب، ق: شيعى -ر: شيعى اثنى عشرى)] -5[

  )] ق: محصول ممالك-6[

 )] ق: آمد-7[

 ر، ف: فرمان شود -)] م: فرمان دهد-8[
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 )] نسخ: حكم شد-9[

  )] ق: منقح-10[
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كندن اوراق، دفتر پراكنده شد. دواتى حسن گرد كرد و مبتر درهم بست. چون وقت بار در آمد، در حضرت است. از اف
نمود. حسن  نهاد. سلطان بتقرير استعجال مى سلطان رفتند. حسن خواست كه دفتر عرض كند، مبتر يافت. اوراق بر هم مى

ايان را بدو سال تمام بايد كرد، جاهلى بچهل روز گفت. نظام الملك گفت دفترى كه دان صباح در جواب هان و هون مى
تمام كند، حاصل او جز اين هان و هون نباشد. سلطان از حسن برنجيد و خطابى خواست فرمود. اما چون بر كشيده او 

] بر آورد و كار او رسيد بدانجا كه 1] [ بود، توقفى نمود. حسن صباح از حضرت سلطان بجست و سر بالحاد و [زندقه
د. نويسندگان از آن وقت باز، ديباچه اوراق و رقم بنياد نهادند و درين روزگار رسم منها و من ذلك منسوخ شد و رسي

] بعد از محاربه، حاكم آنجا بقراط بن گريگور با 3] سلطان الب ارسالن بغزاء گرجستان رفت. [2نويسند. [ نردبان پايه مى
سلطان اسير شدند. بعضى مسلمان شدند. از ايشان يكى بيشكين سلطان صلح كرد و بعضى امراى گرجستان در دست 

و راوى باقطاع بدو  -دارند. شهر ] بود، بجاى حلقه بندگى نعل اسب در گوش او كرد. تخمه او همچنان حلقه بزرگ مى4[
 داد و اكنون به بيشكين معروف است.

بخواست و بعد از مدتى طالق داد و فرمود تا سلطان باستخالص ارمن رفت و با ملك آنجا صلح كرد و دخترش را بزنى 
 نظام الملك او را در نكاح آورد. نظام الملك را ازو فرزندان آمدند. خواجه احمد از آن زن بود.

] هالك شدند. قيصر بازگشت و ديگر باره ترتيب لشكر  5قيصر روم آرمانوس عزم جنگ ايران كرد. اكثر لشكرش از گرما [
  ] مرد برابر رفت. در مالزجرد فريقين بهم رسيدند. حرب6ارسالن، با دوازده هزار [ -الب كرد و بجنگ آمد. سلطان
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  )] فقط، م-1[

 آيد. دانند و صحيحتر بنظر مى )] م، ر: نويسند. اين داستان را ساير مورخين مربوط بزمان ملكشاه مى-2[

  كلمه همه جا در نسخه ق: گرجيستان آمده)] اين  -3[
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  )] م. بيشكين قراجه-4[

 )] م: سرما-5[

 م: دو هزار -)] ق: ده هزار-6[
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عرض، از غايت حقارت جثه، نام او كردند. قيصر بر دست غالمى رومى الفقشت نام اسير شد و عجب آنكه عارض بوقت 
] قبول كرد. سلطان او 1نوشت. سلطان گفت بنويس شايد كه قيصر را خود او گيرد و آن فال راست آمد. قيصر باج [ نمى

] بن جغريبك را بفارس فرستاد تا با فضلويه شبانكاره حرب كرد و آن 2را زينهار داد و با دار المك آمد. برادرش قاورد [
 ر گردانيد. پس از مدتى بر برادر عاصى شد.ملكها مسخ

 سلطان الب ارسالن بحرب او رفت. او بزينهار بيرون آمد. سلطان او را امان داد.

چون تمامت ايران زمين سلطان را مسلم شد، هوس ما وراء النهر كرد. بجنگ خان عازم گشت. از جيحون بگذشت. بر  
توال قلعه را اسير پيش آوردند. سلطان ازو احوال پرسيد. جواب درشت كنار آب، قلعه برزم مستخلص گردانيد. يوسف كو 

 گفت. فرمود او را سياست كنيد. يوسف كاردى بكشيد و قصد سلطان كرد. مى

جانداران آهنگ او كردند. چون سلطان بر قادر اندازى خود واثق بود، جانداران را از قصد او منع كرد. سه تير بدو 
او در سلطان رسيد و سلطان را زخم زد. سعد الدوله عارض خود را بر سلطان افكند. او را نيز انداخت. هر سه خطا شد. 

 زخم زد.

رفت. جامع فراش ميخكوبى بر سرش زد. بيفتاد و  حاضران همه پراكنده شدند. يوسف كوتوال همچنان كارد در دست مى
ود. پس از آن رسم شد كه مجرم را دست بسته پيش بدان بمرد و اين حال در ربيع االول سنه خمس و ستين و اربعمائه ب

] سلطان الب ارسالن دو سال و نيم در خراسان بر جاى پدر حاكم بود و ده سال در ايران بجاى عم، پادشاه 3آرند. [
] نكردم اال درين روز دو نوبت خود بين شدم: يكى بر بااليى، در 4بود. ازو مرويست كه در همه عمر [بخود اعتماد] [

  كر خود نگاه كردم، شكوهى و انبوهى تمام يافتم. در دلم آمد كه من بعد كسى با من مقاومتلش
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  است بمعناى گرگ» قورد«)] تلفظ صحيح كلمه -2[

 )] ر، م:-3[

 ب: سلطان آرند -ف: آورند -آوردندى
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] تا 1نتواند كرد. در آن جنگ شكسته شدم. دوم از خود بينى نگذاشتم كه جانداران او را هالك كنند و بخود تير انداختم [
 و مرا هالك كرد. ثمره خود بينى اينست كه بدان گرفتارم و بر دست كمتر كسى هالك شدم.خطا شد و ا

 ] دانستن.3] [ ] است از غرور احتراز كردن و زور و قوت و حول و قدرت از [حق تعالى2] [ بر [ارباب خرد الزم

  سلطان ملكشاه

چند برادر مهتر، بسعى وزير نظام الملك پادشاه شد.  ابن ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق، بعد از پدر، با وجود
 و راستى آنكه پادشاهى او بهار آن دولت و اختيار آن سلطنت بود. عمش قاورد بن جغريبك بجنگ او آمد.

در حدود كرج جنگ كردند. لشكر قاورد منهزم شد و او اسير گشت. لشكر سلطان ملكشاه، چون چنان دشمنى را قهر  
طلبيدند. روزى با وزير نظام الملك گفتند اگر نان پاره ما زيادت  كردند و زيادتى نان پاره مى سلطان نازى مىكرده بودند، بر 

] قاورد باد. نظام الملك گفت تندى مكنيد تا بسلطان عرضه دارم. شايد كه خود رضاى شما 4] [ نخواهد بود، [سعادت
] بامداد كه امرا پيش وزير بتقاضا آمدند گفت امشب با 5. [بجويد. و حال با سلطان نمود. همان شب قاورد مسموم شد

سلطان حكايتى نشايست گفت كه جهت عم كوفته خاطر بود. مگر در حبس، از ضجرت زهر از نگين مكيده است و 
 مرده. امراى لشكر ازين بيم هيچ نيارستند گفتن. سر بمطاوعت نهادند.

نشابور حصار داد. ملكشاه بجنگ او رفت و او را بگرفت و ميل  برادرش تكش در سنه سبع و ستين برو عاصى شد و 
 ] را6كشيد. هم درين سال سليمان بن قتلمش [
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 ارباب دولت را از لوازم .. -)] م، ف، ر: بر ارباب دولت از لوازم ... ب-2[

  م: حق -جل جالله)] ب، ف، ر. عزت -3[

  آمده» سعادت«)] ب: دولت. در سلجوقنامه نيز -4[

 )] ... سلطان بفرمود تا قاورد را شربت زهر چشانيدند و هر دو چشم پسرش را ميل كشيدند.-5[

 )13(سلجوقنامه) ... اميران شاه و سلطان شاه را ميل كشيدند. (تاريخ سالجقه كرمان طبع ليدن ص 

است و بضم اول و دوم و سكون الم بمعناى » خالص شده«و چهارم و سكون سوم بمعناى  )] بضم اول و دوم-6[
 »تقديس شده«
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را محاصره كرد و سليمان  بفرستاد تا انطاكيه را از تصرف فرنگان بيرون آورد. در سنه احدى و سبعين و اربعمائه سمرقند
 خان را بگرفت و سمرقند مسخر شد.

درين سفر، نظام الملك وزير اجرت مالحان جيحون بر خراج انطاكيه نوشت و آن سخن مشهورست كه جهت فسحت ملك 
نصر بن  و ضبط آن كرده بود تا بروزگارها باز گويند. و درين سفر تركان خاتون بنت طمغاج خان بن بغراخان بن ابراهيم بن

خان بن بغراخان الماضى را بخواست و در بيست و پنجم رجب سنه تسع و سبعين و اربعمائه در سنجار، سلطان  ايلك
 ملكشاه را پسرى آمد، سنجر نام كرد.

در سنه احدى و ثمانين و اربعمائه سلطان ملكشاه بزيارت بيت اهللا عزم كرد. در بغداد غالمى از آن او، پسر جامع فراش را 
 كشت و در حرم خليفه بگريخت.ب

خليفه بحمايت برخاست. جامع پيش سلطان آمد و گفت با قاتل پسرم همان كن كه من بنده با قاتل پدرت كردم. سلطان 
ملكشاه حاجب قماج را بفرستاد و آن غالم را بستد و بجامع فراش داد تا بكشت. پس بحج رفت و در آن راه خيرات كرد 

] و از محصول عراق عرب معين كرد و پيشتر رسم بود كه از هر جائى، بچند جايگاه، هر 1خت [و خفارت از حجاج بيندا
 ستدند. و در باديه براه حج مصانع و چاهها و اربطه ساخت و از آن هنوز بعضى برقرار است. جا هفت مثقال زر سرخ مى
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تا ما وراء النهر بحدود خطاى و ختن و از  ] رفت از انطاكيه شام و الذقيه2سلطان ملكشاه دو نوبت بمطالعه واليات [
 بحر خزر تا حدود يمن و طايف در نظر آورد.

در نوبت دوم، قيصر روم مخالفت سلطان كرد. سلطان بجنگ او رفت. يك روز بر سبيل شكار با چند غالم از لشكر جدا  
از شما شماريد كه اگر در ميان مرا  گشت. ناگاه در دست روميان افتاد. سلطان با غالمان گفت مرا تواضع مكنيد و يكى

 ] آگاه شد، شبهنگام غالمى چند را3بشناسند، زنده نگذارند. چون نظام الملك ازين معنى [

__________________________________________________ 

رداشت. (راحة )] ... و از خيرات سلطان ملكشاه آبگيرهاى راه حجازست كه فرمود و مكس و خفارت از راه حاج ب-1[
 )131الصدور طبع ليدن 

  )] ب، ساير نسخ: واليت-2[

  م: حال -)] ق: سخن-3[
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زو صلح طلبيد. بمنزل سلطانى فرود آورد و آوازه افكند كه سلطان نزول كرد و شبگير برسم رسل پيش قيصر رفت. قيصر ا
اند، كيستند؟ نظام الملك گفت مگر چند غالم  نظام الملك صلح قبول كرد. قيصر گفت جمعى از لشكر شما كسان ما گرفته

 بى سر و بن باشند و اگر نه آنجا ازين معنى خبرى نبود. قيصر ايشان را بدو سپرد.

جدا گشت، فرود آمد و ركاب سلطان ببوسيد و  نظام الملك ايشان را بحضور قيصر بسى بر شمرد. چون از لشكر قيصر
عذر خواست كه اگر نه اين معنى كردمى، خالصى صورت نبستى. سلطان او را نوازش نمود و منتها داشت. چون بلشكر 

پيوست، با قيصر جنگ كرد و او را اسير گردانيد. قيصر سلطان را بشناخت. گفت اگر پادشاهى ببخش و اگر بازرگانى 
قصابى بكش. سلطان ملكشاه گفت پادشاهم نه بازرگان و نه قصاب و او را امان داد و با سر ملك فرستاد و   بفروش و اگر

گفت اگر با تو بصلح در آمدمى، تو در گرفتن من و به قدرت خود بغلط بودى. حرب كردم تا عجز خود و قوت و قدرت 
صر بعد از مدتى در گذشت. سلطان ملكشاه سلطنت روم من معلوم گشت و امان دادم تا دانى كه بر لطف و قهر قادرم. قي

بعد از قيصر به برادرزاده خود سليمان داد و بروم فرستاد. تا زمان غازان خان پادشاهى آنجا در تخمه او بود و سلطنت  
 زاده خود، سلطان شاه بن قاورد مسلم داشت و زيادت از صد سال در تخمه او بود و برادر خود تتش را كرمان بعم

پادشاهى شام داد. او آنجا با عرب و روم و فرنگ دستبردها نمود و شهر صور محصور گردانيد و استخالص نزديك شد. 
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] 1صاحب صور شرابداراى را از آن او بفريفت تا او را زهر داد. طبيبى حاذق در خدمت تتش بود، دريافت. شكم خرى [
 اوا بشرط كرد. صحت پذيرفت.بشكافت و احشاى آن بدر كرد و تتش را درو نهاد و مد

سلطان ملكشاه غالمان خود را بامارت واليات فرستاد. نوشتكين غرجه را كه اصل خوارزمشاهيان است، شحنگى خوارزم 
  داد و قسيم الدوله آق سنقر را كه
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و جكرمش به موصل  -شرح احوال نسل هر يك بعد ازين خواهد آمد -اصل اتابكان فارس و ديار بكرست، حلب داد
 ] فرستاد. بعد ازو پسرش2] را به رها [1فرستاد. بعد ازو، ملك موصل بفرزندان آق سنقر رسيد و عماد الدوله بوژان [

الفقشت حكومت كرد. پس ازيشان بيفتاد و ايشان را به انطاكيه فرستاد و قتلمش را دمشق داد و ارتق را بحصن كيفا 
فرستاد. پس ازو پسرش سقمان پادشاه حصن كيفا و ميافارقين گشت بعد ازو پسرش مجير الدين قرا ارسالن و بعد ازو 

] بعد ازو پسرش قطب الدين 3مانين و خمسمائه در گذشت. [پسرش نور الدين محمد پادشاه گشت و در سنه احدى و ث
سقمان پادشاه شد. پس ازو پسرش ملك كامل پادشاه گشت و بر دست لشكر هوالگوخان كشته شد. و آقتمور را به ماردين 

ا فرستاد و تا اكنون سلطنت ماردين در نسل اوست و ملك صالح بن ملك نجم الدين منصور بن الملك مظفر الدين آنج
پادشاه است و ركن الدوله خمار تكين را بفارس فرستاد. رباط خمار تكين در راه خراسان بدو منسوبست. پس از او، اتابك 

جالل الدوله چاولى حكم كرد. پس اتابك قراجه. پس اتابك منكو برز از قبل اتابك بزابه سلغرى. بعد از آن با سلغريان 
رد و سالها سلطنت اين واليات در تخمه اين غالمان بماند و محصلى روم از افتاد. و غالمان ديگر را مواضع سرحد سپ

 سنقر و بوژان مفوض بود. قيصر به آق

 چون سلطان شكار دوست بود، در ايران و توران، بسيار منارها از سم گور بساخت.

خواست كه پسر او  خاتون مىنظام الملك وزير سلطان را ترغيب كرد تا پسر مهتر بركيارق را ولى عهد گرداند و تركان 
  محمود را ولى عهد گرداند، تركان

__________________________________________________ 
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 ابن االثير: بوزان. (رك. راحة الصدور) -)] نسخ گزيده: توران-1[

 )] نسخ گزيده: رها و قزوين؟-2[

ه)، ركن  498ه)، ابراهيم بن سقمان ( 495سقمان ()] اين صورت مبتنى بر مسامحه است. صحيح آن عبارتست: -3[
ه) نور الدين محمد بن قرا  539) فخر الدين ابو الحارث قرا ارسالن بن داود (502الدوله داود بن سقمان (در حدود 

 )228ه). (رك فهرست زمباور  581ه) قطب الدين سقمان دوم ( 562ارسالن (
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خاتون بدين سبب با نظام الملك بد بودى. نظام الملك را دوازده پسر بود همه كارهاى ايران و توران در دست ايشان. 
گردانيد، تا سلطان  و سلطان را برو متغير مىكرد  تركان خاتون تقبيح صورت احوال نظام الملك و پسران او پيش سلطان مى

 دهى؟ بدستور پيغام فرستاد كه تو مگر با من شريكى كه بدل خود واليات بفرزندان خود مى

] يعنى بكشم. نظام الملك جواب فرستاد كه دستار من و تاج تو در هم 1اگر ترك اين شيوه نكنى، دستار از سرت برگيرم [
سخن را رنگ و بوى داد و ببدترين صورتى بر سلطان عرض كرد. سلطان برنجيد و او را معزول   اند. تركان خاتون اين بسته

كرد و جايش به تاج الدين ابو الغنائم نائب تركان خاتون داد و ابو القاسم شرف الملك ابو سعد كاتب به مجد الملك ابو 
الى بدل كرد و ازين حركت خلل در ملك سلطان پديد الفضل قمى و كمال الدوله ابو رضا عارض را به سديد الدوله ابو المع

 آمد. ابو المعالى نحاس درين معنى در حق سلطان گفت:

 شعر

 ز بو على بدو از بو رضا و از بو سعد            شبها كه شير به پيش تو همچو ميش آمد          

 فتح نامه بيش آمد در آن زمانه زهر چه آمدى بخدمت تو            مبشر ظفر و            

 ز بو الغنائم و بو الفضل و بو المعالى باز            زمين مملكت را نبات پيش آمد            

نگر چه پيش » سديدت«و » مجد«و » تاج«تو سير شدى            ز » شرف«و » كمال«و » نظام«گر از              
 ]2آمد [
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  ه، فدائيان ملحد در ثانىنظام الملك را هم در آن چند گاه، در صحن

__________________________________________________ 

است و » آيد«)] در كليه نسخ گزيده و راحة الصدور و سلجوقنامه رديف اين قطعه آمد ذكر شده جز در نسخه م كه -1[
 آيد (بمناسبت مصراع آخر) بنظر من صحيحتر مى

  )] ب، ف: مهنه-2[
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عشر رمضان سنه خمس و ثمانين و اربعمائه شهيد كردند و اين اولين خونى بود كه فدائيان در ايران كردند. نظام الملك اين 
 ابيات انشا كرد.

 شعر

  تم از چهره ايام ستردمسى سال باقبال تو اى شاه جوانبخت            گرد س          

  چون شد ز قضا مدت عمرم نود و شش            اندر صفر از ضربت يك تيغ بمردم            

  منشور نكو نامى و طغراى سعادت            پيش ملك العرش بتوقيع تو بردم            

 ]1بخداوند سپردم [ بگذاشتم اين خدمت ديرينه بفرزند            او را بخدا و            

چون سلطان ملكشاه ببغداد رسيد، بشكار رفت. هوا اثر كرد و رنجور شد و در شوال سال مذكور در گذشت. سخن نظام 
]. معزى شاعر در حق ايشان  3]، راست آمد [2] [ الملك كه در حق او گفته بود: دستار من و تاج تو [با هم اندر است

 گفت:

 دوس برين دستور پير            شاه برنا از پس او رفت در ماه دگررفت در يك مه بفر          

 گرد ناگه قهر يزدان عجز سلطان آشكار            قهر يزدانى ببين و عجز سلطانى نگر             

مدت ملك سلطان ملكشاه بيست سال، مدت عمرش سى و هشت سال. لقب او از دار الخالفه سلطان جالل الدوله معز 
اند و اصفهان از تمامت ممالك  ن ملكشاه يمين امير المؤمنين بود. تاريخ جاللى و معزى شاعر بدين القاب بدو منسوبالدي
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كران. محصول ملك او هر سال بيست و يك هزار تومان [زر  بدار الملك اختيار كرد و همانجا مدفون شد، در محلت
ته مالزم او بودندى و اقطاعات ايشان در ممالك پراكنده ] بوده است و چهل و هفت هزار سوار پيوس4] [ سرخ ركنى

 ماندگى نبود. -بودى تا هر جا كه رسيدندى، باز

__________________________________________________ 

اند. (رك مقدمه ديوان معزى چاپ  )] شعر از برهانى شاعر پدر امير معزى است كه بغلط به نظام الملك نسبت داده-1[
 اقبال) عباس

 ر: -اند )] ب: با هم بسته-2[

 ف: همراهند -اند همراه

 )] ف، م: شد.-3[

  )] ق: اين زمانى-4[
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داد. تركان  فه رخصت نمىبعد از سلطان ملكشاه، تركان خاتون خواست كه سلطنت بپسرش محمود تعلق گيرد. مقتدى خلي
] خواهر سلطان ملكشاه بود و سلطان او را با وجود 1خاتون او را تعهدات كرد و پسر مقتدى خليفه كه از ماه ملك [

خليفه، امير المؤمنين خواندى و بر آن بود تا در اصفهان دار الخالفه سازد و او را بخالفت بنشاند و خليفه ازين معنى 
 ] و بنام او خطبه فرمود.2ى خليفه داد تا خليفه سلطنت بر پسرش محمود مقرر داشت [مستشعر بود، با مقتد

  سلطان بركيارق

ابن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق. بعد از پدرش در اصفهان بود. تركان خاتون مادر محمود 
ز از بغداد باصفهان دوانيد. بركيارق بمدد غالمان نظامى از برگرفتن بركيارق مبادرت نمود و كربوقا غالم سلطان را بهفت رو 

اصفهان بگريخت و در رى بپادشاهى نشست. غالمان سلطان: كربوقا و انرو قماج، در سلخ ذى الحجه سنه خمس و 
 ثمانين و اربعمائه بدر و روجرد با او جنگ كردند و شكسته باصفهان رفتند و بركيارق بر عقب باصفهان بجنگ محمود

 رفت و پانصد هزار دينار از تركان خاتون بستد و ايشان را مهلت داد و مراجعت نمود.
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] ياقوتى را كه خال بركيارق بود بفريفت و وعده داد كه زن او 3تركان خاتون، امير قطب الدين اسماعيل بن [امير محمد] [
ست و ثمانين و اربعمائه جنگ اتفاق افتاد.  شود و او را بر جنگ بركيارق تحريض داد. ايشان را در حدود كرج، در سنه

بركيارق مظفر شد. اسماعيل ياقوتى اسير گشت و در رمضان سال مذكور كشته شد. در سنه سبع و ثمانين، عمش تكش كه 
  سلطان ملكشاه او را ميل

__________________________________________________ 

  )] ب: مهملك-1[

پرورد و با وجود  خليفه را كه مادرش مهملك خاتون بود، خواهر ملكشاه، تركان خاتون او را مىامير جعفر پسر )] «-2[
خواند و پيش از وفات ملكشاه بر آن عزم بودند كه در اصفهان ببازار لشكر،  پدرش مقتدى، تركان او را امير المؤمنين مى

و را آنجا بنشانند و خليفه ازين معنى مستشعر بود و اينجا كه مدرسه ملكه خاتون است، دار الخالفه و حرمى بسازند و ا
 جاى آن داشت. تركان او را بخليفه فرستاد تا اجابت كرد. (راحة الصدور)

 )] م، فقط.-3[
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قاومت نبود. و نيز خبر آمد كه تركان خاتون در رمضان سال مذكور كشيد، بر بركيارق خروج كرد. بركيارق را طاقت م
 باصفهان در گذشت. بركيارق عازم اصفهان شد.

 ] يك ديگر را در كنار گرفتند. ] اسب1برادرش محمود او را استقبال كرد و از [پشت [

ند. همان روز محمود را آبله بر آمد غالمان سلطان انرو بلكابك و غيرهما، بركيارق را موقوف كردند و خواستند كه ميل كش
و سيم روز در گذشت. پادشاهى بركيارق را مسلم شد. وزارت به مؤيد الملك ابو بكر بن نظام الملك داد و از دار الخالفه 

او را سلطان ركن الدين بركيارق يمين امير المؤمنين لقب دادند. سلطان بركيارق در صفر سنه ثمان و ثمانين و اربعمائه، 
حدود همدان با عمش تكش جنگ كرد و مظفر شد. تكش را بگرفت و بقلعه تكريت محبوس گردانيد و همانجا بمنزل فنا ب

 رسانيد. فخر الملك بن نظام الملك را بعد از عزل مؤيد الملك وزارت داد.

] رى، با او 2لنگوى [بعد از اين، مالحده بركيارق را كارد زدند. اما كارگر نشد. هم درين سال عمش تتش، در صحراى پ
زنگى بن آقسنقر داد و در سنه تسع و ثمانين عم ديگرش ارسالن ارغو  -حرب كرد و كشته شد. بركيارق ملك شام به

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



عزيمت جنگ او كرد. بركيارق عظيم بترسيد و در خود توانائى جنگ او نديد. از روى ضرورت روان شد. حق تعالى فضل  
 ن ارغو، در مرو با غالمى خلوتى خواست كرد. بر دست آن غالم كشته شد.كرد و پيش از مالقات فريقين، ارسال

بركيارق، برادر خود، سنجر بن ملكشاه، را در خراسان، در سنه تسعين و اربعمائه ملكى داد و در خراسان مدتى توقف كرد. 
شاه را بر طلب ملك ترغيب ] غالم سلطان ملك3الملك را معزول كرد، مؤيد الملك، انر [ -در عراق چون بركيارق مؤيد

  داد و اسباب سلطنت جهت او ساز كرد و او از اصفهان بر عزم بركيارق راه خراسان

__________________________________________________ 

  ب: از بشاشت -)] ق: بر پشت-1[

 ين اسم نيست.)] ر، نسخ، بلنگو. در ابن االثير و راحة الصدور و سلجوقنامه و نزهة القلوب ا-2[

)] در ابن االثير و راحة الصدور و سلجوقنامه و نسخ گزيده اين اسم بصور مختلف آمده و من آن را بر طبق راحة -3[
 الصدور تصحيح كردم.
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پيش از وصول بيكديگر، اوايل محرم سنه اثنى و تسعين و اربعمائه، بساوه  گرفت. تقدير با تدبير ايشان موافق نشد.
 ملحدان انر را بكشتند.

هم درين سال فرنگان بيت المقدس را از مسلمانان باز گرفتند و هفتاد هزار مسلمان را شهيد كردند. مؤيد الملك بعد از 
ر طلب ملك تهييج كرد. محمد بن ملكشاه با لشكرى گران قتل انر از عراق به اران رفت، پيش محمد بن ملكشاه و او را ب

آهنگ راه عراق كرد و ازين طرف در شوال اثنى و تسعين و اربعمائه، لشكر بر بركيارق خروج كردند، بسبب مجد الملك 
و و ابناى برسق ابو الفضل قمى كه مستوفى ممالك بود و بنياد كار ملك برو و او كار بر امرا تنگ آورده بود. امرا اينانج بيغ

با لشكر متفق شدند و قصد مجد الملك كردند. مجد الملك بگريخت و در حرم سلطان رفت. امرا بر در غلو كردند. 
داد. امرا  ] بركيارق نمى1مجد الملك چون ديد كه كار از حد رفت، سلطان را گفت مرا بديشان ده تا فتنه زيادت نشود. [

مجد الملك را بريش از پيش سلطان بيرون كشيدند و پاره پاره كردند و فتنه غلو   حرمت سلطان بگذاشتند و در رفتند و
 گرفت. سلطان بركيارق از آن ميان كنارى گرفت و بگريخت.
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از راه رى باصفهان رفت و از آنجا بخوزستان شد. سيف الدين صدقه غالم سلطان ملكشاه با لشكرى بدو پيوست. عازم 
ن، محمد بن ملك شاه بهمدان رسيد و در غيبت بركيارق بسلطنت نشست. مؤيد الملك دار الملك شدند و از طرف ارا

 وزير شد.

 سلطان بركيارق، در رجب سنه ثالث و تسعين، با برادر جنگ كرد و منهزم شد.

گوهر آئين شحنه بغداد درين جنگ كشته شد. سلطان بركيارق منهزم بخوزستان رفت. امير اياز غالم سلطان ملكشاه با 
لشكر بدو پيوست. با عراق آمد و با برادر جنگ كرد و در جمادى االخر سنه اربع و تسعين، محمد بن ملكشاه منهزم 

 شد.

  مؤيد الملك اسير شد. پس از چند روز دل امرا بدست آورد و جهت سلطان تقبالت

__________________________________________________ 

السلطان يقول له المصلحة ان تحفظ امراء دولتك و تقتلنى انت لئال يقثلنى القوم فيكون )] فارسل مجد الملك الى -1[
 ).492فيه وهن على دولتك. فلم تطب نفس السلطان بقتله (ابن االثير حوادث سال 
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] درين حالت، طشت دارى  1د. بركيارق اجابت نمود و او بترويج و تسليم تقبل مشغول شد. [نمود تا وزارت بدو ده
]، بتصور آن كه سلطان بركيارق در خوابست، جهت وزارت مؤيد الملك و بدخدمتيهاى او كه در حق بركيارق 2گرمگاه [

 بركيارق بيدار بود. گردانيد. سلطان حميتى منسوب مى كرد و سلجوقيان را به بى كرده بود، نكوهش مى

ازين سخن برنجيد. بفرستاد و مؤيد الملك را بياورد و بدست خود بكشت. در بيستم شعبان اين سال و طشت دار را گفت 
] محمد بن ملكشاه ازين جنگ برى گريخت و سنجر كه برادر مادر پدريش بود، از 3حميت سلجوقيان چونست؟ [

ايشان آگاه شد، با قوت ضعف بدن و مرض از بغداد عازم جنگ ايشان شد. خراسان بدو پيوست. چون بركيارق از حال 
] محمد بن ملكشاه بقزوين آمد و از صلح پشيمان شد. ايتكين ماه روى 4سفرا در ميان آمدند و صلحى در [هم بستند] [

ن بركيارق بجنگ او را ميل كشيد و بسملى (؟) را بسمل كرد. جهت آنكه ايشان او را بر صلح ترغيب كرده بودند. سلطا
آمد. در ربيع اآلخر سنه خمس و تسعين بظاهر ساوه حرب كردند. سلطان منهزم باصفهان رفت. سلطان بركيارق در عقب 

لشكر كشيد و اصفهان را حصار داد. محمد بيرون آمد و جنگ كرد و منهزم به خوى رفت. سلطان بركيارق در عقب 
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فت. در جمادى اآلخر سنه ست و تسعين باز صلح كردند بر آن كه شام و برفت. جنگ كردند. محمد منهزم به گنجه ر 
 ديار بكر

__________________________________________________ 

چند روز در بند بود عاقبت پيغام بسلطان فرستاد كه اگر خداوند گناه بنده ببخشد صد هزار دينار بدهم تا )] «... -1[
(راحة » ى. سلطان اجابت كرد و او يقرض گرفتن مشغول شد و بيك هفته اين مال ترتيب كرد.خدمت وزارت بمن ارزانى دار 

 )147الصدور 

  )] م، ر: بيگاه-2[

سلطان با نيمچه از خرگاه بيرون آمد و مؤيد الملك را بخواند و بفرمود تا چشمش را ببستند و بر كرسى نشاندند )] «-3[
 )148(راحة الصدور » هنوز بر دوش بود كه بجنبيد و سر بر زمين افتيدو زخمى چنان زد كه گردن بگذارد و سر 

 )] ق: افكندند.-4[
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الك سلطان ] سلطان محمد را بود و باقى مم1و اعمال فراتى عراق و آذربيجان و موغان واران و ارمن و گرجستان [
] 2بركيارق را و نام هر يك در واليات آن ديگر در خطبه نگويند. سلطان بركيارق عزيمت بغداد كرد. در راه رنج سخت [

شد. پسر خود ملكشاه را ولى عهد گردانيد و با تابك اياز سپرد و در دوازدهم ربيع االول سنه ثمان و تسعين و اربعمائه به 
 ] پادشاهى كرد.3] [ سال عمر داشت و دوازده سال [و هشت ماه وروجرد در گذشت. بيست و پنج

 سلطان محمد

ابن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از برادر ببغداد رفت، بجنگ صدقه و اياز كه غالمان 
ملكشاه را باشد و لشكرى  خواستند كه جاى بركيارق پسرش پدرش بودند و بمدد بركيارق با او جنگها كرده بودند و مى

بسيار برايشان جمع شده بود چنانكه كثرت ايشان را بود. جنگى سخت اتفاق افتاد. در رزمگاه باالى سر لشكر صدقه و 
] اژدهاى دهان باز كرده آتش از دهان او باران پديد شد. لشكر ايشان همه بترسيدند و سالحها 4] [ اياز، ابرى [همچون
] و ملكشاه بن بركيارق 5يش سلطان محمد آمدند. سلطان محمد صدقه و اياز را بگرفت و بكشت [بيفكندند و بزنهار پ
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را محبوس كرد و بحضرت خالفت رفت مستظهر خليفه او را اعزاز و اكرام تمام نمود و سلطان غياث الدين محمد قسيم 
 امير المؤمنين لقب داد.

زمان تنازع او با بركيارق، كار ايشان قوت گرفته بود و احمد عطاش بر  بعد ازين سلطان محمد با كار مالحده پرداخت كه در
  ] در اصفهان متمكن6قلعه شاه [

__________________________________________________ 

  )] ق: گرجيستان-1[

  )] نسخ: صعب-2[

 )] م، ر-3[

  )] ق: بر صورت-4[

 (راحة الصدور)» آمد. سلطان اياز را سياست فرمود.صدقه در مصاف كشته شد و اياز گرفتار )] «-5[

قلعه دژ كوه كه سلطان ملكشاه بنا «ر، ف: سياه در. صحيح همان شاه دز است. در راحة ر آمده:  -)] م: سياه دز-6[
 »دژ نام نهاد. فرموده بود و شاه
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شده بود و زيادت از سى هزار مرد در دعوت او رفته. سلطان بمحاصره قلعه مشغول شد. بعد از مدتى رزق قلعه تمام شد. 
] در الحاد از متابعان احمد عطاش بود. از قلعه پيغام بدو فرستاد كه جهت ما 1] [ وزير سلطان محمد، سعد الملك [آوجى

رست و اال قلعه بسپاريم. جواب فرستاد كه روزى دو ديگر تحمل كنيد تا اين سگ يعنى سلطان را از دست برگيريم. رزقى بف
چون سلطان محرور مزاج بود، هر ماه فصد كردى. سعد الملك آوجى فصاد سلطان را بفريفت تا او را به نيش زهر آلود 

گفت،  با معشوق خود شب بخلوت، در اثناى حكايت مى فصد كند. اين حال از قول زن حاجب سعد الملك آوجى، كه
بسمع سلطان رسيد. سلطان روز ديگر خود را رنجور ساخت و فصاد را طلب فرمود. چون فصاد قصد فصد كرد، سلطان 

بخشم درو نگريد. فصاد بترسيد. حال باز گفت. سلطان بفرمود تا فصاد را هم بدان نيش فصد كردند، در حال بمرد. 
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در الحاد سعد الملك آوجى و عداوت او با سلطان هيچ شك نماند. او را با اتباع او بكشت و زن حاجب را  سلطان را
 بدان معشوق داد. هم در آن هفته قلعه مسخر شد. احمد عطاش را برسوائى تمام بشهر آوردند و بكشتند.

اى داشت. شبهنگام بر در آن   تاريك بن بسته خانهمردى پير نابينا كه او را علوى مدنى گفتندى، در اصفهان در آخر كوچه 
اش بردندى. جمعى از آن  اش رساند. مردم تقربا الى اهللا او را بخانه كوچه بايستادى و دعا كردى تا كسى او را بدر خانه

دم را خانه بدر جستندى و آن كس را در ربودندى و بانواع عذاب بكشتندى تا خلقى بسيار را بدين صورت تلف كردند. مر 
 اى شنيد. تصور رنجورى كرد. بردند. تا زنى از آن خانه چيزى خواست، ناله شدند و هيچ پى بيرون نمى اقربا ناپديد مى

او را دعا كرد. قوم خانه از بيم آنكه احوال ايشان ظاهر گردد، خواستند كه آن زن را در خانه كشند و كشند. زن بجست و 
بودند. روى بدان خانه نهادند. علوى مدنى و زنش و بعضى از آن مالحده را حال باز گفت. مردم درين جست و جو 

  بگرفتند و چندى بجستند. در آن خانه سردابها و چاهها يافتند، پر مردم چه كشته و چه

__________________________________________________ 

  )] ب، ق. راحة الصدور: آبى-1[
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آويخته و بر ديوارها چهار ميخ كرده چه نيم بسمل. فرياد از نهاد خلق بر آمد و همگنان را معلوم شد كه روافضه و بواطنه 
د و خود را در آن گذارن يابند، در قصد مسلمانان هيچ دقيقه فرو نمى ] بهر صورت كه دست مى1] [ [عليهم ما يستحقون

 شمارند. پندارند و بر هالك ناكردن و دست نيافتن غبنى عظيم بر خود مى اجرى جميل و ثوابى جزيل مى

 ] نگاه دارد.2] [ حق سبحانه و تعالى پيوسته اهل اسالم را از شر مخاذيل [مالعين

ر كه خويش خود را بشناخت، ببرد و القصه اهل اصفهان علوى مدنى و زنش و آن مالحده را برسوائى تمام بكشتند و ه
] سلطان محمد، اتابك شير گير را بجنگ حسن صباح و مالحده قلعه الموت فرستاد. اتابك قلعه محصور  3بگور كرد. [

كرد و كار بر مالحده بتنگ آورد. اما بسبب وفات سلطان باتمام نرسيد. در سنه خمسمائه وزير فخر الملك بن نظام 
ملحد كشته شد و برادرش ضياء الملك احمد را راه وزارت دادند. [او را با عالء الدوله ابو هاشم الملك بر دست فدائى 
  ] از سلطان پانصد هزار دينار تقبل كرد تا عالء الدوله4همدانى عداوتى بود] [

__________________________________________________ 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  ب: عليهما ما يستحق -)] فقط م، ف-1[

  فقط در، ق)] -2[

 )] نسخ: در گور-3[

اين خاندان علويان همدان، خاندانى بزرگ و كهن بود از سادات  -)] ف، ب، م: [با عالء الدوله ابو هاشم بد بود]-4[
حسنى كه اوج قدرتشان در همين قرن ششم است. اصل ايشان از قاسم بطحائى علوى است كه در قرن سوم هجرى با 

ن آمد. ازين خانواده است ابو عبد اهللا حسين اطروش كه دختر صاحب بن عباد معروف را جمعى از سادات حسنى بهمدا
براى پسر خود على گرفت. نام چندين نفر ديگر ازين خاندان مثل ابو هاشم زيد (كه ذكرش در همين  » سپهر آذرميه«بنام 

الء الدوله آمده است. شخص اخير كتاب آمده) و ابو الفتوح محمد (جد سادات گلستانه در اصفهان) و مجد الدين ع
پسر ابو العيناء انوشيروان و نبيره ابو هاشم است كه صاحب تتمه صوان الحكمة و خاقانى در تحفة العراقين ازو ياد 

 اند. نموده

 پسر اين شخص بنام سيد فخر الدين عربشاه عالء الدوله نفوذى تمام يافت تا آنجا كه بقصد طغرل توطئه كرد و طغرل او را
اى زليخا نام بمعارضه برخاست و  در خارج همدان كشت و پس از او مجد الدين كه با سلطان طغرل سوم بر سر مطربه

طغرل سوم او را پانصد هزار دينار جريمه كرد و به فرزين فرستاد. براى اطالع بيشتر بر تاريخ اين خاندان رجوع شود به ابن 
مجله مهر سال  5و مجله آموزش و پرورش سال نهم شماره دوم و شماره االثير و سلجوقنامه ظهيرى و راحة الصدور 

مقاله مرحوم قزوينى در  2مقاله مرحوم ملك الشعراء بهار در باره قصيده تتماجيه و مجله يادگار سال اول شماره  1317
وجود است كه در  باب همين قصيده و گوينده آن احمد بن منوچهر شصت كله. هم اكنون نيز در همدان گنبد علويان م

 كتاب آثار ايران تأليف پروفسور پوپ و كتاب دكتر كريستين ويلسن بنام صنايع ايران شرحى از آن ديده ميشود.

 447:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

عالء الدوله را خبر شد. براه جاپلق باصفهان رفت و ابو هاشم را بدست او باز دهد تا حسابش كند. سلطان اجابت كرد. 
پنهان از وزير، سلطان را بديد و بگريست كه همانا سلطان اسالم روا ندارد كه فرزندزاده رسول (ص) را بدست خارجى دادن 

اب او كنم. دهد، شر او را از بنده دفع فرمايد و اشارت راند تا من حس و اگر نظر بر زرست، بنده هشتصد هزار دينار مى
سلطان اجابت كرد. عالء الدوله بازگشت و در مدت چهل روز آن وجوه بحضرت سلطان فرستاد بى آنكه قرضى كرد يا 

چيزى فروخت و با ضياء الملك احمد بمكافات بدى او نيكى كرد. عالء الدوله در سنه اثنى و خمسمائه در گذشت. 
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و از بتخانه هندوستان، بتى كه مهتر بتان بود، سنگين بوزن قريب سلطان محمد بغزاى هندوستان رفت و جنگى سخت كرد 
تراش و  خريدند. نفروخت و گفت مردم باز گويند كه آزر بت ده هزار من بيرون آورد. هندوان ازو برابر مرواريد عشرى مى

نداخت و امروز محمد بت فروش و آن بت را باصفهان آورد و جهت خوارى در آستانه مدرسه كه خوابگاه سلطان است ا
 همچنان هست.

سلطان محمد در رابع عشرين ذى الحجه، سنه احدى عشر و خمسمائه در گذشت. بوقت وفات اين ابيات انشا كرد [و بر 
 ]1گردانيد]: [ زبان مكرر مى

  گشاى            جهان مسخر من شد چو تن مسخر راى بزخم تيغ جهانگير و گرز قلعه          

  بالد گرفتم بيك اشارت دست            بسى قالع گشودم، بيك فشردن پاى بسى            

  چو مرگ تاختن آورد، هيچ سود نداشت            قضا قضاى خدايست و ملك ملك خداى            

 مدت ملك سلطان محمد سيزده سال و نيم، عمرش سى و هفت سال.

__________________________________________________ 

 )] ق، فقط-1[
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 سلطان سنجر

ابن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعهد برادران: بركيارق و محمد، بيست سال حاكم خراسان 
طين جهان بود. از حدود خطاى و ختن تا اقصاى مصر و شام و از بحر خزر بود و بعد ازيشان چهل و دو سال سلطان سال

تا ملك يمن در حوزه تصرف او بود. در ميان سالطين اسالم همچنان بود كه پرويز در ميان اكاسره، از فتوح بسيار و علو 
و را سلطان معز الدين سنجر رتبت و كام روائى. نوزده مصاف معتبر كرد و در هفده مظفر و منصور بود. مسترشد خليفه ا

برهان امير المؤمنين لقب داد. در اول پادشاهى مدد سلطان بهرامشاه غزنوى كرد و او را بملك رسانيد و هر روز هزار دينار 
اش محمود بن محمد بن ملكشاه با او  خراج برو مقرر كرد. بعد از وفات سلطان محمد بن ملكشاه بعراق رفت. برادرزاده

نهزم به ساوه رفت و باستغفار پيش عم آمد. سلطان سنجر برو دل خوش كرد و سلطنت عراق تا اقصاى حرب كرد و م
ملك مصر و شام او را داد. اما از هر واليتى بعضى با تصرف ديوان خود گرفت تا دست او ازين واليات كوتاه نباشد. چون 
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ون او نيز در گذشت، برادر ديگرش مسعود بن محمود در گذشت برادرش طغرل بن محمد را بجاى او نامزد فرمود. چ
محمد قائم مقام شد [. چون او نيز نماند، ملكشاه بن محمود بن محمد بر جاى عم نشست. چون او مخلوع گشت، 

 ] و احوال هر يك على حده خواهد آمد.1] [ برادرش محمد بن محمود پادشاه گشت

گذشت و بعضى امرا دست تطاول دراز كردند. سلطان ايشان را در سنه خمس عشر و خمس مائه، والده سلطان سنجر در  
 سزا و مالش داد و چندى را بكشت.

داد. سلطان بحرب او رفت و  در سنه اربع و عشرين و خمس مائه صاحب سمرقند مخالف سلطان سنجر شد و خراج نمى
  سمرقند محصور گردانيد تا مردم

__________________________________________________ 

 )] م، ب ندارد-1[
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سليمان بيرون خواستند آمدن. او بزينهار  -بسختى رسيدند و از قحط و با بيشتر تلف شدند. بر صاحب سمرقند احمد بن
يش سلطان رفت. سلطان او را امان داد و با خود بخراسان برد و غالمى را بر سمرقند والى گردانيد. پس از مدتى باز پ

 احمد ابن سليمان را حكومت داد.

 در سنه ثالثين و خمس مائه سلطان بهرامشاه غزنوى مخالفت سلطان كرد.

تد. پس ازين ميان او و خوارزمشاه اتسز محاربات رفت. سلطان بغزنين رفت و او را بعد از محاصره رام كرد و خراج بس
 عاقبت بصلح انجاميد و سلطان آن ملك برو مقرر داشت.

در سنه خمس و ثالثين و خمس مائه بجنگ سپاه ختاى رفت. لشكرش مخالفت كردند. سلطان منهزم شد و ما وراء النهر 
شمار كشته شد. فريد الدين كاتب درين حال   خلقى بى از تصرف او بيرون رفت و در قبضه كفار آمد و از لشكر سلطان

 گفت:

  رباعيه

  شاها ز سنان تو جهانى شد راست            تيغ تو چهل سال ز اعدا كين خواست          
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  گر چشم بدى رسيد آنهم ز قضاست            كانكس كه بيك حال بماندست خداست             

امير ابو الفضل سيستانى و قماج و امثال ايشان درين جنگ اسير شدند و شمار كشتكان تركان خاتون زن سلطان سنجر و 
] سلطان را هر چه در عمر اندوخته 1شهدا در حد عد نگنجيد. اسيران بعد از مدتى خالص يافتند و بسلطان پيوستند. [

 بود، درين جنگ تلف شد و اين جنگ در دشت قطوان بود، بحدود سمرقند.

__________________________________________________ 

 )] فديت تركان خاتون بخمسمائة دينار (تاريخ عماد كاتب). راحة الصدور:-1[

مدت يك سال پيش او بماند (امير ابو الفضل) اتخان او را نيكو داشت و تركان خاتون همانجا مانده بود. بعد از يك «
 »سال هر دو را با پيش سلطان فرستاد.
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ايست كه از رسول (ص) مرويست كه دشت قطوان مرغزاريست از مرغزارهاى  در اين جا از معجزات رسول (ص) نكته
همه مسلمانان آنجا شهيد كردند تا چون اين  بهشت. چون آن زمين در واليت كفار است، مردم تحقيق معنى اين نقل نمى

 شدند سر اين معنى باظهار رسيد. شكوه سلطان سنجر ازين شكست در دل مردم كم شد.

اش مسعود بن محمد بخدمت او پيوست. درين حال سلطان  در سنه ثالث و اربعين، سلطان سنجر بعراق آمد برادرزاده
شهزاده غور بسلطان سنجر فرستاد. فخر الدين خالد  بهرامشاه غزنوى فتح نامه جنگ غوريان و خبر مرگ سام و سر سورى

 هروى درين معنى گفت:

 آنها كه بخدمتت نفاق آوردند            سر جمله عمر خويش طاق آوردند         

 دور از سر تو، سام بسر سام بمرد            اينك سر سورى بعراق آوردند            

] كه سلطان او را از مرتبه مسخرگى بدرجه امارت هرى و حجابت 1لى چترى [در سنه اربع و اربعين و خمس مائة، ع
رسانيده بود، بر سلطان خروج كرد و با عالء الدين حسين غورى متفق گشته، بجنگ سلطان آمد. بعد از محاربه منهزم 

يرين سخن بود، شدند و اسير گشتند. على چترى را بكشت و عالء الدين حسين را محبوس گردانيد. مردى ظريف و ش
 خداوند نظم و نثر. بسخنان دالويز خود را بر دل سلطان شيرين كرد تا سلطان باز ملك غور بدو داد.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



شمار  در سنه ثمان و اربعين و خمس مائه، سلطان سنجر در دست غزان گرفتار شد و حال چنان بود كه غزان عددى بى
ر بود كه بمطبخ سلطان رسانيدندى و محصل از قبل خوان ساالر بودند و بريشان هر سال بيست و چهار هزار گوسفند مقر 

 رفتى.

 مگر محصل با امراى آن قوم سختانه گفت. او را بكشتند و من بعد چيزى ندادند.

  يارست گفتن. تا امير قماج والى كرد و با سلطان نمى خوان ساالر از خود خرج مى

__________________________________________________ 

)] در تواريخ اين اسم بطور مختلف آمده و صورتى را كه در راحة الصدور آمده ترجيح دادم. رجوع كنيد ايضا به -1[
 سلجوقنامه.
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 رين كار مدد طلبيد.بلخ بحضرت سلطان آمد. خوان ساالر اين حال بدو باز گفت و د

 امير قماج خراج ايشان را ضمان كرد، بسى هزار گوسفند و شحنگى آن قوم بستد.

 پسر را آنجا فرستاد. فرمان نبردند خود نيز بر سبيل شكار بدان حدود بيرون رفت.

بحضرت سلطان چون غزان پدر و پسر را به يك جا تنها دريافتند، هر دو را بكشتند و بترسيدند ازين توهم. رسولى 
فرستادند و استغفار كردند و زينهار خواستند و خون بها پذيرفتند. سلطان خواست كه عذر ايشان بپذيرد جمعى امرا مانع 
شدند و او را بالزام بجنگ ايشان بردند. غزان زن و بچه در پيش داشتند و بتضرع زنهار خواستند و از هر خانه يك من 

] يرنقش هروى مانع شد و جنگ در پيوست. 2] [ ]. سلطان [سر مرحمت داشت1[دادند بجرم  نقره و يك اسب مى
] هالك  3ديگر امرا على رغم يرنقش در جنگ سستى كردند. سلطان با سپاه منهزم شد و خلقى بسيار در راه سفيجاب [

 گشت.

سير شد. غزان ] مشابه سلطان بود، در دست غزان ا4شخصى از حواشى سلطان، نامش مودود بن يوسف كه بشكل [
گفت كه من سلطان نيستم،  پنداشتند كه سلطان است. پيشش زمين بوس كردند و او را بر تخت نشاندند. چندانكه او مى

 زاده سلطان است. داشتند. تا يكى او را بشناخت و تصديق قول او كرد و گفت مطبخى -مسموع نمى
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خود بيرون كردند و در عقب سلطان به مرو رفتند. حشم سلطانى  ] از خيل5او را انبانى آرد در گردن افكندند و به ياوه [
منهزم شده با هم نيامده بود. معدودى چند كه در حضرت سلطان بودند بگريختند. سلطان اسير شد. غزان او را زمين بوس  

بنوشتندى و بالزام كردند و بر تخت نشاندند و از خود كارداران فرو داشتند و هر چه خواستند كردند تا بحدى كه مناشير 
از سلطان نشان بستدندى. قرب چهار سال، سلطان در ميان ايشان بود و درين مدت از بيم آنكه زنش تركان خاتون در 

 كرد. دست ايشان بماند، تدبير استخالص نمى

__________________________________________________ 

 )] ق اضافه دارد: نستد-1[

 مرحمت ميفرمودند)] ق: همچنان -2[

 ب، ندارد -)] ب. ر، سنجاب-3[

  )] ق: بصورت-4[

  )] نسخ: پياده-5[

                         

 452:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

خود مباح داشتند. در همه خراسان موضعى غزان درين مدت، در جهان خرابيها كردند و اموال و دماء و فروج مسلمانان بر 
 نماند كه از ظلم ايشان خراب نشد. علما و مشايخ و اكابر جهان را در زير شكنجه مطالبات هالك كردند.

] در حق او  2] جهان، محمد بن يحيى كه خاقانى [شاعر] [1از جمله امام عالم كامل استاد علماء زمان و شيخ الشيوخ [
 گفته است.

 شعر

  در ملت محمد مرسل نداشت كس            فاضلتر از محمد يحيى فناى خاك          

  آن كرد، گاه تهلكه، دندان فداى سنگ            وين كرد، روز قتل، دهن را فداى خاك            
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نجر ] چون در اوائل سنه احدى و خمسين و خمس مائه تركان خاتون در گذشت، سلطان س3بشكنجه خاك بكشتند. [
تدبير كرد و امير الياس غز را كه موكل او بود، بفريفت و بر سبيل شكار بكنار جيحون رفت. امير احمد قماج، صاحب 

ترمذ، كشتيها ترتيب داده بر كنار آب مترصد بود. سلطان بدان كشتيها خود را در ترمذ انداخت و در رمضان سنه احدى و 
و بمدد امير احمد قماج و مؤيد آيبه و ديگر غالمان خاص بمرو رفت و خمسين و خمس مايه لشكر از اطراف جمع كرد 

ايشان در آن راه مرديها نمودند تا سلطان را بمرو رسانيدند. اما چون سلطان را عمر بآخر رسيده بود و دولت سپرى شده و 
در سادس عشرين ربيع داد. اندوه بر سلطان مستولى شد و بمرض الموت سرايت كرد.  واليات خراب گشته، فايده نمى

 ]4االول سنه اثنى و خمسين و خمس مائه در گذشت. [

__________________________________________________ 

  )] ب، م: شيخ الشيوخ-1[

  )] فقط در، ق-2[

خذ اساسى نوشته و بمآ 6شماره  1اى كه اين بنده در مجله يادگار سال  )] در باره محمد بن يحيى رجوع شود بمقاله-3[
 اشاره كرده است.

سنه احدى و خمسين و خمس مايه از دنيا برفت و بدولت خانه كه بمرو ساخته است، او را دفن  «)] راحة الصدور: -4[
 كردند. در ابن االثير آمده: و دفن فى قبة بناها لنفسه سماها دار االخرة.

 453:گزيده ، متن ، صفحه  کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                        

 هفتاد و دو سال عمر داشت.

 [امير معزى گويد:

 شعر

 وفات شاه جهان سنجر نكو سيرت            كه بود در چمن خسروى خرامان سرو          

 ]1بروز شنبه چهار از ربيع اول بود            بسال پانصد و پنجاه و سه بخطه مرو] [            
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اش محمودخان بن محمدخان، از نسل بغراخان، را پادشاهى دادند. پنج سال و نيم حكم كرد. مؤيد آيبه  خواهرزادهبعد ازو 
در رمضان سنه سبع و خمسين و خمس مايه بر او خروج كرد و او را بگرفت و ميل كشيد. بعد از يك سال در گذشت. 

 ] رسيد.2] [ ضى بغوريانپادشاهى خراسان، بعضى بمؤيد آيبه و بعضى بخوارزمشاه [و بع

 سلطان محمود

ابن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از پدر در عراق بپادشاهى نشست و بعد از 
آن كه با عم جنگ كرد و بصلح انجاميد، عمش نيز ملك عراق و آذربايجان و بغداد و ديار بكر و فارس و اران و ارمن و  

  رو مسلم داشت و مسترشد خليفه او را سلطان مغيث الدينگرجستان ب

__________________________________________________ 

رسد كه الحاقى باشد. زيرا امير معزى تا اين سال زنده نبوده و آخرين تاريخى كه ميتوان در  )] فقط در، م. بنظر مى-1[
بوزارت  518نصر احمد بن فضل بن محمود كاشى است كه در  -ابو اشعار او يافت راجع به معين الدين مختص الملك

 553) شاعرى توانا بوده، روزگار يافتن او تا سال 465رسيده و با توجه باين كه معزى حداقل از موقع جلوس ملكشاه (
 )1318بسيار مستبعد بلكه محال است. (رك: مقدمه ديوان امير معزى بقلم مرحوم عباس اقبال تهران 

 ] ب: خوارزم شاه غوريان.)-2[
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] برادرش سلطان 1محمود يمين امير المؤمنين لقب داد. او بدو دختر داماد سلطان سنجر بود و از هر يك پسرى آورد. [
مدان با او مصاف كرد و منهزم بگرگان رفت و در صفر سنه خمس مسعود، در سنه اربع و عشر و خمس مايه، بظاهر ه

عشر با رى آمد. اتابك شير گير و الفقشت بن بوزان از قزوين بدو پيوستند و با سلطان محمود جنگ كردند بكرمانشاهان و 
 منهزم به دينور رفتند.

سبب خادمان او بدرجه امرا رسيدند. ميان  سلطان محمود سيزده سال و دو ماه پادشاهى كرد. با زنان انسى داشتى و بدين
] پديد گشت. بغداد بعد از محاصره بستد و صلح كردند. بر احوال حساب ملك مطلع 2او و مسترشد خليفه وحشتى [

] در يازدهم شوال سنه خمس و عشرين و خمس مائه در گذشت. بيست و 3بودى و مملكت او نظامى تمام داشت. [
] قواعد سلطنت ممهد داشت و اسم پادشاهى بر 4قوام الدين ناصر بن على درگجينى [ هفت سال عمر داشت. وزيرش

 پسرش داود انداخت. اما بجائى نرسيد و سلطان سنجر برادر محمود، طغرل بن محمد را بسلطنت نصب كرد.
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  سلطان طغرل

شارت عم بسلطنت اين ملك بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن چغربيك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از برادر با
رسيد. مسترشد خليفه او را سلطان ركن الدين طغرل يمين امير المؤمنين لقب داد. ميان او و برادر مهترش، مسعود بن 

] 4بود. او بدين سبب وزير را، ابو القاسم ناصر بن على درگجينى را بكشت. [ محمد محاربات افتاد و ظفر و هزيمت نمى
  پادشاهى كرد و بهمدان در محرممدت سه سال و دو ماه 

__________________________________________________ 

چون مهملك نماند، اميرستى خاتون مادر گوهر «است كه در هفده سالگى بمرد: » مهملك خاتون«)] زن اول او -1[
 ).205(راحة الصدور » نسب را بفرستاد

 131و  65 -64رجوع كنيد به تذكره دولتشاه طبع ليدن س 

  )] ق: مجادله-2[

 )] در نسخه ق اضافه كرده: [چنانكه درين زمان ندارد]-3[

درگزين، در ما قبل «)] م: در گزينى. درگزين از توابع همدان است. و در نزهة القلوب تأليف مولف همين كتاب آمده: -4[
 )82ص  1336(چاپ تهران ...» ايست  ديهى بوده است از ناحيت اعلم همدان، اكنون قصبه
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 سنه تسع و عشرين و خمس مائه فرمان يافت. بيست و پنج سال عمر داشت.

 سلطان مسعود

، اركان دولت ابن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق، چون طغرل بهمدان در گذشت
بعضى ببغداد فرستادند و مسعود را دعوت كردند و بعضى بآذربيجان داود بن محمود را. اما سلطان مسعود مبادرت كرد و 

پيش از داود بهمدان رسيد. ملك برو قرار گرفت. جهت فتنه داودى و اتابك قراسنقر كه ركن معظم دولت بود و طرف داود 
 ختر خود گوهر خاتون را بدو داد و او را بپادشاهى آذربيجان و اران و ارمن فرستاد.داشت، داود را ولى عهد كرد و د
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داود تبريز را دار الملك ساخت و كار دولت او رواجى پذيرفت. هفت سال در آذربيجان و اران و ارمن پادشاه بود، پس 
قام فدائى فرستادند و در سنه ثالث و جمعى را از تبريز بالحاد منسوب كردند. داود ايشان را بكشت. مالحده بدين انت

 ثالثين، او را در ميدان، بر در حمام كارد زدند، بدان در گذشت.

خليفه مسترشد بر قصد سلطان مسعود و سلطان مسعود بر قصد او عزم رزم همديگر كردند. بدينور فريقين را حرب رفت. 
شد و بعد از مدتى بر ظاهر مراغه، مالحده او را بدرجه  هزيمت بر لشكر خليفه افتاد. خليفه بر دست سپاه سلطان گرفتار

شهادت رسانيدند، چنانكه ذكر رفت. بعد از آن ببغداد رفت. راشد خليفه ازو منهزم شد و بر در اصفهان، او نيز بر دست 
 -ميرفدائى ملحد شهيد گشت و سلطان مسعود مقتفى را خالفت داد و خليفه او را سلطان غياث الدين مسعود قسيم ا

المؤمنين لقب داد. سلطان مسعود با همدان مراجعت نمود. در اليشتر، جمعى از اميران سر مخالفت داشتند سلطان بيك 
شب، از همدان به اليشتر رفت و بر سر ايشان فرو آمد. ناچار بمطاوعت در آمدند. سلطان گناهشان ببخشيد. پس وزارت 

  زارت چنان متمكن شد كه اميرانبخواجه كمال الدين محمد خازن داد و او در و 
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كرد. امرا باتابك قراسنقر شكايت رسانيدند. در اثناى اين منكوبرز در فارس آغاز طغيان كرد. سلطان برادر  را التفات نمى
فرستاد. اتابك قراسنقر پيغام فرستاد تا سر وزير پيش من نفرستى نروم.  بجنگ او مى خود سلجوق شاه و اتابك قراسنقر را

]. اتابك قراسنقر با سلجوق شاه برفت و فارس مستخلص كرد. سلجوق شاه را 1سلطان بغير اختيار وزير را سياست كرد [
 ه ازو بگريخت و بعراق آمد.آنجا بپادشاهى نشاند و مراجعت كرد. منكوبرز باز بفارس معاودت كرد و سلجوق شا

اتابك قراسنقر چون از فارس مراجعت كرد، بآذربيجان در گذشت. اتابك ايلدگز و اتابك چاولى بجاى او بزرگ شدند. 
ارسالن و  سلطان مسعود، زن برادر خود طغرل را كه مادر ارسالن بود باتابك ايلدگز داد. اتابك ازو دو پسر آورد. قزل

و اران باتابك ايلدگز داد و ملك فارس باتابك چاولى داد و دست شبانكاريان از آن كوتاه كرد.  محمد و ملك آذربيجان
پس اتابك بزابه بن زنگى با محمد و ملكشاه، ابناى محمود بن محمد، كه برادرزادگان سلطان مسعود بودند و عباس والى 

و در واليت اعلم همدان مجتمع گشتند. چنانكه رى با سليمان شاه برادر سلطان مسعود بر مخالفت سلطان متفق شدند 
 شبگير با سلطان مسعود حرب خواستند كردن.

بى موجبى همان شب بگريختند. سلطان مسعود لشكر در طلبشان فرستاد. اما ايشان را در نيافتند. ايشان بعد از مدتى 
دند تا او را بگرفت و در قلعه فرزين بمطاوعت در آمدند. خواص سلطان در حق سليمان شاه با سلطان مسعود بدگوئى كر 

 ] محبوس كرد. هفت سال در زندان بود.2[
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 سلطان مسعود بجنگ مالحده آمد و قلعه قاهره بواليت قزوين محصور كرد

__________________________________________________ 

 (سلجوقنامه ظهيرى)» محمد خازن را بگرفتند و سر و دستش جدا كردند)] «-1[

)] نسخ: قزوين و صحيح همان فرزين (بفتح و تشديد راء) است كه بصورت فرجين هم آمده. مصحح راحة الصدور -2[
اين كلمه را فرحين و آقاى هوداس طابع متن عربى و ترجمه فرانسه سيره جالل الدين منكبرنى قزوين خوانده. در نزهة 

در آن حدود «... گرمرود؟ ذكر شده) چنين آمده:   76ران ص القلوب، در ذيل اسامى كرج و كرهرود (كه در متن چاپ ته
اى بود در حدود كرج و كرج شهرى درسى فرسخى همدان.  بهر حال فرزين قلعه». اى محكم بود، آن را فرزين خوانند قلعه

 (رجوع كنيد ايضا به معجم البلدان ياقوت)
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اما سپاه سستى نمودند و با هم مخالفت كردند تا سلطان فتح ناكرده مراجعت نمود و ازين معنى، اهل اسالم دل شكسته 
 شدند و مالحده سر افراز گشتند.

ان، حاجب در اثناى اين حال، اتابك چاولى بزنجان نماند. ملك فارس، بعد ازو باتابك قراجه مفوض شد و در خدمت سلط
عبد الرحمن بجاى چاولى بزرگ شد. بعد از مدتى قراجه در فارس كشته شد و در ملك فارس خرابى بسيار رفت. سلطان 

مسعود ملك فارس به برادر زاده محمد بن محمود داد و دختر خود گوهر خاتون را كه پيشتر در حباله داود بود، در نكاح 
گردانيد. اتابك منكوبرز از نيابت بزابه حكم كردى. اتابك بزابه و حاجب عبد الرحمن او آورد و اتابك بزابه را مدبر كار او  

و عباس والى رى در مخالفت سلطان مسعود متفق بودند. سلطان ازين حال آگاه شد. ايشان را از هم دور كرد. حاجب 
 عبد الرحمن را به اران فرستاد.

جستند، تا چون او  ان بودند، با او برفتند و در قصد او فرصت مىخاصبك بلنگرى و اتابك ايلدگز كه بندگان جانى سلط
لشكر از خود جدا كرد و بر سبيل شكار بصحرا رفت او را بكشند. چون اين خبر بحضرت سلطان رسيد، عباس خواست 

، همانا كه بگريزد، سلطان آگاه كار او بود. او را بگرفت و بكشت و به بزابه پيغام داد كه احوال هم عهدان شنيدى
نخواهى كه ازيشان باز مانى. بزابه لشكر كشيد و اصفهان با تصرف گرفت و بجنگ سلطان آمد. بر در همدان، در سنه 

احدى و اربعين و خمس مائه جنگ كردند. قتل بسيار رفت. عاقبت بزابه اسير شد و بحكم سلطان كشته شد. زنش 
ه او ساخته بود دفن كرد. در سنه ثالث و اربعين و خمس مايه، خاتون شخص او را بشيراز برد و در آن مدرسه ك زاهده
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برادرزاده بزابه از سلغريان، سنقر بن مودود، بكين عم خروج كرد و بر فارس مستولى شد و دست تصرف سلجوقيان از آن  
 كوتاه گردانيد. محمد بن محمود از فارس با پيش عم آمد.

 ] ق، ب -1] غره رجب [1] [ و در [شب سلطان مسعود بعد ازين حكايت چهار سال بزيست
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سنه سبع و اربعين و خمس مايه، بدر همدان نماند. همان شب او را بشهر بردند و در مدرسه سر برزه دفن كردند. مدت 
 ج سال.ملكش هجده سال و نيم، عمرش چهل و پن

  سلطان ملكشاه

ابن محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن چغربيك بن ميكائيل بن سلجوق، بعد از عم پادشاهى بدو دادند. از 
دار الخالفه او را سلطان مغيث الدين ملكشاه يمين امير المؤمنين لقب آمد و او را بلهو و طرب ميل بودى. امرا را كمتر 

] متوهم شد و او را بعد از آن كه چهار ماه پادشاهى كرد خلع كرد و بعد از خلع 1گرى [ازو] [بار دادى. خاصبك بلن
محبوس گردانيد و برادرش را بجاى او سلطنت داد. او از حبس بگريخت و بخوزستان رفت. خواهرش از اصفهان جهت او 

ست و بعد از پانزده روز در گذشت، در ما يحتاج فرستادى. او بعد از وفات برادرش محمد باصفهان رفت و بسلطنت نش
عشر ربيع االول سنه خمس و خمسين و خمس مائه. مدت عمرش سى و دو سال. بعد از پادشاهى هشت سال در  حادى

 خوزستان بود.

 سلطان محمد

ز ابن محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از برادر بپادشاهى نشست. ا
خاصبك بلنگرى ايمن نبود. در كوشك همدان، او را با زنگى جاندار بقتل آورد. لشكر بجوشيد. سرشان از كوشك بزير 

افكندند. فتنه آرام گرفت. پس دل امرا بخواسته خوش كرد. گويند از خزاين خاصبكى چندان مال برداشت كه از آن جمله 
 .] هزار اطلس سرخ بود، ديگرها برين قياس2سيزده [

  از دار الخالفه او را سلطان غياث الدين محمد قسيم امير المؤمنين لقب

__________________________________________________ 

 )] نسخ: در او-1[
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دادند. عم او سليمان شاه بمدد مختص كوتوال از قلعه فرزين بگريخت و باتفاق اتابك ايلدگز و البغوش كون خر و فخر 
الدين زنگى و الب ارغو باز دار و يوسف خوارزمشاه برادر زن سليمان شاه بجنگ او آمدند. سلطان محمد را طاقت 

يد جان دار و امير ارفقشد عزيمت اصفهان كرد. همه كس دل بر مقاومت جنگ ايشان نبود. با موفق گرد بازو و رش
پادشاهى سليمان شاه نهادند و هيچكس را در خاطر نگذشت كه اساسى بدان استوارى و بنيادى بدان محكمى بهيچ از 

ر آوردند پاى در آيد. ناگاه سليمانشاه از غايت تهتك از اميران متوهم شد. در شب بگريخت. شبگير اميران دست بغارت ب
و خزانه و اصطبل سليمان شاه بغارت بردند و از يك ديگر متوهم شدند و هر يك با واليت خود رفتند. سلطان محمد بى 

 زحمتى با همدان آمد.

 سلطنت برو قرار گرفت.

او را الملك  سليمان شاه در آن گريز بمازندران افتاد. از آنجا باصفهان رفت. كارى نتوانست كردن. پناه بخليفه برد. خليفه
المستجير لقب كرد و برگ و ساز داد و بسلطنت نامزد فرمود. او پناه باتابك ايلدگز برد و از در خيمه او باز نرفت. اتابك 

ناچار او را مدد كرد و بجنگ سلطان محمد آمدند. سلطان محمد با اينانج والى رى و موفق گرد بازو [و قفشد و اقش 
نگ ايشان رفت. بر كنار ارس مصاف كردند. سلطان محمد مظفر شد. سليمان شاه ] و سپاهى گران بج1قيماز] [

] بنوا در 2بگريخت و بموصل رفت. اتابك ايلدگز بمطاوعت در آمد و پسر خود پهلوان را كه باتابك محمد معروف شد، [
 خدمت سلطان بعراق فرستاد.

 بخراسان سلطان سنجر در گذشت و سلطنت را رنگ و بوئى نماند.

__________________________________________________ 

)] نسخ بسيار مغشوش و مخلوط است. در سلجوقنامه غير از جمال الدين قفشد امير حاجب و شرف الدين گرد -1[
 بازو و اينانج، تنها از پسران قيماز ذكرى شده است و مسلما مراد از پسران قيماز (قايماز: راحة الصدور) همين قفشد و

 آقش است و بنابر اين بايد آخر كلمه اقش را مكسور خواند.
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خراسان از تصرف سلجوقيان بيرون رفت. در اواخر سنه ثالث و خمسين و خمس مايه سلطان محمد با زين الدين على  
سپهدار موصل و لشكرى فراوان بجنگ بغداد رفت و كار بر خليفه تنگ شد. ناگاه خبر رسيد كه اتابك ايلدگز با كوچك 

ملكشاه ابن محمود بدر همدان رسيد. سلطان محمد عزم مراجعت كرد. لشكر در گذشتن از شط تعجيل نمودند. بغداديان 
گريخت و بيك فرسنگى بغداد نزول كرد تا بنه و اثقال بدو ] شدند. غوغا بدر خانه سلطان رسيد. سلطان ناچار ب1چيره [

رسد. لشكر بغداد را چندان مردى نبود كه يك فرسنگ در عقب بروند. زين الدين على كوچك مردى نمود تا بنه و اثقال 
 بحلوان رسانيد. چون سلطان بنزديكى همدان رسيد، اتابك ايلدگز بازگشت و ملكشاه بخوزستان رفت. سلطان محمد

]. چون دختر بنزديكى همدان رسيد، سلطان اگر 2بخليفه پيغام فرستاد و صلح كرد و دختر او كرمان خاتون را بخواست [
چه رنجور بود، استقبال نمود. اما بسبب رنجورى بدو نرسيد و در ذى الحجه سنه اربع و خمسين و خمس مايه در  

 گذشت. هفت سال پادشاهى كرده بود.

  سلطان سليمان شاه

 ابن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق.

بسعى موفق گرد بازو كه بزرگترين امرا بود، او را از موصل بياوردند و پادشاهى دادند و او بسبب رضاى اتابك ايلدگز، 
هم شدند. حضور ارسالن بن ارسالن بن طغرل را ولى عهد كرد. امرا موفق گرد بازو و اينانج والى رى و ديگران برو متو 

  طغرل و اتابك ايلدگز استدعا كردند. ايشان در اواخر رمضان سنه خمس و خمسين

__________________________________________________ 

  )] م: خيره-1[

به خاتون كرمانى پيش از آن كه سلطان به بغداد رسد، شهاب الدين مثقال بزرگ و امام شيبانى را فرستاده بود بخط)] «-2[
 تا مهد او از كرمان بهمدان آرند. در رجب سنه اربع و خمسين و خمس مايه برسيد. شهر همدان آذين بستند.

سلطان در محفه باستقبال شد. بحكم آنكه رنجور بود و آن خاتون پنج ماه در حباله سلطان بود و سلطان بحكم رنجورى 
 .287وع شود ايضا به تاريخ عماد كاتب ص ) رج270(راحة الصدور » بدو نتوانست رسيد.
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] معزول و محبوس گشت و در آن حبس در سنه ست 1و خمس مايه برسيدند. سليمان شاه بعد از حكومت هشت ماهه [
ان دفن كردند و او را از دار الخالفه سلطان معز الدين سليمان شاه و خمسين در گذشت. پيش برادرش مسعود، بهمد

 برهان امير المؤمنين لقب بود.

  سلطان ارسالن

ابن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از عم پادشاه شد و دختر خليفه  
 ] را در نكاح آورد.2كرمان خاتون [

كه شوهر مادرش بود، مدبر ملك او گشت. از دار الخالفه او را سلطان ركن الدين ارسالن قسيم امير اتابك ايلدگز  
المؤمنين لقب دادند. عز الدين صتماز والى اصفهان و اينانج والى رى بمحمد بن سلجوق شاه ميل كردند و بجنگ ارسالن 

لطان ارسالن مظفر شد و ايشان بگريختند. از طرف آمدند. بنزديك قلعه فرزين در واليت كرهرود جنگى عظيم كردند. س
اران، ملك ابخاز قصد ديار اسالم كرد. سلطان ارسالن و اتابك ايلدگز بحرب او رفتند. در حدود قلعه كاك جنگ كردند و 

 مظفر شدند.

]  نگى [اتفاق نيفتادهابخازيان منهزم باز گشتند و اسير بسيار در دست مسلمانان آمد. هرگز اسالميان را با ابخازى چنين ج
] در تصرف اسالم آمد. بعد ازين خبر رسيد كه مالحده 4] [ ] بود و چندين غنيمت نيافته. ازين حرب واليت [قبان3[

سازند و اهل قزوين از ايشان منزعجند. سلطان ارسالن بجنگ ايشان رفت و در اندك  بحدود قزوين قالع ساخته و مى
گشا  د. يكى از آن قلعه قاهره كه سلطان مسعود از فتح آن عاجز شد و آن را قلعه ارسالنمدتى، چهار قلعه از مالحده بست

نام كرد و از قزوين باصفهان رفت. اتابك زنگى سلغرى آنجا بخدمت سلطان آمد و نوازش يافت و سلطان ملك فارس برو 
  مقرر داشت. امير اينانج والى رى پناه بخوارزمشاه

__________________________________________________ 

  )] نسخ: هشت ماه-1[

  )] قبال گفته شد كه اين زن دختر خليفه و از بغداد نبوده-2[

 )] نسخ: پيش نرفته بود-3[
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و خمس مايه لشكرى از خوارزم از پيش سلطان شاه بمدد او آمدند و در واليت قزوين و ابهر برد و در سنه احدى و ستين 
 و زنجان خرابى بسيار كردند و برده بردند.

سلطان ارسالن و اتابك ايلدگز بجنگ او رفتند. او بمازندران گريخت. باز در سنه ثالث و ستين و خمس مايه با رى آمد. 
ود اتابك نصرة الدين پهلوان محمد بن ايلدگز را بجنگ او فرستاد. اينانج مظفر شد و تا سلطان ارسالن برادر مادرى خ

مزدقان در عقب بيامد. اتابك ايلدگز بجنگ او روان شد. بر در رى از مصالحه سخن راندند. شبگير كه مالقات خواست 
ا مسلم گشت و باتابك محمد داد و او دختر بود، اينانج را كشته يافتند و غالمى چند از آن او گريختند. ملك رى سلطان ر 

] بزاد. آقسنقر حاكم مراغه مخالفت سلطان كرد و انديشه جنگ 1اينانج را، قتيبه خاتون را، زن كرد و قتلغ اينانج [
داشت. اتابك محمد بحكم سلطان برفت و او را قهر كرد. مراغه ببرادران عالء الدين كربه و ركن الدين اقطا مفوض شد. 

 نه ثمان و ستين و خمس مايه والده سلطان در گذشت و اتابك ايلدگز بعد ازو بماهى نماند.در س

 ] درين معنى گفت:2قاضى ركن الدين خويى [

  ] برفت3]            وندر پى او چو شمس دين شاه [3دردا كه زمانه را نكو خواه برفت [         

  ] برفت3در پانصد سال آنچه درين ماه [      در گردش چرخ كس ندادست نشان                  

در سنه تسع و ستين و خمس مايه ملك ابخاز ديگر باره قصد بالد اسالم كرد. سلطان با برادران مادرى محمد و 
 ارسالن ابناى ايلدگز بجنگ او رفت. قزل

فاطمه بنت عالء الدوله را در سلطان رنجور شد. جنگى چنان از پيش نرفت. از هم برگشتند. سلطان بهمدان آمد و ستى 
  نكاح آورد. پانزده روز با او بود. در منتصف

__________________________________________________ 

  )] نسخ: اينانج فتلغ-1[

  ب: جوى -)] م: خوى-2[
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 جمادى االخر سنه احدى و سبعين و خمس مايه در گذشت. پانزده سال و هشت ماه و پانزده روز پادشاه بود.

  سلطان طغرل

ابن ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بعد از پدر پادشاه شد. از 
را سلطان ركن الدين طغرل قسيم امير المؤمنين شد. پادشاهى خوب صورت نيكو سيرت صاحب شوكت  دار الخالفه او

 ] دارد. از اشعار اوست:1لطيف طبع بود. اشعار خوب [

 شعر

  سوزى ] چنان وصال جان افروزى            امروز چنين فراق عالم2ديروز [          

  اين را روزى نويسد، آن را روزى           افسوس كه بر دفتر عمرم ايام             

 [سلطان طغرل علما و اهل فضل و شعرا را تربيت فرمودى و انعامات كردى. 

 تا روزى در اصفهان، بر در سراى سلطان طغرل، نوبت زدند. ظهير الدين فاريابى اين رباعى در بديهه بگفت و بخواند:

  بى نوبت تو مباد عالم نفسى       اى نوبت تو گذشته از چرخ بسى              

  آوازه نوبتت بهر كس برساد            ليكن مرساد از تو نوبت بكسى            

بريد. ظهير الدين فاريابى  سلطان مال اصفهان بجايزه بدو بخشيد. همچنين روزى ديگر، خياط در مجلس سلطان جامه مى
 كه آن روز بريده بودند، سلطان بدو بخشيد.  اين رباعى در بديهه بگفت و بخواند. هر جامه

__________________________________________________ 

 )] نسخ: نيكو-1[

 )] ف، ب: دى روز-2[
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 شعر

 له غالمان تو خياطانند            گر چه خياط نيند اى ملك كشور گيرخسروا جم          

 ]1قد خصمت بگز نيزه همى پيمايند            تا ببرند بشمشير و بدوزند بتير] [            

سلطان طغرل، در اول دولت زمام كلى و جزوى در دست عمش اتابك محمد بن ايلدگز بود و كار لشكر بعم ديگر 
ن مفوض بود. ايشان در آن داد دانش و مردى دادند. ملك ابخاز قصد آذربيجان داشت و محمد بن طغرل بن ارسال قزل

 محمد كه عم سلطان طغرل بود، قصد مملكت عراق كرد و بيشتر امرا با او متفق شدند.

ابك محمد در حيات بود، اتابكان در يك ماه دو تاختن كردند و هر دو دشمن را مقهور گردانيدند و تا مدت ده سال كه ات
ملك سلطان طغرل محسود رياض خلد بود. در رجب سنه احدى و ثمانين و خمس مايه هفت كوكب سيار در درجه سيم 

 ميزان بر يك دقيقه جمع شدند و آن اولين قران بود، در مثلثه هوائى با قران تمامت كواكب.

ه كوهها خراب شود و از زمين چند پاره و چند گز باد بر دارد منجمان حكم كردند كه در ربع مسكون آثار آبادى نماند بلك
 كرد. و غلو درين معنى انورى بيشتر مى

مردم ازين بيم در كوهها و در زير زمينها، جايها ساختند و مالها بر آن صرف كردند و چون آن حكم در اول ماه خريف 
بادى غلها تمام پاك نتوانستند كرد و در  د و درين سال از بىبود، اتفاقا هنگام حكم ايشان چندان باد نبود كه غله پاك كنن

كذب المنجمون و «سوخت و درين معنى سر حديث  روز حكم چراغى بر سر منارى بردند. باد آن را ننشاند و تا شب مى
 باظهار رسيد. بزرگى گفت.» رب الكعبه

__________________________________________________ 

 بين دو قالب تنها در نسخه م است.)] قسمت -1[
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 شعر

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  گفت انورى كه از اثر بادهاى سخت            ويران شود عمارت و بس كوه بر سرى           

 ]1يا مرسل الرياح تو دانى و انورى [در روز حكم او نوزيدست هيچ باد                        

اى چند گفته و  اى انشاء كرده بود و قصيده و قطعه [و ظهير الدين فاريابى در ابطال حكم ايشان بتخصيص انورى، رساله 
 شود: بحضرت سلطان فرستاده. از آن ابيات بعضى ياد كرده مى

  قطعه

  آن كس كه حكم كرد ز طوفان باد و گفت            كاسيب آن عمارت گيتى كند خراب          

  تشريف يافت از تو و اقبال ديد و كس            در بند آن نشد كه خطا گفت يا صواب            

__________________________________________________ 

كه بايد روشن نشده است. از يك طرف زنده بودن انورى شاعر تواناى عصر سنجر تا اين   )] اين داستان هنوز آنچنان-1[
روزگار مستبعد است (رجوع كنيد به مقاله مرحوم قزوينى در بيست مقاله جلد دوم و جلد اول يادداشتهاى وى) و بنظر 

ط شده و تأويل و تعبير آن را تولد خل 549آيد كه ظاهرا اين حادثه نجومى با واقعه ديگرى از همين قبيل در سال  مى
را در تاريخ كرمان در سال » عقد العلى للموقف االعلى«اند. از طرف ديگر افضل الدين ابو حامد كه كتاب  چنگيز شمرده

سال پس از آن واقعه نوشته صريح مينويسد كه در باب شايعات مربوط بقران از دوست سى ساله خود جمال  4يعنى  584
فصلى  «برده سؤالى كرده و او جوابا  بوده و در آن هنگام خراسان بسر مى» در علوم نجوم انگشت نما«لفتح كه الدوله ابو ا

. آقاى سعيد نفيسى هم 17عقد العلى چاپ، تهران ص » كه فريدنسوى نوشته بود و و ابطال احكام انورى كرده بفرستاد
اند رجوع كنيد ايضا به تذكره دولتشاه  يل فراوان آوردهتحت اين داستان دال 1337در مقدمه ديوان انورى چاپ تهران 

 362 -360و سخن و سخنوران حاشيه ص  377ص  1و مجمع الفصحاء ج  85 -86سمرقندى ص 
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  رود خطاب با من چرا ز وجه دگر مى        ام     من بنده چون به پيشت ابطال كرده         

 اى در مدح سلطان گويد: و در آخر قصيده

 شعر

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 دادند            كه همه روى زمين زعره و صرصر گيرد شهريارا خبر باد قران مى          

 يردباد در عهد تو كى زهره آن يافت كه او            خاك پاى تو نه چون تاج ز سر بر گ            

 گرد از باد بر انگيزى اگر فرمانت            نه چو فرمان سليمان پيمبر گيرد             

  رباعى

  در وقت ستارگان بهم پيوستن            دانست جهان كزو نخواهد رستن          

 ].1] [ بيشى بدو مه ترا بشاهى بنشاند            تا باد ز بيم تو نيارد جستن            

اگر چه بصورت اين معنى باظهار نرسيد، اما در معنى صورت آن ظهور تمام يافت. بتوران در همين سال چنگزخان بر قوم 
خود سرورى يافت و بمطيع گردانيدن اقوام ديگر مشغول شد و در ايران اتابك محمد كه سبب تمهيد قواعد سلطنت بود، 

] و هر يك بنوعى سپر  2اركان دولت قاصد يك ديگر شدند [ در ذو الحجه اين سال در گذشت و ملك پر آشوب شد.
 كشيدند و بر هيچ كس مبارك نيامد.

ارسالن مفوض كرد. جماعت مفتنان او را و سلطان را بر هم  سلطان طغرل، بعد از اتابك محمد، كار ملك و لشكر بقزل
  نج را در نكاح آورد. در آن زفاف از سلطانارسالن منكوحه برادر، قتيبه خاتون بنت اينا ] متوهم كردند. اتابك قزل3[

__________________________________________________ 

  )] فقط نسخه م-1[

  سال اول 3)] رجوع شود بمقاله نگارنده در مجله يادگار شماره -2[

 )] نسخ: همديگر-3[
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ارسالن در عقب او روان شد. در حدود دامغان بهم رسيدند.  غافل گشت. سلطان ازو مفارقت كرد و بسمنان رفت. قزل
ارسالن با وجود كثرت لشكر شكسته شد. با رى آمد و از آنجا بآذربيجان رفت  ] روز محاربات شد. اتابك قزل1[چند] [

ارسالن آمد. در كنار سفيد رود با سلطان جنگ كردند و  ه لشكرى تمام بمدد قزلو سلطان بهمدان آمد. از دار الخالف
] خطبه كرد و 2ارسالن بهمدان آمد و بنام سنجر بن سليمان شاه [ مقهور شدند. سلطان عزيمت آذربيجان كرد. اتابك قزل

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ن ايلدگز مخالفت سلطان كرد و بر بقصد سلطان طغرل بآذربيجان رفت. سلطان با عراق آمد. قتلغ اينانج بن اتابك محمد ب
اصفهان مستولى شد. سلطان بحرب او رفت. از اصفهان براه ساوه بزنجان رفت. لشكر سلطان در عقبش رسيدند. جنگ  

ارسالن در رسيد. سلطان طغرل را با پسرش ملكشاه  كردند. سلطان بسبب رنجورى منهزم شد. بهمدان رفت. ناگاه قزل
ارسالن مقرر شد. شبگير كه بسلطنت  ] محبوس كرد. كار سلطنت بر قزل3د و در قلعه گهرام [بگرفت و بآذربيجان فرستا

  ]، در شوال سنه سبع و ثمانين و خمس مايه. نسبت قتل او بفدائيان مالحده4خواست نشست، او را كشته يافتند [

__________________________________________________ 

  )] م: چهل-1[

  سنجر بن ملكشاه )] ب:-2[

  )] ب، ف: گهران-3[

ام مگر در تاريخ طبرستان  در هيچ كتابى روشن و صريح نيافته 587ارسالن را در شوال  )] تفصيل مرگ نابهنگام قزل-4[
سلطان (طغرل سوم) ازو بگريخت. بدنبال او لشكر «) كه باختصار ذكر ميشود: 153 -154ابن اسفنديار (جلد دوم ص 

بت گرفتار آمد. با قلعه دزمار بردند و اتابك به رى آمد. نكاح قتيبه خاتون كرد بى مراد. چه قتيبه را دل با ذيل فرستاد و عاق
طغرل بود و اتابك با خصال جوانمردى، مد من الخمر و مباشر شراب و قمار بودى و جز رمضان هيچ شبانه روز بر او بى 

و مضاجعت مخدرات ذوات كواعب راغب نبود و قتيبه دانست كه شراب نگذاشت و رأى بغالمان داشتى و بر مباشرت 
چون اتابك محمد او را سغبه نتواند كرد و او چنانكه عادت و ملت زنان است در فنون جنون ملك مشحون بود و از 
د را نيرنگ رنگها آميختى كه ديو از آن بگريختى .... فى الجمله اين زن كه شرح او رفت، بهمدان بكوشك كهن چهار مر 

خاتون  ارسالن برد و او را بكارد پاره پاره بفرمود و بانگ بر آورد كه ملحد كشته است. در حال زاهده در خوابگاه قزل
ارسالن از دست فرو گرفت و باتابك ابو بكر داد و گفت كه برود واليت آران و آذربايجان با تصرف خويش   انگشترى قزل

 »گيرد.
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] محمد ايلدگز بآذربيجان رفت و بپادشاهى نشست و سيف الدين 1كردند. همان شب اتابك نصرة الدين ابو بكر [
] سلطان طغرل و پسرش را از حبس خالص داد و بدار الملك عراق رسانيد. در منتصف جمادى 2] [ محمود [اياسغلى

 سنه ثمان و ثمانين و خمس مايه، بر در قزوين. سلطان با قتلغ اينانج جنگ كرد و مظفر شد.االخر 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 كرد. درين وقت تكش خوارزمشاه برى آمده بود و با سلطان در ملك عراق تنازع مى

 بر آن صلح كردند كه ملك رى با تكش گذارند. تكش خان برين قرار بازگشت.

اتون بنت اينانج مادر اينانج قتلغ را در نكاح آورد. او با پسر متفق شد. خواستند كه سلطان طغرل، جهت دفع فتنه، قتيبه خ
سلطان را زهر دهند. سلطان دريافت. همان شربت در خورد زن داد. در حال بمرد. سلطان اينانج قتلغ را بگرفت و 

رة الدين ابو بكر در كار آذربيجان محبوس كرد. بعد از مدتى بشفاعت اركان دولت خالص داد. اينايج قتلغ با برادرش نص
تنازع كرد. در يك ماه چهار بار جنگ كردند. اتابك ابو بكر مظفر شد. اينانج قتلغ پناه با خوارزمشاه تكش خان برد. 

خوارزم شاه بمدد او لشكر فرستاد. در محرم سنه تسعين و خمس مايه با خوارى جنگ كردند. سلطان طغرل مظفر شد. 
 :درين معنى گفتند

 شعر

 اى پيش عزيزان تو خوارزمى، خوار            وى خنجر بران تو خوارزمى خوار          

 زين پيش نيارند كه بينند بخواب            در عرصه سمنان تو خوارزمى خوار            

__________________________________________________ 

 پسر محمد پسر ايلدگز )] بكسر راء ابو بكر يعنى ابو بكر-1[

)، محمود اياسغلى و بدر الدين دزمارى 364)] اسفهساالر حسام الدين دزمارى و اياسوغ لى (راحة الصدور -2[
صحيحتر از ساير صورتهاى مختلف اين كلمه باشد. اما دزمار » اياس اوغلى«) و شايد صورت 89(سلجوقنامه ظهيرى 

 10ى است در شمال تبريز كما بيش پنجاه پاره ديه بود ... چاپ تهران ص واليت«بقول همين مؤلف در نزهة القلوب: 
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 سلطان طغرل برى آمد و در شراب افتاد و اين دو بيت بگفت:

 شعر

  بخشيم و خوريم و ياد ناريم غمان مائيم درين جهان چرانيم و چمان                     

  ماند گو هيچ ممان ] و نه خان و نه مان            چون عمر نمى1نه مال [بجا ماند] [            

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 
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آوازه رسيدن خوارزمشاه و لشكر او گرم شد و اركان دولت طغرل بدو ملطفات نوشتن گرفتند. طغرل از ذوق عشرت با آن 
 ]. وزيرش در حق او گفت:3] [ انداخت يه بر آن نمى] [و حالى سا2پرداخت [ نمى

 شعر

 اندوز بود            روزت ز خوشى چو عيد نوروز بود گر ملك فريدونت پس           

 در كار خود ار بخواب غفلت باشى            ترسم كه چو بيدار شوى، روز بود            

قتلغ بدو پيوست و با لشكر او در مقدمه بجنگ سلطان طغرل آمد. بر  بعد از اندك مدتى تكش خوارزمشاه برسيد. اينانج
ظاهر رى، در اواخر ربيع االخر سنه تسعين و خمس مايه، بهمديگر رسيدند. سلطان از غرور جوانى و مردانگى و شراب با 

 خواند: بيات مى] اين ا4] [ خوار مايه سپاه بجنگ رفت و در برابر اينانج قتلغ افتاد. حمله كرد و [از شهنامه

 چو زان لشكر كشن برخاست گرد            رخ نامداران ما گشت زرد         

__________________________________________________ 

 ب، ف، ر: بما -)] م: رها كنيم-1[

 )] نسخ: نميرسيد-2[

 )] ق، فقط.-3[

 )] ق، م.-4[
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  من آن گرز يك زخم برداشتم            سپه را هم آنجاى بگذاشتم         

  خروشى خروشيدم از پشت زين            كه چون آسيا شد بر ايشان زمين            

] 2برگاشت [ كند. چون دولت ازو روى ] مى1ر آسيابان قهر بسنگ فنا دانه عمر او آس [و نميدانست كه در آسياى سپه
بمردى نگه نتوانست داشت. از مستى گرزى بر دست اسب خود زد. اسب بر وى در آمد و سلطان بيفتاد. اينانج قتلغ در 
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] مشغله 3دن بزرگى مطلب. ازين [رسيد. سلطان گفت اى جهان پهلوان، سلطانم. زينهار ده. اينانج قتلغ گفت بوقت مر 
اش زد و بكشت. خوارزمشاه تكش در حال در رسيد. سرش جدا كردند و بخليفه فرستادند  مقصود قتل تست. حربه بر سينه

 ] گفتند:5] [ ] و درين معنى [اين رباعى4و تنش در رى بردار كردند [

  هر زمان از رنگيست امروز شها ملك جهان دلتنگيست            پيروزه چرخ         

  دى از سر تو تا بفلك ميلى بود            امروز ز سر تا بدنت فرسنگيست            

 ] طغرل گفت: مردى سلطان همين بود كه پاى يك حمله ما نداشت. گفت:6خان با نديم سلطان [ تكش

__________________________________________________ 

  اسر: د -)] ف: آرد-1[

  )] ر، ف، م: برداشت-2[

  )] ق ازين همه-3[

ص  2و اين حالت در روز پنج شنبه بيست و نهم ربيع االول سنه تسعين و خمس مايه ود (جهانگشاى جوينى ج )] «-4[
32( 

 )] ق، فقط-5[

 عود بردند.كمال الدين شاعر كه از ندما و مداح او بود، گرفته بودند. او را بخدمت وزير نظام الملك مس)] «-6[

وزير باو گفت: اين همه آوازه قوت و شوكت طغرل آن بود كه مقدمه يزك لشكر پادشاه اسالم را يك حمله پاى نداشت.  
 )32ص  2كمال الدين در حال گفت: زبيژن .. (ج 
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  بيت

 ز بيژن فزون بود هومان بزور            هنر عيب گردد چو برگشت هور          
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شاهيان آمد و امرا و اتابكان سلجوقى كه  -دولت سالطين سلجوقى در عراق سپرى شد و آن ملك با تصرف خوارزم
يدند و از [زينهارى كه با ] مبتال گشتند و هم از آنجا كه وسيلت جستند نكبت د1مخالفت ايشان كردند هر يك به بالئى [

] حق سبحانه و تعالى هيچ كس را بكفران نعمت گرفتار 3]، دمار از روزگار يكايك بر آمد. [2نعمت خوردند] [ -ولى
محمد بن ايلدگز بود. بعد از عمش  -] از اتابكان كه مخالفت سالجقه نكردند، اتابك نصرة الدين ابو بكر بن4مكناد. [

ادشاهى اران و آذربيجان كرد. در سنه سبع و ستمائة در گذشت. برادرش مظفر الدين ازبك بر ارسالن بيست سال پ قزل
جاى او پادشاه شد و پانزده سال حكم راند. در سنه احدى و عشرين و ستمائة، چون سلطان جالل الدين منكبرنى 

نج. پسرش خاموش و غالمش قراجه خوارزمشاه بر ملك آذربيجان مستولى شد، او از غصه در قلعه النجق در گذشت، بقول
 مدتى كر و فر نمودند، بجايى نرسيد. ملك در تصرف خوارزمشاهيان آمد.

  ذكر شعبه دوم سالجقه بكرمان

 اولشان:

 قاورد

ابن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق بود. در سنه ثالث و ثالثين و اربعمائه حاكم كرمان گشت و سى و دو سال حكومت 
  خمس و خمسين شيراز نيز بستد و دست ديالمه از آن كوتاه گردانيد و بر برادرش الب ارسالنآنجا كرد. در سنه 

__________________________________________________ 

 ف: گرفتار -)] در همه نسخ بهمين صورت يعنى با الف آخر آمده-1[

 هارى ...]ر: [از بد زن -)] ف، ب: [بى زنهارى كه با ولى نعم خود كردند]-2[

 )] م:-3[

 يك يكى.

 سال اول مجله يادگار. 3)] رجوع شود بمقاله اين جانب در شماره -4[
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رسالن اسير گشت و عاصى شد و باز بمطاوعت در آمد و در سنه خمس و ستين و اربعمائه، در جنگ، ملكشاه بن الب ا
 بفرمان او مسموم شد.

  سلطان ملكشاه ملك كرمان به

  سلطان شاه

 ابن قاورد داد. دوازده سال پادشاهى كرد. در سنه ست و سبعين و اربعمائه نماند.

 بعد ازو برادرش:

  توران شاه

 سيزده سال و نيم سلطنت كرد. در سنه تسع و ثمانين و اربعمائه در گذشت.

 پس ازو پسرش:

  ايران شاه

كرد، در سنه اربع و تسعين و اربعمائه  حاكم گشت و پنج سال پادشاهى كرد. چون ميل او بالحاد بود و با كرمانيان بيداد مى
 برو خروج كردند و او را بكشتند

 زاده او: ، عم

  ارسالن شاه

 ابن كرمان شاه بن قاورد، از بيم او خود را پيش كفشگرى پنهان كرده بود.

ياوردند و پادشاهى دادند. چهل و دو سال پادشاهى كرد و آئين عدل و داد بگسترد. در سنه ست و ثالثين و خمس او را ب
 مايه رحلت كرد.

 بعد ازو پسرش:

 محمد
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 چهارده سال پادشاهى كرد و در سنه خمسين و خمس مايه بگذشت.

 بعد ازو پسرش:

  طغرل شاه

 ستين و خمس مايه نماند.دوازده سال پادشاهى كرد و در سنه اثنى و 

 بعد ازو پسرانش:
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  ارسالن شاه و بهرام شاه و توران شاه

 ] سال با هم در محاربه بودند و بهر چند گاهى يكى حاكم شدى.1تا هشت [

 كرمان در آن محاربات خرابى تمام يافت.ملك  

  بعد ازيشان

  محمد شاه

ابن بهرام شاه بن طغرل شاه بن محمد بن ارسالن شاه بن كرمان شاه بن قاورد پادشاه شد. مبارك شاه و بعضى خويشان 
ازو منهزم به غور  مخالفت او كردند. او پناه بسلطان ارسالن بن طغرل آورد. سلطان ارسالن او را لشكر داد. مبارك شاه 

گريخت. ملك كرمان برو قرار گرفت. بعد از يك سال ملك دينار، از قوم غزان، در سنه ثالث و ثمانين و خمس مايه 
 ] ببرد.2] [ حكومت كرمان [از آن تخم

  ذكر شعبه سوم سالجقه بروم

مامت مقهور گرداند. وزير نظام [چون قتلمش بن اسرائيل در جنگ الب ارسالن شهيد شد، سلطان خواست كه تخمه او را ت
الملك مانع شد و سعى نمود تا نام شهزادگى ازيشان افكند. ايشان را براه سپهساالرى بواليت شام فرستاد. چون صاحب 
انطاكيه، كه كافر بود و خراج گزار سلجوقيان، بزن خواستن به مكه رفت، سليمان بن قتلمش فرصت غنيمت شمرد و در 
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مستولى شد. از قبل سلجوقيان شرف الدوله على حاكم حلب و محصل خراج انطاكيه بود. از سليمان  غيبت او بر انطاكيه
خراج انطاكيه طلبيد. او گفت چون آن ملك در اسالم آمد، خراج نبايد خواست. شرف الدوله على لشكر بجنگ او كشيد. 

 احوال بسلطان ملكشاه عرضه داشت.ظفر سليمان را بود و او كشته شد و سليمان بر ملك حلب نيز حاكم گشت. 

پيش از آنكه جواب باو رسد، تاج الدوله تتش بن ارسالن بجنگ او رفت و امراء او را بفريفت تا با پيش تتش رفتند. 
 سليمان از خوف عذاب و نكال خود را هالك كرد.

 چون بريد او بحضرت سلطان رسيد، سلطان را استخالص انطاكيه ازو موافق آمد.

__________________________________________________ 

 )] ق: بيست.-1[

  )] نسخ: از تخمه قاورديان-2[
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ن بازگشت و حال حكومت انطاكيه و حلب بر او مقرر داشت. رسول در ميان راه خبر قتل سليمان شنيد. بدرگاه سلطا
  عرضه داشت. سلطان بدين حركت از برادر برنجيد و بنام

  داود بن سليمان

حكم نافذ شد. داود متصدى آن شغل گشت. چون آرمانوس قيصر قصد توقات و اماسيه و نيكسارو و ديگر بالد 
داود با ديگر پادشاهان بجنگ ] كرد، دانشمند از حكام واليات اسالم كه در حوالى او بودند مدد طلبيد. 1دانشمنديه [
 قيصر رفتند.

قيصر منهزم شد. داود در قونيه بر تخت سلطنت قيصر نشست، در سنه ثمانين و اربعمائه و مدت بيست سال حكم كرد و 
 در سنه خمس مايه در گذشت.]

  ] برادرش2[

  قليج ارسالن
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و دادگستر و نام او در ملك بلند شد. در  ابن سليمان بعد ازو پادشاه شد و مدت چهل سال در سلطنت بماند و عدل
آخر عهد او، سلطان مسعود در عراق حاكم بود و خلفا ازو ماللت داشتند. قليج ارسالن را نويد سلطنت عراق دادند. او 
پسرش مسعود شاه را در روم قايم مقام گذاشت و آهنگ بغداد كرد. چون به آب خابور رسيد اتابك چاولى كه معظم اركان 

دى بود، امراء قليج ارسالن را وعد و وعيد فرستاد و ايشان را بر قليج ارسالن دشمن گردانيد تا او را در آب خابور مسعو 
 غرق كردند، در

__________________________________________________ 

عثمانجق كه بعدها  ايست مشتمل بر شهرهاى سيواس و اماسيه توقات، نيكسارو )] غرض از بالد دانشمنديه منطقه-1[
اى بود كه بنام مؤسس آن  بالد قسطمونى و جانيق و البيستان و مالطيه بر آن افزوده شد. اين مناطق تحت حكومت سلسله

است و انجام حيات  455شد. آغاز اين سلسله از سال  ملك شمس الدين احمد غازى دانشمند، دانشمنديه خوانده مى
 .569آن در 

چون در «سالجقه روم بسيار مختصر آمده و مثال بجاى قسمت بين دو قالب چنين نوشته شده: )] در نسخه ق ذكر -2[
روم قيصر نماند و كسى نداشت كه بجاى او قيصر تواند شد، سلطان ملكشاه بن الب ارسالن برادر خود سليمان را بروم 

مس مايه در گذشت. پسرش داود قائم مقام فرستاد در سنه ثمانين و اربعمائه و او بيست سال آنجا سلطان بود. در سنه خ
 ».پدر گشت و هيجده سال حكم كرد و در سنه ثمان عشر و خمس مايه نماند
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 سنه تسع و ثالثين و خمس مايه و در شهر ميافارقين مدفون شد.

  پسرش

 مسعود

 روم با دانشمندان پيوند كرد و مدت نوزده سال حكم براند. در سنه ثمان و خمسين و خمس مايه در گذشت.در 

 ]1پسرش [

  عز الدين قليج ارسالن
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بپادشاهى نشست و بيست سال حكم كرد و او را ده پسر بود: ركن الدين سليمان و ناصر الدين بركيارق و قطب الدين 
عز الدين قيصر شاه و محيى الدين بهرامشاه و مغيث الدين طغرل و ارغون شاه و سنجر ملكشاه و نور الدين محمود و م

شاه و غياث الدين كيخسرو و بديشان قوى حال بود و بسبب آنكه دانشمنديان ضعيف شده بودند، طمع در ملك ايشان  
 كرد و سيواس و قيصريه بگرفت و شهر آق سرا بساخت.

الدين پادشاه شام التجا جست و او فخر الدين عبد المسيح را با لشكر بمدد او فرستاد ذو النون دانشمندى با اتابك نور 
و سيواس و قيصريه باز ستد و تا اتابك نور الدين در حيات بود، عبد المسيح آنجا بود [و قليج ارسالن را بر آن واليت 

گذشتند، قليج ارسالن باز آن واليت در ]] چون اتابك نور الدين و ذو النون دانشمندى باندك زمانى در  2دست نه. [
تصرف آورد و امراء دانشمنديه را بفريفت تا اسماعيل بن ذو النون را هالك كردند و آن ملك تمام با قليج ارسالن افتاد و 

 عرصه ملك او اتساع يافت.

گردانيد و در سنه ثمان و واليت را بر پسران خود بخش كرد و غياث الدين كيخسرو را كه از همه كهتر بود ولى عهد خود  
  سبعين و خمس مايه در گذشت. پسر كهترش

__________________________________________________ 

 )] ق: پسرش قليج ارسالن پادشاه شد و ملطيه از دست شاميان بيرون آورد.-1[

 در گذشت.و داخل روم گردانيد و بيست سال پادشاهى كرد. در سنه ثمان و سبعين و خمس مايه 

اش كيخسرو كه  پس ازو پسرش ركن الدين سليمان پادشاه شد و ارزن الروم بحرب بستد و داخل روم كرد ميان او و برادرزاده
حاكم قونيه بود محاربات رفت و قونيه بحرب از او بستد. چون بيست و چهار سال پادشاهى كرد، در سنه اثنى و ستمائة 

 وفات يافت.

 بر آن واليت دست داشت. )] ب: قليج ارسالن-2[
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 غياث الدين كيخسرو

در قونيه بود. بجاى پدر نشست. برادر مهترش ركن الدين سليمان با او در نساخت و از برادران هر كه با او موافقت نمود، 
ود بر او مقرر داشت و هر كه مخالفت او كرد، او را نيست گردانيد و با لشكر بسيار به قونيه رفت ملكى كه پدر باو داده ب
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و آن را حصار داد. چون اهل قونيه را با غياث الدين كيخسرو خوش بود، مدتى در كار حصار رفت. بعد از آن صلح  
ا از برادر امان باشد تا با اتباع به ابلستان رود. كردند بر آنكه سلطنت ركن الدين سليمان را بود و غياث الدين كيخسرو ر 

مدتى برين صورت بود. چون كيخسرو از برادران متوهم بود به استنبول گريخت. درين حال در عراق، سالطين سلجوقى بر 
القاهر افتادند و ملك بخوارزميان رسيد. كار سلطنت ركن الدين سليمان در روم قوى شد. از دار الخالفه او را السلطان 

الروم بگرفت و به برادر زاده داد. از آنجا آهنگ ابخاز و گرجستان كرد. اما چون شرايط احتياط  -لقب دادند و او ارزن
] زمان نيافت و در سنه اثنى و ستمائة 1نامرعى گذاشت، شكست بر او افتاد. [با روم رفت. خواست كه بانتقام رود] [

 حكم كرده بود.بجوار رحمت حق رفت. بيست و چهار سال 

  پسرش

  عز الدين قليج ارسالن

] اسم سلطنت داشت و جهت كودكى او ميان 2[را هر چند در حد طفوليت بود، بر تخت سلطنت نشاندند. يك سال [
امرا اختالف افتاد. اتابك يرنقش را بطلب غياث الدين كيخسرو فرستادند تا از ديار فرنگ باز آمد. عز الدين قليج ارسالن 

قت مقاومت او نبود. قونيه بدو باز گذاشت. سلطنت بر غياث الدين كيخسرو قرار گرفت. شش سال حكم كرد و عز را طا
 الدين قليج ارسالن را بدست آورد و بقلعه فرستاد و هم آنجا فرمان يافت.

 كيخسرو چندى از بالد قرامان در تصرف آورد و قالع بسيار فتح كرد و

__________________________________________________ 

 )] ب: خواست با روم رود بمقام خود.-1[

  )] ب: يك سال و نيم-2[
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 ]2] رفت و در جنگ كفار شهيد شد، در سنه تسع و ستمائة] [1بحدود الذقيه بجنگ فاسليوس [

  پسرش

  الدين كيكاوس عز
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 ] نماند.3بسلطنت نشست و بعد از يك سال برنج سل [

  برادرش

 عالء الدين كيقباد

بسلطنت رسيد. مدت بيست و شش سال پادشاهى كرد. او نامدارترين پادشاهان آن خاندان بود. سلطنتى بسزا كرد و 
فتار شد و در قلعه هوشيار محبوس گشت. برادرش ركن الدين سليمان مخالفت او نمود و بعد از محاربات بر دست او گر 

هم آنجا فرمان يافت. ميان سلطان عالء الدوله كيقباد و سلطان جالل الدين خوارزمشاه محاربات رفت و ظفر سلطان عالء 
الدوله را بود. [بعد از آن پسرش غياث الدين كيخسرو او را بنادانى زهر داد و بدان در گذشت، در سنه ست و ثالثين و 

  ئة. كار سلطنت بر پسرشستما

 غياث الدين كيخسرو

تعلق گرفت و مدت شش سال حكم كرد. از لشكر مغول سپاهى گران در صحبت امير بايجو بجنگ او رفتند. امراء روم 
 شدند. چون تمامت سپاه روم از مغول گريزان شدند، سلطان نيز خرگاه و كردند و منهزم مى بنوبت با او جنگ مى

__________________________________________________ 

ف قاسلبوس. در نسخه ق نيست. در تاريخ آل سلجوق در اناطولى نسخه عكسى: سوباشى قيصر  -)] م: فاسكبوس-1[
). تصحيح از تاريخ سالجقه روم تأليف حسين بن محمد 14با چهار هزار مرد رسيد. گويند نامش يعقوب قباقالق بود (ص 

  بى معروف به ابن بى

)] ق: قلج ارسالن پادشاه شد. عمش كيخسرو با او جنك كرد و منهزم شد و باز به مدد اهل قونيه در سنه ثالث و -2[
ستمائة سلطنت بدست فرو گرفت و انطاكيه بجنگ از فرنگان بستد و شش سال سلطنت راند. در سنه تسع و ستمائة بدار 

 ...»البقا پيوست. پسرش 

 باشد، هر چند نقطه ندارد.» پيل«آيد  ته شده كه بنظر مى)] در نسخه ق طورى نوش-3[

 گويند.  sisaitnahpelEاست كه بفرانسه » داء الفيل«اگر پيل باشد، غرض از رنج پيل همان 
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ه بجاى مانده منهزم شد و لشكر مغول بر روم دست يافتند. سلطان غياث الدين كيخسرو در سنه اربع و خيمه و سرا پرد
  ] بعد ازو پسرش1اربعين و ستمائة فرمان يافت.] [

  ركن الدين سليمان

فرستاد و او [سلطنت يافت. مدبر ملك معين الدين پروانه كاشى بود. سلطان برادر خود عالء الدين كيقباد را بحضرت قاآن 
مهمات بمراد ساخت و مراجعت نمود. چون بحدود روم رسيد، ركن الدين سليمان از خوف آنكه برادر بر او تفوق جويد، 

 او را در راه زهر داد و هالك كرد. برادر ديگرش كيكاوس ازو متوهم شد.

روم بدو مفوض شد و او عازم بگريخت و به قرم رفت. لشكر بركاى خان او را بحضرت بردند و بحكم فرمان، سلطنت 
 ] سال در آن غربت بسر برده بود.2روم گشت. اما در راه فرمان يافت و مدت هجده [

  ]. بعد ازو پسرش3سلطان ركن الدين سليمان در سنه اربع و ستين و ستمائة بفرمان ابقاخان بياسا رسيد] [

 ]] كيخسرو4[غياث الدين [

  از ديوان مغول، خواجه معين الدين بسلطنت رسيد و او در حد طفوليت بود.

__________________________________________________ 

)] ق: [چون بيست و شش سال سلطنت كرد، پسرش كيخسرو در سنه ست و ثالثين و ستمائة او را زهر داد و -1[
مغول بر ملك روم دست يافتند بسلطنت نشست. لشكر مغول بجنگ او رفتند. بعد از محاربات ازيشان منهزم شد. امراى 

 و او در سنه اربع و اربعين و ستمائة در گذشت.]

 ] ب: هشتده.2[

)] ق: [سلطنت يافت و برادر خود عالء الدين كيقباد را بحضرت قاآن فرستاد. بوقت مراجعت ازو متوهم شد. او را -3[
 بروم نرسيده زهر داد.

 ) رفت.eemirCL(شبه جزيره كريمه  برادر ديگرش كيكاوس از بيم او بگريخت و به قرم
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بعد از مدتى بحكم فرمان باتو خان بياسا رسيد. چون سلطان ركن الدين سليمان بيست سال سلطنت كرد، در سنه اربع و 
 آمده.» ركن الدين قلج ارسالن«خان بياسا رسيد]. در تاريخ آل سلجوق نام اين پادشاه  ستين و ستمائة بفرمان ابقاى

 در تاريخ سالجقه اناطولى آمده ولى در نسخ گزيده نيست.)] لقب او -4[
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]. 1پروانه را تمكين تمام دادند و او مادر كيخسرو را در نكاح آورد. [مدت هيجده سال، سلطنت بر كيخسرو مقرر بود] [
ثمانين و ستمائة در آذربيجان بفرمان احمدخان، جهت آنكه با شاهزاده قنقرتاى خويشى داشت، بياسا در سنه اثنى و 
 رسيد. بعد ازو

 غياث الدين مسعود

 ابن كيكاوس كه از قرم آمده بود، بفرمان ارغون خان نامزد سلطنت شد.

ساحل انطاكيه و عالئيه و الذقيه بتغلب ] بر 3] و ارطغرل شاه [2احوال روم در عهد او در اضطراب بود. اوالد منتشا [
] واليت ارمناك كه متصل سيس است از تصرف مغول بيرون برد. جهت دفع ايشان 4مستولى شدند و پسر اشرف [

ام مرحوم سعيد فخر الدين مستوفى مفوض گشت و او  زاده شهزادگان گيخاتو و هوالجو را بروم فرستادند و وزارت به عم
از آن جماعت بمطاوعت در آورد و چندى را بزخم تيغ آبدار دمار از نهاد خاكسار بر آورد و ملك بحسن تدبير بعضى را 

] 6] [5] چون بقصد سعد الدوله جهود كه وزير ارغون بود بدرجه شهادت رسيد، [4روم را محسود ممالك گردانيد. [
  وزارت روم كه به صاحبى مشهورست بمرحوم شهيد فخر الدين احمد الكوشى

__________________________________________________ 

 )] ق: كيخسرو هجده سال نام سلطنت داشت.-1[

حكومتى محلى در آسياى صغير ايجاد نمود. جد اعالى اين  700)] غرض منتشا بيك مسعود است كه از سال -2[
 جقه، در عالئيه مستقر بود.است كه در دوره سال» والى سيواس و ملك السواحل«خاندان حاجى بها الدين كردى 

 )153اين سلسله بطور قطع بر افتاد و قلمروش ضميمه متصرفات عثمانى شد (رك: زمباور ص  829در سال 

 باشد يعنى پدر عثمان غازى جد سالطين عثمانى.» ارطغرل«آمده ولى قاعدة بايد » طغرل«)] در نسخ گزيده -3[
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سيدى «و » آق شهر«و » بى شهر«اى محلى در  است. اينان سلسله )] مقصود سيف الدين سليمان اول پسر اشرف-4[
 تشكيل دادند.» شهر

 مرده است. 728آخرين آنان سليمان شاه دوم است كه در حدود 

صاحب قزوينى در «آيد كه وى مردى متبختر و بد منصب و ستمگر بوده است:  )] از تاريخ سالجقه و آناطولى بر مى-5[
كرد كه نمك را چنان بفروشيد و از گوسفند چندين بستانيد. خلق را شورانيد و شهر  اى گوناگون مىتدبير بدعتها بود. حكمه

 »75ص «را به آشوب انداخت و نفير از مردمان برخاست 

مجموع بودن صاحب فخر الدين در قونيه بيست و چهار روز بود. از بيست و چهار هزار سال زيادتر آمد، «)] ايضا: -6[
 77 -76ص » ه از بيم و غصه و ضجرتبدرويشان قوني
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كرد، خواجه فخر الدين احمد  تبريزى حواله رفت. چون حاصل ملك روم بخرج شهزادگان و لشكرى كه آنجا بود وفا نمى
ب ديوان فروختن گرفت تا بيشتر روم ملك شد و بر ارباب غمخوارگى آن واجب اربا -الكوشى تدبير كرد و امالك ديوان به

شد و بدين تدبير شايسته آن ملك معمور ماند. چه اگر بر ملكيت ديوان باقى بودى، چون حكام را اعتماد و دوام عمل 
كه هر موضع كه بديوان يا   رود نبودى، در كار عمارت مهمل بودند و باندك زمانى تمام واليت خراب گشتى. چه مشاهده مى

 وقف تعلق دارد، آبادانى بدانچه بارباب منسوبست ندارد.

 چون در سنه سبع و تسعين و ستمائة غياث الدين مسعود نماند، برادرزاده او:

 ]] كيقباد1[عالء الدين [

تاد و او را بگرفت. نام ابن فرامرز بحكم يرليغ غزان نامزد سلطنت شد. بعد از مدتى با غزان خان ياغى شد و لشكر فرس
 ]، هنوز پادشاهند. و اهللا اعلم.3] جمعى از ايشان، در سواحل بحر و اوجات [2سلطنت روم از سلجوقيان بيفتاد. [
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  فصل هفتم از باب چهارم

] از سنه احدى و تسعين و اربعمائه تا شوال سنه ثمان و 4در ذكر پادشاهان خوارزمشاهيان: نه تن. مدت ملكشان [
  عشرين و ستمائة صد و سى و هشت سال. اولشان

  نوشتكين غرجه

] 5] [ تركى نژاد [و مدبر و كافىاست و او غالم بلكاتكين و بلكاتكين مملوك سلطان ملكشاه سلجوقى بود و نوشتكين 
] 6بود. سلطان ملكشاه بعد از بلكاتكين، جاى او به نوشتكين داد و چون در آن وقت خوارزم در وجه طشت خانه بود [

 دار و او طشت

__________________________________________________ 

 )] اين لقب در نسخ گزيده نيست (رك: زمباور).-1[

 هائى در دست است. (زمباور). زو نيز غياث الدين مسعود سوم آمده و ازو سكه)] بعد ا-2[

 )] ر، ف: واحات.-3[

 )] ق: دولتشان.-4[

 )] ق، ر ندارد.-5[

خوارزم، در آن روزگار، در عداد وظيفه طشت خانه بود، چنانكه خوزستان در وظيفه جامه خانه (جهانگشاى )] «-6[
 ).2ص  2جوينى ج 
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 شحنگى خوارزم بدو تعلق گرفت و او تا آخر عمر شحنه خوارزم بود. پسرش:

  محمد نوشتكين
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و قطب الدين لقب ] 1در زمان بركيارق باشارت سنجر بن ملكشاه حاكم و والى گشت و به خوارزم شاه منسوب شد [
يافت، در سنه احدى و تسعين و اربعمائه. و در خدمتكارى و حق گزارى سلجوقيان مبالغها نمودى و از فرمان ايشان تجاوز 

 ] در سنه احدى و عشرين و خمس مايه در گذشت.3]. مدت سى سال خوارزمشاه بود. [2نكردى [

 خوارزم شاه اتسز

 مان سلطان سنجر خوارزمشاهى يافت.ابن محمد بن نوشتكين بعد از پدر بفر 

] رشك بردند سلطان و 5]]. ديگران بر او [4در حضرت سنجر مالزم بود و از اركان دولت، هيچ كس را مرتبه او [نه [
] سلطان بخوارزم رفت و بعد از مدتى عصيان نمود. سلطان 7] اتسز باشارت [6او را با همديگر متوهم گردانيدند. [

او خوارزم باز گذاشت. سلطان برادرزاده خود سليمان شاه بن محمد را حكومت خوارزم داد و با  سنجر بجنگ او رفت.
] سليمان شاه خوارزم بدو باز باز گذاشت و پيش عم رفت. اتسز در خوارزم 8خراسان مراجعت نمود. اتسز معاودت كرد. [

ايه و نام سلجوقيان از خطبه و سكه متمكن شد و نام پادشاهى بر خود افكند، در سنه خمس و ثالثين و خمس م
 ] پادشاهى او9بينداخت. رشيد الدين وطواط شاعر در خدمتش مالزم بودى، بتهنيت [

__________________________________________________ 

د، امير )] پس از آنكه امير اكنجى عامل سلطان بركيارق در خوارزم بسبب افراط در شرب مدام و بى كفايتى كشته ش-1[
ابن االثير حوادث «داد حبشى بن التونتاق والى خراسان، محمد بن نوشتكين را واليت خوارزم و لقب خوارزمشاه بخشيد. 

 ».3ص  2و جهانگشا ج  490سال 

 )] ق: ننمودى.-2[

رى در مدت سى سال در رفاه حال و فراغ بال خوارزمشاهى كرد. يك سال بخود بخدمت درگاه سنج«)] جهانگشا: -3[
 آمدى و يك سال پسر خود اتسز را بفرستادى.

 )] ب، ر: نبود.-4[

 )] ب، ر: بر آن.-5[

 )] ق: كردند.-6[
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 ر: اجازت. -)] ب-7[

 ر، ف: معاودت نمود. -)] ب: مراجعت نمود-8[

 )] ب، ف:-9[

 در تهنيت.
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 اى گفت. مطلعش اينست: و انجام دولت سالجقه قصيده

 شعر

 ] ملك اتسز بتخت ملك بر آمد            دولت سلجوق و آل او بسر آمد1] [ [چون          

]. 2سلطان سنجر بدين سخن از وطواط برنجيد و عازم جنگ اتسز شد و خوارزم محصور كرد. اتسز [در صلح زد] [
]. و فرمان سلطان 3مود و عذر او بپذيرفت و با خراسان مراجعت كرد. اتسز [از پيمان بگرديد] [سلطان سنجر مكرمت فر 

] 5] [ ]. اتسز بترسيد و اين قطعه انشاء كرد و [بخدمت سلطان4خوار داشت. سلطان ديگر باره [به پيكار او عزم كرد] [
 فرستاد:

  ] نيز آهنگ نيست6[ مرا با ملك طاقت جنگ نيست            بصلح ويم         

  ] ننگ نيست8]]            هزيمت شدن بنده را [7ملك شهريار است و [از شهريار [            

  ] هم لنگ نيست9اگر بادپايست خنگ ملك            كميت مرا پاى [            

  بخوارزم آيد به سقسين روم            خداى جهان را جهان تنگ نيست            

سلطان نيز بجواب اديب صابر را بفرستاد و پيغامهاى شاهانه داد و اتسز را نكوهش كرد كه در حال عجز صلح جستن و 
از دشمنى او خوفى نيست، ]. هر چند مرا 10] [ در وقت امن عهد شكستن [صنعت باد سارى باشد نه سيرت شهريارى

ترسم. اگر اتسز خود را علف دوزخ نسازد، [او را  شوند، از خداى تعالى مى ] مى11اما چون در ميانه مسلمانان هالك [
 ]. از13] اتسز را جوابى سزاوار نبود [12بهتر بود.] [
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__________________________________________________ 

 آن در كليه نسخ گزيده اين كلمه الزم نيامده ولى در جامع التواريخ وجود دارد.)] در جهانگشا و بتبع -1[

 )] نسخ:، او در: ب: با اودم.-2[

 ف: پيمان شكست ب: از پيمان بگشت. -)] ر: آن پيمان شكست-3[

 )] نسخ: عزم پيكار او كرد.-4[

 ب: پيش وى ف: بدو. -)] ر: بسلطان-5[

 ق: بجنگ ملك. -)] ب، ف: ملك-6[

 )] ب، ر، ف: شاه جهان.-7[

 )] ايضا: زومرا.-8[

 )] ب: دست.-9[

 )] ب: نه صنعت پادشاهى و نه.-10[

 )] ر: ناچيز ب: كشته.-11[

 )] ف، ب: بهتر باشد.-12[

 )] ب: چون جوابى بسزا نبود-13[
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 ] فدائى ايشان را بقصد سلطان فرستاد.1خوارزم دو مرد را بفريفت و برسم [زندان 

]. بدين كين، اتسز 4] كرد تا ايشان را بگرفت و سياست فرمود [3] آگاه شد. سلطان را تنبيه [2اديب صابر از اين [
] محصور كرد. 5هزاراسف [اديب صابر را در جيحون انداخت. سلطان سنجر در سنه اثنى و اربعين بجنگ اتسز رفت و 

 ]:6حكيم انورى در خدمت سلطان سنجر بود. اين دو بيت بر تيرى نوشت و در هزار سف انداخت [
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  اى شاه همه ملك جهان حسب تراست            وز دولت و اقبال شهى كسب تراست         

  هزار اسب تراستامروز بيك حمله هزاراسف بگير            فردا خوارزم و صد             

 ] آن، اين بيت بر تيرى نوشت و بيرون افكند:7رشيد الدين وطواط بجواب [

 ]9] نتواند برد [8گر دشمنت اى شاه بود رستم گرد            يك خر ز هزار اسب تو [          

__________________________________________________ 

» بر منوال طريقه مالحده دو شخص را فريفته بود و روح ايشان خريده و بها داده آتسز از رنود خوارزم«)] ق باسم. -1[
 ».8ص  2ج «جهانگشا 

 جهانگشا: -)] ب: ازين كار-2[

 »ازين حالت معلوم شد. نشان آن دو شخص بنوشت و در ساق موزه پير زنى بمرو روان كرد.«

 ف: اعالم. -ر: خبر -)] ب: آگاه-3[

 )] ب، ف: كرد.-4[

 جهانگشا: -ب: هزار اسب )]-5[

 »قصبه هزاراسف را، كه اكنون درين عهد بعد از لشكر مغول در آب غرق شده است، دو ماه محاصره داد.«

 )] م، ف: انداختند.-6[

 )] ر: در جواب.-7[

 )] م، ر: هزار اسب.-8[

 شده: )] در كليه نسخ همين يك بيت آمده و در جهانگشا نيز. اما در كتاب اخير چون نوشته-9[

سلطان سبب آن بيت كه پيشتر ثبت افتاد و اين رباعى و امثال آن از وطواط عظيم در خشم بود. مرحوم قزوينى حتم كرده  
 در تاريخ گزيده بيت اول رباعى را اينطور دارد:«كه دو بيت (رباعى) بوده و در حاشيه نوشته: 
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 ى ترا ز غصه خون بايد خورداى شه كه بجامت مى صافيست نه درد            اعدا         

ولى ظاهرا اين بيت مصنوعى است. چه قافيه آن فاسد است ولى چنانكه گفته شد نه در گزيده عكسى چاپ براون نه در 
 .9و  8شود. رجوع شود بجهانگشا حواشى صفحات  ساير نسخ خطى ما چنين بيتى ديده نمى
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سلطان سنجر از وطواط برنجيد و گفت اگر در دست افتد، هفت عضوش از هم جدا كنم و سعى نمود و هزار سف مسخر  
كرد. اتسز بجست. وطواط بهر كه از اركان دولت سنجرى وسيلت جست، نيارستند سخن او با سلطان گفتن، تا نديمى 

]. 4توان كرد] [ ] است، [هفت عضوش جدا نمى3ت اى خداوند وطواط مرغكى ضعيف [] سلطان را گف2] بطيبت [1[
] او را دو پاره كنيم. سلطان بخنديد و خونش بدو بخشيد. پس آهنگ خوارزم كرد. سادات و علما و 5اجازت باشد كه [

ن طلبيد. سلطان شفاعت ] و شفاعت و تضرع كردند و اتسز از در بندگى در آمد و اما6مشايخ خوارزم بيرون آمدند [
قبول كرد و اتسز را امان داد. اتسز بخدمت سلطان آمد و هم از پشت اسب سلطان را نماز برد و باز گشت. سلطان را 

هر چند موافق نيامد، اما مخالفت سادات و مشايخ نكرد. آن ملك برو مقرر داشت و باز گشت. جند و سقناس نيز مسخر  
در زحمت بود. با او مقرر كرد كه هر سال سى هزار دينار. بمدد خرج لشكر بر سبيل تحفه، ]. از گورخان قراختاى 7كرد [

 داد. بدو دهد و تا زنده بود، مى

چون سلطان سنجر در دست غزان گرفتار شد، اركان دولت سنجرى از اتسز مدد طلبيدند. اتسز در ملك ايران طمع كرد و 
يشه بجائى نرسيد، چون بيست و نه سال پادشاهى كرد، از آن جمله برفت. اما چون سلطان خالص شده بود، آن اند

  شانزده سال باستقالل، در تاسع جمادى االخر سنه احدى و خمسين و خمس مايه

__________________________________________________ 

عطا ملك جوينى مؤلف » رخال جد پد«كند  )] اين شخص كه صاحب گزيده باختصار از او بعنوان نديم صحبت مى-1[
باز آنكه منصب ديوان انشاء با منادمت جمع داشت، وقت اداى نماز بامداد پيشتر از اركان ديوان «تاريخ جهانگشاست كه 

» و داد در رفتى و بعد از فراغ از نماز ابتدا بنصيحتى كردى و موافق و ماليم حال حكايتى مضحك در عقب جد بگفتى
 .9ص  2جهانگشا ج 

 ب: بصحبت. )]-2[

  )] نسخ: كوچك-3[
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 شود. )] ب: بهفت پاره عضوش جدا نمى-4[

 )] ر: اگر اجازت باشد او را.-5[

چون سلطان بدر خوارزم رسيد، زاهدى بود كه او را زاهد آهو پوش گفتندى، طعام و لباس او از گوشت و پوست )] «-6[
 ص). 2شفاعت كرد. (جهانگشا ج آهو بود. بخدمت سلطان آمد و بعد از موعظه حسنه اهل شهر را 

پس از اين اتسز بجانب كفار بچند نوبت بغزا رفت و ظفر يافت و در آن وقت والى جند كمال الدين پسر )] «-7[
 (ايضا جهانگشا)...» خان محمود بود  ارسالن
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 در گذشت. بوقت آنكه نعشش برداشتند، رشيد وطواط اين دو بيت بر خواند:

 ورزيد ] بندگى مى1] [ لرزيد             [پيش تو بطبع شاها فلك از سياستت مى         

 ارزيد؟ ]            تا آن همه سلطنت باين مى2صاحب نظرى كجاست تا در نگرد [            

  رزمشاه ايل ارسالنخوا

خواستند كه سليمان بن اتسز را بپادشاهى  ابن اتسز بن محمد بن نوشتكين. بعد از اتسز، اتابك اغلبك و جمعى امراء مى
نشانند. با وجود ايل ارسالن ميسر نبود و او بپادشاهى نشست. اتابك اغلبك و بعضى امراى مفتن را بكشت و سليمان را 

] و كار خراسان پر آشوب گشت. خوارزمشاه ايل ارسالن 3او سلطان سنجر سلجوقى نماند [در زندان كرد. در زمان 
] خصومت شد. خان سمرقند 5] و قرلقان [4بعضى خراسان و ما وراء النهر در ضبط آورد. پس ازين، ميان خان سمرقند [

ن رفت و سمرقند را حصار كرد و مهتر قرلقان را بكشت. ايشان به ايل ارسالن وسيلت جستند. ايل ارسالن بمدد ايشا
] افكند و باز گشت و بكين محمودخان، خواهرزاده سلطان سنجر، بجنگ مؤيد 7] ميان قرلقان و او [6[صلحى در] [

 آيبه، بنشابور رفت.

بعد از محاصره و محاربه بصلح باز گشت. چون هفت سال پادشاهى كرد، در تحفه فرستادن به قراختاى [اهمال نمود.] 
  ز قراختاى لشكر بجنگ او آمد. او نيز لشكر برابر فرستاد و در عقب روانه] ا8[
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__________________________________________________ 

 ]. ق: [با تو همه راه -)] كليه نسخ و جهانگشا-1[

 بينيد (كذا) كنون. )] ايضا: كو دشمن و دوست كو به-2[

 ».جهانگشا«و خمسين و خمسمائه  )] بيست و ششم ربيع االول سنه اثنتين-3[

 )] خان سمرقند جالل الدين على بن الحسين كه معروف بود به كوك ساغر (جهانگشا).-4[

ايضا «بك و پسران بيغو خان ...  )] جماعتى از سروران قرلغان كه مقيم ما وراء النهر بودند، مقدم ايشان الجين-5[
 ».جهانگشا

 )] ب: بصلح كه.-6[

 (خان. ظ) سمرقند. )] ب، ف، ر:-7[

 ب: مهمل داشت. -)] ب. ر: مهمل شد-8[
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شد و برنجورى گرديد. لشكرش بعد از محاربه منهزم باز آمدند و او در تاسع رجب سنه ثمان و خمسين و خمس مايه در  
 گذشت.

  لطان شاهخوارزمشاه س

ابن ايل ارسالن بن اتسز بن محمد بن نوشتكين بحكم وصيت پدر پادشاهى بدو دادند. چون او كودك بود، ملكه تركان 
] 1خان كه برادر مهتر بود، با آن در نساخت. ببرادر پيغام كرد و نصيب ميراث سلطنت [ مدبر ملك او گشت. تكش

 جواب فرستاد:طلبيد. سلطان شاه لطيف طبع بود. اين دو بيت ب

 هر گه كه سمند عزم من پويه كند            دشمن ز نهيب تيغ من مويه كند         

 اينجا برسول و نامه بر نايد كار            شمشير دو رويه كار يك رويه كند            

 :]2خان را پسرى ملكشاه نام لطيف طبع بود. اين دو بيت [در جواب بنوشت و بفرستاد] [ تكش
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 صد گنج ترا، خنجر بران ما را            كاشانه ترا، مركب و ميدان ما را         

 ] خراسان ما را3] [ خواهى كه خصومت از ميان برخيزد             [خوارزم ترا ملك            

 سلطان شاه باز اين دو بيت بجواب فرستاد:

 اى جان عم اين غم ره سودا گيرد            وين قصه نه در شما نه در ما گيرد         

 تا قبضه شمشير كه خون پااليد            تا دولت اقبال كه باال گيرد            

__________________________________________________ 

 ف: از برادر. -)] ر، م: از سلطنت-1[

 بجواب فرستاد. )] نسخ:-2[

 )] ق: مجموع ترا و يك.-3[
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]. ظفر و هزيمت 2] و تا مدت ده سال با همديگر جنگ كردند [1چون از پيغام و نامه كار بر نيامد، بمحاربه رفتند [
خان قراختاى وسيلت جست و خراج پذيرفت و لشكر بستد و بجنگ برادر آمد، در سنه خان بدختر گور  ]. تكش3بود [ مى

] سلطان شاه در خراسان بر بعضى واليات 4ثمان و ستين و خمس مايه و مظفر شد. خوارزمشاهى بدو [تعلق گرفت.] [
 بود. ظفر و هزيمت مىبتغلب حاكم شد. بيست و يك سال ديگر بزيست. ميان او و برادر، درين مدت، محاربات رفت و 

خان  ] با تكش5عاقبت صلح كردند. سلطان شاه در سلخ رمضان سنه تسع و ثمانين و خمس مايه در گذشت. كار بكلى [
 افتاد.

 ]6خان [ خوارزمشاه تكش

ين و ] ربيع االخر سنه ثمان و ست7ابن ايل ارسالن بن اتسز بن محمد بن نوشتكين، بعد از انهزام برادر، در ثانى عشرين [
 خمس مايه، بپادشاهى نشست. رشيد وطواط در تهنيتش گفت:

  جدت ورق زمانه از ظلم بشست            عدل پدرت شكستها كرد درست         
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  اى بر تو قباى سلطنت آمده چست            هان تا چكنى كه نوبت دولت تست            

 ] برد.8ه سنجرى [چون سلطان شاه از جنگ او بگريخت، پناه بمؤيد آيب

]. سلطان شاه پناه 9خان رفت. مؤيد آيبه و ملكه تركان مادر سلطان شاه كشته شدند [ مؤيد آيبه بمدد او بجنگ تكش
 بدختر گورخان قراختاى بمرد و لشكر آورد.

__________________________________________________ 

 )] ر، ف، م: انجاميد.-1[

 )] ق: نمودند.-2[

 ب: روى نمينمود. -] ر: نميبود)-3[

 )] ر: باز گشت.-4[

 ر: ملكى. -)] ق: با پيش تكش-5[

 )] ب: يونس.-6[

 )] ر.-7[

تكش روز دوشنبه بيست و دوم ربيع االخر سنه ثمان و ستين و خمسمائه در خوارزم شد و بر تخت « -ساير نسخ: عشر
 ).17 -18ص  2(جهانگشا ج » خوارزمشاهى نشست

مؤيد آيبه كه از غالمان دار سنجرى بفروسيت و بدار (؟) از « -غالمان سنجر بود او را سنجرى ميگفتند)] چون از -8[
). اين همان كسيست كه سلطان محمود خان خواهرزاده سنجر را، كه بعد 15ديگر غالمان مستثنى و ممتاز بود (ايضا ص 

 از سنجر امارت خراسان يافته بود، كشت.

كشته شد. سلطان شاه و مادرش از اين حادثه بدر جستند   569نگ اسير شد و روز عرفه سال )] مؤيد آى آبه در ج-9[
 رفتند. در اين جا بود كه ملكه تركان گرفتار و كشته شد.» استراباد شمالى«و به دهستان 
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جيحون بر گذر ايشان انداخت. كارى نتوانستند كردن. سلطان شاه برفت و سرخس در ضبط آورد و مرو خان آب  تكش
خان جنگ كرد و بر شهر ظفر نيافت. پس برادران با هم صلح   مسخر گردانيد. آهنگ نشابور كرد و با ملكشاه بن تكش

 كردند. در سنه خمس و ثمانين. سلطان شاه پس ازين چهار سال بزيست.

خان با سنجر شاه بن طوغان شاه بن مؤيد آيبه كه پادشاه نشابور بود، وصلت كرد و مادر او را بخواست و دختر خود  تكش
 را بدو داد و چون او در گذشت، خواهر خود را بعوض به سنجر شاه داد.

سلطان طغرل خان كردند و او برفت و بر ملك رى مستولى شد و بعد از يك سال بجنگ  از عراق استدعاى حضور تكش
سلجوقى رفت و او را بكشت و ملك عراق مسخر گشت، چنانكه ذكر رفت. درين وقت سلطان لقب يافت. بخوارزم شد 

] و بعد از محاربه او را اسير گردانيد. از عراق آگاهى آمد كه خليفه بهوس استخالص 1و بجنگ قاتر بوقوخان ترك رفت [
خان بدفع لشكر خليفه آهنگ راه عراق   مقام پدر بود فرستادست. تكش خان كه قايم عراق، لشكر بجنگ يونس پسر تكش

] تكش خان با خوارزم رفت. سنجر شاه 2كرد. لشكر او با سپاه دار الخالفه حرب كردند و ايشان را منهزم گردانيدند. [
] و 3او را ميل كشيد [خان  خان او را بدرگاه خواند. سنجر شاه با انديشه برفت. تكش در نيشابور مخالفت او كرد. تكش

  بسبب

__________________________________________________ 

تصحيح اسم از جهانگشا ». 34ص  2ج «نيت غزاى قاتر بوقوخان عازم سقناق و آن حدود شد. «)] جهانگشا: -1[
 مراجعه شود. 34شد و براى مزيد اطالع هم بدان كتاب حواشى ص 

ابن القصاب كه وزير دار الخالفه بود بدفع تكش خوارزمشاه بعراق آمد و منهزم ببغداد «: 356)] طبقات ناصرى ص -2[
اى گفته  باز گشت و اين بغى و ختم موجب زوال دولت تكش بود چنانكه ظهير الدين فاريابى رحمة اهللا درين معنى قطعه

 است:

  مصطفى فرست شاها عجم چو گشت مسلم بتيغ تو            لشكر بسوى خوابگه         

  پس كعبه را خراب كن و ناودان بيار            خاك حرم چو ذره بسوى هوا فرست            

  چكند، در خزانه نه!            وز بهر روضه را دو سه گز بوريا فرست در كعبه جامه مى            

  تا كافر تمام شوى سوى كرخ تاز            وانگه سر خليفه بسوى خطا فرست            
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 بعد از آنكه چشمهاى جهان بينش را ميل كشيدند»: 37 -36ص  2ج «)] جهانگشا -3[
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 اد. سنجر شاه اين دو بيت بگفت.خاطر زن بجان امان د

  تا چرخ مرا ببدگمانى برخاست            دل از سر كار اين جهانى برخاست         

  چون دست قضا چشم مرا ميل كشيد            فرياد ز عالم جوانى برخاست            

خان بود، مخالفت  كه نصب كرده تكشبعد ازين ملك كرمان مستخلص كردند. پس آگاهى آمد كه الب درك پادشاه ترك،  
اوقاتربوقوخان را با لشكر بجنگ او فرستاد و او را قهر كرد، بعد ازين از مردى سياح خبر بى  -خان عم ورزد. تكش مى

رسمى ديلمان در قزوين استماع كرد. بقزوين آمد و ديلمان را قلع كرد و آن محله خراب گردانيد و بر هيچ ديلم ابقا نكرد 
] ملحدان بدين كين فدايى فرستادند و وزير شمس 1گشاى از مالحده خالى كرد. [ ار ملحدان پرداخت. قلعه ارسالنو با ك

] رئيس شافعيه رى را بكشتند. سلطان تكش، بانتقام آن، قصد قلع قالع كرد 3] و [صدر محمد وزان؟] [2الدين هروى [
در تاسع عشر رمضان سنه ست و تسعين و خمس مايه نماند.  ] و5]. اجل مهلت نداد [4و ابتدا از ترشيز قلعه نهاد [

 بيست و هشت سال و

__________________________________________________ 

[ ()] موقوف كردند و نور بصر او بكلى منقطع نشده بود و او آن را اظهار نكرده ... تا بعد از يك چندى امرا و اركان 
تباك قرابت شفيع شدند تا او را مخلى كردند و اقطاعاتى كه داشت برو مقرر گردانيد و دولت بوسيلت ايشاج وصلت و اش
اى ملك الموت اجل موعود در رسيد و ذلك فى شهور سنة خمس و تسعين و  برين جملت بود تا به وقتى كه ببهانه

 خمسمائه.

آمدند  طرار به مصالحه فوج فوج بشيب مىدر مدت چهار ماه بمحاصره آن اشتغال نمود تا عاقبة االمر بعد از اض)] «-1[
 ).43 -44ص  2(جهانگشا ج » رفتند تا تمامت ايشان با آنچه داشتند بسالمت برفتند و بالموت مى

 جامع التواريخ: نظام الدين مسعود بن على. -جهانگشا: نظام الملك -)] ب: هريوه-2[

 .295نه اقبال تهران ص تصحيح از جوامع التواريخ چاپ كتابخا -)] نسخ: صدر وزان-3[
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)] مسامحه آميز است. صحيح آنكه پس از قتل وزير خود، وى بقصد انتقام افتاد و به پسر خود قطب الدين محمد -4[
قطب  -تا لشكرها گزين كند و ابتدا از قهستان آغاز بنهد. بر حكم فرمان، ملك«(سلطان عالء الدين محمد بعد) امر داد: 

د و ابتدا از ترشيز كرد و ... بمحاصره آن حصار مشغول شد و مدت چهار ماه محاربت كرد و الدين بر فرموده مستعد ش
 خندق ترشيز را كه چون غارى عميق بود انباشته و نزديك رسيد كه در هفته مستخلص شود ... (جهانگشا).

كرد از اطراف و  جمع مى در خوارزم نيز سلطان لشكرها«)] يعنى مرك سلطان تكش مانع از اتمام تسخير قلعه شد. -5[
 مستعد كار
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 نيم پادشاهى كرده بود، از آن جمله شش سال و نيم بر مملكت عراق.

 خوارزمشاه قطب الدين محمد

اتسز بن محمد بن نوشتكين، بعد از پدر پادشاهى بدو تعلق گرفت. ميان او و سالطين خان بن ايل ارسالن بن  ابن تكش
 غور در تنازع كار خراسان محاربات رفت. سلطان شهاب الدين غورى ازو منهزم شد. پس صلح كردند، چنانكه ذكر رفت.

] 3] بار زلزله بود، چنانكه [2چند [] 1در سنه خمس و ستمائة در نشابور زلزله عظيم افتاد. دو ماه پياپى هر شبانروزى [
از عمارات اثر نماند. بگوشه ديگر شهرى كردند. بعد از شصت و چهار سال، در سنه تسع و ستين و ستمائة آنجا نيز 

 زلزله برخاست و آن شهر خراب شد. بگوشه ديگر شهرى بنا كردند كه اكنون در خراسان ام البالدست.

اى ابو رضا نام را برگزيد و بمرتبه بلند رسانيد و  ام بود، از تخمه يزدگرد شهريار. فرومايهدر مازندران پادشاهى شاه غازى ن
 خواهر خود را بزنى بدو داد.

ابو رضا بر شاه غازى غدر كرد و كفران نعمت نمود و او را بكشت. خواهر شاه غازى كه زن ابو رضا بود، دست از آستين 
]. 4ن برادر بكشت و تن خود با جهاز پادشاهى بر خوارزمشاه عرض كرد [غيرت و مردى بيرون كرد و شوهر را بكي

 خوارزمشاه او را بدرگاه خواند. چون زيادت جمالى نداشت، باميرى داد و ملك مازندران با تصرف گرفت.

__________________________________________________ 
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خناق نعوذ باهللا منها سرايت كرد. اطبا معالجه آن كردند و چون روى شد. در اثناى آن عارضه دموى روى نمود و ب [ ()] مى
كردند، سلطان از سورت آتش غضب  بصحت آورد عزيمت حركت بامضا پيوست. هر چند اطبا از سفر و حركت منع مى

 ».سورت قبول نصيحت بر نخواند و روان گشت تا بمنزل چاه عرب رسيد ... از دار فنا بقرارگاه بقا رفت

 ] ر، ب: شبانروز.)-1[

 )] ب: چهل.-2[

 ب، ق، ندارد. -)] م، ب: چنانچه-3[

بخدمت سلطان رسولى فرستاد و خود را با جهاز ملك بر سلطان عرضه كرد. سلطان نايبى را بفرستاد «)] جهانگشا: -4[
د اميرى از امراى خويش  تا مازندران با تصرف گيرد و آن عورت را بخواند. بر طمع زوجيت سلطان بخوارزم رفت. او را نامز 

 ).606كرد (سال 
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بعد ازين كرمان مستخلص كرد و بملك زوزن مؤيد الملك قوام الدين ابو بكر اجل داد و او شجاع الدين ابو القاسم را 
وزن بنام پسرش اختيار الدين مقرر فرمود. چون او مرد كار نبود، سلطان محمد بنام پسر بنيابت آنجا فرستاد. پس از ملك ز 

 خود غياث الدين بيز شاه معين كرد و نيابت بر قرار بر شجاع الدين ابو القاسم مقرر داشت.

] 1جى داد. [در سنه تسع و ستمائة غوريان بر افتادند. ملك ايشان محمد را مسلم شد و بپسر خود ركن الدين غورسان
] و دوم در ميان لشكر قراختاى  3]. نوبت اول مظفر شد [2سلطان محمد سه نوبت با گورخان قراختاى جنگ كرد [

گرفتار گشت. اما كس او را نشناخت و او بعد از سه شبانروز بلشكر خود پيوست. سيم نوبت سلطان محمد مظفر شد و 
خطاب كردند. نور الدين منشى كه از افاضل زمان » ل اهللا فى االرضظ«لشكر كفار را مقهور كرد. سلطان را درين حال 

 ] در حق سلطان گفت:4بود، [

  ] از رفعتت خواهد فلك قرض5شهنشاه جهان بخشا توئى آنك            توان [         

__________________________________________________ 

 روشن نيست و بصور متعدد و مختلف نوشته شده.)] ضبط صحيح و معناى اسم اين شاهزاده -1[
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 370چاپ عبد الحى حبيبى) و ايضا در ص  361ضبط كرده (ص » غورى شانستى«صاحب طبقات ناصرى او را 
والدت او شبى بود كه ديگر روز آن سلطان معز الدين محمد سام طاب ثراه از خوارزم باز گشت: در شهور سنه «مينويسد: 

 ».را بدان سبب غورى شانستى نامزد كردند يعنى: غورى شكناحدى و ستمائة. او 

)] سلطان محمد بسيار از پرداخت خراجى كه پدرش در هنگام استمداد از قراختائيان بر ضد برادر خود سلطان شاه -2[
ا ايشان ترغيب تعهد كرده بود، خشمگين بود. مردم ما وراء النهر هم كه از استيالى قراختائيان ناراضى بودند او را بجنگ ب

بر قرار معهود با سلطان بر تخت نشست و «كه مقدم رسوالن ختاى بنزد وى آمد و   606مينمودند. تا اينكه در سال 
و اين امر مقدمه جنگ  » خرد كردند و در آب انداختند«سلطان امر كرد تا او را ». بواجبى حرمت حشمت رعايت نكرد

 گرديد.

نوشتند سلطان » اسكندر الثانى«سلطان محمد را بر سبيل معهود در القاب «فتح  . پس از607)] ربيع االول سال -3[
فرمود كه امتداد مدت سنجرى ملك زيادت بودست. تفاؤل را اگر نويسند سلطان سنجر نويسند. در القاب سنجر زيادت  

 ).78 -79ص  2كردند: (جهانگشا ج 

 .81ص  2ريد جامى نسبت داده شده ج )] در جهانگشا اين قطعه به فخر الملك نظام الدين ف-4[

 )] ر: نوال.-5[
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  بجنب قدر تو كمتر نمايد            ز يك ذره، جهان در طول و در عرض         

  يم شرط سنت و فرضهمه پاكان كروبى بعهدت            پس تقد            

  همى گويند بهر حزر در ورد            كه السلطان ظل اهللا فى االرض            

 نور الدين منشى با وجود آن همه فضايل، بر شرب شراب مولع بود. در حق او گفتند:

  پرستى با هم            مانند بلنديست و پستى با هم فضل تو و اين باده         

 ]1حال تو بچشم خوبرويان ماند            كانجاست هميشه نور و مستى با هم [            
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گورخان در چنگ كوشلك پادشاه قوم نايمان اسير گشت و بعد از دو سال بمرد. سلطان بعد ازين، بر ملك غزنين بسبب 
داد. درين وقت او را اسكندر  ] مملوك غوريان مستولى شد و بپسر مهتر جالل الدين منكبرنى2مرگ تاج الدين يلدوز [

ثانى نام كردند و او جهت خود نوبت اسكندرى نهاد. بيست و هفت خروار طبل زرين بساخت و در روز اول، بيست و 
 هفت شهزاده: بيست و پنج از بيگانگان و دو از خويشان سلطان، آن نوبت زدند.

 ز شهان شد پديدفلك گفت كارت بغايت رسيد            چو طبلك زنت ا         

 رشته دولت تاب باز پس داد.

هم درين سال شيخ مجد الدين بغدادى را، جهت آنكه زن سلطان، او را با مادر سلطان، متهم كرد بكشت و سيد عالء 
 الملك ترمذى را جهت خالفت اختيار

__________________________________________________ 

 اين رباعى گفته:)] گويند نور الدين در جواب -1[

  چون نيست بلنديت ز پستى خالى            خواهد شدن از تو دور هستى حالى         

  خواهم كه چو چشم و زلف خوبان نشوى            يكدم ز پريشانى و مستى خالى            

 .2(جهانگشاه) ج  153رجوع شود به حاشيه ص 

 )] نسخ: ايلدگز و آن غلط فاحش است.-2[

 .382 -386رجوع كنيد بطبقات ناصرى ص 
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]. چون 2] و او را بخالفت نشاند [1كرد. ساز راه عراق كرد تا بنى عباس را جهت آزارى كه ازيشان داشت براندازد [
بيجان هوس ملك عراق كرده بودند و لشكر كشيده. با اتابك سعد فارس جنگ كرد بعراق عجم رسيد، اتابكان فارس و آذر 

و او را اسير گرفت و بچهار دانگ محصول فارس كه هر سال بسلطان رساند، صلح كرد و او را امان داد. اتابك ازبك 
ف راه نيافت. همه لشكر را آذربيجان بگريخت. سلطان از راه اسدآباد همدان عزيمت بغداد كرد. در گريوه اسدآباد از بر 
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] تلف شد. سلطان ناچار به همدان مراجعت نمود. شكوه او در دلها كمتر شد 3اسبان بمردند. مردم بسيار در آن برف [
 و قصه دار الخالفه برو مبارك ندانستند.

الجق حاكم آنجا كه با مادر در اثناى اين حال، از پيش چنگزخان، جماعتى تجار روى بايران نهادند باترار رسيده بودند و اين
] ايشان را موقوف كرده و از سلطان اجازت قتل ايشان خواسته بود. سلطان را 4سلطان نسبت خويشى داشت، بغرض [

 چون آخر دولت بود، نكبت با فكر نگذاشت. نا انديشيده بخون فرمان داد.

 گناه را بكشت و اموال ايشان برداشت. ] قرب پانصد آدمى بى5اينالجق [

چون خبر پيش چنگزخان رسيد، بسلطان پيغام فرستاد و اينالجق را بخواست تا قصاص كند. جهت آنكه اكثر امراء صاحب 
لشكر خويشان اينالجق بودند سلطان را قوه سپردن او نبود و از غايت بدبختى تندى نمود و ايلچى چنگزخان را بكشت و 

 ]6ه جهت دفع كوشلك [نوين ك عازم جنگ او شد. در واليت كاشغر، با يمه

__________________________________________________ 

موجبات اسباب يكى آن بود كه جالل الدين از پيشوايان اسماعيليه الموت ملقب به نو مسلمان چون «)] جهانگشا: -1[
بر سبيل سلطان مقدم داشته  تقلد اسالم كرده بود و سبيل (قافله حاج و علم و وسايل خاص) فرستاده علم و سبيل او را

 ).96ص  2(ج ». بود (خليفه الناصر بالّله) و باصحاب او اهانت كرد

)] ايضا: از ائمه ممالك فتاوى گرفت كه آل عباس در تقلد خالفت محق نيستند و استحقاق خالفت بسادات حسينى -2[
 ».اند وات تقاعد نمودهميرسد ... و نيز خلفاى عباسى از قيام باجتهاد در راه خداى تعالى و غز 

 )] ر، ف: راه.-3[

 )] م، ساير نسخ: تعرض.-4[

 ).99ص  2جان كرد. (جهانگشا ج  )] قايرخان بر موجب فرمان چهار صد و پنجاه مسلمان را بى-5[

 )] ب: كوشكلك.-6[
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] در اثناى اين 1رفته بود، جنگ كرد. هزيمت بر مغول افتاد و خوف بر سلطان نشست و دل از پادشاهى بر گرفت. [
حال، از اهل ديوان خوارزمشاهى، بدر الدين عميد از خوارزمشاه متوهم شد. بگريخت و بچنگز خان پيوست و بتزوير 

بچنگز خان نوشت و مصادقت و اخالص نمود و در دفع سلطان مدد طلبيد و جواب مكتوبات از زبان امراى خوارزمشاه 
چنگزخان بر ظهر هر يك مقبول آن مودت و مدد لشكر بنوشت و بر دست جاسوسى بفرستاد. چنانكه خواص سلطان 

چون خداى  جاسوس را بگرفتند و آن مكتوبات بستدند و بر سلطان عرض كردند. سلطان و اميران بر هم متوهم شدند و
داد، تقدير موافق آن تدبير شد. جمعى از امراى سلطان آهنگ خوابگاه او كردند. او واقف  تعالى تمشيت دولت مغول مى

بود و جاى بدل كرد. امراء خرگاه او بزخم تير چون پشت خار پشت كردند. چون واقف شدند، سلطان آنجا نيست، بدرگاه 
مراى شكى نماند. ايشان را پيش خود داشتن، از حزم دور ديد. هر بهرى را بشهرى چنگزخان رفتند. سلطان را بر مخالفت ا

فرستاد تا چون دشمن برسيد، جمعيت پراكنده بود و طريق موافقت مسدود. بى زحمتى زيادت بمقصود رسيدند. سلطان از 
ة در گذشت. او را هم آنجا لشكر مغول بى آنكه جنگ كند، گريزان بود تا در جزيره آبسكون در سنه سبع عشر و ستمائ

 دفن كردند.

 شد. هم از جامه تن او كفن ساختند. كفن يافت نمى

] نقل  2چون مغول ازين ملك با توران رفتند و سلطان جالل الدين از هند با ايران آمد، او را از آن جزيره بقلعه اردهن [
 -كرد. بعد از سلطان جالل

__________________________________________________ 

انديشيد و استثارت فتنى كه پيش از اين صادر  )] جهانگشا ... چون قوت و شوكت آن جماعت را با خويش مى-1[
يافت و پشيمانى در  دانست كه بزور اين بال را بخود كشيدست، پريشانى و ضجرت بر احوال او استيال مى شدست و مى

» غايرخان«در جامع التواريخ آمده كه اسم اين حاكم اينالجق بود كه بعد عنوان  -)104ص  2شد. (ج  ل او پيدا مىاقوا
كرد. كينه حاكم اترار به آنان  شناخت وى را بهمان نام اينالجق خطاب مى يافته بود. يكى از اين تجار كه او را خوب مى

 ازينجا ناشى شد.

 اى بود، در بين مازندران و دماوند، در سه روزه راه رى. قلعه)] اردهن بسكون راء و ها -2[
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] مدت پادشاهى او بيست و يك سال. 1الدين چون مغول آن قلعه مستخلص كردند، او را از گور بر آوردند و بسوختند [
] بپادشاهى نرسيدند و در 4] و اغول ملك [3تكين [ ] سلطان و كوجاى2ر بود: آق سلطان و ارزالغ [او را هفت پس

فترت مغول كشته شدند و جالل الدين منكبرنى و غياث الدين بيز شاه و ركن الدين غورسانجى را نام سلطنت بود. حال هر 
 يك گفته شود:

  سلطان ركن الدين غورسانجى

الدين و غياث الدين بيز شاه كهتر بود، اما چون پيشتر ازيشان نكبت يافت، او را مقدم داشتم.  اگر چه از سلطان جالل
] وزير او. بعد از پدر عزيمت كرمان كرد و بر خزاين 4بحكم پدر سلطنت عراق بدو مفوض بود و عماد الملك ساوى [

هزار آدمى كشته شدند. از آنجا برى رفت و آنجا دست يافت. از كرمان با اصفهان آمد. شهريان با او جنگ كردند. يك 
 از رى بفيروز كوه شد. در قلعه گرد كوه متحصن گشت. مغول بمحاصره رفتند. شش ماه محصور بود.

] آوردند. هر چند تهديد كردند، پيش امير لشكر زانو نزد. او را با كسانش در سنه 5بعد از استخالص، سلطان را بشيب [
 ردند.تسع عشر و ستمائة شهيد ك

 ]6سلطان غياث الدين بيز شاه [

 او را نيز جهت آنكه پيشتر نكبت يافت، مقدم داشتم. بعد از وفات پدر

__________________________________________________ 

نويسد استخوانها را پيش  كه مى  192 -193چاپ هوداس صفحات » سيره جالل الدين منكبرنى«)] رجوع شود به -1[
 آن بردند و بفرمان او سوختند.اگتاى قا

 .130حاشيه صفحه  2در باب صور مختلف اين اسم رجوع شود به جهانگشا طبع ليدن ج  -)] م: اوزالغ-2[

» با نود هزار مرد قنقلى در خوارزم بودند«)] اين دو جزو پسران سلطان محمد نيستند بلكه از امراى سلطانند كه -3[
 ).131ص  2(رجوع شود بجهانگشا ج 

 ب، ندارد. -ف: ساويى -)] م، ر: ساوجى-4[

 )] ف، ر، م: بزير.-5[
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) چنين 20)] در ضبط اين كلمه اختالف است. در كليه نسخ گزيده و تاريخ جهانگشاى جوينى (جلد دوم حاشيه ص -6[
نوشته  »بيز«و در مجمع االداب ابن الفوطى هم اين كلمه صريحا » بيز«آمده است. ولى در نسخه عكسى سمط العلى 

 شده.

جهانگشا و ص  2ج  201اين شاهزاده پنج سال كوچكتر از جالل الدين منكبرنى بود. براى اطالع بيشتر به حاشيه ص 
 سمط العلى طبع مرحومين قزوينى و اقبال مراجعه شود. 21
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مان كرد كه بنام او مقرر بود. شجاع الدين ابو القاسم زوزنى، اگر چه از نيابت او حاكم آنجا بود، جهت آنكه عزيمت كر 
دولت خوارزمشاهيان بسر آمده بود و او از سلطان ركن الدين زحمت ديده، سلطان غياث الدين را در كرمان راه نداد. 

ابك سعد بن زنگى جنگ كرد. اتابك بگريخت. او در فارس خرابى ] با ات1نى (؟) [ سلطان از كرمان بفارس رفت. در دينه
 بسيار كرد. با عراق آمد و در رى بسلطنت نشست.

در اثناى اين حال، سلطان جالل الدين از هندوستان در رسيد و بر سر او فرود آمد. غياث الدين ناچار بمطاوعت در آمد. 
الل الدين بود بكشت و در جنگ مغول نيز تقصير كرد و از پيش پس از مدتى نصرت ملك بن خرميل را كه نديم سلطان ج

] خود بود و چندى ببغداد و الموت. پس عزيمت كرمان كرد. 2برادر اجتناب نمود. مدتى در خوزستان پيش خسوران [
 براق حاجب با سپاه باستقبال او آمد.

] ترا اين بزرگى كه داد. براق 4رسيد بگوى []. سلطان غياث الدين ازو پ3كرد [ با سلطان غياث الدين بزرگ منشى مى
حاجب جواب داد آنكه پادشاهى از سامانيان بستد و بغالمانشان غزنويان داد و از سلجوقيان بستد و بغالمانشان 

]. سلطان غياث الدين ساكت گشت و با همديگر عهد و پيمان كردند. براق 5خوارزمشاهيان داد، [كه اجداد تواند] [
] با سلطان غياث الدين متفق 6ر نكاح آورد. جمعى از اقرباى براق حاجب مخالف او شدند و خواستند [مادر او را د

 شوند و براق را هالك كنند.

سلطان غياث الدين جهت رعايت پيمان اجابت نكرد. اين حال بسمع براق رسيد. خويشان خود را بر مال بكشت و سلطان 
  غياث الدين را در خفيه خبه

__________________________________________________ 
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در متن جهانگشا، مرحوم قزوينى بدون ذكر علت ترجيحى كلمه دينه را در متن گذاشته و صور ديگر از  -)] ب، ندارد-1[
 جمله دينه نى را در حاشيه.

 ».برهان قاطع«)] خسور بر وزن قصور پدر زن يا پدر شوهر را گويند -2[

راق را انديشه در سر افتاد كه مادر او را در حباله آرد. از موضعى كه جاى امثال او بود، فراتر آمد و ب«)] جهانگشا: -3[
با سلطان بر يك نهاليچه نشست و محل خدم و خول او را هر يك بنزديك يكى از امرا تعيين كرد و او را در محاوره 

 خطاب به.

 ).2ج  205كرد (ص   فرزند اعز آغاز نهاد و بخطبه والده او رسول در راه

 )] ب، م:-4[

 ف: كه ترا. -نگوئى

 )] ف فقط.-5[

 )] ب، ر: تابا.-6[
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 و عشرين و ستمائة بود.] خبه كرد و اين حال در سنه تسع 2] از درد او، خود را [1كرد. مادرش نيز [

 سلطان جالل الدين منكبرنى.

خان بن ايل ارسالن بن اتسز بن محمد نوشتكين، بعد از پدر، بخوارزم رفت. پدرش در اول ارزالغ  ] ابن محمد بن تكش3[
ل الدين را ] امراء خوارزم دو هوائى كردند. جال4را وليعهد كرده بود. در فترت مغول او را خلع كرد و بجالل الدين داد. [

]. عزيمت غزنين كرد. برادرانش ارزالغ و آق سلطان در عقبش بدلدارى رفتند تا او را باز 5جاى توقف و تدارك نبود [
 ] رسيدند، ايشان را با لشكر مغول محاربات رفت و كشته شدند.6آورند و نرسيدند. چون بحدود خراسان [
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بت ميان او و لشكر چنگيزخان جنگ افتاد و هميشه او مظفر بود. تا سلطان جالل الدين بغزنين رفت. در آن سال هفت نو 
چنگزخان بخود بجنگ او رفت، در شوال سنه ثمان عشر و ستمائة بر كنار آب سند جنگ كردند. چنگزخان مظفر گشت. 

 ].7سلطان جالل الدين با هفتصد مرد، بى كشتى از آب سند گذر كرد [

پيوستند، تا سپاهى گران برو جمع شد و اكثر  . لشكرش يگان دوگان بدو مىهفت كس خالص يافتند. بديار هند رفت
 هندوستان در ضبط آورد. دو سال در آن ملك بماند.

__________________________________________________ 

 )] ب، مادرش نيز در خفيه ...-1[

 )] ب. خفه.-2[

بحثى مشبع در توضيحات جلد دوم كتاب جهانگشا نموده كه اينجا )] راجع بامالء و تلفظ اين كلمه مرحوم قزوينى -3[
 مجال آن نيست. در نسخه ب. تنگرى.

سلطان خوارزمشاه پيش از آن ارزالغ را از فرزندان خود ولى العهد كرده بود و در جزيره آبسكون كه او را خلع  )] «-4[
 جامع التواريخ.» كرد و بسلطان جالل الدين ارزانى فرمود

هر طايفه بيكى از برادران مايل شدند و امرا از تهور سلطان جالل الدين ترسيدند و در خفيه تعبيه ساختند كه او «)] -5[
 جامع التواريخ.» را هالك كنند. يكى ازيشان سلطان را آگاه كرده

 )] در ناحيه استو يعنى قوچان كنونى.-6[

بدان طرف فرود آمد و شمشير را از آب پاك ميكرد.  علم خويش بر گرفت و چون برق از آب بگذشت و«)] ايضا: -7[
 »گفت: از آن پدر پسر چنين بايد كه آيد. نمود و مى چنگيزخان از اين حال تعجب كرد و او را به پسران مى
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] را در هندوستان بنيابت بگذاشت و خود عزم 1يران باز گشت، جهان پهلوان ازبك [چون آگاهى يافت كه چنگزخان از ا
ايران كرد. در سنه احدى و عشرين بايران آمد. اول بكرمان رسيد. دختر براق حاجب را در نكاح آورد و بفارس رفت دختر 

اشت. ناگاه بر سر او فرود آمد. او اتابك سعد را بخواست. باصفهان آمد. در رى، برادرش غياث الدين بيز شاه سلطنت د
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] و با لشكر عرب جنگ كرد و 2را بجز انقياد چاره نبود. سلطنت بدو تسليم كرد. سلطان جالل الدين با بغداد رفت [
مظفر شد. بآذربيجان رفت و در ضبط آورد. ملكه خاتون بنت سلطان طغرل سلجوقى را كه در حباله اتابك اوزبك بود و 

 ]. ازين اندوه، رنج بر وجود ازبك مستولى شد. بقولنج سرايت كرد و بدان در گذشت.3قد نكاح آورد [مطلقه گشته در ع

 ] رفت و مسخر گردانيد.4سلطان جالل الدين از آذربيجان بگرجستان [

] براق حاجب بخدمت 5كند. در هفده روز از تفليس بكرمان رفت. [ آنجا شنيد كه براق حاجب در كرمان مخالفت مى
 رفت [و سلطان جالل الدين را بخشنودى باز گردانيد. پيش

] 7] ملك اشرف شام بفرستاد و ملكه خاتون را از قلعه خوى ببرد و با او خلوت كرد [6در غيبت سلطان جالل الدين،] [
 و گرجيان نيز از مطاوعت بيرون رفتند.

__________________________________________________ 

 سيره جالل الدين. ازبك باين. -ازبك تاى )] جهانگشا.-1[

بقصد اخذ كمك از خليفه بطرف بغداد رفت. ولى الناصر لدين اهللا خليفه عباسى بر اساس   621)] جالل الدين در -2[
كينه سابق قشتمور و مظفر الدين گوگبرى را بجلوگيرى او فرستاد. جالل الدين آن دو را مغلوب نمود و قشتمور مقتول و  

 ى اسير شد و جالل الدين بجاى بغداد، به آذربايجان رفت.كوكبرا

بظاهر تبريز فرود آمد. روزى دختر سلطان طغرل بر بارو آمد. سلطان را  622سلطان در سنه «)] جامع التواريخ: -3[
عز  شنيد. قاضى بديد و بر وى عاشق شد و دعوى آن كرد كه شوهر مرا طالق داده است و قاضى قوام الدين حدادى نمى

الدين قزوينى گفت اگر مرا بقضا مأذون كنيد، مواصلت باتمام رسانم. او را قاضى ساختند و ملكه را بزنى بسلطان داد و 
 ).622و ابن االثير در حوادث سال  157ص  2(رجوع شود ايضا به جهانگشا ج ». شهر بسپرد

 )] ق، همه جا: گرجيستان.-4[

 )] ب: آمد.-5[

 نسخه ب: سلطان جالل الدين براق حاجب را كشت. )] بجاى اين قسمت در-6[
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)] مسامحه آميز بلكه غلط فاحش است. آنكه زن سلطان جالل الدين (همان دختر طغرل كه نخست زن اتابك ازبك -7[
 بود) را برد، حاجب على حاكم اخالط و عامل الملك االشرف بود نه خود او.
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 سلطان جالل الدين از كرمان به اخالط رفت و بمكافات ملك اشرف مشغول شد.

پيش از استخالص اخالط شنيد كه لشكرى آهنگ عراق كرد. باز گشت. خبر آمد پهلوان ازبك بود كه از هند مراجعت  
و مسخر گردانيد و باز به اخالط رفت و بجبر و قهر مسلم كرد و بمكافات ملكه خاتون، كرده. سلطان بگرجستان رفت 

الدين كيقباد سلجوقى [روم و ملك  -]. پس ازين، بجنگ سلطان عالء1زن ملك اشرف را برده كرد و با او خلوت گزيد [
 ] رفت و بسبب رنجورى منهزم شد.2] [ اشرف شام

 وم خرابى بسيار كرد. در آن حال گفت:بعد از صحت عود كرد و در شام و ر 

  در رزم چو آهنيم و در بزم چو موم            بر دوست مباركيم و بر دشمن شوم         

  از حضرت ما برند انصاف بشام            و ز هيبت ما برند ز نار بروم            

ميسره زبون گشت. اتابك عالء الدوله بن اتابك سام بعد از اين با لشكر مغول بر در اصفهان جنگ كرد. هر دو طرف را 
الدين او  -]، كه سلطان جالل3] [ يزدى، دخترزاده عالء الدين گرشاسف بن على فرامرز بن عالء الدوله ماضى [از آل بويه

را پدر خوانده بود و امارت خراسان داده بود و او شصت سال اتابك يزد بود، درين جنگ شهيد شد. لشكر مغول 
خراسان رفتند و سلطان جالل الدين بكوه لرستان گريخت. خوارزمشاهيان منهزم در اصفهان رفتند. اصفهانيان خواستند با ب

ايشان دست درازيها كنند. قاضى القضاة ركن الدين صاعدى مانع شد و بهفت روز وعده معين كرد كه اگر سلطان پيدا 
و انديشه كرد كه اگر سلطان پيدا نشود، بدين وعده طوغان طايسى را ] او تصرف نمايند 4] [ نشود، اصفهانيان [تعلقات

 سلطنت دهد

__________________________________________________ 

اى كه در سينه  با دختر ايوانى (از سرداران گرجستان) كه منكوحه ملك اشرف بود، آن شب خلوت ساخت و كينه)] «-1[
 .176ص  2جهانگشا ج » خواستاز راه دادن ملكه بود باز 
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رجوع شود بتاريخ سالجقه روم » ياسى چمن«در باب اين محاربات و جنك قطعى  -)] ب: و اشرف ملك بروم و شام-2[
 بى. از ابن بى

 )] ب: از آل كيان و تخمه پادشاهان عجم.-3[

 )] ق: حرمها و متعلقات.-4[
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كه از امراى بزرگ خوارزمشاه بود. روز وعده سلطان از لرستان برسيد. قومش بدو زنده شدند و اصفهانيان مأيوس گشتند. 
] بكردستان و در شراب افتاد. نور الدين منشى در حق او  1سلطان جالل الدين از اصفهان به اران رفت و از آنجا [

 گفت:

  ]            و ز مستى بى كران چه بر خواهد خاست2شاها ز مى گران چه بر خواهد خاست [         

  شه مست و جهان خراب و دشمن در پيش            پيداست كزين ميان چه بر خواهد ساخت            

بيخون بر سر او بردند. لشكر مغول در طلب او بودند. در كردستان، در منتصف شوال سنه ثمان و عشرين و ستمائة، ش
]. خواب برو غلبه كرد، بخفت. كردى بطمع جامه 2گشت [ مست خفته بود. بهزار حيله بجست و در كوه سر گردان مى

 او را بگرفت. سلطان خود را بر او اظهار كرد و التماس كرد او را به اربيل رساند.

برادرش در جنگ اخالط، بر دست سپاه سلطان كشته كرد او را بخانه برد و بطلب اسب رفت. كردى ديگر، بعلت آنكه 
 ]3شده بود، سلطان را بكشت. دولت خوارزمشاهيان سپرى شد. ملك با مغول افتاد. [
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  فصل هشتم از باب چهارم

 در ذكر اتابكان. دو شعبه: يكى بشام و ديار بكر، نه تن مدت ملكشان از

__________________________________________________ 

 )] ق: ازو.-1[

 )] لشكر تتار بر سر قومى فارغ از طاليه و پاس رسيدند، مقدم ايشان نايماس.-2[

شد. حالى ببالين سلطان رفت و او در خواب ... چون به تكليف از رقدت انتباه يافت و  اورخان از وصول ايشان با خبر
دانست كه دامن تدبير در چنگال تقدير سخت است، آبى سرد خواست و بر سر ريخت و با فوجى قليل روان شد و 

 باختصار). 188 -189ص  2معشوقه ملك را بدرود كرد. (جهانگشا ج 

بعد از سالها هر وقت در ميان خاليق آوازه در «ر و فعالى را مردم نميتوانستند باور كنند و )] مرگ چنين مرد دلي-3[
زدند كه سلطان  اند بخاصه در عراق. و هر يك چندى در شهرها و نواحى بشارت مى افتادى كه سلطان را بفالن موضع ديده

استندار شخصى خروج كرد كه من سلطانم و آوازه  در فالن قلعه و در بهمان بقعه است و در شهور سنه ثالث و ثالثين در
او باقطار شايع گشت. در عهد جنتمور، امراى مغول جمعى كه سلطان را ديده و شناخته بودند فرستادند تا او را بديدند. 

 )191(ايضا ص » چون دروغ گفته بود، او را بكشتند.

 501:يخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تار                         

سنه احدى و ثمانين و اربع مايه تا سنه ثمان و خمسين و ستمائة صد و هشتاد و هشت سال. دوم بفارس معروف به 
 سلغريان. يازده تن مدت ملكشان از سنه ثالث و اربعين و خمس مايه تا سنه ثالث و ستين و ستمائة صد و بيست سال.

 ذكر شعبه اول:

  سلغريان

خان پسر اغوز خان بود. بوقت عزم سلجوقيان بدين ملك، با  ايتى اصل ايشان نيز از نسل سلغرست و او از تخم طاقبرو 
 يك هزار خانه بسلجوقيان پيوست.
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چون سلجوقيان بر ملك ايران مستولى شدند، تخمه او را راه حجابت دادند. بروايتى ديگر، اتابكان ديار بكر و فارس از 
سنقر غالم ملكشاه سلجوقى  اند و اتابكان ديار بكر و شام از تخمه آق يگر روايات، اتابكان شيراز سلغرىاند و بد يك تخمه

]1.[ 

 سنقر آق

پيش سلطان ملكشاه مرتبه بلند كرد و در سنه احدى و ثمانين و اربعمائه او را حكومت حلب داد. ده سال والى بود و در 
 ] پسرش:2سنه احدى و تسعين و اربعمائه در گذشت. [

 ]3زنگى [

قائم مقام گشت و بحكم سلطان بركيارق، حاكم تمام بالد شام گشت و نور الدين لقب يافت. بعد از سلطان بركيارق، 
 بحكم سلطان محمد بن ملكشاه، پس از وفات چكرمش، اربيل و موصل و بعضى ديار بكر نيز بدو تعلق گرفت.

__________________________________________________ 

 )] در اسامى افراد مسامحه و در تواريخ فوت آنان اغالط فاحشى موجود است.-1[

يادداشتهاى قزوينى جلد «و جدول تنظيمى مرحوم قزوينى  226ما اين اسامى و سنوات را از روى جدول كتاب زمباور ص 
 تصحيح كرديم.» 19اول ص 

در جنك با  487مقتول در جمادى االول سال » حاجب«روف به سنقر بن عبد اهللا قسيم الدوله مع )] ابو سعيد آق-2[
 تتش.

 )] عماد الدين زنگى.-3[
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عراق بودى و والى فارس. نور الدين را واليت شام ] بزابه مالزم سالطين 1او را سه پسر بود: بزابه و نور الدين و مودود. [
 داد و مودود را ملك ديار بكر. و زنگى در سنه اثنى و عشرين و خمسمائه نماند.

 نور الدين چهل و شش سال در شام پادشاهى كرد و در سنه ثمان و ستين و خمسمائه نماند. پسرش:
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 ]2ملك صالح [

 .اش عزلت يافت زاده پادشاه شد و بتغلب عم

 در ديار بكر مودود چهل و سه سال پادشاهى كرد و در سنه خمس و ستين و خمسمائه در گذشت. پسرش:

 ]3سيف الدين غازى [

زاده خود ملك صالح بن نور الدين بستد و در سنه احدى و سبعين و خمسمائه مصريان از  قائم مقام شد و شام نيز از عم
مصر شد. سيف الدين غازى در سنه ست و سبعين و خمسمائه در گذشت. دست او بيرون بردند و از آن وقت شام داخل 

 برادرش:

 ]4مسعود [

 ابن مودود پادشاه ديار بكر شد. سيزده سال پادشاهى كرد و در سنه تسع و ثمانين و خمسمائه نماند. پسرش:

__________________________________________________ 

ر: سيف الدين غازى، قطب الدين مودود، نور الدين محمود، امير اميران (بوزابه؟) )] پنج پسر مطابق جدول زمباو -1[
شود: الملك العادل نور الدين محمود  در جدول مرحوم قزوينى فقط سه اسم ديده مى -)569شوال  10محمد (متوفى در 

قطب الدين مودود  و» 544متوفى در «سيف الدين غازى » 569متوفى در «الدين ايوبى  -المعروف مخدوم صالح
 ».565متوفى در «

 ».جدول قزوينى« 577)] الملك الصالح عماد الدين اسماعيل متوفى در -2[

 )] پسر مودود و همنام عم خود.-3[

 مقهور سلطان صالح الدين ايوبى گرديد و دست نشانده او شد. 581)] عز الدين مسعود كه در سال -4[
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 ]1شاه [ ارسالن

 بعد ازو شش سال پادشاهى كرد و در سنه خمس و تسعين و خمسمائه در گذشت. پسرش:
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 ]2مسعود [

 شاه نامزد پادشاهى شد. چون او طفل بود شش سال پادشاهى كرد و در سنه احدى و ستمائة نماند. پسرش ارسالن

 ]3ؤلؤ [بدر الدين ل

 مدبر كار او گشت و پنجاه و هشت سال حكم كرد و در سنه تسع و خمسين و ستمائة در گذشت. پسرش:

 ]4ملك صالح [

 بر جاى او نشست و بر دست مغول كشته شد و ملك ديار بكر بتصرف ديوان مغول آمد.

  ذكر شعبه دوم از سلغريان

سنقر بانتقام عم خود  سنقرست و بروايتى پسر زنگى. آق پسر آق اول ايشان اتابك سنقر بن مودود و بروايتى اين مودود
بزابه، كه در جنگ سلطان محمود سلجوقى كشته شد، در سنه ثالث و اربعين و خمسمائه، بر پسر برادر او او سلطان 
محمد بن محمود خروج كرد و پادشاهى فارس بدست فرو گرفت و مملكت فارس مسخر او شد و سيزده سال پادشاهى  

] او مسجد جامع شيراز است و رباطى هم در 6] [5كرد. در سنه ست و خمسين و خمسمائه در گذشت. از آثار [
 جنب مسجد.

__________________________________________________ 

 .607رجب  28)] الملك العادل ابو الحارث نور الدين ارسالن شاه متوفى در -1[

 .615مسعود (قزوينى: الملك الباهر) متوفى در )] الملك القاهر عز الدين -2[

شاه  ). براى ارسالن631شود (متوفى در  )] در جدول زمباور، در اينجا نام الملك القاهر ناصر الدين محمود ديده مى-3[
 هم يك سال سلطنت ذكر شده است.

 )] بدر الدين لؤلؤ وزير ناصر الدين محمود است.-4[

 )] ركن الدين اسماعيل.-5[

 )] م: آثار دولت.-6[
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  اتابك زنگى

] بزابه طمع در ملك فارس كردند و بر آن مستولى 1زادگان الب ارسالن و سابق، پسران [ ابن مودود، بعد از برادرش اتابك
كرد و ايشان را مقهور گردانيد. ملك برو قرار گرفت و او بخدمت ارسالن بن طغرل شدند. زنگى بيامد و با ايشان جنك  

سلجوقى آمد. او نيز آن ملك برو مقرر داشت. مدت چهارده سال در پادشاهى بود و مزار سلطان اولياء شيخ كبير ابى 
 ] در گذشت.2[ ] عبد اهللا محمد خفيف را عمارت كرد و وقف معين گردانيد و در سنه [سبعين و خمسمائه

 ]3اتابك تكله [

 ابن زنگى بن مودود بعد از پدر پادشاه شد. بيست سال حكومت كرد. در سنه تسعين و خمسمائه در گذشت.

  اتابك طغرل

اش سعد بن زنگى با او تنازع كرد. چند نوبت در  زاده ابن سنقر بن مودود، بعد از عم زاده حكومت بدو تعلق گرفت. عم
بود. ملك فارس در آن محاربات بكلى خراب شد، چنانكه مردم دست از  ات افتاد و ظفر و هزيمت مىميان ايشان محارب

زرع باز داشتند و قحط و وبا خاست. عاقبت طغرل در دست سعد بن زنگى اسير شد در سنه تسع و تسعين و خمسمائه. 
 نه سال حكومت كرد.

 اتابك سعد

]  دشاهى بدو تعلق گرفت. در آن سال، در ملك فارس [قحط بحيثيتى بود كهابن زنگى بن مودود، بعد از ظفر بر طغرل پا
  ] هر چيز كه دندان برو كار كردى بتمامى بخوردند و اگر زور يكى بر يكى فزون بودى و فرصت يافتى او را بكشتى4[

__________________________________________________ 

 )] م، ر: ابناء-1[

 : تسعين و خمسمائه.م -)] ب: ستين-2[

 )] ف: زنكله.-3[

 ر، م: قحطى عظيم بود چنانكه كس مثل آن نشان ميداد. -)] ق: ب: قحطى بود كه چنان كس نشان نداد-4[
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گفت. كمندى بر منار افكندند. او سر خود بجهانيد. دستار  ر تذكير مىاى كه شبى مؤذنى بر باالى منا و بخوردى تا بمرتبه
مؤذن در كمند آمد. تا چنان قحط بود، هيچ مؤذن بانگ نماز نيارست گفت. بعد از قحط وبائى عظيم بود. خلقى فراوان 

ص كرد و دست هالك شدند. اتابك سعد در عدل و داد كوشيد و ملك فارس را آبادان كرد. بعد از آن كرمان مستخل
] از آن ديار كوتاه گردانيد. در سنه ثالث عشر و ستمائة هوس ملك عراق كرد. لشكر كشيد و بر دست 1شبانكاريان [

سپاه سلطان محمد خوارزمشاه اسير گشت و بچهار دانگ محصول فارس كه بسلطان دهد صلح كرد و بفارس رفت. پسرش 
و تيرى باتابك سعد رسيد. اهل شهر، شب دزديده او را در شهر بردند و پسر ابو بكر او را بشهر راه نداد. بجنگ انجاميد 

را بگرفت و محبوس كرد. بوقت آنكه سلطان جالل الدين خوارزم شاه از هند مراجعت كرد و بفارس آمد، او را شفاعت  
ى كرد. از آثار او كرد و خالص داد. اتابك سعد در سنه ثمان و عشرين و ستمائة در گذشت. بيست و هشت سال پادشاه

 جامع جديد شيرازست و رباطى هم آنجا.

 اتابك ابو بكر

] خير بزرگ منش بود. در حق اهل 2ابن سعد بن زنگى بن مودود بعد از پدر بپادشاهى نشست. پادشاهى عاقل عادل [
واليات جهت ايشان ] در ملك فارس بودند، بديگر 3علم و مشايخ و اهل بيوتات قديم انعامات فرمودى، بخالف آنچه [

الدين ابو المفاخر مسعود بود و او  -وظايف فرستادى. نام او در پادشاهى درجه عالى يافت. بزرگترين امراى او امير مقرب
  اى كه بدى ] بود تا بمرتبه4مردى [خير نيكو نهاد] [

__________________________________________________ 

ر: شبانكارگيان. اين خانواده كه از امراى محلى ناحيه شبانكاره در فارس  -نكاركياره (؟)ف: شبا -)] ب: شبانكارگان-1[
باشند بنام مقر خود به امراى شبانكاره يا بنام جد اعالى خود به بنو فضلويه معروفند. آغاز حكومت آنان بدست فضلويه  مى

ك اردشير. مركز اين سلسله شهر ايج يا ايگ ، در زمان حكومت مل713بود و انجام آن در  448بن حسنويه در حدود 
و شرف نامه  233بود و قطب الدين محمود پسر امير مبارز الدين آن را بر انداخت. رجوع شود به جداول زمباور ص 

 بدليسى.

 )] ب: با خبر.-2[

 )] م، ف، ر:-3[
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 آنكه.

 )] ب. نيكو نهاد خبير.-4[
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اعداء را بنيكويى مقابله كردى و امير فخر الدين ابو بكر را اتابك از درجه ادنى بمرتبه اعلى رسانيد، چنانكه، فروتر از 
شدند و او سيرتى پسنديده و تدبير تمام اتابك، برتر ازو كس نبود و اوالد و خواتين و امرا و مقربان اتابك بتربيت او محتاج 

 داشت و بر اتابك بغايت مشفق بودى.

اتابك ابو بكر سى سال حكومت فارس كرد و كيش و بحرين و قطيف و لحصا مسخر كرد و در زمان او ملك فارس رونق 
] و 2ظفرى فاروق [] و مظفرى بيضا و م1] [ تمام يافت و او بسيار عمارات و خيرات كرد: چون [رباط مظفرى ابرقوه

] كه بر راه ساحل است و بر مزار شيخ كبير، شيخ ابى عبد اهللا خفيف قدس اهللا سره 3مظفرى بند عضدى و مظفرى جابر [
 ] سنه ثمان و خمسين و ستمائة در گذشت.4] [ وقفها كرد و در [جمادى االول

 اتابك سعد

بدو تعلق گرفت. او رنجو بود. بدوازده روز بعد از وفات پدر  ابن ابو بكر بن سعد بن زنگى بن مودود بعد از پدر پادشاهى
 در گذشت.

 اتابك محمد

] بود، 5ابن سعد بن ابى بكر بن سعد بن زنگى بن مودود بعد از پدر و جد پادشاهى بنام او مقرر شد. چون او كودك [
جه سنه ستين و ستمائة غنچه عمر مادرش تركان خاتون مدبر ملك گشت. دو سال و هفت ماه برين منوال بود. در ذى الح

 اتابك زاده، پيش از آنكه بنسيم بلوغ شكفته شود، بصرصر ممات فرو ريخت و در گذشت.

  اتابك محمدشاه

ابن سلغرشاه بن سعد بن زنگى بن مودود بعد از پسر عم زاده بپادشاهى نشست و هشت ماه حكم كرد. تركان خاتون در 
 عاشر رمضان سنه احدى و ستين با
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 ر، م: مظفرى كه رباطى است در ابرقوه. -)] م:-1[

 )] م: فارون.-2[

 )] ب:-3[

 ق. خابر. -ف: مظفر حابر -ر: مظفرى حاير -مظفرى حابرك (؟) بر راه ساحالت

 ب: ندارد. -)] ر: جمادى االولى-4[

  )] ف: طفل-5[
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 ] و بمنزل فنا رسانيد.1او حرب كرد و او را اسير گردانيد [

  شاه اتابك سلجوق

ابن سلغرشاه بن سعد بن زنگى بن مودود بانتقام برادر بجنگ تركان خاتون رفت و بر ملك فارس مستولى شد و پنج ماه 
] 3] را بكشت. برادر تركان خاتون، اتابك عالء الدوله يزد، [2خاتون، مادر اتابك محمد بن سعد] [ حكم كرد. [تركان

پناه بهوالگوخان برد. لشكر مغول بكين خواستن تركان خاتون بجنگ سلجوقشاه رفتند. بعد از محاربه ازيشان منهزم شد. 
اه داشت. شيرازيان بدين واسطه عظيم معتقد او شدند امير مقرب الدين مسعود در حال شيراز را از آسيب لشكر مغول نگ

و اين حال در صفر سنه ثالث و ستين و ستمائة بود. سلجوق شاه، در گرمسير فارس بعد از محاربات بسيار، بر دست 
 ] و كشته گشت.4لشكر مغول [اسير شد] [

  اتابك ابش خاتون

زاده پدر، بجاى مادرش تركان خاتون، پادشاهى فارس دادند.  عمبنت سعد بن ابو بكر بن سعد بن زنگى بن مودود را بعد از 
 يك سال در فارس حكم كرد.

] و فارس با تصرف ديوان مغول 5بعد از آن او را جهت شهزاده منگوتمور بن هوالكوخان بخواستند و به اردو آوردند [
 ]6. [آمد. قرب بيست سال در آن ملك حكومت بنام او بود. پس نام سلغريان بر افتاد
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 )] ايضا: كرد.-1[

ق، ب: مادر اتابك محمد بن سعد  -)] ر، م: تركان خاتون را كه مادر اتابك محمد بن سعد بود بخواست و بكشت-2[
 را بخواست و بكشت.

وردان زور بن  -امارت يافت 590وردان كه در سال )] اتابكان يزد طبق جدول زمباور عبارتند از: عز الدين لشكر بن -3[
شاه بن محمود  سلتيق -)616محمودشاه بن سپهساالر ( -)616ابو منصور سپهساالر بن لشكر ( -)604لشكر (

شاه بن طغان شاه مخدوم شرف الدين امير  يوسف -)670عالء الدوله بن طغان شاه ( -»؟«طغان شاه بن سلتيق  -)629(
 ).715شاه ( اتابك حاجى -خان مغول او را از حكومت برداشت غازانمظفر مبارزى كه 

 ر، ندارد. -)] ب: گرفتار شد-4[

 آيد كه دوره حكومت او را ده سال مينويسد. )] با قول و صاف درست در نمى-5[

پس از روى داد و برسم مغول او را با ظروف سيمين و زرين پر از شراب دفن كردند و  685)] مرگ ابش در سال -6[
چندى شاهزاده خانم كردوجين دختر او (از منكو تيمور پسر هالكو) وى را از تبريز بشيراز آورد و در مدرسه عضديه كه 

بكر ساخته بود دفن كرد. رجوع شود بكتاب نفيس وصاف و روضة  -مادرش تركان باسم عضد الدين محمد بن سعد بن ابى
 الصفا
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  فصل نهم از باب چهارم

 در ذكر اسماعيليان و آن دو مقاله است.

  مقاله اول در ذكر اسماعيليان مصر و شام و مغرب

خمسمائه دويست و شصت سال. چهارده تن، مدت ملكشان از سنه ست و تسعين و مأتين تا سنه ست و خمسين و 
اسماعيليان مصر و شام و مغرب اگر چه بر ايران حكم نكردند و ازين كتاب مقصود احوال ايرانست، اما چون اسماعيليان 

اى بايجاز ياد كنيم.  رسانند، از احوال ايشان نيز شمه اند و بروايات مجعول نسبت خود بديشان مى ايران داعيان ايشان بوده
  اول ايشان

  المهدى

] كه اسماعيليان 1صاحب سعيد خواجه عالء الدين عطا ملك بن صاحب ديوان جوينى در تاريخ جهانگشاى آورده است [
شمارند و عراقيان  دانند و اهل سنت و جماعت مغربيان او را از نسل عبد اهللا بن سالم بصرى مى او را مهدى آخر زمان مى

دانند و او داعى اسماعيل بن جعفر صادق بود و در عيون التواريخ على بن انجب  مىاو را از نسل عبد اهللا بن ميمون قداح 
البغدادى آورده كه او از نسل جعفر صادق بوده و نسبش برين موجب ياد كرده: المهدى محمد بن الرضى عبد اهللا بن التقى 

و اين محمد جد جد مهديست. از قاسم بن الوفى احمد بن الوصى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق رضى اهللا عنه 
دست بنى عباس بواليت رى گريخت به محمد آباد و آنجا مدفون است و آن ده بدو منسوبست. فرزندان او بواليت 

 قندهار افتادند و نسل او در آنجا مشهور است.

__________________________________________________ 

وشته تماما از جلد سوم تاريخ جهانگشا برداشته شده و مرحوم قزوينى )] اين قسمت چنانكه مستوفى صريحا ن-1[
تحقيقات بسيار نفيس و دقيقى درين موارد كرده و بصورت حواشى يا اضافات در آن كتاب آورده است. هر كه خواهد 

 بدانجا رجوع كند.
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مهدى در مغرب، در سنه ست و تسعين و مأتين خروج كرد و بتدريج كار او باال گرفت. تا در سنه اثنى و ثالثمائة بر بنو 
] در تحت 2] كه از قبل مقتدر خليفه حاكم آنجا بودند خروج كرد و ايشان را مقهور گردانيد و بالد افريقيه [1اغلب [

سول (ص) روايت كرد: على رأس ثالثمائة تطلع الشمس من مغربها. مهدى بيست و تصرف آورد و بتقويت دولت خود، از ر 
] شصت و دو سال عمر داشت و به پنج سال 3شش سال حكومت كرد و در سنه اثنى و عشرين و ثالثمائة در گذشت. [

 از مهدى اثنى عشرى كهتر بود.

  القائم بامر اهللا

ى مذهب ابو يزيد نام خروج كرد و باتفاق جمعى از سنيان با قائم ابن مهدى بر جاى او نشست. در عهد او مردى سن
] محبوس گردانيد. متابعان قايم او را دجال لقب كردند و گفتند كه در خبرست  4جنگ كرد و او را بشكست و در مهديه [

م در شوال سنه كه دجال بر مهدى يا قايم خروج كند و اين معنى بر عكس است كه مهدى بر دجال خروج خواهد كرد. قائ
 اربع و ثالثين و ثالثمائة متوفى شد.

__________________________________________________ 

اى از سالله ابراهيم بن اغلب در شمال آفريقا كه مركز آن شهرى بود بنام رقاده. آغاز حكومت اينان از  )] سلسله-1[
  296جمادى االخر سال  25ارون الرشيد و ختم آن در هشتم محرم سنه صد و هشتاد و چهار هجريست در خالفت ه

كه آخرين پادشاه اين خاندان بنام ابو مضر زيادة اهللا بن ابى العباس در برابر ابو عبد اهللا الشيعى پايدارى نتوانست و به 
شود  رجوع«براى انقراض بنو اغلب مبتنى بر مسامحه صاحب جهانگشاست.  302مصر گريخت. با اين ترتيب ذكر سال 

 »68و  67به زمباور ص 

)] مقصود از مغرب و افريقيه بيشتر مناطق مراكش و تونس و الجزيره امروز است و ساكنين آن مناطق را مغربى -2[
گفت. اروپائيان هم ساكنين مسلمان اين  كنند. سعدى در گلستان گويد: خواهنده (سائل) مغربى در صف بزازان حلب مى مى

 ند.گوي مى eruaMمناطق را 

)] براى اطالع بيشتر بر شرح حال مهدى رجوع شود به ابن خلكان در ذيل نام ابو محمد عبيد اهللا مهدى و ابن االثير -3[
 322تا  296در سالهاى 

بناى آن پايان يافت و در شوال آن سال مهدى از  308ساخت و در تاريخ  303)] شهريست كه مهدى در سال -4[
 رقاده بدانجا منتقل گرديد:
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 مرگ او پوشيده داشتند تا پسرش بر جاى او نشست. مدت حكم قائم دوازده سال بود.

  المنصور بقوة اهللا

] جنگ كرد و بعد از محاربات او را بگرفت و 1يد [اسماعيل بن قايم بن مهدى بر جاى پدر پادشاه شد و با ابو يز 
 بكشت. مدت هفت سال پادشاهى كرد و در سنه احدى و اربعين و ثالثمائة به مهديه در گذشت.

  المعز لدين اهللا

ابو تميم معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر نشست. پادشاهى حكيم و صاحب رأى بود. ملك او وسعتى يافت 
] خادم، كه از قبل مطيع خليفه عباسى حاكم آنجا بود، بحيله اخراج كرد و كافور بسخن او 2تصرف كافور [و مصر از 

 فريفته شد. چون ملك از دستش برفت پشيمان شد و تدبير ندانست.

تصرف ] و آن را دار الملك ساخت و حجاز از 3معز لدين اهللا در سنه اثنى و ستين و ثالثمائة، آغاز عمارت قاهره كرد [
 بنى عباس بيرون آورد. چون بيست و چهار سال پادشاهى كرد، در ربيع االخر سنه خمس و ستين و ثالثمائة در گذشت.

  العزيز باهللا

ابو منصور نزار بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر نشست و البتكين مغربى را كه از قبل طايع خليفه حاكم 
 شام بود بكشت و ملك شام در

__________________________________________________ 

 )] يعنى ابو يزيد مخلد بن كيداد الزناتى از خوارج اباضيه.-1[

)] كافور خادم ابو بكر محمد األخشيد بن ابو محمد عبد الرحمن بن طغج است و بهمين جهت به كافور اخشيدى -2[
 بر مصر دست يافتند. 233معروف شده. اخشيديان از 
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حكومت  355محرم  4در گذشته. ابو المسك كافور خادم در  334اول ايشان همان ابو بكر مذكور است كه در سال 
مقهور جوهر سردار فاطميان شده، ابو الفوارس  358شعبان سال  18مرده و آنكه در  357جمادى االول  20يافته و در 

 كافور بوده ال اقل بيك سال و اندى.  احمد بن على است و بدين ترتيب ورود جوهر بمصر بعد از مرگ

 ).93(رجوع شود به زمباور ص 

بمصر  362)] جوهر غالم المعز لدين اهللا آن شهر را بنام مخدوم خود القاهرة المعزية نام نهاد و معز در رمضان سنه -3[
 در آمد.
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اى بعزيز داد و  تصرف آورد و بجهودى حواله كرد و مصر بنصرانيى و ايشان بتعصب بر اهل اسالم خواريها كردند. زنى رقعه
]. هر دو را معزول گردانيد و بسيار مال بجنايت از ايشان بستد. چون بيست و يك سال 1او را از جور ايشان آگاه كرد [
 ] ثمانين و ثالثمائة در گذشت.3سنه [ست و] [] 2] [ در حكومت بماند، در [رمضان

  الحاكم بامر اهللا

ابو على منصور بن عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر نشست. خود را بظاهر عادل و خدا ترس نمودى 
الى مناجات كوكبه و طنطنه در بازار گذشتى و گفتى بر كوه طور، چون موسى (ع)، با خداى تع و بر خر نشستى و بى

] ببريد و 4كنم و در امر معروف و نهى از منكر مبالغه كردى. بحدى كه جهت دفع خمر خوردن بسيارى درخت [رز] [ مى
حكم كرد كه اسكافان موزه زنان ندوزند و زنان قطعا از خانه بيرون نيايند و هفت سال برين منوال بود. اما در خفيه هر فسق 

اى در  تباع او بر خاليق رفتى، باز خواست نكردى. تا روزى تمثالى بر صورت زنى، رقعهو فجور و ظلم و تعدى كه از ا
دست گرفته، بر ممر او راست كردند. چون او بر آن بگذشت، آن رقعه را از دست او بستد. بفحش حاكم و آباء و اجداد 

 ]5بب خراب شد. [او مضمون بود. بفرمود تا مصر غارت كنند و بسوزانند. قرب يك نيمه مصر بدين س

__________________________________________________ 

عورتى رقعه بعزيز فرستاد كه: يا امير المؤمنين بالذى اعز اليهود بمنشا بن : «165ص  3)] جهانگشاى جوينى ج -1[
ثر شد و هر دو را معزول  لسام و النصارى بعيسى بن نسطورس و اذل المسلمين بك اال نظرت فى حالى؟ عزيز ازين رقعه متأ

 ».كرد و از نصرانى سيصد هزار دينار مغربى بستد و رد مظالم او كرد و چند گاه مؤن مسلمانان بر يهود و نصارى انداخت
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 )] ب، ندارد.-2[

 )] ب، ندارد.-3[

 ساير نسخ: ميوه. -)] ب، ف و جهانگشا-4[

اى در مهر در دست او نهاده  پوشيده، در زى زنان قصهصورت عورتى از كاغذ ساختند و چادرى درو «)] جهانگشا: -5[
بر ممر او نصب كردند. چون كاغذ از دست او بحاكم ظالم رسيد، شتمهاى زشت و فحشهاى قبيح و فضايح و مخازى او 

صه و اسالف او در آن جا مفصل نوشته. در خشم شد و فرمود تا آن زن را بيارند. چون بدو شتافتند، تمثالى يافتند. از غ
رفت  آن عبيد و اجناد را فرمود تا مصر بسوزند و اهالى آن را غارت كنند .... و او بخويشتن هر روز بمشاهده آن حال مى

 .167ص  3ج » نمود كه آن افعال بى رضا و اذن اوست. و خويشتن چنان مى
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عادت ديگر چنان داشت كه رقعها بنوشتى و سر بمهر كرده روز بار افشاندى. مضمون رقعه آنكه حامل را چندين چيز 
 دهند يا چندين عقوبت كنند.

 ] پيش امير باز بردى، حكم بامضا رسيدى.1[هر كس همچنان بمهر] [

صر بفرستاد و علويى مدنى را بفريفت تا در قاضى احمد دامغانى در كتاب استظهار آورده است كه حاكم جمعى را از م
]  خواستند كه ابو بكر و عمر رضى اهللا عنهما را از [پيش حضرت زدند تا روضه رسول (ص) و مى خانه او بشب نقب مى

اى عظيم پديد شد. همه خلق بترسيدند  ] رسالت بيرون آوردند. در آن روزها در مدينه گردى و تاريكيى و باد و صاعقه2[
شد. آن علوى مدنى اين حال با حاكم مدينه   (ص) گريختند. ساكن نمى -توبت و انابت كوشيدند و در حرم رسول و در

 گفت.

حاكم مدينه آن جماعت را بگرفت و سياست كرد و هوا خوش شد و اين از كرامات ابو بكر و عمر رضى اهللا عنهما بود، 
 بعد از چهار صد سال.

] امير لشكر متهم كرد و خواست كه هر دو را از دست 3ك نام را با ابن دواس [هم درين سال خواهر خود ست المل
] و دو غالم را بر قصد او  4برگيرد. ايشان واقف شدند. پيش از آنكه ايشان را [شام خورد، او را چاشت چشانيدند] [

ب بگذرد، عمر او زيادت از دانست و در طالع خود ديده بود كه اگر از فالن ش ] حاكم علم نجوم نيكو مى5گماشتند. [
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گذاشت كه بيرون رود. تا صبحگاه بماند، اما قرار  كرد و نمى هشتاد سال باشد. چون بشب وعده رسيد، مادرش تضرع مى
 نداشت. بيرون رفت. غالمان كه در كمين بودند، او را بكشتند و سرش پيش خواهرش بردند و باز

__________________________________________________ 

 )] م: هر كه حمل آن كردى و بمهر.-1[

 ق، ف: حضرت. -ب: روضه حضرت -)] ر: پهلوى حضرت-2[

 )] سيف الدوله حسين بن على بن دواس الكتامى.-3[

 )] ب: شام خوار آيد او را چاشت خوار گردانيدند.-4[

 )] جهانگشا:-5[

كوه مقطم كه نزديك قاهره است كمين سازند تا، چون حاكم با  هزار دينار بدو غالم دادند، از غالمان اين دواس، تا بر  
 كودك ركابى برقرار معهود آنجا رود، ايشان هر دو را بكشند.
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 بيست و پنج سال.]. و اين حال در سنه احدى عشر و اربعمائه بود. مدت ملكش 1آوردند [

  الظاهر باهللا

ابو الحسن على بن حاكم بن عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر نشست. امارت لشكر برقرار به ابن 
] تا چون فرصت يافتند، او را بقصاص پدرش 2دواس داد و او را بر خود ايمن گردانيد و صد غالم مالزم او كرد. [

 بكشتند.

] و در سنه سبع و عشرين و اربعمائه بقاهره 3ز در پى ابن دواس روان كرد. مدت شانزده سال حكومت كرد [پس عمه را ني
 در گذشت.

  المستنصر باهللا

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ابو تميم معد بن ظاهر بن حاكم بن عزيز بن منصور بن قائم بن مهدى، در هفت سالگى بپادشاهى رسيد. عقل تنگ داشت. 
شد. جواهر نفيس را چون سرمه بسودى و در آب ريختى. در بخل بغايتى بود كه روزى بمراد خويش بر آمد، ديوانه تمام 

داد. لشكريان بر او غوغا كردند و او را بگرفتند و روزى خواستند و آخر بر بعضى صلح كردند. مدت شصت  لشكر نمى
او بر آن مصابرت نمود تا بر ] و جمعى خروج كردند و كارشان باال گرفت و 4سال پادشاهى كرد. در اول دولتش اقسيس [

 ايشان دست يافت و همه را بكشت.

__________________________________________________ 

بر قرار سابق با ركابى متوجه مقطم شد. غالمان از كمين بيرون آمدند و او را با ركابى بكشتند و جثه «)] جهانگشا: -1[
در قصر خويش او را دفن كرد و كس بر آن سر واقف نگشت مگر وزير كه بعد او را پنهان نزديك خواهرش آوردند تا هم 
 .170ص  3ج ». از تأكيد و تحليف برين سر واقف گرديد

آنگاه نسيم خادم را كه قهرمان قصرها و مهتر غالمان بود و هميشه صد غالم با شمشيرها محافظت «)] جهانگشا: -2[
تل ابن دواس با او مواضعه نهاد و از طريق مكر آن صد غالم را مالزم ركاب ابن خليفه را مالزم او بودندى بخواند و در ق

دواس كرد و فرمود تا يك روز كه ابن دواس در قصر شد، نسيم ابواب قصر را ببست و ضبط آن كرد و با غالمان گفت كه 
 .171ص » وان گردانيدند.فرمايد كه ابن دواس قاتل پدرم حاكم است. او را بكشيد. شمشير برو ر  موالنا ظاهر مى

 ).427روز بوده (ابن االثير. وقايع  7ماه و  9سال و  15)] مسامحه است. مدت خالفتش -3[

) 469و  468و  463)] يذكر الشاميون هذا االسم اقسيس و الصحيح انه اتسز و هو اسم تركى (ابن االثير حوادث -4[
 .65ص  2و ابن خلكان طبع قاهره ج 
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]. در اول نزار را المصطفى لدين اهللا لقب بود ولى عهد كرده بود. 1مستنصر را سه پسر بود: نزار و احمد و عبد المجيد [
اعيليان دو گروه شدند. آنچه متابعت احمد كردند، ازو برنجيد و او را خلع كرد و به احمد داد و بمستعلى لقب كرد. اسم

]، ايشان را مستعلوى گفتند و آنچه پيروى نزار كردند، مقدمشان سعد الدولة القواسى، 2مقدمشان افضل بن امير الجيوش [
ن جعفر گويد اعتبار نص اول دارد. يعنى اسماعيل ب ايشان را نزارى خوانند و حسن صباح چنانكه معتقد اسماعيليانست مى

صادق امام باشد نه موسى كاظم و راستى آنكه بس ناخوش باشد كاظم و رضا و جواد و نقى و مهدى را امام ندانستن و  
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كوره كيا و عالء الدين ملحد و خورشاه و امثالهم را امام خواندن. القصه حسن صباح متابع نزار شد و بنام او دعوت كرد و 
 مائه در گذشت.مستنصر در سنه سبع و ثمانين و اربع

  المستعلى باهللا

ابو القاسم احمد بن مستنصر بن طاهر بن حاكم بن عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر نشست. قصد 
برادر داشت. نزار ازو بگريخت و با دو پسر به اسكندريه رفت. مستعلى لشكر فرستاد تا او را با پسران بگرفتند و در 

د تا متوفى شد. در عهد مستعلى فرنگان بر بعضى سواحل شام مستولى شدند. مستعلى ده سال قاهره محبوس كردن
 حكومت كرد و در ذى القعده سنه سبع و تسعين و اربعمائه به قاهره در گذشت.

  اآلمر باحكام اهللا

  ابو على منصور بن مستعلى بن مستنصر بن طاهر بن حاكم بن عزيز بن

__________________________________________________ 

دو پسر بود: يكى را نام ابو منصور نزار. اول او را ولى عهد كرد و لقب المصطفى لدين اهللا داد. بعد «)] جهانگشا: -1[
 ».از آن پشيمان شد و او را خلع كرد و پسر ديگر ابو القاسم احمد را ولى عهد كرد و لقب او را المستعلى بالّله داد

اما اين مطالب كال مسامحه  -وزير مستنصر امير الجيوش شاهنشاه بن بدر الجمالى معروف به افضل)] يعنى -2[
اى بدور احمد جمع شدند و، على رغم نزار، او را  آميزست. يعنى بعد از مرگ مستنصر بود كه امير الجيوش و عده

 متابع نزار را كشت نه در حيات وى. المستعلى خواندند و وزير نزار و ناصر الدوله افتكين، حكمران اسكندريه و
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معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى پدر پادشاه شد. بيست و هفت سال حكم كرد. جمعى از دعاة نزار او را مغافصة 
 ائه.بكشتند، در سنه اربع و عشرين و خمسم

 عمرش چهل سال بود.

  الحافظ لدين اهللا
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] مستنصر بن ظاهر بن حاكم بن عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر 1] [ ابو ميمون عبد المجيد بن [محمد بن
 ] و بيست سال حكم كرد. در سنه اربع و اربعين و اربعمائه در گذشت.2جاى برادر زاده پادشاه شد [

  الظافر باهللا

] بن حافظ بن مستنصر بن ظاهر بن حاكم بن عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى بر جاى 3] [ منصور [اسماعيلابو 
پدر پادشاه شد. در عهد او فرنگان بر عسقالن مستولى شدند. وزيرش عباس بن تميم او را در سنه تسع و اربعين و 

 ] مدت ملكش پنج سال.4خمسمائه بكشت. [

 ]5الفائز باهللا [

  ابو القاسم عيسى بن ظافر بن حافظ بن مستنصر بن ظاهر بن حاكم بن

__________________________________________________ 

 )] تصحيح از حواشى و اضافات مرحوم قزوينى بر جلد سوم جهانگشاى جوينى.-1[

ى از زنان او در شكم داشت، موقتا )] چون اآلمر باحكام اهللا فرزندى نداشت، حافظ در انتظار تولد طفلى كه يك-2[
 بسمت نيابت سلطنت متقلد امور شد، ولى چون حمل دختر بود، حكومت وى امتداد يافت.

 متن: محمد. -)] تصحيح از حواشى مرحوم قزوينى-3[

جبريل )] مسامحه آميز است. يعنى او پسر خود نصر را تحريك بقتل ظافر نمود و براى رفع تهمت از خود ابو االمانة -4[
و ابو الحجاج يوسف برادران ظافر را نيز كشت. نصر در حين فرار بدست فرنگيان افتاد و در قفصى آهنين بقاهره فرستاده 

 شد و مردم قاهره او را كشتند.

 ).431ص  1و ابن خلكان چاپ قاهره ج  549و  544(رجوع شود به ابن االثير حوادث 

. جهانگشا: پسر او (ظافر) را كه در سن پنج سالگى بود بجاى او بنشاندند. )] نام صحيح او الفائز بنصر اهللا است-5[
شود. نه در  . چنانكه مالحظه مى182ص  3ج » الفائز بالّله لقب او بود و شش سال در خالفت بماند و بگذشت

  جهانگشا كه منبع اصلى صاحب
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 عزيز بن معز بن منصور بن قائم بن مهدى، بعد از پدر پادشاه شد. مصروع بود.

 سه سال حكم كرد و هم بصرع در گذشت، در سنه اثنى و خمسين و خمسمائه.

  العاضد لدين اهللا

م بن عزيز بن معز بن قائم بن مهدى بعد از پدر ابو محمد عبد اهللا بن يوسف بن حافظ بن مستنصر بن ظاهر بن حاك
] فرنگان قصد مصر كردند. عاضد ازيشان منزعج 1بپادشاهى نشست. در عهد او در سنه اربع و خمسين و خمسمائه [

شد. بصاحب شام پناه برد. او الملك الناصر صالح الدين يوسف بن ايوب را كه از قبل او صاحب حمص بود، بمدد او 
 ر فرنگ پيش از وصول سپاه شام بگريختند.فرستاد. لشك

] مناقشت افتاد. پناه بملك صالح الدين يوسف برد. او شاپور را بكشت. عاضد 2پس ازين ميان عاضد و وزيرش شاپور [
وزارت بدو داد. ملك صالح الدين يوسف، در سنه ست و خمسين و خمسمائه و بروايتى خمس و خمسين و خمسمائه 

]. ملك صالح الدين يوسف بر ملك مصر 4فاى بنى عباس كرد و بعد از يك هفته عاضد بمرد [] خطبه با نام خل3[
 مستولى شد و سلطان لقب يافت و از اسماعيليان در آن ملك ديگر پادشاه ننشست.

الدين يوسف آمد و دست اتابك سيف الدين  -در سنه احدى و سبعين و خمسمائه واليت شام نيز در تصرف ملك صالح
] بيت المقدس با تصرف گرفت و از دست فرنگان 5سلغرى از آن كوتاه شد و در سنه خمس و ثمانين و خمسمائه [غازى 

َو َلَقْد َكَتْبنا في الزَّبُوِر من بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي «بيرون آورد و لوحى بر در دروازه آنجا بنشاند و بر او نوشته 
 و در سنه تسع و ثمانين، شهر عكه نيز در]» 6[ 105: 21الصَّاِلُحوَن 

__________________________________________________ 

[ ()] گزيده است نه در هيچيك از كتب فراوانى كه مرحوم قزوينى بقصد تحقيق بدان مراجعه كرده ذكرى از صرع داشتن 
 وى بميان نيامده و ندانستم كه مأخذ مستوفى چه بوده.

 )] صحيح: اربع و ستين و خمسمائه. رجوع شود به ابن االثير در حوادث حمله مسيحيان به مصر.-1[
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است، باز در آخر مقال » شاور«نيست و » شاپور«)] مرحوم قزوينى پس از بحث بسيار مفصلى درين كه اين كلمه -2[
باشد. » شاپور«صورتى ديگر از » شاور«شايد  نتوانسته به دل خود جوابى مقنع دهد و بناچار اين ترديد را پذيرفته كه

 . در نسخ گزيده مطردا: شاپور آمده است.371 -378اضافات جلد سوم جهانگشا 

 است. 567)] صحيح: نخستين جمعه ماه محرم سال -3[

 )] روز عاشورا.-4[

 .585است نه  583رجب سال  29)] صحيح -5[

 .105)] قرآن كريم سورة االنبياء -6[

 517:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

تصرف آورد و مدتى اين واليت در تصرف آل ايوب بود و بعد ازيشان حكومت مصر با غالمان افتاد و از غالم بغالم 
ى را خالفت داد تا تفويض ] و پادشاه است و گويند از بنى عباس يك1آمد و اكنون ملك ناصر الدين الفى آنجاست [ مى

 ]2بيند. [ دارند و كسى او را نمى سلطنت كند و اين خليفه عباسى را شهر بند مى

__________________________________________________ 

زنش شجرة الدر اختيارات  647شعبان سال  15)] پس از مرگ الملك الصالح نجم الدين ايوب در منصوره، در -1[
كشته شد، شجرة   648محرم  29بدست گرفت و پس از آنكه الملك المعظم توران شاه چهارم در دمشق در حكومت را 

). ولى چون بعقد آيبك در آمد، دو ماه بعد عنوان سلطان را به شوهر خود 648صفر  10الدر خود را ملكه اعالم كرد (
كارها مداخله داشت. پس از الملك المعظم، در اول   كه زنده بود همچنان در  655ربيع االول سال  27داد. با اين حال تا 

الملك االشرف ثانى مظفر الدين موسى بن يوسف بحكومت رسيد. ولى آيبك او را از كار بر كنار نمود و منتها  648صفر 
بحرى   يابد. اما آيبك و اعقاب او را مماليك نام را در خطبه نگهداشت و بدين جا دوره حكومت ايوبيان در مصر خاتمه مى

طول كشيد و درين سال بود كه مماليك برجى بحكومت آنان خاتمه دادند.  792تا  648گويند و دوران حكومت آنان از 
ناصر الدين الفى كه در متن نامش آمده نام كاملش الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قالوون الفى است و سه بار 

 .741تا  709و بار سوم از  708تا  698ر و بار ديگر د 694تا  693حكومت يافته يكبار در 
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)] پس از انقراض خلفاى بغداد، گريختگان حادثه در مصر خالفتى تشكيل دادند بدين ترتيب: ابو القاسم احمد -2[
ابو الربيع  -661محرم  8ابو العباس احمد الحاكم بامر اهللا االول  -خليفه شد 659رجب  13المستنصر بن الظاهر در 

ابو اسحاق ابراهيم الواثق اول بن المستمسك بن حاكم  -701جمادى االول  3كفى اول بن حاكم بامر اهللا سليمان المست
ابو الفتح ابو  -740ذى القعده  21الحاكم بامر اهللا ثانى بن مستكفى  -ابو العباس احمد -740ذى القعده  6بامر اهللا 

ابو يحيى زكريا المعتصم  -763د المتوكل على اهللا بن معتضد ابو عبد اهللا محم -753بكر المعتضد بالّله اول بن مستكفى 
 -ابو حفص عمر الواثق ثانى بن واثق اول -خلع شد و در همان سال دوباره المتوكل بالّله خليفه شد) 779بن الواثق در 

المستكفى ثانى ابو الربيع سليمان  -816ابو الفتح داود بن معتضد ثانى  -808ابو الفضل عباس المستعين بن المتوكل 
ابو العز عبد العزيز المتوكل ثانى  -859ابو محاسن يوسف المستنجد بن المتوكل  -855ابو بكر حمزة المتوكل  -845

المستمسك براى بار دوم و سال  922. در 903ابو الصبر يعقوب المستمسك بالّله بن متوكل ثانى  -884بن مستعين 
مين سال سلطان سليم عثمانى بساطشان را برچيد. رجوع شود بتاريخ الخلفاء بعد المتوكل ثالث بخالفت رسيدند و در ه

 سيوطى و زمباور.
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  مقاله دوم، در ذكر اسماعيليان ايران

سنه اربع و خمسين و ستمائة صد و هفتاد و يك سال.  هشت تن، مدت دولتشان از سنه ثالث و ثمانين و اربعمائه تا
 اولشان:

  حسن صباح

نسبش حسن بن على بن محمد بن جعفر بن حسين بن محمد الصباح از تخم يوسف حميرى پادشاه يمن. در اول شيعى 
د. ميان ] ش1] [ اثنى عشرى بود و حاجب سلطان الب ارسالن سلجوقى بعد از آن بقول عبد الملك عطاش شيعى [سبعى
] 2ارسالن [ -او و نظام الملك وزير بر سر حساب ممالك، چنانكه ذكر رفت، خصومت افتاد. از خدمت سلطان الب

دور شد و به رى رفت كه مسقط رأس او بود، در سنه اربع و ستين و اربعمائه و چون از بيم سلطان و نظام الملك ايمن 
نزار بن مستنصر دعوت كرد و چند سال آنجا بود. نزار بن مستنصر   ]3نبود، در سنه احدى و سبعين بشام رفت و جهت [

 كودكى را از فرزندان خود بدو داد. حسن صباح آن كودك را بايران آورد و پرورش كرد.
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] او بود، حسن صباح متوارى بود. در واليت اصفهان در خانه رئيس ابو الفضل لنبانى 4چون نظام الملك وزير بطلب [
يك روز در عبارت آورد كه اگر دو يار موافق يافتمى، اين مملكت بهم برزدمى. رئيس ابو الفضل تصور كرد  ] نزول كرد. 5[

] آغاز كرد و اگر نه مملكتى از اقصاى كاشغر تا انطاكيه، بياورى دو تن چگونه خلل پذيرد. 6كه او را علت ماليخوليا [
سن صباح آورد. حسن دريافت. از اصفهان به رى رفت و ] پيش ح6بدين انديشه اغذيه و اشربه صاحب مرض ماخوليا [

 مردم قالع را در خفيه دعوت كرد.

] بود و حكام 7] [ رئيس مظفر كه از قبل امير داد حبشى حاكم گرده كوه بود و حسين قائنى كه حاكم ترشيز [قلعه قهستان
  ديگر قالع خراسان دعوت او قبول كردند. عازم

__________________________________________________ 

 ف: اسماعيلى. -)] ب، ندارد-1[

 و اين صورت درستتر است. -)] م: ملكشاه-2[

 ف: بر نزار. -ب: نزار بن مستنصر را -)] ر، م: بنام-3[

  )] ق، ب، ف: در طلب-4[

 ف: لبنانى. -)] ب: نسبانى-5[

 )] ق: ماخوليا.-6[

 ب: قهستان. -)] ر، ف: قلعه كهستان-7[
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قزوين شد و داعيان به الموت فرستاد. مردم آنجا بدعوتش در آمدند. در سنه ثالث و ثمانين و اربعمائه بر قلعه الموت 
بحساب جمل، عدد حروف اله اموت  رفت. نام آن قلعه در اول اله اموت بود يعنى آشيانه عقاب و از عجايب حاالت

بتاريخ عرب سال صعود اوست بر قلعه. در آن وقت قلعه الموت، از قبل سلطان ملكشاه سلجوقى، علويى مهدى نام 
بينم. اگر  داشت. حسن صباح علوى مهدى را گفت چون بر اين قلعه مرا ملكى نيست، برينجا طاعت كردن جايز نمى

گاو پوستى آيد، درين قلعه بمن فروش تا بر ملك خود طاعت كنم و خداى تعالى را بزه  مصلحت بينى چندان زمين كه در  
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كار نباشم. مهدى آن مقدار زمين بدو فروخت. او پوست را بدوال بريد و در گرد قلعه كشيد و گفت تمامت قلعه مراست. 
ر بهاى قلعه بر رئيس مظفر حاكم گرده  ] سه هزار دينار سرخ د1مهدى علوى را مجال منع نبود. قلعه با او گذاشت و او [

]. رودبار در وجه اقطاع 2تاش [ كوه نوشت. حسن صباح بدعوت مشغول شد. سلطان ملكشاه را غالمى بود نامش آلتون
گشت. كار بر حسن تنگ شد، جهت آنكه هنوز  يافت مى كرد و از اتباع حسن صباح هر كه را مى او بود. بقلعه تاختن مى

تاش در گذشت، حسن را كار قوت گرفت. حسين قاينى در قهستان خلقى فراوان را  برده بود. چون آلتونذخيره بر قلعه ن
 دعوت كرد. اين احوال بسلطان ملكشاه عرض كردند.

] را با سپاهى تمام بدفع حسين قاينى. 3تاش را با لشكرى گران بدفع حسن صباح فرستاد و غزل ساروغ [ ارسالن
 صباح تنگ آورد و استخالص نزديك شد.تاش كار بر حسن  ارسالن

در آن وقت، در قلعه با حسن صباح هفتاد مرد بودند. دهدار ابو على اردستانى، از قهپايه طالقان و رى، سيصد مرد بمدد 
تاش منهزم با درگاه شد و هم در آن  ] و مظفر شدند. ارسالن4تاش شبيخون بردند [ حسن صباح فرستاد. بر لشكر ارسالن

 وزير نظام الملك، كه بقلع ملحدان محرك سلطان بود، بر دست فدائى ملحد [در چند گاه

__________________________________________________ 

 )] يعنى حسن صباح.-1[

را ترجيح داده (رجوع شود بجهانگشا جلد » يورنتاش«در جهانگشا مرحوم قزوينى  -)] در كليه نسخ گزيده التونتاش-2[
 متن و حاشيه). 199سوم ص 

 تصحيح از جهانگشا. -تاش ف: قزل -تاش )] ر، ب: غزل-3[

 )] ب، ف: كردند.-4[
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] كشته شد و سلطان ملكشاه نيز در آن نزديكى ببغداد در گذشت و غزل ساروغ در قهستان كار بر حسين 1] [ صحنه
قائنى تنگ آورد و بسبب وفات سلطان بازگشت. بعد از سلطان ملكشاه پسرانش بركيارق و محمد در كار ملك با همديگر 

بردند. در ذى قعده  ] فرمان او نمى2قوت گرفت. از قلعه لنبسر [پرداختند. كار او  در تنازع بودند با كار حسن صباح نمى
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سنه خمس و تسعين و اربعمائه كيا بزرگ اميد رودبارى را بفرستاد تا دزديده بر قلعه رفت و مهتر قلعه را بكشت و قلعه 
 مستخلص كرد.

 چون سلطان محمد بن ملكشاه پادشاه شد، در قلع مالحده ساعى شد.

قالع فرستاد. قلعه الموت هشت سال محصور بود. عاقبت اتابك شيرگير را بفرستاد و او در كار لشكر باستخالص آن 
 جنگ و حصار مبالغت نمود و استخالص نزديك شد.

 اما بسبب مرگ سلطان محمد در حجاب توقف ماند.

سلطان بفريفت. چون سلطان سنجر بپادشاهى نشست، او نيز در طلب حسن سعى نمود. زن حسن صباح زنى را از خواص 
] كاردى بر زمين فرو برد و حسن صباح بسلطان پيغام فرستاد كه اگر نه حب سلطان در 3] [ تا شبى در [خوابگاه سلطان

] نرم آسانتر بودى. من اگر چه برين سنگم، هر 4] [ دلم بودى، آن كارد كه در زمين سخت فرو بردند، در سينه [و شكم
] مسلم داشت. كار 5لطان ازين پيغام بترسيد و ديگر قصد او نكرد [و باجات بنام او] [كه شما را محرمند مرا همدمند. س

حسن عروج تمام يافت. رئيس ابو الفضل لنبانى پيش او رسيد. حسن صباح گفت كه ديدى كه چون يار موافق يافتم چه  
  كردم. ترا بر من گمان ديوانگى بود. رئيس ابو الفضل گفت

__________________________________________________ 

ايست در ده فرسخى شرق كرمانشاه بر سر  اين كلمه كه سحنه نيز آمده قريه -ف: صهبه -ر، م: صهنه -)] ب، ندارد-1[
) و آن 196و اصطخرى  76ص  4راه بيستون (رجوع شود به معجم البلدان در ذيل ماذران و دائرة المعارف اسالمى ج 

 ندج كردستان است.غير از سحنه (سنه) سن

 )] م: لمبه سر.-2[

 )] ب: زير پهلوى سنجر.-3[

 )] م، فقط.-4[

و از خراج امالك كه در ناحيت قومش بديشان منسوب بود «جهانگشا:  -ر، ف: باجابت پيغام -)] ب: باجات پيغام-5[
تا اندك باجى از ابناء السبيل  سه هزار دينار ادرار فرمود و در پاى گرد كوه بر سبيل بدرقه و باج ايشان را معين كرد

 214ص  3ج » گرفتند و تاكنون آن رسم از آنست مى
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ر كار مرا هميشه بدانش تو اعتراف بوده است. اما كرا در خاطر گنجيدى كه كار بدين مرتبه توان رسانيد. حسن گفت د
 دولت ديدى كه چه كردم. اگر توفيق باشد، بينى كه در دين نيز چكنم.

اى كه در مدت سى و پنج سال كه او حاكم آن ملك بود، در آن ملك كس  حسن صباح دعوى زهدى تمام كردى تا بمرتبه
] 1دو را در زير چوب [شراب نكرد و نخورد و او را دو پسر بود. ايشان را بشراب خوردن و زنا كردن منسوب كردند. هر 

بكشت و چون بوقت محاصره كار بر او تنگ شد، زن خود را با دو دختر بقلعه گرد كوه فرستاد و برئيس مظفر نوشت كه 
] ريسند از اجرت آن ما يحتاج ايشان بده و اين معنى ملحدان را آئينى شد  2] [ چون اين عورتان جهت دعوت [خانه دوك

اى كه در مدت حكومت دو نوبت از خانه بيرون آمد  ز خود جدا كنند و قوت طبع او بمرتبهكه، بوقت سختى، زن و بچه ا
پرداخت. مضمون آن معانى اصول و فروع مذاهب ملت محمدى  و يك نوبت بر بام رفت. باقى معتكف بود و تصانيف مى

ت بدين سبب نام باطنى بر آن قوم را تأويالت كرد. ظاهر شريعت را باطنى گفت و باطن را باز باطنى. چندانكه توان گف
 افتاد.

] كيا 3]. [ حسن صباح در شب چهارشنبه سادس ربيع االخر سنه ثمان عشر و خمس مايه [الى نار اهللا و سقره پيوست
 بزرگ اميد را ولى عهد كرد تا باتفاق دهدار ابو على و حسن آدم قصرانى و كيا بو جعفر دعوت معتقد او كنند.

  ىبزرگ اميد رودبار 

] و او را امام و پيشواى خود دانستى. اما 4] [ بحكم وصيت بر جاى او نشست و بر اقاويل حسن صباح [اصرار نمودى
ظاهر شريعت را رعايت كردى. او چهارده سال و دو ماه و بيست روز حكم رودبار و قالع مالحده كرد. در سادس عشر 

 -جمادى

__________________________________________________ 

 )] ب: حد.-1[

 )] ب: در خانه چرخ.-2[

 )] ب: در گذشت.-3[

 )] ف:-4[
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  ب: اعتراض ننمودى و اقرار و اصرار نمودى -اعتراض نمودى
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 ]1االخره سنه اثنى و ثالثين و خمسمائه بمرد. [

 د بن بزرگ اميدمحم

كرد و او مانع بود. چون محمد  ] او نيز ظاهر شريعت گاه گاه رعايت كردى. پسرش دعوت امامت مى2ولى عهد بود. [
بيست و چهار سال و هشت ماه و هفت روز حكومت كرد، در ثالث ربيع اول سنه سبع و خمسين و خمسمائه در  

 گذشت.

 حسن بن محمد

حكومت بدو تعلق گرفت و او دعوت امامت كرد. بنابر آنكه حسن صباح پسرى از آن نزار  ابن بزرگ اميد بعد از پدر كار
بن مستنصر مصرى، اسماعيل نام، بدين ملك آورده بود، چون آن پسر بمردى رسيد، او را پسرى شد. اين پسر كه نبيره 

زاد و بمعتقد اسماعيليان، هر چه از نزار بن مستنصرست، بروايتى گفتند با زن محمد بن بزرگ اميد مباشرت كرد و حسن ب
منهيات امام كند او را حالل و مباح باشد و او را از آن گرفتى نبود بلكه نقصان پيش داننده باشد و بروايتى ديگر گفتند 
حسن خود پسر نبيره نزار بود: مادر حسن بچه خود را در خانه محمد بزرگ اميد برد و بپسر او بدل كرد تا پادشاهى به 

 م زاده رسد و هر دو روايت سست است.اما

فى الجمله بدين نسبت دعوى امامت كرد و نسب خود بدين صورت به مستنصر رسانيد: القاهر بقوة اهللا الحسن بن 
] سنه تسع و خمسين و خمسمائه، كه اسماعيليان 4] بن هادى بن نزار بن مستنصر و در سابع عشر رمضان [3المهتدى [

، در عهد مستنجد خليفه و سلطنت سلطان ارسالن بن طغرل سلجوقى، در ميان ميدان منبرى نهاد، مغرب بر افتاده بودند
  روى بقبله، بر عكس آئين مسلمانى، و چهار علم سرخ

__________________________________________________ 

 )] در جهانگشا مدت حكومت او بيست سال نوشته شده و اين اشتباه است.-1[

 ».كه پيش از وفات بسه روز او را ولى عهد كرده بود تشييع سنت او كرد«جهانگشا:  )]-2[
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 نسخ: مهدى. -)] تصحيح از جهانگشا-3[

چون هفدهم رمضان رسيد، اهالى واليات خود را، كه در آن روزها بالموت استحضار كرده بود، فرمود «)] جهانگشا: -4[
 227ص  3ج » تا در آن ميدان مجتمع شدند
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و زرد و سفيد و سبز بر چهار ركن منبر برافراشت و گفت من امامم. تكليف از جهانيان برداشتم و اوامر شرعى از ظاهر 
ايد كه مردم بباطن با خدا باشند و بظاهر اعتبار نكنند و فرود آمد و افطار  مرفوع گردانيدم و اين دور زمان قيامت است. ب

القيام نام نهادند و تاريخ از آن روز   -كرد و انواع مالهى و مناهى بكار داشت. قومش با او متفق شدند و آن روز را عيد
 ندى، تاريخ عيد القيام نوشتندى.گرفتند و بتاريخ هجرى ملتفت نشدند و در عمارات عالى كه بعد از آن در ملك ساخت

ام كه حسن را على ذكره السالم لقب و خداوند خطاب كردند و مسلمانان قزوين او را كوره كيا خوانند و عجب  خوانده
] 1آنكه او دعوى علويت كرد و هفدهم رمضان كه روز قتل مرتضى على است كرم اهللا وجهه [بنياد افطار و مناهى كرد]. [

و آنست كه عالم قديم است و زمان نامتناهى و معاد روحانى و بهشت و دوزخ معنوى و قيامت هر كس موت بنياد معتقد ا
اوست و همه اركان شريعت را تأويالت كرد و بالحاد و كفر رسانيد و حكم كرد كه اگر درين دور قيام ظاهر شريعت را 

كرد، در دل جهال  بر اباحت و رفع طاعت تحريض مى ] چون مردم را2[رعايت كنند، مردم بقتال و نكال مؤاخذ شوند.] [
 ] زود قرار گرفت و نقش الحجر گشت و باندك زمان همه قوم او بر آن مصر شدند.3[

كار الحاد عروج تمام يافت، چنانكه او را بعضى ازيشان بالهيت قبول كردند. چون كار بدين مرتبه رسيد، جماعتى كه ايشان 
استطاعت داشتند جالى وطن كردند و ببالد خراسان و عراق آمدند و [كسانى را كه قدرت  را مسلمانى دامن گير بود و

 طلبيدند تا چون وقت در رسيد ] بر شدت مصابرت نمودند و فرصت مى4رفتن نبود] [

__________________________________________________ 

 ر: عيد ساخت. -)] ب: عيد كرد-1[

حسن جايها گفته است چه بتعريض و چه بتصريح كه «جهانگشا:  -د .... مؤاخذ نشوند)] ب، م: رعايت نكنن-2[
همچنانكه در دور شريعت اگر كسى طاعت و عبادت نكند و حكم قيامت بكار دارد كه طاعت و عبادت روحانى پندارد او 
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دارد و بر عبادات و رسوم  را بنكال و سياست مأخوذ دارند و سنگسار كنند، اگر كسى در دور قيامت حكم شريعت بكار
 .238ص  3ج » تر باشد جسمانى مواظبت نمايد، نكال و قتل و رجم و تعذيب برو واجب

 )] ب: جهانيان.-3[

 )] م: كسانى كه قدرت رفتن نداشتند-4[
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] در سادس ربيع اول سنه احدى و ستين و خمسمائه او 2آل بويه، كه برادر زن حسن ملحد بود، [] از 1حسن بن نامور [
 را بدوزخ رسانيد. مدت پادشاهى او چهار سال.

 خداوند محمد

ابن حسن بن محمد بن بزرگ اميد بعد ازو بپادشاهى نشست. حسن نامور را كه قاتل پدرش بود، با تمامت نسل او بكشت 
 ر زمان او قوت گرفت.و كار الحاد د

] مالحده در زمان او خونها ريختند و فتنها انگيختند و فسادها كردند و 3اوامر شرعى بكلى در آن واليت مرتفع كرد. [
مالها بردند. چون مدت چهل و شش سال در پادشاهى بماند، در عاشر ربيع االول سنه سبع و ستمائة بدوزخ رفت. بعضى  

 ]، جهت آنكه بر كيش او منكر بود، باتفاق خواص او را زهر داد.4ن بن محمد [گفتند پسرش جالل الدين حس

  خداوند جالل الدين حسن

ابن محمد بن حسن بن محمد بن بزرگ اميد بعد از پدر پادشاه شد و چون در زمان پدر بدار الخالفه و پيش سالطين 
معنى واجب ديد. منهيات از ملك خود برداشت  فرستاده بود كه بر كيش پدر منكرست، در نوبت حكومت خود تقويت آن

و اوامر و نواهى شرع را رواج داد و براءت ساحت خود را از آن طريقه مذمومه باظهار رسانيد. از دار الخالفه باسالم او 
 منشور نافذ شد و او را نو مسلمان خواندند.

] از ائمه قزوين التماس كرد تا معتمدان 5ند، [و چون اهل قزوين بحكم همسايگى بر اقوال و افعال آن قوم واقفتر بود
فرستادند و از كتب خانه حسن صباح و ديگر مالحده كتب اباطيل و تصنيفات ايشان بيرون آوردند و بسوختند و جالل 

  الدين نو مسلمان
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 )] جهانگشا: ناماور.-1[

يك شنبه ششم ربيع االول سنه احدى و ستين و خمسمائة بر قلعه لمسر حسن مضل را بكارد زد.  )] جهانگشا: روز-2[
 .239ص  3ج 

 )] ر:-3[

 شد. -ف، ب -گشت

 .562)] تولد وى در -4[

 «...)] جهانگشا -5[

الدين و  اهالى قزوين از روى تدين و صالبت در اسالم و نيز بحكم جوار و قرب مسافت ... باول از قبول اسالم جالل
قوم او ابا نمودند و قضات و ائمه ايشان بر صدق آن دعوى داليل و بينات طلبيدند. جالل الدين در استرضاى خاطر 

 »نمود. ايشان مبالغت زيادت مى
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] تا مردم را مسلمانى او محقق شد. مادر خود را در سنه تسع و 1ود لعنت كرد [بموجب تلقين اهل قزوين، بر اسالف خ
ستمائة بحج فرستاد. خليفه او را معزز داشت و سبيل او در پيش سبيل تمامت پادشاهان داشتند و اجازت داد تا امراى 

ز امراى جيالنات بخواست. از جيالنات و ديگر مسلمانان با جالل الدين حسن نو مسلمان وصلت كنند و او چهار دختر ا
 ] عالء الدين متولد شد.2دختر اميره كوتم [

جالل الدين حسن با اتابك مظفر الدين ازبك آذربيجان دوستى كرد و بمدد او بجنگ منگلى حاكم عراق آمد. يك سال و 
نجان بجالل الدين داد و ] مقهور شد، اتابك ابهر و ز 3نيم با هم بودند. اتابك ازبك او را خدمتها كرد. چون منگلى [

مدتى آن دو شهر در فرمان او بود. چون چنگزخان بايران آمد، جالل الدين حسن به ايلى و مطاوعت پيش او فرستاد. 
چنگيزخان او را امان داد. چون يازده سال و نيم در پادشاهى بسر برد، در منتصف رمضان سنه ثمان عشر و ستمائة 

 نان و خواهرش او را زهر دادند. بدين سبب ايشان را هالك كردند.باسهال در گذشت. جمعى گفتند ز 
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 خداوند عالء الدين محمد

ابن جالل الدين حسن بن محمد بن حسن بن محمد بزرگ اميد، چون پدرش در گذشت او نه ساله بود. ترك مذهب پدر و 
] دماغش خلل كرد 4بافراط بگرفت. [رسم مسلمانى كرد و با سر اباطيل و اباحت و الحاد رفت. چون ببلوغ رسيد، خون 

و بعلت ماليخوليا انجاميد. هيچكس را ياراى آن نبود كه ازين نوع با او سخنى گويد يا آن را تدبيرى و عالجى انديشد و او 
بتدبير خود كار كردى. الجرم الحاد در زمان او قوت يافت و بانواع فسادها از خون و دزدى و قطع طريق و فسق و فجور 

 ] او را ازين كارها خبر نيارستى كردن و اگر نيز بخود5احت ظاهر شد و هيچ كس [و اب

__________________________________________________ 

)] جهانگشا: در دست اعيان و قضاة قزوين كاغذى ديدم كه از زبان جالل الدين حسن نوشته بودند در التزام -1[
الدين بخط خود چند سطر بر صدر آن   -ا از الحاد و مذهب آبا و اسالف و جاللمسلمانى و قبول شعار شريعت و تبر 

كاغذ نوشته بود و در ذكر تبرا از آن مذهب، چون بنام پدر و اجداد رسيده بود، دعاى ايشان مأل اهللا قبورهم نارا نوشته (ج 
 ).244ص  3

 م: كوه دم. -شود اى كه امروز كهدم بر آن اطالق مى )] ناحيه-2[

 )] ب: مشكلى.-3[

 )] ف: كرد.-4[

  م، ر: هر كس -)] ب: كس-5[

 526:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] عالء الدين ملحد را 1معلوم كردى نادانسته انگاشتى. ميان او و پسرش خورشاه بد شد و قاصد جان همديگر شدند. [
مازندرانى نام بود و تا سپيدى بريش او در آمد، عالء الدين با او لواطه كردى و يكى از سرارى خود بدو منظورى حسن 

داده بود. اما در حضور زن و شوهر با هر كدام كه خواستى مباشرت كردى. حسن مازندرانى كين او در دل داشت. با 
]  2دانست كه خاموشى دليل رضاست. در شير [ خورشاه در ميان نهاد. خورشاه در جواب ساكت شد. حسن مازندرانى

 ] حسن مازندرانى او را بكشت، در سلخ شوال سنه ثالث و خمسين و ستمائة.3كوه، چون عالء الدين مست بخفت، [

 سى و پنج سال و يك ماه پادشاهى كرده بود و چهل و پنج سال عمر داشت.
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 بيت از آن مرثيه است:موالنا شمس الدين ايوب طاوسى او را مرثيه گفت. اين دو 

 شعر

 چون بوقت قبض روحش يافت عزرائيل مست            برد سوى قمطريرا تا خمارش بشكند          

 كاسه داران جهنم آمدندش پيش باز            تا نشاط دوستكانى در كنارش بشكنند             

__________________________________________________ 

ركن الدين خورشاه پسر مهين عالء الدين بود و در هنگام طفوليت او عالء الدين هنوز در سن شباب «جهانگشا: )] -1[
بود. چه در زاد ميان ايشان هژده سال بيش تفاوت نبود. ركن الدين هنوز طفل بود كه عالء الدين ناانديشيده گفتى كه امام 

ر شد، مخاذيل متابعان ايشان ميان او و پدر در تعظيم و مرتبه فرقى خواهد بود و ولى عهد منست. چون ركن الدين بزرگت
 .253ص  3ج » نهادند و حكم او همچون حكم پدرش نافذ بود. عالء الدين با او بد شد. نمى

 )] ر: سير كوه.-2[

، مست اى از چوب و نى كه متصل اصطبل گوسفندان بود )] جهانگشا: در هم آنجا كه شراب خورده بود، در خانه-3[
بخفت و چند تن از غالمان و چوپانان و شتربانان در گرد او بخفتند. نيم شب او را كشته ديدند: تبرى بر گردن او زده و 

 .255ص  3ج » بدان يك زخم كارش تمام شده بود

 527:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  خورشاه خداوند ركن الدين

] كوره كيا بن 1ابن عالء الدين محمد بن جالل الدين حسن نو مسلمان بن محمد ملحد بن حسن على ذكره السالم [
]، حسن مازندرانى را با 2محمد بزرگ اميد رودبارى بعد از پدر پادشاه شد. بجهت دفع تهمت و نسبت خون پدر با او [

 ] و خلخال فرستاد و مستخلص كرد و قتل عام رفت.3لرود [فرزندان بقصاص پدر بكشت و لشكر بجنگ قلعه شا

چون يك سال در پادشاهى بماند، هوالكوخان بجنگ او رفت. حرب عظيم كردند. چون خورشاه دانست كه طاقت مقاومت 
عت ندارد، از قلعه ميمون دز، در سلخ شوال سنه اربع و خمسين و ستمائة بيرون آمد و در خدمت هوالكوخان ايلى و مطاو 

نمود. هوالكوخان بفرمود تا قالع مالحده خراب كردند. در مدت يك ماه قرب پنجاه قلعه حصين چون الموت و ميمون دز 
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] و 10] و تاج [9] و خوران [8] دز و آهن كوه [7] و بهرام [6] دزك و پيره [5] و سرخه [4و الر و سروش [
  اب كرد و از قالع مالحده در هيچ موضع آبادانى] و فردوس و منصوريه و غير آن مسخر شد و خر 11شميران [

__________________________________________________ 

 )] نسخ: ابن كوره كيا ولى نبايد درست باشد چه كوره كيا همان لقب حسن است بزبان مردم قزوين.-1[

 )] ر: بدوا.-2[

 )] نسخ: شاهرود.-3[

ده است. ولى در صورت قراء رودبار و الموت و طالقان كه مرحوم قزوينى در )] در نسخ تماما بهمين صورت ذكر ش-4[
ضمن صورت اسامى قرى و  393اى نيست و تنها در ص  جزو توضيحات و اضافات جلد سوم جهانگشا آورده چنين كلمه

 شود. ديده مى» سرشكين«قصبات و مزارع بلوك رودبار نام قريه 

 3آمده (ج » سرخه دزدك«دزك. در صورت تنظيمى مرحوم قزوينى بشكل  ساير نسخ: سرخه -)] ف: سرخه درك-5[
 ).493جهانگشا ص 

 )] ف:-6[

 ممكن است با اين اسم تطبيق كند.» نستره«و » پره«در همان صورت دو نام  -ق: نبيره -ر: -م: سوه -نيره

 )] چنين است در كليه نسخ. در صورت مذكور ديده نشد.-7[

قرى و قصبات و «ضمن اسامى » آهن كاليه«متون. در صورت تنظيمى مرحوم قزوينى كلمه )] چنين است در كليه -8[
 امكان دارد با اين نام تطبيق كند.» مزارع طالقان

 )] ف، م، ر:-9[

 .397ص  3جهانگشا ج  -ق: حوران -صوران

 .393جهانگشا ص  -ساير نسخ تاج -)] م: تاح-10[

  م: شميران -)] ف: شمشيران-11[
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نماند مگر در دو قلعه گرد كوه و لنبسر كه پس از مدتى مسخر شد و دولت اسماعيليان بآخر رسيد و اهل جهان از دست 
ك شد. بنياد قلعه الموت كه دار الملك مالحده بود، در عهد جور و ظلم ايشان خالص يافتند و عالم از كفر و طغيان پا

الباقرى كه پادشاه آن  -متوكل خليفه عباسى در سنه ست و اربعين و مأتين نهادند بفرمان الداعى الى الحق حسن بن زيد
 واليت بود. چهار صد و ده سال معمور ماند.
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  فصل دهم از باب چهارم

در ذكر سالطين قراختاى بكرمان نه تن، مدت ملكشان از سنه احدى و عشرين و ستمائة تا سنه ست و سبعمائة، هشتاد و 
 شش سال.

 ]1براق حاجب [

او با از امراى گورخان قراختاى و برادر تاينگو امير الوس بود. بوقت آنكه سلطان محمد خوارزمشاه بر قراختاى مظفر شد، 
] برسالت بدين ملك آمدند و اجازت مراجعت نيافتند. در خدمت خوارزمشاه مرتبه بلند كردند و از 2برادرش خمتبور [

اركان دولت و امراى حضرت شدند. بوقت فترت مغول، خمتبور به بخارا، امير لشكر خوارزمشاه بود و در جنگ مغول  
پيوست و راه حجابت يافت. چون آتش فتنه مغول مشتعل بود، ميان كشته شد. براق حاجب بسلطان غياث الدين بيز شاه 

] بوحشت انجاميد. براق حاجب باجازت سلطان غياث الدين، بر 3او و وزير سلطان غياث الدين، تاج الدين كريم الشرق [
قبل سلطان غياث عقب سلطان جالل الدين، براه كرمان عزيمت هندوستان كرد. شجاع الدين ابو القاسم اعور زوزنى كه از 

 ]. بجنگ براق آمد. براق بگفت تا4الدين بيز شاه حاكم كرمان بود، هوس برده خطائى كرد [

__________________________________________________ 

)] در سمط العلى كه تاريخ سلطنت همين سالله است، نام و لقب براق چنين آمده: سلطان نصرة الدنيا و الدين ابو -1[
 فوارس قتلغ سلطان.ال

 ق: حميد تور. -ر: حميد توزينى -م: حميد تور -ف: خميتبر تاتيكو -)] تصحيح از سمط العلى-2[

 )] او نيز سرانجام بر دست براق كشته شد.-3[

 ».بسبب طمع بسببى عورات و اطفال و پرى چهرگان قراختاى«)] سمط العلى: -4[

 529:اريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی ت                        

عورات نيز بلباس مردان بر آمدند و جنگ كردند. از قوم شجاع الدين جمعى تركان بحكم جنسيت با پيش براق رفتند. 
 شجاع الدين ابو القاسم منهزم گشت و اسير شد.
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من و تو هر دو از يك درگاهيم. من گذارى  ]1] [ اند: [كل ناقص ملعون براق او را نكوهش بسيار كرد و گفت راست گفته
و تو مقيم. مروت نزل فرستادن است. جنگ كردن ال شك ارمغان كشتن دهد. پس او را بكشت و بر شهر گواشير مستولى 

 شد.

آورد كه اين قلعه از خوارزمشاه دارم،  شد و بهانه مى پسر شجاع الدين بقلعه متحصن شد. بجنگ و محاصره مستخلص نمى
ن سپارم. در اثناى اين حال سلطان جالل الدين از هند مراجعت كرد و آنجا رسيد. پسر شجاع الدين قلعه تسليم كرد بديشا

و براق حاجب با سلطان جالل الدين وصلت كرد و دختر داد. چون فرصت يافت، او را در شهر راه نداد. سلطان جالل 
الخالفه و پيش چنگزخان رسوالن فرستاد و مطاوعت و ايلى الدين كم كرمان گرفت و با عراق آمد. براق حاجب بدار 

 نمود.

خان لقب نوشتند و يازده سال پادشاهى كرد و  او را نوازش كردند. از دار الخالفه قتلغ سلطان و از حضرت چنگزخان، قتلغ
كى سونج تركان منكوحه ] او را پسرى مبارك خواجه نام و چهار دختر بود: ي2در سنه اثنى و ثالثين و ستمائة در گذشت. [

 جغتاى خان شد. دوم ياقوت تركان منكوحه اتابك قطب الدين محمودشاه يزدى بود.

اش قطب الدين تاينگو بود و  سيوم مريم تركان منكوحه محيى الدين امير سام يزدى شد. چهارم خان تركان منكوحه برادرزاده
 كم بود.قطب الدين را ولى عهد كرد. بعد از براق حاجب دو سال حا 

 ]3سلطان ركن الدين مبارك خواجه [

  ابن براق حاجب با او منازعت كرد. بحكم يرليغ اوكتاى قاآن پادشاهى

__________________________________________________ 

 )] ق: الخراسانية و االنسانية ال يجتمعان.-1[

 (سمط العلى).». محله تركاباد بنا فرموده بود، دفن شداى كه بظاهر شهر كرمان در  در مدرسه«)] بيستم ذى الحجه. -2[

 نيامده.» مبارك«)] ركن الدين ابو المظفر قتلغ سلطان خواجه جوق در سمط العلى كلمه -3[
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حكم سلطنت بحضرت قاآن رفت و حكم شد كه قطب الدين در خطاى اش قطب الدين بطلب  زاده بدو تعلق گرفت. عم
 مالزم وزير محمود يلواج باشد و ركن الدين مبارك خواجه بكار كرمان قيام نمايد.

 ]1مبارك خواجه شانزده سال پادشاهى كرد. پس بحكم يرليغ منگوقاآن در سنه خمس و ستمائة عزلت يافت. [

 ]2سلطان قطب الدين [

اآن باز بسلطنت رسيد، در كرمان و بعد از چهار ماه قتلغ تركان را كه سريت براق حاجب بود، در نكاح آورد. بفرمان منگوق
زنى عاقله بود. او را از قطب الدين دختران آمدند. ركن الدين مبارك خواجه، بمنازعت سلطنت، عزيمت درگاه خليفه كرد. 

احوال عرضه داشت. بحكم يرليغ ركن الدين مبارك خواجه را  خليفه او را راه نداد. قطب الدين بحضرت قاآن رفت و
بحضرت بردند. بعد از تفحص او را بسلطان قطب الدين سپردند. بدست خود او را بكشت، در سنه احدى و خمسين و 

 ستمائة. پادشاهى كرمان قطب الدين را صافى شد.

وال او واقف، در كرمان بدعوى خوارزمشاهى جمعى را شيادى كه بصورت مانند سلطان جالل الدين خوارزمشاه بود و از اح
 ]. مردم بسيار بر او4] [3دعوت كرد [

__________________________________________________ 

جهان خاتون دختر اتابك سعد را تزويج كرد، ولى در شب زفاف، در نگاه اول ازو متنفر شد و  641)] وى در سال -1[
زن مأيوس باز گشت و همين امر موجب شد كه پس از عزل، چون خواست بشيراز رود، راهش نيازيد و آن  بدو دست

مزدى متوهم بدگمان موسوس بود. چنانكه بسيار كس را بعضى بتهمت ميل با جانب قطب الدين و «ندادند. اين پادشاه 
 .20سمط العلى ص » بعضى بظن ترددشان بسرايهاى حرمش هالك كرد

 نيا و الدين ابو الفتح محمد بن خميتبور تاينگو برهان امير المؤمنين.)] سلطان قطب الد-2[

ناگاه آوازه در افتاد كه سلطان جالل الدين خوارزمشاه در ناحيت جوين و ماهان كه بر شش فرسنگى شهر است )] «-3[
سالها در خدمت  خروج كرده است و شرح اين حال آنكه شخصى پديد آمد در كوهپايهاى كرمان، شيخ دادار نام و مگر

سلطان جالل الدين بسر برده بود و اخالق و عادات و حركات و سكنات او نيك دريافته و بصورت و منظره و هيأت و قد 
 .33ايضا ص » و قامت نيز مشابه او

 )] ب، نسخ: شياد-4[
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شدند. فتنه قوت گرفت. پيش از خروج، سلطان قطب الدين را خبر شد. بر ايشان دوانيد. شيخ دادار بجست.  جمع
ديگران را بقتل آورد و آن فتنه فرو نشست. پس از اين، قصد دزدان كوچ و بلوچ كرد. ايشان چنان مستولى شده بودند كه 

ب الدين چنان شبيخون برد كه همه را خفته دريافت. تيغ در رفتند. سلطان قط با كثرت تمام و طبل و علم بقطع طريق مى
نهاد و تا كودك شيرخواره در گهواره بكشت و شر ايشان از تجار و آينده و رونده برداشت و مدت شش سال ديگر 

 پادشاهى كرد و عدل و دادگسترد و عمارات عالى ساخت و در رمضان خمس و خمسين و ستمائة در گذشت.

  سلطان حجاج

ن قطب الدين بعد از پدر بحكم ارث و فرمان منكوقاآن پادشاهى كرمان بدو تعلق گرفت. چون او كودك بود، منكوحه اب
پدرش قتلغ تركان مدبر كار او گشت و بكار سلطنت قيام نمود و دختر خود پادشاه خاتون را به ابقاخان داد و بدين سبب 

] حجاج بحال مردى رسيده بود. مفتنان ميان او 1سلطنت او] [ قوى حال شد. پانزده سال حكومت بسزا كرد. [در حال
و قتلغ تركان وحشت انگيختند و گردى بر خاطرها بنشاندند و در بزمى سلطان حجاج از مستى قتلغ تركان را در رقص  
دند و  كشيد و او اگر چه كراهيت داشت، اما بسبب مستى او مخالفت نكرد و آستين بر افشاند. اتباع حجاج بخروش آم

 گفتند:

 شعر

 پيرند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان            آن به كه پير نوبت خود با جوان دهد.          

قتلغ تركان ازين برنجيد و بدرگاه ابقاخان رفت. دخترش پادشاه خاتون در پيش شوهر مدد كرد. حكم شد كه سلطان حجاج 
سلطان حجاج در غيبت قتلغ تركان، بمخالفت ابقاخان، باوالد او   بكار كرمان مدخل نسازد و با قتلغ تركان گذارد.

 خان وسيلت جست و مدد طلبيد. قتلغ تركان بوقت مراجعت آن معنى را گتاى

__________________________________________________ 

 )] ق، ب: درين حال.-1[
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]. در كرمان مجال توقف نماندش. در سنه تسع و ستين و 1معلوم كرد و سلطان حجاج نيز آگاه شد كه او معلوم كرد [
 ].2ستمائة ازين بيم به دهلى رفت. ده سال در آنجا بود [

كرمان مستخلص كند. او را در   چون سلطان جالل الدين خلج در دهلى سلطنت يافت، او را مدد كرد و لشكر داد تا ملك
 راه اجل مهلت نداد، فرمان يافت.

 ] شد.3] [ قتلغ تركان را، در غيبت حجاج، سلطنت كرمان باستقالل [صافى

دوازده سال ديگر سلطنت كرد. ميان او و سلطان سيورغتمش بن قطب الدين در كار سلطنت تنازعها رفت. تا در سنه 
ركان در تبريز بوقت آنكه جهت تنازع كار سلطنت به اردو آمده بود، در گذشت و دخترش احدى و ثمانين و ستمائة، قتلغ ت

 بى تركان او را بكرمان برد. بى

 ]4سلطان جالل الدين سيورغتمش [

ابن قطب الدين بن خميتبور تاينكو بعد ازو بحكم يرليغ ارغون خان بسلطنت كرمان رسيد و نه سال در سلطنت بسر برد. 
  ملك محمود بنوزيرش فخر ال

__________________________________________________ 

)] پس از رسيدن خبر وصول قتلغ تركان باردو و پذيرائى مجلل اباقا از وى، حجاج سلطان ترسيد و با نزديكان خود -1[
 اغول نبيره جغتاى خان و بايد فرستاد پيش عبد اهللا سخافت عقل و ركاكت تدبيرشان اقتضا كرد كه رسولى مى«مشاوره كرد. 

اما چند نفر از همين نزديكان يعنى ». با او مواضعتى كرد كه اگر ما را بزيادت لشكر افتد، فوجى از قراوناس بمدد ما فرستد
 .49امير تاج الدين ساتيلمش و پسرانش از بيم او گريختند و مقارن ورود قتلغ تركان بدو خبر دادند. سمط العلى ص 

آميز و ناشى از اقتباس بدون تحقيق مستوفى از سمط العلى باشد. سلطان ابو الحارث مظفر  رسد مسامحه ى)] بنظر م-2[
كه از   675يا سال  669در ركاب اباقا با براق جنگيده و كمى بعد (شايد هم همان سال  668الدين حجاج در سال 

مراجعت بايران مرده است پس مدت توقف او در  در حين 690آيد) به هند رفته و در  مطاوى كتاب تاريخ سيستان بر مى
 سال بوده چنانكه جامع التواريخ نيز بدين امر صراحت دارد. 15هند اقال 

 )] ق، ب ندارد.-3[

 ).52)] سلطان جالل الدين ابو المظفر سيورغتمش سلطان (سمط العلى -4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 533:، متن ، صفحه کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده                        

گذاشت كه با خواهرش پادشاه خاتون طريق موافقت سپرد.  ] زوزنى او را نمى1] [ شمس الدين محمد شاه [بن حاجى
پادشاه خاتون بوزير پيغام فرستاد و او را ازين معنى نكوهش كرد. وزير گفت اگر سلطنت بتو رسيد مرا بساطور دو پاره كن. 

گرفت. تا بعد از قتل سيورغتمش اين وزير بهندوستان گريخته بود. پادشاه خاتون بفرستاد و او پادشاه خاتون كين او در دل  
 را بمواعيد مستظهر گردانيد و بياورد و بكشت.

 ]2[سلطان سيورغتمش بفرمان گيخاتوخان بن ابقاخان، در سنه احدى و تسعين و ستمائة، معزول گشت.] [

  پادشاه خاتون

] چون بپادشاهى ايران رسيد، سلطنت كرمان به 3گيخاتوخان بن ابقاخان براه مغولى زن كرده بود. [بنت قطب الدين را  
 پادشاه خاتون داد و او زنى لطيف طبع بود. اشعار خوب دارد. منها:

 شعر

  بر لعل كه ديد هرگز از مشك رقم            يا غاليه بر نوش كجا كرد ستم          

  خال سيه بر لب تو            تاريكى و آب زندگانيست بهمجانا اثر             

 آن روز كه در ازل نشانش كردند            آسايش جان عاشقانش كردند            

__________________________________________________ 

شود كه وزير حجاج سلطان بوده  ىدر تاريخ قراختائيان كرمان نام فخر الملك شمس الدين محمد شاه ديده م -)] ب-1[
). اما نام هيچكدام از آنان در جزو وزراى 79و  74) و نام پسرش فخر الملك نظام الدين محمود (ص 53(ص 

 .53شود ص  سيورغتمش ديده نمى

)] بجاى اين قسمت در نسخه ب آمده: سلطان را در شب بيست و هفتم رمضان سنه ثالث و تسعين بوقت افطار -2[
خواهرش پادشاه خاتون خبه كردند و فرا نمودند كه از غصه كارد بر خود زد و در مدرسه درب نو كرمان، كه خود  بفرمان

ب: سيورغتمش بفرمان گيخاتوخان در سنه احدى و تسعين بوقت افطار بفرمان خواهرش  -احداث كرده بود، مدفون شد
.... 
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ه و غرض از راه مغولى همين است كه زن پدر خود را ميتوانستند )] قبال پادشاه خاتون زن اباقا پدر گيخاتوخان بود-3[
 بگيرند.
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 ]1دعوى لب چو قند او كرد نبات            در مصر سه سيخ در دهانش كردند [         

] نايب خود گردانيد. چون ديد كه هوس سلطنت دارد، محبوس كرد. 3د [سيورغتمش را] [] برادر خو 2] [ [و او در اول 
] بنت منگوتمورخان و دختر سلطان سيورغتمش، شاه عالم خاتون، تدبير كردند و  4اش خداوند زاده كردوجين [ منكوحه

آمد و به اردو رفت. بحكم   كمندى در ميان مشك آب بقلعه فرستادند تا سلطان سيورغتمش با آن كمند از قلعه فرود
 گيخاتوخان او را گرفتند و باز بقلعه فرستادند.

اش خداوند زاده كردوجين و  ] منكوحه5پادشاه خاتون، در رمضان سنه اربع و تسعين و ستمائة، بر او روز بسر آورد. [
]، در 6اه خاتون را بكشتند [دخترش شاه عالم خاتون كه در حباله بايدو خان بود، بحكم يرليغ بايدو خان، بقصاص پادش

 گفت: اواخر سنه اربع و تسعين و ستمائة. روزگار بزبان حال مى

 شعر

  اى اى            و گر پرنيان است خود رشته گرت بار خارست خود كشته           

 ]7سلطان مظفر الدين محمد شاه [

و ستمائة بسلطنت كرمان نامزد شد. وزارت هم خان در سنه خمس و تسعين  ابن حجاج بن قطب الدين بحكم يرليغ غزان
خان بود و قاضى فخر الدين هروى  خان به قاضى فخر الدين هروى مفوض گشت. سلطان محمدشاه مالزم غزان بحكم غزان

  شاه برادران سلطان محمدشاه زادگان: محمودشاه و حسن بكرمان رفت. سلطان

__________________________________________________ 

 ر، ق.، هيچيك از اشعار را ندارند. -)] رباعى دوم فقط در نسخ ب، ف است-1[

 )] ب، ف.-2[

 )] ف: را سيورغتمش.-3[
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 )] دختر ابش خاتون آخرين اتابكان فارس و منگوتمور پسر هوالكوخان.-4[

آسيب هالك رسانيدند و )] شب بيست و هفتم ماه رمضان سنه ثالث و تسعين و ستمائة بوقت افطار بخبه و خنقش -5[
 )75فرا نمودند كه از غصه كارد بر خود زد (سمط العلى ص 

. قتل او در شعبان سال 77ص » )] بخنق و خبه چنانكه برادرش سيورغتمش سلطان رفت، شربت فناش چشانيدند-6[
فتاده است. ) اتفاق ا554و جامع التواريخ چاپ بلوشه ص  77) در محل كوشك زر (سمط العلى 295(و صاف  694

شود، در بلوك سر حد چهار ناحيه فارس (فارس نامه ناصرى ص  اين كوشك زر همان است كه امروز كوشك زرد خوانده مى
 ).2ج  220

  )] مظفر الدين ابو الحارث-7[
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 داشت. نمود و سرزده مى كرد بلكه استخفاف مى هم را هيچ احترام نمى] و امثال1و سيوكشاه [

 مواجب ايشان بيشتر مسقط كرد و هر كرا مواجب كه مقرر داشت، از ده بيكى آورد.

خان، تمور بوقا كه  ] بحكم غزان2زادگان از طاقت طاق شدند. بر او خروج كردند و او را بكشتند و ياغى گشتند [ سلطان
بود، امراى عراق و فارس را خبر كرد تا با لشكرها بمدد او رفتند و كرمان محصور كردند و يك سال و نيم شحنه كرمان 

شد و امرا از محاصره  محصور بود. در اندرون شهر قحطى عظيم پيدا شد. اما بيرون فراخى بود. چون شهر مسخر نمى
بايد فرستاد تا شهريان شهر بدو تسليم   را اينجا مىداشتند كه سلطان محمدشاه  خان عرضه مى ملول شدند، بحضرت غزان

كنند. وزير كرمان خواجه عماد الدين ظهير گفت مصلحت شما را نباشد سلطان محمدشاه را اينجا آوردن. نشنيدند و 
خان سلطان محمد شاه را بفرستاد. پيش از رسيدن او، از غايت غلوى قحط، اهالى شهر منزعج شدند  عرضه داشتند. غزان

] بمطاوعت و ايلى در آمدند و شهر بسپردند. خواجه صدر 3خواستند كه بر شهزادگان خروج كنند. شهزادگان ناچار [ و
الدين ابهرى كه بحكم يرليغ بر جاى فخر الدين بوزارت منصب شده بود، حاكم كرمان شد. سلطان زاده محمودشاه را در 

يد، برادرش سلطان محمدشاه از اردو آنجا رسيد. محمودشاه توقع صحبت امير تاشان به اردو فرستادند. چون باصفهان رس
]. محمودشاه 4داشت كه برادرش او را باز ستاند. سلطان محمد شاه مخالفت فرمان نكرد و برادر را [در نظر نياورد] [

 چون ازو مأيوس شد، زهر خورد و بدان در گذشت.
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سخر كرده بدو تسليم كردند و مراجعت نمودند و او هر كه را سلطان محمدشاه بكرمان رفت. امراى عراق و فارس شهر م
 كشت و خواجه عماد الدين ظهير نيز بسبب سخنى كه در كار سلطان با اميران گفته بود، دانست مى مايه فتنه مى

__________________________________________________ 

 معروف مغول بود كه سر انجام بر غازان عصيان ورزيد و كشته شد. )] غياث الدين سيوكشاه داماد امير نوروز از امراى-1[

 ق.] -3(تاريخ وصاف). [ 699ربيع اآلخر سال  27)] شب پنجشنبه -2[

 ف ر ق: بنظر نيز نديد -)] ب: بنظر نديد-4[
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 خان فرستاد و او را در تبريز بشنعت تمام بكشتند. زاده سيوكشاه را گرفت و بحضرت غزان افت و سلطاندرجه شهادت ي

] شكار از كرمان بطرف كارزار رفت، 1خواجه صدر الدين ابهرى از سلطان محمدشاه متوهم بود. چون سلطان بر سبيل [
سيرجان گرفت. موالنا صدر الدين قاضى خواف حاكم رود از كرمان بيرون رفت و راه  او ببهانه آنكه از عقب سلطان مى

سيرجان بود. او را مدد كرد تا بفارس رفت. سلطان محمدشاه وزير بهاء الملك را بر عقب بفرستاد. چند نوبت پيغام مكرر 
ى تدبير كرد شد تا او را بمواعيد مستظهر گردانيد و بكرمان برد و با او نيكيها كرد. بعد از دو سال خواجه صدر الدين ابهر 

] سلطانى بر حسب دلخواه سلطان بساخت. اما چون متوهم 2تا سلطان محمدشاه او را به اردو فرستاد و او مهمات [
بود، مراجعت نكرد. سلطان محمدشاه بحكم يرليغ، متعلقان او را بدين ملك فرستاد. بعد ازين سه سال ديگر حكم كرد و 

 ]3دن در گذشت. [مدت ملكش هشت سال.] [در سنه ثالث و سبعمائة بافراط شراب خور 

  سلطان قطب الدين شاه جهان

 ابن سيورغتمش بن قطب الدين بعد از عم زاده بسلطنت كرمان رسيد.

گناه  دو سال و چند ماه پادشاهى كرد و زندگانى بر نهج راستى نداشت. ايلچيان را وقعى ننهادى و اكابر كرمان را بى
و در اداى مال ديوان مقصر بودى. بحكم يرليغ اولجايتو سلطان بحضرت آمد و  مؤاخذت كردى و بعضى را بكشتى

]. نام سلطنت ايشان از آن ملك بر 4اجازت مراجعت نيافت [و ملك ناصر الدين محمد بن برهان بكرمان فرستاد] [
 ]5افتاد. [
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 ف: بسبيل. -)] ق: بعزم-1[

 )] ق: كارهاى.-2[

 )] ف، ق ندارد.-3[

 )] ف، ب.-4[

 )] در نسخ م، ق، ر، پس ازين جمله اضافه شده: حكام از قبل ديوان مغول برفتند.-5[
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]  خمول و قناعت پيشه گرفت. در شيراز ساكن شد و مال بسيار جمع كرد و آنجا فرمان يافت[قطب الدين شاه جهان كنج 
]1[ 
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  فصل يازدهم از باب چهارم در ذكر حكام و اتابكان لرستان

] قوم، بوجهى گويند از آن است كه در واليت ما نرود دهى است كه 2] [ در زبدة التواريخ آمده كه وقوع [اين اسم بر آن
 لر خوانند.آن را كرد خوانند و در آن حدود بندى كه آن را بزبان لرى كول خوانند و در آن بند موضعى كه آن را 

 اند. اند، از آن سبب ايشان را لر گفته چون در اصل ايشان از آن موضع برخاسته

وجه دوم آنكه بزبان لرى، كوه پر درخت را لر گويند، بكسر راء. بسبب ثقالت رى كسره الم را بضمه بدل كردند و لر  
 گفتند.

نمايد و هر چيز كه در آن  ست و قول اول درستتر مىوجه سيوم آنكه شخصى كه اين طايفه از نسل اواند، لر نام داشته ا
اند. و سبب ظهور قوم لران بعضى   واليت نبوده بزبان لرى نام ندارد و بمجاز از نقل زبانى ديگر نامى بر آن اطالق كرده

 گويند آنكه سليمان پيغمبر (ع) معتمدى به تركستان فرستاد تا جهت او چند

__________________________________________________ 

)] بجاى قسمت بين دو قالب، در نسخ ف، ب: مال بسيار برو جمع شد و در شيراز، پيش زن پدر، خاند (خداوند) -1[
نسخه ر، پس ازين قسمت در  -بود تا وفات كرد و او را بكرمان آوردند و در مدرسه پدرش دفن كردند زاده كردوجين مى

بكرمان آوردند و در مدرسه، كه پدرش بنا كرده بود، مدفون شد و او را يك دختر بود  حاشيه اضافه نموده: و جسد او را
 ».عصمة الدين خان قتلغ كه والده شاه شجاع و شاه محمود و سلطان احمد بود و اهللا اعلم

ح به شاه دادند و امير مبارز الدين كرمان را پس از فت» شاه«بعلت همين نسبت سلطنتى است كه پسران وى بخود عنوان 
شجاع داد و شاه شجاع هم در حين مرگ كرمان را بعنوان ملك موروثى اصلى به شاه احمد واگذاشت و باز بهمين جهت 

 خواند. مى» شاه تركان«است كه حافظ بتعميه شاه شجاع را 

 ف: اسم لران بر آن. -)] ب: اسم لر بدان-2[

 538:، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم                         

كنيزك خوبروى بكر بياورند و حرزى در او آموخت تا در راه از شر شياطين ايمن باشد. آن مرد بوقت مراجعت با كنيزكان، 
در مرحله كول ما نرود، حرز فراموش كرد و كنيزكان را شياطين بكارت زايل كردند، بر صورت آن مرد معتمد. چون سليمان 

 را ثيبه يافت، از آن مرد تفحص نمود كه هرگز حرز فراموش كردى؟كنيزكان 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



اند. آن كنيزكان را با همان موضع فرستاد و از ايشان  گفت بلى در آن مرحله. سليمان دانست كه اين فعل شياطين كرده
 ] همين گويند.1اند و اين روايت ضعيف است كه در حق گيلكان [ فرزندان آمدند. لران

ه جمعى اعراب بر سليمان (ع) عاصى شدند و بدان واليت رفتند. با آن كنيزكان بتغلب دخول كردند. وجهى ديگر آنك
سليمان آن كنيزكان هم بدان واليت فرستاد. ازيشان فرزندان آمدند. حق تعالى وبائى بر آن واليت مسلط كرد كه بغير از آن 

در زبان لرى الفاظ عربى بسيار است. اما اين ده حرف در  ]. زيرا كه2فرزندان نماندند و اين قول پيش لران اصح است [
 آيد: ح خ ش ص ض ط ظ ع غ ق. زبان لرى نمى

 ] ياد كنيم:3] [ اكنون ذكر [شعب ايشان بدو بابت

 ]4بابت اول [

ند: ا واليت لرستان دو قسم است: لر بزرگ و لر كوچك، باعتبار دو برادر كه در قرب سنه ثالثمائة هجرى حاكم آنجا بوده
بدر نام حاكم لر بزرگ بود و با منصور نام حاكم لر كوچك. بدر مدتى دراز در حكومت روزگار گذرانيد. چون او در  

] بن بدر رسيد و او حاكمى عادل بود و مدبر ملك او 5گذشت، حكومت به پسرزاده او نصير الدين محمد بن هالل [
  ] خورشيد و در آن عهد نيمى از زمين لرستان6محمد [

__________________________________________________ 

 )] ب: گيلكيان.-1[

 )] ب: هيچست.-2[

 )] ب، ق: ايشان بدو شعبه.-3[

 )] ب، ق: شعبه لر بزرگ.-4[

 ر: هالل، حاشيه نسخه: -)] ف، ق، م: هليل-5[

 ه).ب: خليل و غلط است (رجوع كنيد به شرفنامه بدليسى در فصل سوم: حكام فضلوي -هليل

 )] م: محمد بن خورشيد-6[
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در تصرف شوالن بود و پيشواى ايشان سيف الدين ماكان روزبهانى بود و او را در آنجا خاندانى قديم بود و از عهد اكاسره 
] اويند 1شول را نجم الدين اكبر گفتندى و تا اكنون قوم شول در تصرف نوادگان [ باز حاكم آن ديار بودند و حاكم واليت

] شام، بسبب وحشتى كه ايشان را با مهتر قوم خود افتاده 2و در سنه خمسمائه قريب صد خانه كرد، از جبل السماق [
يل رعيتى. بزرگ ايشان ابو الحسن بود، بلرستان آمدند و در خيل احفاد محمد خورشيد كه وزرا بودند نزول كردند، بر سب

] 4] دادند. او آن را بفال مبارك داشت [3فضلوى بود. روزى در خانه خورشيديان مهمانى بود. ابو الحسن را سر گاوى [
و با اتباع خود گفت ما سردار اين قوم خواهيم شد. او را پسرى على نام بود. روزى با سگى بشكار رفت. جمعى بر او 

] بينداختند و بپايش در غارى كشيدند. سگ با خصمان 5شان ماجرائى شد. او را چندان بزدند كه بمردگى [افتادند. ميان
 او برفت. چون در شب بخفتند، خايه مهترشان را بدندان بكشيد و او بدان بمرد.

سگ برفتند تا اى حادث شده. در پى  پس سگ بخانه على رفت. قوم چون دهان سگ خون آلود يافتند، دانستند كه واقعه
 بدر غار رسيدند. على را افتاده يافتند. بخانه بردند و عالج كردند، صحت يافت.

 درين وقت سلغريان در فارس حاكم بودند. اما هنوز اسم پادشاهى نداشتند.

 چون على در گذشت، ازو پسرى محمد نام بماند. جوانى دالور بود. در خدمت سلغريان مرتبه بلند كرد. [چون او نيز
] را 7]. اتابك سنقر [6نماند، پسرى ابو طاهر كنيت داشت. جوانى شجاع بود. در خدمت اتابك سنقر مرتبه بلند كرد] [

با حكام شبانكاره خصومت بود. ابو طاهر را با سپاهى گران بجنگ ايشان فرستاد. بعد از محاربات مظفر بفارس آمد. اتابك 
  سنقر او را نوازش نمود و گفت از من چيزى

__________________________________________________ 

 )] ب: نو اسكان.-1[

شرفنامه ميزان اين مهاجرين را چهار صد خانواده ذكر   -)] اسم كوه و نجدى واقع در مغرب حلب نزديك اسكندرونه-2[
 كرده.

 )] ب:-3[

 كارى.

 )] ق، ب: دانست.-4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 )] ق، ب: بر مردگى.-5[

 )] ب، ندارد-6[

 )] ب، همه جا: سنغر-7[
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]. اما التماس او 2] از اتابك درخواست كرد. اتابك بدل خود گفت: اين مرد را هوس سردارى است [1بخواه. يك تير [
]. ابو طاهر  3] [ ر خواست. مسلم داشت و گفت ديگر بخواهمبذول داشت و گفت ديگر بخواه. [او داغ اسب اتابك د

] ملك لرستان جهت اتابك صافى كنم. اتابك او را لشكر داد و به 5] و بلشكر مدد باشد، [4گفت اگر فرمان بود [
 لرستان فرستاد.

 ابو طاهر

و استقرار يافت،  بصلح و جنگ و وعد و وعيد و فريب و شكيب توانست ملك لرستان در ضبط آورد و چون تمكين
هوس استقالل كرد و خود را اتابك خواند و عصيان نمود و كار آن ملك بر او قرار گرفت، در سنه خمسين و خمس مايه. 

الدين پهلوان و نصرة الدين  -] و پنج پسر يادگار گذاشت: هزاراسف و بهمن و عماد7] در گذشت [6] [ [بعد از مدتى
  و اتفاق برادران] و قزل. بحكم وصيت 8ايلواكوش [

  اتابك هزار سف

] بود، قائم مقام پدر شد و عدل و داد ورزيد. در عهد او ملك لرستان رشك بهشت گشت و 9] [ كه [مهين و بهين همه
بدين سبب اقوام بسيار از جبل السماق شام بدو پيوستند: چون گروه عقيلى از نسل على بن ابى طالب و گروه هاشمى از 

 ]،12]، بختيارى [11]، مماكويه [10مناف و ديگر طوايف متفرق چون: استركى [ نسل هاشم بن عبد

__________________________________________________ 

 ف: -م: رنك تير -ب: رنك سير -ق: رنك سر -)] ر: يك تيرى-1[

س من است چنين آمده: فرسا من ظاهرا بايد لغتى بمعناى اسب باشد. چون در ترجمه عربى شرفنامه كه در دستر  -رنك تير
 خيوله الخاصة.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 )] ف، ب: سردارى و پادشاهيست.-2[

 )] ب، ندارد.-3[

 )] ف، ق، ب: رود.-4[

 )] ب: فرمايند.-5[

 )] ب، ندارد-6[

 هجرى. 555)] مرگش در -7[

 ر: املواكوش. -ف: ايلواكرش -)] م: المواكوش-8[

 )] م: مهتر.-9[

 ب: اسوكى. -)] ف: استركى-10[

 ر، ف: حماكويه. -)] ب: مما كونه-11[

 )] ب: مختارى.-12[
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]، 9]، زاكى [8]، شوند [7]، بوازكى [6]، بتوند [5]، كوتوند [4]، عالئى [3]، زاهديان [2] بيدانيان [1جوانكى [
]، 16]، كمانكشى [15]، يحفومى [14]، ممويى [13]، كوى ليراوى [12]، آشكى [11[ ]، هارونى10جاكى [

]، كوالرد و ديگر قبائل كه 22]، اكورد [21]، مديحه [20]، كسدانى [19]، توانى [18]، ارملكى [17مماسنى [
 انساب ايشان معلوم نيست.

 چون اين جماعت به هزاراسف و برادران پيوستند، ايشان را قوت و

__________________________________________________ 

 ق: حواملى. -)] ب: مراسلى-1[
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 م: -ف: بندانيان -ر: بيدائيان -)] ب: سداسان-2[

 بيداسان.

 )] شرفنامه: زامديان.-3[

 مشخص خواهد شد): عالنى.» ش«)] شرفنامه (كه ازين پس با حرف -4[

 ش: لوتوند. -ر: لوندتر -)] م: كوندير-5[

 )] ب:-6[

 ش، ندارد. -م: موند -پيوند ر: هوند

 ر: بزازكى. -ق: نوازكى -ف: توازكى -م: سرازكى -)] ب: لوازكى-7[

 ف: -)] ب: شنويد-8[

 ر: تشنوند. -ش، ق ندارد -شنوند

  )] ف، ق، م، ش: راكى-9[

 ب، ر: حاكى. -)] م، ش: خاكى-10[

 ر: -ب: هاروى -)] م، ق: هازوى-11[

 هاروئى.

  ر: اسبكى -ق: استكى -ف: اسكى -م: اسكى كوى -ب: اسبك)] -12[

آيد كه دو طايفه باشد: كويى و  بنظر مى -يراوى -ش: كوى -ق: كوئى، ايراوى -ر: كوى -)] ب: كعى ايرارى-13[
 يراوى. ولى در تاريخ بختيارى چنان آمده.

 ر: تموئى. -م: بموئى -)] ب: شموسى-14[

 ق: محتوى. -ر، ف: يحفويى -ب: يحبوئى -يحسفوى ش: -ف: يحفويى -)] م: يحفون-15[
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  )] ب: كما كشى-16[

 ر: حماسى. -ق، م، ف: مماستى -)] ب: مماسى-17[

 ر، م: -)] ب ف: اويلكى-18[

 ش: اومكى. -اوملكى

 )] ش: توابى.-19[

 ش: كداوى. -ق كيا -ر: كد -م، ف: كدا -)] ب: كيا-20[

 )] م، ر، ق: مديحه.-21[

 )] ق: كورد.-22[

شود، ضبط اين اسامى بسيار مختلف است و در اين جا صورتى كه در كتاب تاريخ بختيارى آمده مرجح  چنانكه مالحظه مى
). در تاريخ خوزستان امام شوشترى 110و ص  24قرار گرفته (هر چند كه آن نيز در مواضع مختلف يكسان نيست ص 

چند نقل شده است. ضمنا بايد گفت كه در نسخه عكسى   ش) نيز همين اسامى با تغييرات و تحريفاتى 1331(تهران 
 نام دو طايفه ليراوى و دلكى (ق: و بكى؟) آمده كه در ساير نسخ وجود ندارد.» مماسنى«گزيده بعد از 
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] كردند و يكبار بر آن ديار مستولى شدند. پس ديار 1م شمشير از آن واليت بيرون [شوكت زياد شد. بقاياى شوالن را بزخ
 ] نيز مسخر كردند و شوالن منهزم بفارس رفتند.2شولستان [

] تا چهار فرسنگى اصفهان، در ضبط 4] و كهپايه للستان [3هزاراسف و برادران تمامت لرستان و شولستان و كرداركان [
له سلغرى چند نوبت لشكر بجنگ ايشان فرستاد، مقهور و مكسور با پيش او رفتند و بيشتر نزاع خود آوردند. اتابك تك

گفت از قبل اتابك محافظ  ] كه حصنى حصين و ركن ركين است بود و هزاراسف مى5ايشان بجهت قلعه ما نجست [
] رغبت نمود و كار 8و مصاهرت []، بمصالحت 7داد] [ ام. چون اتابك تكله سلغرى را دفع او [دست نمى ] اين قلعه6[

هزاراسف عروجى تمام يافت. هر موضع كه قابل زراعت ديد، ديهها ساخت و درو مردمان نشاند و هيچ جاى خراب 
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نگذاشت. پس پسر خود تكله را بخدمت ناصر خليفه فرستاد و التماس اتابكى كرد. خليفه التماس او مبذول داشت و او را 
 منشور و تشريف داد.

 هزاراسف در گذشت:چون 

  تكله

]، اتابك سعد 10] سلغريان فارس بود، قائم مقام پدر گشت. چون خبر وفات هزاراسف بفارس رسيد [9كه نواده [
زاده هزاراسف بود، باده  سلغرى، جهت آزارى كه بواسطه شكست شوالن از لران داشت، جمال الدين عمر اللبا را كه عم

 ان بجنگ تكله فرستاد. به نزديك قلعه پيرو به اتابك تكله رسيدند.] هزار پياده لر و شول و ترك11[

__________________________________________________ 

 )] م، ر: بدر.-1[

 )] ب: شول.-2[

 ر، م، ف: -)] ب: كه داركان-3[

 .77ص  1336تصحيح از نزهة القلوب چاپ تهران سال  -كه اركان

بود و چون در » للستان«ها  آمده ولى از نسخه بدل» المستان«كور اين كلمه در متن )] در نزهة القلوب چاپ مذ -4[
 ق: للسان. -ب: لرستان -شروع شده، اين صورت را مقدم داشتيم» ل«نسخ گزيده اين كله كال با حرف 

 م: -: بانحسب-)] ب: خانجست-5[

 ملحست.

 )] ر، ب: حافظ.-6[

 )] ب: ميسر نبود.-7[

 )] ب، ندارد.-8[

 )] ب: نواسه.-9[
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 .622)] سال -10[

 )] ب: دو هزار-11[
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داشت. با او پانصد سوار بود. ناچار در مقابله ايشان بمقاتلت باز ايستاد. چون كثرت خصمان را بود، عزيمت هزيمت 
ناگاه تيرى بر جمال الدين عمر اللبا آمد و بدان تباه شد و شكست بر لشكر فارس افتاد و كار اتابك تكله عروجى تمام 

 يافت. سلغريان سه نوبت ديگر لشكر بجنگ او فرستادند و هر سه بار مقهور و مغلوب باز گشتند.

]، پسرزاده شجاع الدين 1الدين خليل [ -آن وقت حسامبعد از آن اتابك تكله با لشكرى گران آهنگ لر كوچك كرد. در 
] ازو ستوه شد و بعضى 1خورشيد، حاكم لر كوچك بود. ميانشان محاربات بسيار رفت. عاقبت حسام الدين خليل [

 واليات لر كوچك در تصرف اتابك تكله آمد و تكله با وطن مألوف رفت.

ونس كه سپهداران خليفه بودند، لشكر به لرستان فرستاده بودند و ] و عماد الدين ي2از خوزستان بهاء الدين گشتاسف [
] محبوس كرده. تكله بدين انتقام 3خرابى بسيار كرده و قزل برادر پدرى تكله را گرفته و به اسيرى برده و در قلعه الموج [

اسير گشت. او را  بجنگ ايشان رفت. بعد از حرب و كوشش بسيار عماد الدين يونس كشته شد و بهاء الدين گشتاسف
 نواخته بواليت خوزستان فرستاد تا قزل را از بند بيرون آوردند و بدو فرستادند.

بعد از مدتى، چون در سنه خمس و خمسين و ستمائة، هوالكوخان با لشكر عازم استخالص بغداد شد، اتابك تكله بر 
 ] پيوست.4سبيل مطاوعت بخدمت [

] در آورد. در آن جنگ او بر واقعه اهل بغداد و قتل خليفه و شكست 5وئين [هوالكوخان او را در تومان كتيبو قان
]. آن حال بگوش هوالكوخان رسيدند. ازو برنجيد. اتابك تكله از رنجش او خبر يافت. بى 6مسلمانان رقت كرده بود [
 رد و او را با] باز خواست ك5] رفت. هوالگوخان بدين سبب از كيتبوقا نوئين [7خبر، از آنجا به لرستان [

__________________________________________________ 
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الدين الب ارغو بن هزاراسف با تكله گفت  -سرتاق نويين و لشكرى گران بگرفتن اتابك تكله فرستاد. برادرش اتابك شمس
 كه لشكر مراجعت نمايد.  مصلحت آنست كه مرا بحضرت هوالكوخان فرستى، باشد كه رضاجوئى كنم و دفعى انديشم

لرستان است، تكله با لشكر مغول  -اتابك تكله پسنديده داشت و بعد از آن عهود و مواثيق كرد كه تا الب ارغو به
] كه سرحد لرستان است رسيد، لشكر مغول را ديد. صورت حال 1محاربت نكند. الب ارغو روان شد. چون بمرغزار فهر [

] امراء او را مقيد كردند و اتباعش را بدرجه شهادت رسانيدند و عازم لرستان شدند. 2[ ]. و عجز خود [با اميران گفت
] و بقلعه ما نجست پناهيد. چندانكه امرا 3اتابك تكله از بيم قتل برادر و رعايت مواثيق مخالفت مغول نيارست كرد [

تكله بيرون آمد. او را به تبريز بردند و بعد از  كرد. تا هوالگوخان انگشترى امان فرستاد. اتابك دادند، باور نمى وعده مى
] بخاك سپردند و 4يارغو و ثبوت گناه در ميدان شهيد كردند. كسانش شخص او را پنهان بلرستان بردند و در ده دو رود [

  لرستان به

  اتابك شمس الدين

يات خراب ديد و رعايا بعضى مفوض گشت و حكم شد كه لشكر مغول مراجعت نمود. چون الب ارغو بلرستان رسيد، وال
آواره و بعضى بيچاره بودند. بحسن تدبير غائبان را جمع كرد و حاضران را استمالت داد و بر عمارت و زراعت محرض  

رحلة الشتاء «] عمارت آمد بلكه رشك خلد و جنان شد و او همچون عرب و مغول 5گردانيد تا در اندك مدتى با حال [
]  7] و دامن زرده [6در ايذج و سوسن تا حدود شوشتر و تابستان در جوى سرد و بازفت [ كردى و زمستان» و الصيف

  هاى كه منبع آب رودخانه
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 م: قير. -ق، ر: قهير -)] ف: قهسر-1[

 )] ب: در خدمت اميران تقرير كرد.-2[

 )] ب: نتوانست كردن.-3[

شرفنامه ترجمه عربى، متن: زرده، حاشيه  -تاريخ بختيارى: دو رود -م، ر: دو روه -ف: ده روز -ب: ذروه)] ق، -4[
 نسخه بدلهاى ذروه، دروه.

 )] ب: باز حال.-5[

 )] ب، ف فقط.-6[

 ف: -)] ق: بدامن كوه زرد-7[

دخانه كارون از يك طرف و غرض زردكوه بختيارى است كه رو  -ب: يارفت و آن كوه و دره -جرى سرد و بازفت آن كوه
 زاينده رود از طرف ديگر آن جارى است.
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] فراوان و علفهاى بى پايان مقام  3هاى [ ] و چشمه2] و زنده رود است و كوهى در غايت خوشى و نزهى [1تستر [
 كردى.

 شاه و عماد الدين پهلوان. پانزده سال در پادشاهى بماند، جهان را وداع كرد. ازو دو پسر ماند: يوسفچون قرب 

  شاه اتابك يوسف

]] بحكم يرليغ، حكومت لرستان بدو تفويض رفت 4مالزم درگاه ابقاخان بودى. [بعد از يك ماه كه پدرش در گذشته بود [
اه بودى و نواب او بكار لرستان قيام نمودندى. بوقت جنگ براق، لشكرى و او همواره با دويست مرد دالور مالزم درگ

تمام از لرستان بمدد پادشاه برد و در آن جنگ مردى تمام نمود و بنوازش پادشاه مشرف شد و در وقت آنكه ابقاخان 
اسب پياده شد و رخ  شاه در آن حال از شاه را در عرى گرفتند. يوسف بحدود گيالن و ديلمان رفت، جمعى از آن مخاذيل
كشت تا آن فرزين بند در هم شكست و شاه را از آن ورطه خالص داد.  بدان مخاذيل نهاد. چون پيل مست از ايشان مى
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پادشاه بدين سبب او را بمرتبه بلند رسانيد و ممالك خوزستان و كوه گيلويه و شهر فيروزان و جربادقان بدو ارزانى داشت. 
 ه كرد و با شوالن مصاف داد و برادر نجم الدين شول، در آن جنگ، كشته شد.شاه عزم كوه گيلوي يوسف

] 6] افتاد و ميان او و ارغون خان مخاصمت شد، احمد از لران [5چون ابقاخان، در گذشت و ملك ايران با احمدخان [
اما توانائى مخالفت  ] بود،8] [ ] ابقاخان بمدد احمد [رفتن كاره7شاه، هر چند جهت حق نعمت [ مدد طلبيد. يوسف
ديد. با دو هزار سوار و ده هزار پياده بمدد احمد رفت. چون در خراسان شكست بر احمد افتاد، لران  احمد در خود نمى

  ] نطنز كردند تا بتك پاى جان9براه بيابان طبس آهنگ واليت [

__________________________________________________ 

 وشتر.. ش-)] ب، ف: ششتر-1[

 )] ر: نرمى.-2[

 ف: چشمه سارها. -)] م، ق: چمسارها (چشمه سار)-3[

 )] ب، فقط.-4[

 )] ق، ف، ب. احمد-5[

 )] ب: ايران.-6[

 )] ف: نمك.-7[

  ر: رفتن مكروه -)] م: نرفتن ممكن بود-8[

 )] ب، ف ندارد.-9[
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بواليت لرستان اندازند. در آن بيابان تشنگى بر ايشان كار كرد. بيشتر آن قوم هالك شدند و اين اولين بليتى بود كه بدان 
 قوم رسيد.
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شاه را ارغون خان بطلب خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان فرستاد بلرستان. و او [در صحبت  اتابك يوسف
صاحب دختر خود دولت خاتون را در حباله او آورد. چون خاتمت صاحب بشهادت  ] بحضرت رفت و1] [ صاحب

] سهمناك 3] خوابى [2رسيد، اتابك يوسف شاه بفرمان ارغون خان با لرستان رفت و آهنگ كوه گيلويه كرد و در راه [
ق پيوست. ازو دو پسر ] بجوار ح5] و هم در آن نزديكى، در سنه ثمانين و ستمائة [4ديد. بترسيد و مراجعت نمود [

 ماند: افراسياب و احمد. بتربيت بوقا چينكسانك و امراى حضرت، حكومت لرستان بر

  افراسياب

] و خود متصدى كار واليت شد و دست تعدى بدور و نزديك 6مقرر شد و او برادر خود احمد را مالزم حضرت گردانيد [
الدين را، كه از عهد ملك هزاراسف باز وزارت در خاندان ايشان  الدين و صدر -دراز كرد و خواجگان نظام الدين و جالل

] كرد و هر يك را بتهمتى چون گرگ يوسف متهم گردانيد و بتيغ جور و 7بود، بمصادرات شنيع و تكاليف صريح مؤاخذه [
زاده پدرش بود،  را، كه عم ظلم گذرانيد تا آن خاندان كرم را پايمال گردانيد. جمعى از اقرباى ايشان پناه باصفهان بردند. قزل

بطلب ايشان فرستاد، باصفهان. در اثناى اين حال خبر وفات ارغون خان در اصفهان فاش شد. قزل و سلغرشاه، پسران 
]، هالك كردند و شهر بدست فرو  8حسام الدين عمر ايلواكوش، دالورى نمودند و در اصفهان بايدو را، كه شحنه بود [

 انى را كه بدانجا پناه برده بودند، بدست آوردند و بزارى زار هالك كردند.گرفتند و از لران، آن كس

__________________________________________________ 

 )] ب، ف. مصاحب او.-1[

 )] ب: خواب.-2[

 )] ر: خرابى.-3[

  )] ب: باز گشت-4[

 .684)] شرفنامه -5[

 )] ق، ب، ر: گردانيده بود.-6[

  : مؤاخذتب -)]: مؤاخذه-7[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 )] م: باويدى شحنه.-8[
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اتابك افراسياب در چنين وقتى، اين فرصت را غنيمت پنداشت و سبب دولت خود انگاشت. اقرباى خود را بامارت 
نامزد كرد و عزم استخالص دار الملك مغول جزم گردانيد. جالل الدين پسر واليات، از حدود همدان تا كنار درياى فارس، 

] و 2] فرستاد. با چهار صده از هزاره امير توراك بر خوردند [1اتابك تكله را بر سبيل يزك با لشكر بدربند كره رود [
 سق و فجور بر آوردند.جنگ در پيوستند. شكست بر مغول آمد. لران غنيمت بسيار يافتند. در خانهاى مغول دست بف

] معاودت كردند و بزخم تيغ دمار از روزگار لران بر آوردند. گويند در آن جنگ يك زن 3مغوالن از سر غيرت و حميت [
ده مرد لر را كشته بود. چون اين خبر باردو رسيد، از امراى گيخاتوخان امير تولداى ايداجى را با يك تومان مغول و حكام 

ن فرستادند. امير تولداى بحدود جوى سرد، بافراسياب رسيد. افراسياب چون پشه ضعيف از باد لر كوچك بجنگ ايشا
سخت گريزان از لشكر مغول بود و بقلعه مانجست تحصن جست و خلقى بسيار از لشكر لران علف شمشير بال و هدف 

حيران مانده بعضى خان و مان رها  تير قضا گشتند. لشكر مغول چون تگرگ از سر كوهها فرود آمدند و لران از آن حال 
ريختند. پس بمحاصره قلعه رفتند. افراسياب از گريز پشيمان  گريختند و بعضى را بخيره خون مى كرده در بيغولها و غارها مى

شد و بمطاوعت در آمد. امير تولداى او را با خود بحضرت گيخاتوخان آورد. بشفاعت اروك خاتون و پادشاه خاتون  
رم او در گذشت و كار ملك لرستان برقرار برو مقرر داشت و او برادر خود احمد را مالزم حضرت او گردانيد كرمانى از ج

 و بلرستان رفت.

] ابن سراج الدين و امير حسن 4قزل و سلغرشاه و بيشتر اقرباى خود و اركان دولت را، چون خواجه فخر الدين يوسف [
] و شمس الدين احمد 6و احمد حاجى استركى و [ابو طالب شهر امير] [ ] شهريار و تاج الدين على كاميار عقيلى5[

  زنگى و جمال الدين

__________________________________________________ 

 )] ف، ب، م: كوه رود.-1[

 ق، ر: توزاك. -)] نوراك-2[

 )] م: عود-3[
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 )] م: و سراج الدين.-4[

 )] ق: حسين.-5[

 ق: ابو طاهر شهر امير.ف،  -)] ب: ابو طاهر-6[
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محمود ابو الفوارس را هر چند خواجگان با رأى تدبير صاحب تمول بودند، جهت آنكه در ملك صاحب قدرت و شوكت 
خان مشرف شد،  سرير سلطنت ايران بعز قدم غزانشده بودند، بكشت و در ملك لرستان مطلق العنان شد و چون 

خان  افراسياب بشرف بندگى رسيد و قرار كار آن واليت بدو مفوض گشت. تا در سنه ست و تسعين و ستمائة، چون غزان
بعزم بغداد بواليت شراى همدان رسيد، افراسياب از لرستان ببندگى حضرت آمد و نوازش يافته اجازه مراجعت يافت. در راه 

] حال او كرد و او 1امير هورقداق از فارس باز گشته بدو باز خورد و او را باز گردانيد و در بندگى حضرت تقبيح صورت [
 را بمخالفت بندگى حضرت منسوب گردانيد. بحكم يرليغ او را بدرجه شهادت رسانيدند و جاى او ببرادرش:

 نصرة الدين احمد

پيش گرفت و اوامر و نواهى شرعى را رواجى هر چه تمامتر داد و از آن  تفويض رفت و او در آن ملك سيرت پسنديده
] سى و پنج سال است، در آن ملك بر ظاهر غير شرعى هيچ امرى نرفته است و چون كار 2وقت باز تا اكنون، كه قرب [

فات كرد تا واليت جهت تعدى افراسياب مضطرب بود، بنيك و بد و كم و بيش آن فرو رسيد و بوجه احسن تدارك ما
واليت معمور و رعيت مرفه گشتند و خزائن از دفائن مملو شد و ملك قطب الدين پسر عماد الدين پهلوان را نيابت داد 

ولى عهد خود گردانيد و خسرو شاه پسر ملك حسام الدين را سر لشكرى فرمود و هر يك مساعى جميله در آن مصروف 
د. چون كار ولى عهد هم در حيات او بانجام انجاميد، اتابك، پسر خلف داشتند تا الجرم ملك لرستان محمود جنان ش

] كسب نيك نامى كوشيد و بعز دولتشان ملك 3شاه را واليت عهد داد و او چون پدر بزرگوار در [كار] [ خود، يوسف
  لرستان

__________________________________________________ 

 ر: حال. -ق، ف: صورت احوال -)] ب: صورت-1[
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تا زمان  696صورت گرفته، از قتل افراسياب در  730چون تأليف گزيده در  -)] ب، ر: پنجاه در حاشيه سى و پنج-2[
 گذشته. سال نمى 35وى بيش از 

 )] ب، ف.-3[
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 ت.] گش1] [ رشك [خلدوارم

 ].2حق سبحانه و تعالى همه پيشوايان امم را در سرورى توفيق نيكو نامى و تشريف معدلت كرامت كناد، بمنه وجوده [

  بابت دوم

  لر كوچك

اند. چون در آن كول مردم  در مقدمه ذكر مقام لران و سبب وقوع اسم لرى بر ايشان ياد كرده شد كه در كول ما نرود بوده
 ]5]، جنگروى [4] و ايشان را بدان موضع باز خواندند، چنانكه سيوانى [3ى بموضعى رفتند [بسيار شدند، هر گروه

__________________________________________________ 

 ر: خلد ارم. -)] ب، ف: خلد برين-1[

در ضبط اسامى و سنين بريم و چون  )] براى روشن شدن مطلب، دنباله اتابكان اين سلسله را تا زمان انقراض نام مى-2[
 حكومتشان اختالفاتى در متون تاريخيست، هم از جدول زمباور و هم از تاريخ شرفنامه بدليسى نقل خواهيم نمود:

مظفر الدين افراسياب ثانى بن  740شاه ثانى بن احمد  ركن الدين يوسف 733نصرة الدين احمد  696طبق فهرست زمباور 
 احمد؟ 780) يوسف با نور الورد بن افراسياب ثانى (معارضين يك ديگر) شمس الدين هوشنك بن (؟ 756يوسف 

 ابو سعيد؟ 815

 غياث الدين كه بدست ابراهيم بن شاهرخ بن تيمور بساطش برچيده شد. 827حسين  820

ياب اتابك مظفر الدين افراس 740شاه بن احمد تا  اتابك ركن الدين بن يوسف 733شرفنامه اتابك نصرة الدين احمد تا 
شاه اتابك احمد بن پشنگ اتابك ابو سعيد بن احمد تا  اتابك پشنگ بن يوسف 795(احمد؟) بن يوسف شاه تا بعد از 
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اتابك شاه حسين بن ابو سعيد مقتول بدست كيكاوس بن هوشنك بن پشنك. سلطان ابراهيم بن شاهرخ بحكومت  827
 آنان خاتمه داد.

 )] ف: شدند.-3[

 ق: سلبورى. -ش (شرفنامه) ندارد ف، ب، -)] ر: سلوانى-4[

 ق: حبكروى. -)] ب: جنكردى-5[
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اى از لران كه در آن كول مقام نداشتند، لر اصلى نباشند و شعب ايشان بسيار است چنانكه كوشكى  ] و هر قبيله1اوترى [
] كه 8]، و گروه جنگروى [7]، عباسى، محمد كارى [6] داودى [5]، شادلوى [4]، روزبهانى، ساكى [3نبكى []، ل2[

] رز جنگروى 10] باشند و از شعب ديگران اين اقوامند: كارند [9امراى لر كوچك و خالصه ايشانند از شعبه سلبورى [
] مانكره، 17] درى، ويراوند، [16]، ورخواركى [15كاهى [ ]، كاه14] االنى [13] شنوندى، [12]، فضلويى، [11[
] و 24]، مدرئى [23] خودكى [22] كيجاى، [21] ابو العباسى، على ممايى [20]، اماركى، [19] وارى [18[

 اند. غيرهم كه منشعب شده

ر ديههاء ما ] اگر چه زبان لرى دارند، لر اصلى نيستند و ديگ28]، اركى [27]، سهى [26]، اسان، [25اما قوم سامى [
  اند و مطيع اند و اين طوايف تا شهور سنه خمسين و خمس مايه هرگز سرورى على حده نداشته نرود لر نيستند، روستائى
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 ق: اونرى. -)] ب، ندارد-1[

 ش: كرسكى. -م: كوسكى -)] ق: اكوسكى.-2[

 كى.ق: كبن -)] ش: لينكى-3[

 ش: مسائى. -)] م، ندارد-4[

 م: سادلوى. -ب: شادلوينى -)] ر: شاولوى-5[

 كلمه عيانى اسم محرف عباسى است كه خود قبيله خاصى است.  -)] ش: داود عيانى-6[
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 ر: -ش: كومارى -)] ق، ف: كمادى-7[

 كارى.

 ش: جنگروبى. -)] ب: جنگ رومى-8[

 ب: سلغورى. -)] ف: شلبورى-9[

 ق: كاوند. -ب: كارندى -م، ر: كاوندر -انه)] س: كار -10[

 ر: -)] م: رخيگروى-11[

 ش: زرهنگرى. -ب. جنكردى -ف: در جنكروى -جنكروى

 )] ش، ف، ب، ق:-12[

 ب، ر ندارد. -م، ر: فصلى -فضلى

 ش: -ف، ق: سنوندى -)] ب، م: سنومدى-13[

 ستوند.

 )] ش: آالنى.-14[

 )] ف: كاكايى.-15[

 ف: -ب: ورجواركى -)] م: ورحواركى-16[

 ق. وزحوادكى. -ورحواركى

 م. و برارند. -)] ش: برارند-17[

 ق: ما بكره. -ب: و ما بكى -)] ش: مانكه دار (خلط با اسم بعدى)-18[

 ب: دارى. -)] ش ندارد-19[

 ف: اباركى. -ب: آبادكى -)] ق، ش: اناركى-20[
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 علو ممائى. ب: -ر: ممائى -م، ق، ف: على ممائى -)] ش: على ماماسى-21[

» گيژ«ر. كيخائى. در حواشى ترجمه عربى شرفنامه آمده: امروزه اين قبيله باسم  -ق: بوكحالى -)] م: كيمائى-22[
 شمال عراق عرب است.» در قضاء كفرى«شود و محل سكناى آنان در قراتپه  خوانده مى

 ق: جودكى. -)] م: حودكى-23[

 ق: مدورى. -م، ر: مدويى -ب: بندوئى -)] ش: ندروى-24[

 ب: ساهى. -)] ف: سايى-25[

 ر: ايشان. -ف، ق: اسان -ب: ارسان -ش: اسپان -)] م: اسبان-26[

 ف: بتهى. -)] ب: بيهى-27[

ايست بزرك ساكن منطقه  شود و عشيره خوانده مى» هر كى«)] حواشى ترجمه عربى شرفنامه: امروز اين قبيله باسم -28[
 اربل.
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] از توابع سلجوقيان 2] اق سنقرى [1دار الخالفه بوده و در فرمان حكام عراق عجم. درين تاريخ حسام الدين سولى [
] رفتند و مرتبه 3رشيد بخدمت شوهله [حاكم آن ديار و بعضى خوزستان بود. از قوم جنگروى محمد و كرامى پسران خو 

 يافتند.

] عيار هم 4ايشان را فرزندان معتبر خواستند: از جمله شجاع الدين خورشيد بن ابى بكر بن محمد بن خورشيد و سرخاب [
] در شكار بر سر خرگوشى 5خدمت حسام الدين شوهله كردى. بناگاه ميان شجاع الدين خورشيد و سرخاب عيار [

]. بعد از 6دست بتيغ كردند. حسام الدين شوهله ايشان را از هم جدا كرد. [آن گرد در ميان بماند] [ مخاصمت شد.
] بعضى واليات لر كوچك شجاع الدين خورشيد را داد و بعضى سرخاب عيار را. 7مدتى حسام الدين شوهلى، شحنگى [

كه بدفع آن قيام نمايند. شجاع الدين خورشيد را ] عراق بر آن واليت رفتى. خواستند  8در آن وقت ظلمى تمام از حكام [
] ساختند كه از فرموده او تجاوز ننمايند تا او آن ظلم دفع كند و بر اين موجب خط دادند. در اثناى اين حال، 9حكم [
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الدين خورشيد باستقالل حاكم آن موضع شد و بتدريج ملك از تصرف سرخاب  -حسام الدين شوهله در گذشت و شجاع
 عيار

__________________________________________________ 

 ر: شولى شويله. -ق: شومله -ب: سوهلى -)] م: شوهلى شوهله-1[

و » و كان من االتراك االفشاريه«ف: آقرا. در ترجمه شرفنامه:  -ق، ر: آقشرى -ب: اقسرى -)] م: آقشهرى-2[
 سنقريه است. پيداست كه افشاريه محرف آق

 ر: بنوطه (؟) -له بيوهله (؟))] م: شوه-3[

 )] شرفنامه (ترجمه عربى): سرخاب بن عيار.-4[

بنى «)] سرخاب عيار باضافه كلمه اول بثانى بمعناى سرخاب پسر عيار آنهم با اسقاط وسائط. زيرا وى از خاندان -5[
د و از سران سپاه ابو النجم ناصر است كه مقدم ايشان ابو الفتح محمد بن عيار نام داشته و امير عشيره شاذنجان كر » عيار

الدوله بدر حسنويهى و قلمروش در حدود شهر زور تا كرمانشاه بوده و ابتداى كار آنان از نيمه قرن چهارم شروع شده 
كه » سرخاب بن بدر بن مهلهل بن محمد بن عيار«است. نام كامل اين سرخاب كه ذكرش در متن آمده عبارتست از: 

 و شرفنامه فصل اول). 212حذف كرده (رجوع كنيد به زمباور » عيار«ها را تا  شگى خود واسطهمستوفى طبق سيره همي

 )] ب ندارد.-6[

 )] ر: حكومت.-7[

 )] ب: خواجگان.-8[

 )] م: حاكم.-9[

 552:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 را بدان رسانيد كه از قبل او بشحنگى ما نرود قانع شد و ملك لر كوچك بيكبار بر] تا سرخاب 1گشاد [ فرو مى

 شجاع الدين خورشيد
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 ]. او را دو پسر بودند: بدر و حيدر.2] [ قرار گرفت [و اتابك لقب يافت

بن  ] رفتند و قلعه ذر سياه را محاصره كردند. در آن جنگ حيدر3بفرمان او بجنگ گروه جنگروى بواليت سهمار [
كشت. آن گروه ازو منزعج شدند و تمامت ما نرود  يافت مى خورشيد كشته شد. او بانتقام خون پسر هر كه را از آن قوم مى

 ] با او گذاشتند.4[

] ازيشان 5بعد از مدتى از دار الخالفه، شجاع الدين خورشيد و برادرش نور الدين محمد را طلب داشتند و قلعه مانكره [
ان ابا نمودند و هر دو را محبوس گردانيدند. نور الدين محمد در حبس متوفى شد و برادر را وصيت كرد  در خواستند. ايش

كه آن سنگ را از دست مده. شجاع الدين خورشيد دانست كه تا قلعه نسپارد، خالص نيابد. از دار الخالفه عوض قلعه 
بدو دادند و او با واليت لر آمد. سى سال ديگر  ] از توابع خوزستان در عوض قلعه ما نكره6خواست. واليت طرازك [

  اش سيف الدين رستم بن حكومت كرد و بغايت پير و معمر شد و خرف گشت. پسرش بدر و برادرزاده

__________________________________________________ 

 م: گشاد. -)] ر: در كشاد-1[

 )] ر، م فقط.-2[

 )] ق، ب، ف:-3[

سمسا (با نسخه بدلهاى سمها، سهما، سميا) «در نزهة القلوب چاپ تهران چنين آمده:  -م: شهمار -ر: سهمنار -سمها
تصور ميكنم اين نقطه همان  -»ايست كه دز سياه خوانند واليتيست از حساب ما يرود بوده. سى پاره ديه است و درو قلعه

مكانيست در وسط جبال بختيارى از «اين توضيح:  آمده با» شيم بار«باشد كه در تاريخ بختيارى لسان السلطنه بصورت 
 .139 -140ص » اراضى مسطح و ماهورهاى كوچك. پنج فرسخ طول يك فرسخ تا دو فرسخ و سه فرسخ عرض دارد

تناسب هم نيست.  اند. بى )] آقاى دبير سياقى دوست محترم من در چاپ نزهة القلوب صورت ما يرود را ترجيح داده-4[
شود. اما در كليه نسخ گزيده  لمه ظاهرا همان ماى (ماد؟ ماه؟) است كه در كلمه مايدشت هم ديده مىزيرا قسمت اول ك

 است.» ن«حرف سوم 

تاريخ بختيارى هم مانرود و  117است. در ص » مانكره«)] شايد بقياس مانرود مانكوه باشد، گو اينكه تمام نسخ -5[
 مانكره آمده.
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نزهة » آنجا نيشكر بهتر و بيشتر از ديگر مواضع خوزستان و عظيم و فراوان باشدطرازك شهرى وسط است و در )] «-6[
 القلوب.
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ف الدين رستم محمد مالزم او بودندى. در آن وقت ملك بيات بيك ترك بود و بر واليت لرستان تركتازى كردى. بدر و سي
] در تصرف لران آمد. شجاع الدين 1با لشكر بجنگ بيات رفتند و بعد از محاربات او را مقهور گردانيدند و واليت بيات [

] غدر كرد و او را بر پسرش 2عهد كرد. سيف الدين رستم بر عم [ خورشيد، بدر را و بعد ازو، سيف الدين رستم را ولى
با زن خورشيد متفق است و قصد او دارند و او از خرفى اين دم بخورد و بخون پسر اجازت بدر متغير گردانيد بدانچه او 

 داد. سيف الدين رستم ازو انگشترى بنشان بستد و پسرش بدر را بكشت. از بدر چهار پسر ماند:

خورشيد پرسيد كه ] و بدر الدين مسعود و شرف الدين تهمتن و امير على. بعد از مدتى شجاع الدين 3حسام الدين خليل [
اى نديد. اندوه بر او مستولى شد و برنج گران سرايت كرد تا  بينم. حال باز گفتند. چاره ] كه او را نمى4[بدر] كجاست [

] گورش از 5در سنه احدى و عشرين و ستمائة بجوار حق پيوست. عمرش از صد سال بگذشته بود. بسبب عدالت [او] [
 ]. حكومت لر كوچك بر6تا بستانكاه كريت بود و زمستانگاه گردالخ [مزار متبرك لران باشد و او را 

  سيف الدين رستم

ابن محمد قرار گرفت و پسر مهتر بدر، حسام الدين خليل، چون بحد بلوغ رسيد بدار الخالفه رفت و آنجا مقام گرفت 
] جو در تنور 8ده واشجان [ اى كه زنى در آن عهد در ]. سيف الدين رستم در واليت عدل و داد ورزيد بمرتبه7[

نمود. زن گفت بدان  ] مى9بسوزانيد و بدان نان پخت. چون اين سخن بسيف الدين رستم رسيد، از آن زن باز خواست [
  سبب كردم تا بروزگار باز گويند كه در عهد تو امن و رخص

__________________________________________________ 

د لرستان ايران و عراق در مقابل مندليج بفاصله چهل فرسخى جنوب شرقى بغداد. دو قصبه اى در سر ح )] ناحيه-1[
 اند. (نزهة القلوب و اراضى خالفت شرقيه لسترنج). از منضمات بيات بوده» باكسايا«و » بادرايا«

 )] ب: عم زاده.-2[

 ظاهرا هليل ممال هالل است نه خليل. -)] ب: هليل-3[
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 ر: بدر الدين. -ق: بدر پسرم -سرم)] ب: بدر الدين پ-4[

 )] ب، ق.-5[

 .1336تصحيح از نزهة القلوب چاپ تهران  -ق، م، ر: كرومالح -)] ف، ب: دلرومالح-6[

 ر، ف: مقام كرد. -)] ق: مالزم شد-7[

 )] ف: واشحان.-8[

  )] ب، ق: بازخواه-9[

 554:گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                          

] سيف الدين رستم را خوش 2پختند [ ] و بدان نان مى2سوختند [ ] بود كه زنان، بجاى هيمه، جو در تنور مى1اى [ بمرتبه
 آمد و او را نوازش نمود.

ع ايشان در عهد او از دالوران لران، شصت مرد قاطع الطريق بودند و راهها از ايشان مخوف و منقطع و حكام عراق از دف
خريدند. نپذيرفت و گفت  عاجز. او تمامت را بعد از محاربه اسير گردانيد. هر يك را بشصت سر استر يك رنگ باز مى

 ]. تمامت را بقتل آورد.3بروزگار باز گويند كه رستم دزد فروشى كرد [

] او گشتند. 5] [ و قاصد [جان ]، با برادرش شرف الدين ابو بكر متفق شدند4تافتند [ چون لران اين عدل و داد بر نمى
] رفت، آن مرد 7]. چون بر كوه كال [6او از حمام سر ناشسته بيرون دويد و با يك مرد گريزان شد. قوم در پى او كردند [

] بود. اسب او را پى كرد. سيف الدين رستم بيفتاد ناچار بر سر سنگى نشست. 8كه با او بود [با دشمنان هم عهد] [
] زد و بامير على بن بدر گفت تا بقصاص پدر سرش برداشت. كار 9دين ابو بكر بدو رسيد، او را تيرى [برادرش شرف ال

  حكومت به

 شرف الدين ابو بكر

تعلق گرفت. چون با پيش قوم آمد، زن بدر و مادر حسام الدين خليل، بدان سبب كه قصاص شوهرش كرده است، او را  
]، عازم شكار شد. برادرش، عز 11را بيمار گردانيد. چون اميد صحت يافت [ ] و او10] [ كاسه گرفت [بشربتى مسموم

 كشت، تو فضولى در ميان چرا كردى. الدين گرشاسف، امير على بن بدر را بكشت و گفت اگر برادرم برادر را مى
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 چون اين اخبار ببغداد رسيد، حسام الدين خليل بن بدر با لرستان آمد.

__________________________________________________ 

 )] م، ق: در مرتبه.-1[

 )] ب: سوختند، پختند.-2[

 كرد. )] ب، ق: مى-3[

 )] بر تافتن بمعناى تحمل كردن. حافظ فرمايد:-4[

  تابم            روم بشهر خود و شهريار خود باشم غم غريبى و غربت چو برنمى         

 )] ق، ب، ندارد.-5[

 برفتند.)] ر، ب: -6[

 شرفنامه: كاله. -ف: كالد -)] ب: كالر-7[

 )] ب:-8[

 هم عهد دشمنانش.

 )] م: تبرى.-9[

 )] ب، ف: شربتى مسموم بود.-10[

 )] ب: شد.-11[
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چون خليل بعيادت من آيد و من جامه در سر كشم، او را هالك كنيد.  شرف الدين ابو بكر با اتباع خود سگالش كرد كه
نمود. گفتند اى امير تو بر  ] مى1چون خليل بعيادت او آمد، ايشان در قتل او تهاون كردند. او با ايشان باز خواست [
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سبب قاصد خليل شد. اى و كار ملك بوجود او قائم خواهد بود. تقصير بدين سبب رفت. او بدين  ] هالك افتاده2درج [
 ] هالك شد. برادرش:3خليل باز بدار الخالفه رفت و شرف الدين ابو بكر، در آن رنج، [

  عز الدين گرشاسف

] را كه زن برادرش بود، در حباله آورد. 4شاه ايوه [ متصدى كار حكومت شد و ملكه خاتون خواهر شهاب الدين سليمان
رسيد، بر آهنگ ملك لرستان، بخوزستان رفت و با لشكرى تمام قاصد عز الدين  چون اخبار ببغداد به حسام الدين خليل 

]، بر آن كه ملك تسليم او كند. 6] او نداشت و صلح خواست كرد [5گرشاسف شد. عز الدين گرشاسف قصد [
لدين گرشاسف خواهرانش همه مانع شدند، كه اگر بجنگ او نروى، ما با وجود زنى كار مردان كنيم و بجنگ او رويم. عز ا

 ناچار عازم جنگ او شد.

] (؟) فريقين بهم رسيدند. اكثر لران جانب حسام الدين خليل داشتند. شكست بر عز الدين گرشاسف 7بحدود مردم [
 افتاد. قصد قلعه كريت كرد كه زنش ملكه خاتون بر آنجا بود. حسام الدين بفرستاد تا راه قلعه بر او بگرفتند و او را

__________________________________________________ 

 )] ب، ق: بازخواه.-1[

 )] ب، ف: درجه.-2[

 )] ب: تاريخ.-3[

شاه بن پرچم االيوائى، رئيس قبيله معتبر ايوه، از تركمانان حدود كردستان و لرستان و مقر  )] شهاب الدين سليمان-4[
خى شمال غربى همدان بوده و هنوز هم باقيست. خواهرى حكومت وى كردستان و پايتختش قلعه وهار (بهار) در سه فرس

ولى سه سال بيش نماند و در حين » قيمقارشاه«ازين مرد در حباله نكاح سلطان جالل الدين در آمد و پسرى آورد بنام 
). وى در هنگام فتح بغداد بدست هالگوخان از اركان دولت مستعصمى بود 153ص  2محاصره اخالط مرد (جهانگشا ج 

هم در آن هنگام كشته شد. براى اطالعات بيشتر، رجوع شود بتحقيقات مرحوم قزوينى در آخر جلد سوم جهانگشا راجع  و
 شاه. به سليمان

  )] ب: طاقت-5[

 )] ب: كردن.-6[
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 )] ر: هردم.-7[
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ه ندادند تا حسام الدين آنجا رسيد و او را بجان امان داد و قلعه محصور گردانيد. بعد از سه روز بسخن عز بر قلعه را
 الدين گرشاسف، ملكه خاتون در قلعه بگشاد و فتنها آرام يافت و كار ملك بر

  حسام الدين خليل

را بخواند. زنش ملكه خاتون، او را مانع قرار گرفت و او عز الدين گرشاسف را ولى عهد كرد. بعد از يك سال، روزى او 
شد. نپذيرفت و بى سالح پيش او رفت. حسام الدين خليل بر او غدر كرد و او را بكشت. ملكه خاتون پسران خود شجاع 

] طفوليت بودند، 1الدين خورشيد و سيف الدين رستم و نور الدين محمد بن عز الدين گرشاسف را، كه هنوز در حد [
شاه ايوه فرستاد و بدين سبب ميان حسام الدين خليل و شهاب الدين  ادر خود شهاب الدين سليمانپنهان پيش بر 

شاه  اى كه در يك ماه سى و يكبار با هم جنگ كردند. عاقبت انهزام بر سليمان شاه ايوه خصومت قايم شد تا بمرتبه سليمان
 افتاد و قلعه بهار و بعضى واليات كردستان در تصرف لران آمد.

] با حسام الدين جنگ كرد و او را بشكست و باز گشت. حسام الدين 2بعد از مدتى لشكر آورد و در حدود دهليز [
خليل بانتقام او رفت و برادر او عمر بيك را با جمعى از اقربا بكشت و در ميانشان محاربات رفت. تا بعد از چند سال، 

 ]، بجنگ حسام الدين خليل رفت.3] [ و [نه هزار پيادهشاه، بمدد دار الخالفه، با شصت هزار سوار  سليمان

] با او محاربه كرد. در اول شكست بر 4حسام الدين با سه هزار سوار و نه هزار پياده در صحراى شاپور خواست [
 سليمان شاه افتاد. اما او از جاى نجنبيد و پاى بفشرد تا لشكر معاودت كردند و بمحاربت باز ايستادند.

ن خليل سوگند طالق داشت كه از آن جنگ روى نگرداند تا مظفر يا كشته شود. او را بگرفتند و بكشتند و حسام الدي
 شاه بردند و سرش پيش سليمان

__________________________________________________ 

 )] ر: عهد.-1[

 )] ر، م: دهلين.-2[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 بقياس تعداد سپاه حسام الدين. آيد اشتباه كاتب بوده )] فقط در نسخه ب، و بنظر مى-3[

جزء دوم  » خواست«ر: صحراى نيشابور خواست با او محاربه كند. پيداست كه نساخ  -)] ب: كه با او محارب كند-4[
 اند. كلمه قبل را فعل مستقلى تصور كرده
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بايست و اين رباعى انشاء   شاه گفت او را اگر زنده پيش من آوردندى، امان دادمى همانا چنين مى اش بسوختند. سليمان جثه
 كرد:

  رباعى

  در جان كشته» بهار«بيچاره خليل بدر حيران گشته            تخم هوس           

  كشته» سليمان«جست            شد در كف ديوان  ديو هوسش ملك سليمان مى            

  ] بود. بعد از او ملكى با برادرش1و اين حال در سنه اربعين و ستمائة [

 بدر الدين مسعود

]، از دار الخالفه مدد خصم 2ام [ افتاد و او بحضرت قاآن رفت و عرضه داشت كه جهت آنكه هوا خواه دولتخانه
نمود. او را در بندگى حضرت هوالگوخان بايران فرستادند. بوقت استخالص بغداد از بندگى دهند و بمدد لشكر التماس  مى

شاه را بدو دهد. هوالكوخان گفت اين سخن بزرگ است. آن را خداى داند. چون بغداد  حضرت التماس كرد كه سليمان
كرد. بدو دادند. او آن جماعت شاه در خواست   شاه كشته گشت، بدر الدين مسعود خانهاى سليمان مسخر شد و سليمان

كرد تا چون بغداد باز آبادان شد، ايشان را باز مخير گردانيد كه هر كه را هواى  را بلرستان برد و رعايت بواجب مى
كند، او را با اقرباى خود نكاح كنم. بعضى برفتند و چندى آنجا مقام  بغدادست، اجازت است و هر كه اينجا اقامت مى

] چون حكومت او بشانزده سال رسيد، در 3ح پسران و خويشان او آمدند و ايشان را فرزندان شد. [ساختند و در نكا 
 سنه ثمان و خمسين و ستمائة در گذشت.
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است. مرحوم نوشته  640ضبط كرده اما شرفنامه در همان  643اين جنگ را در  286)] حوادث الجامعه ص -1[
نوشته  640قزوينى هم در اضافات آخر جلد سوم جهانگشا تاريخ اين جنك را بنقل از گزيده و جهان آراى قاضى غفارى 

 ) است.640و در نسخ ما نيز مطردا (

 )] ب: دولتخوانه (؟)-2[

 ق: آمدند. -)] ف، ب. آمد-3[
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ملكى عادل بود. چهار هزار مسأله فقهى، در مذهب امام اعظم شافعى رضى اهللا عنه، ياد داشت و در مدت عمر زنا نكرده 
بود. بعد ازو، در ملكى پسرش جمال الدين بدر و ناصر الدين عمر با تاج الدين شاه پسر حسام الدين خليل تنازع كردند و 

 ] رسانيدند و ملكى بر1رفتند و بحكم يرليغ پسران او را بياسا [باردوى ابقاخان 

  تاج الدين شاه

]. در سنه سبع و سبعين و ستمائة بفرمان ابقاخان 2قرار گرفت. مدت هفده سال حكم كرد. ملكى بزرگ نيكو حظ بود [
 بياسا رسيد، و كار ملك بپسران بدر الدين مسعود:

  فلك الدين حسن و عز الدين حسين

] 4] و عز الدين حسين حاكم اينجو بود و ولى عهد برادر بود. مدت پانزده [3علق گرفت. فلك الدين حسن حاكم والء [ت
سال حكم كردند. كار لرستان در عهد ايشان رونقى تمام يافت و بسيار دشمنان را خوار و مقهور كردند و بر ملك بيات و 

قات اين واليت در فرمان خود داشتند. فلك الدين حسن بغايت زيرك و دانا ] و نهاوند تاختها بردند و بيشتر او 5اليشتر [
] بودى. بر مجرم قطعا 7] اما مزاح دوست داشتى و عز الدين حسين جبار و قهار و كينه ورز [6و متدين و عابد بود، [

ر قبضه تصرف ايشان بود محابا نكردى. از واليت همدان تا تستر و از واليت اصفهان تا حدود ملك عرب بيشتر اوقات د
اى بودند كه از بهر خيارى چنارى را بر باد دادندى و هر دو برادر پيوسته با هم متفق بودند و  ] بمرتبه8و در معدلت [

] و پادشاهان ايران و اركان دولت از ايشان خشنود بودندى. اتفاقا هر دو برادر در 9[هفده هزار مرد لشكر ايشان بود] [
 ين و ستمائة بزمان گيخاتو نماندند.سنه اثنى و تسع
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 )] ف: ياساق.-1[

 )] ف، ر: خط.-2[

 ق: دالء. -ف: دال -)] ر، ب: دالر-3[

 ق: يانزده. -)] ف: پانچده-4[

 ف: البشير. -شرفنامه: شر -م، ر: البشر -)] ب: الشر-5[

 و عابد و فقيه. )] ب: بزرك و دانا بود-6[

 ف: كين تونه (كين توز؟). -)] ت ندارد-7[

 )] م، ق: در مرتبه.-8[

 رسيد. )] ق، ب، ف: عدد لشكرشان بهفده هزار مرد مى-9[
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عز الدين حسين هم پسرى عز الدين محمد نام ماند. كار حكومت  از فلك الدين حسن پسرى بدر الدين مسعود نام و از
 بحكم يرليغ بر

 جمال الدين خضر

] بن شرف الدين تهمتن بن بدر بن شجاع 1پسر تاج الدين شاه مقرر شد. حسام الدين عمر بك بن شمس الدين درنگى [
آمدند تا بمدد لشكرى از  و در طاعت نمى ] مانع حكومت او بودند و منازع2الدين خورشيد و شمس الدين الياس لنبكى [

آباد، بر او شبيخون بردند و جمال الدين خضر را با  ]، در شكارگاه بحدود خرم3مغول، كه در آن حدود [يورت داشتند] [
 چند خويشش بكشتند چنانكه نسل حسام الدين خليل بيكبار منقطع شد و اين حال در سنه ثالث و تسعين و ستمائة بود.

  لدين عمربيكحسام ا

الدين محمد بن عز الدين گرشاسف و اقرباى او  -] نور4زادگان صمصام الدين محمود بن [ بتغلب حاكم لرستان شد. ملك
الدين دانيال با تخمه گرشاسفى و بعضى امراء ديگر مدد ايشان شدند و طلب خون  -با او خصومت كردند و امير نجم

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



حسام الدين عمربيك ملكى را نشايد كه در آن تخمه ملكى نبود. ملكى از آن صمصام پسران تاج الدين شاه كردند و گفتند 
آباد آمد. شفعا در ميان  الدين محمود است و او جوانى بغايت شجاع و دالور بود. با لشكرى گران از خوزستان بحدود خرم

]. حسام 5دند از آن واليت بيرون روند] [آمدند و بر آن صلح كردند كه شهاب الدين الياس و برادران [او كه مايه فتنه بو 
  ] كرد. كار حكومت بنام6الدين عمربيك را امان دادند تا از حكومت كرانه [

 صمصام الدين محمود

  مقرر شد و او بكار واليت قيام نمود. بعد از مدتى قصد شهاب الدين الياس

__________________________________________________ 

 در شرفنامه هم بهمان نحو متن ذكر شده. -... بن شمس الدين و زنگى بن شرف الدين)] م: -1[

 شرفنامه لنبگى. -ف: لبنكى -ر. لينكى -ق: كسكى -)] ب: لنكى-2[

 )] ر، م: بودند.-3[

 )] ب: صمصام الدين محمود و نور الدين محمد.-4[

 ر: مايه فتنه بودند، از آن ملك بيرون كردند. -)] ب: و برادران او را بگرفتند و از آن واليت بيرون كردند-5[

 )] ب: توبه.-6[
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كرد و به تنها بر او و برادرانش و اقوام ايشان دوانيد. ايشان بحرب باز ايستادند و صمصام الدين محمود را پنجاه و چهار 
 تافت. اى زخم زدند و او رخ از ايشان بر نمىج

ايشان منهزم بر كوه پر برف رفتند. ايشان را بزجر فرود آورد و بكشت. بعد از آن نبيره شيخ كامويه بزرگ، بقصد حسام 
خان رفت و قصاص جمال الدين خضر و شهاب الدين الياس  الدين عمر بك و صمصام الدين محمود، بحضرت غزان

 يرليغ هر دو را حاضر كردند.طلبيد. بحكم 

 خان از حسام الدين عمر بك پرسيد كه چرا جمال الدين خضر را كشتى؟ غزان

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



گفت تا او مرا نكشد. گفت پسر طفل او چرا كشتى؟ درماند. او را بدست وارثان جمال الدين خضر داد تا قصاص كردند 
حال در سنه خمس و تسعين و ستمائة بود.  و صمصام الدين محمود را بقصاص شهاب الدين الياس بكشتند و اين

  حكومت بنام

 ]1عز الدين محمد [

] عز الدين حسين بن بدر الدين مسعود بن شجاع الدين خورشيد مقرر شد و او هنوز خرد بود و بغايت خوش 2پسر امير [
د. در عهد اولجايتو زاده او بود و از او مهتر، معارض او ش صورت. بدر الدين مسعود پسر فلك الدين حسن، كه عم

] باشد و لقب اتابكى او را باشد و عز الدين امير محمد حاكم اينجو 3سلطان فرمان رفت كه بدر الدين مسعود حاكم وال [
] و اينجو تمامت بر عز الدين امير محمد مقرر شد و او بدان قيام نمود و [مباشرت اين 3باشد. بعد از مدتى كار وال [

 ] بود.4[ ] شغل مدتى بدو متعلق

  چون او بجوار حق پيوست، زنش

  خاتون دولت

  ملكه آن ملك گشت و در كار حكومت خللها افتاد و رونق ملكى از آن

__________________________________________________ 

ترجمه عربى  »تاريخ الدول و االمارات الكرديه«در فهرست زمباور هم احمد نوشته شده و همچنين در  -)] ب. احمد-1[
 .65شرفنامه ص 

 )] ب: پسر امير محمد بن عز الدين.-2[

 ب، ر: دال. -)] ق، ب: دالر-3[

 )] ب، ف: مدتى مباشر-4[
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] از خواص اين 1تاكنون برين صورت است. [ خاندان برخاست و بيشتر اوقات احكام از قبل ديوان مغول رفتندى و
] و معدن مارقشيشا ذهبى 3] [ ] كوه معدن گوگرد زرد و سپيد و چشمه زاج [سياه و زرد و سرخ است2واليت، درهوين [
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] كوه سنگى است كه 4شود و معدن آهن قرا بگينه و ميناست و بحدود بامداد [ بغايت خوب، چنانكه بگداختن سبيكه مى
] از واليت ما نرود در خاك قلعى 5گريزند، و در مزرعه مامير [ توان پخت و از رايحه آن جانوران مى و آش مىبدان نان 

باشد، بشكل بلوط، هر يك كما بيش دو مثقال و سوراخى درو. و در واليت ما نرود ماريست كه بطرف دم نيز سرى  مى
 خيزد. از آن واليت مى] 6دارد و هست كه نزديك هر سرى دو دست دارد و سياه گوش [

آباد كه به  رود و ديگرى رودخانه خرم ] كه به دزپول مى7و در واليت لر كوچك سه رودخانه است: يكى آب سيالخور [
 رود. ] كه از راه دزپول به حويزه مى9رود و رودخانه كژكى [ ] مى8حويزه [

و آن در اول شهرى بود و از هر جنس مردم  آباد و شاپور خواست و از شهرهاى آنجا سه معمور است: بروجرد و خرم
 بسيار در آنجا بودند و بغايت معمور و

__________________________________________________ 

مرد و زنش متقلد امور شد. ولى چون از عهده بر نيامد، امور حكومت را به برادر خود عز  716)] عز الدين در سال -1[
 گردد، بدين ترتيب: و ازين تاريخ امارت شعبه دوم اين خاندان آغاز مىالدين حسين واگذار نمود 

، شجاع الدين محمود بن عز الدين، عز الدين حسين بن محمود (كه با امير تيمور جنگيد) سيدى 716عز الدين حسين از 
م، جهانگير بن ، اغوزخان بن رست914احمد بن حسين، حسين بن احمد، رستم بن حسين (اطاعت نسبت بشاه اسماعيل) 

، شاه عباس بساط حكومت 1006رستم، رستم بن جهانگير، محمدى بيك بن جهانگير، شاهوردى. در زمان او، در سال 
 مستقل آنان را بر انداخت و زن و مرد ايشان را كشت.

 ق: هومن. -)] ب، ف: هرير-2[

 )] ب: سياهست و زرد و سرخ نيز.-3[

 م: -)] ق: بامداد-4[

 بامدار.

 است.» مالمير«شايد هم همان  -ب: مابير -م: ماهير -ق: ماهنر)] -5[
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و  xnyL)] سياه گوش حيوانيست از دسته پستانداران گوشتخوار كه پوست گرانبهائى دارد و بعربى وشق و بفرانسه -6[
 شود. رجوع شود به المنجد كه صورت آن را نيز در آخر كتاب آورده. خوانده مى ecnyLبايطاليائى 

 م: سالخور. -ر: سيالخر -ب: سالحور)] -7[

 )] ف: جزيره.-8[

 ب: جاكرى. -م: كركى -)] ف: جاكيرى-9[
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 ].3] و صيمره [2] و لو رشت [1: كريت [آراسته بود و تختگاه پادشاهان بود و اكنون قصبه است. سه شهر خرابند
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  فصل دوازدهم از باب چهارم

  در ذكر احوال ترك و مغول و آن مشتمل است بر مطلعى و مخلصى و مقصدى

 مطلع در ذكر نسب ايشان:

والدين، طاب ثراه، آمده است كه اصل ايشان  -] از مصنفات مخدوم سعيد شهيد خواجه رشيد الحق4در جامع التواريخ [
 را ابو بجه خان گويند. از پسران او ترك جد تركان است و منسك جد مغوالن.از نسل يافث بن نوح است و مغوالن يافث 

 او را مغوالن ديب باقو خان خوانند. او را چهار پسر بود: قراخان و اورخان و كوچ خان و كزخان.

 قراخان را پسرى بود اغوز نام، موحد شد. مغوالن او را اغوزآتا خوانند.

عد از اغوزخان، پادشاهى نسل يافث بن نوح، در تخم اغوز، قرب يك هزار سال بماند. پادشاهى آن قوم او را مسلم شد. ب
در عهد فريدون پسرش تور با ايشان جنگى عظيم كرد. بر هيچ كس ابقاء نرفت. از قوم اوغوز دو كس نامشان تكوز و قيان 

  داناى رفتند كه يك راه سخت بيش نداشت. ايشان را در آنجا فرزن بگريختند و در دره

__________________________________________________ 

آيد كه اين كلمه همان كريت باشد و آن شهرى  م: كرشب. بنظر مى -ر: كدشت -ب: كوشت -)] ق، ف: كرشت-1[
 در دائرة المعارف» لرستان«است كه ميسره قشون هوالكو در حين عزيمت ببغداد از آن گذشته و مينورسكى در ذيل عنوان 

آباد كنونى ذكر كرده  بنقل از چريكوف عضو روسى هيئت مامورين تعيين حدود ايران و عثمانى محل آن را در جنوب خرم
 است. ضبط چريكوف بصورت گريت يعنى با گاف است.

 ف: -)] ق: او رشت-2[

در » ورشتك«شهرى بنام  1336در نزهة القلوب چاپ تهران  -م: ئورشب [؟] -ر: يورشت -ب: ئورست [؟] -ئرشت
 متن آمده با نسخه بدل: لورشت.

 )] نسخ: ضميره.-3[

 )] ف، ب، ق:-4[

 ولى در مقدمه جامع التواريخ مكررا بصورت متن آمده. -جوامع التواريخ
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هاء فراوان درو بماندند. از نسل ايشان قبايل و شعب بسيار منشعب شد. آمدند و چهارپايان بسيار جمع شدند و سال
اند،  قون و نسل قيان را قيات و تكوز را درلكين خوانند و پيش مغوالن، اين گروه كه در آن دره بوده مغوالن آن دره را اركنه

ان دو زن بودند. در آن دره گرگ با ايشان اند و بعضى مغوالن گويند تكوز و قي معتبرتر از ديگر قبائل باشند كه بيرون بوده
] چون از هجرت دويست و چند سال بگذشت، آن  1جمع شد. ايشان را فرزندان آمدند و اين روايت ضعيف است. [

گروه از آن دره عزم بيرون آمدن كردند. بر آن راه كوهى از آهن بود و مانع خروج. از آنجا هيمه بسيار جمع كردند و آن 
و بيرون آمدند و با اقوام تاتار و كسانى كه مقامهاى اغوزخان بدست فرو گرفته بودند، جنگ كردند و آن را بگداختند 

 ]. اين جماعت را مغول خطاب كردند.2زمينها از تصرف ايشان بيرون آوردند [

و شرح هر يك در چون مغوالن در جهان استيال يافتند، اقوامى كه بيرون بودند، در خطاب خود را داخل مغول گردانيدند 
 عقب خواهد آمد.

] و آن 3اند [ زمينى كه در اصل مقام ايشان بود، يك ساله راه آبادانى نيست و هر كه از آنجا ساكن بوده صحرانشين بوده
زمين را حدود شرقى با ختاء و غربى با واليت ايغور و شمال با قرغيز و سلنگا و جنوب با تنگت و تبت پيوسته است و 

اى كه هر كه حاكم قومى بوده او را  اند، زيادت ترتيب و تجملى نداشتند تا بمرتبه بوده عت در صحرا ساكن مىچون آن جما
 ركاب آهنين بوده و ديگران را چوبين و

__________________________________________________ 

ه است بتوسط مستشرقين معروف مثل )] قسمتهاى مختلف فصل مغول از كتاب جامع التواريخ كه مأخذ تاريخ گزيد-1[
چاپ شده و چون نسخ اين   eremertauQو كاترمر  enaYويان  tehcolBLو بلوشه  enizerBLبرزين 

كتب ناياب بود، كتابخانه اقبال تصميم گرفته كه كليه قسمتهاى چاپ شده را يكجا بصورت يك كتاب در آورد. قسمت 
اول بار برزين روسى با ترجمه روسى چاپ كرده و درين جا از روى چاپ مجدد  اول يعنى ذكر اصل و منشأ و قبايل مغول را

 دارى شده است. -يعنى چاپ كتابخانه اقبال تصحيح اسامى بعمل آمده و بهمين جهت از دادن نسخه بدلها خود

 )] ب: بازاستدند.-2[

 )] ق ندارد.-3[
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كرد كه تمامت را در حكم خود آرد  بود و كس رغبت نمى هر قوم و قبيله را پيشوائى بوده و يك كس بر همگنان حاكم نمى
و ايشان تولى بپادشاهان و حكام ختاى بيشتر كردندى و اقوام ايشان پيوسته با همديگر در محاربه بودند و هرگز در ميان 

] ياد خواهيم كرد. 1شريعتى و حاللى و حرامى نبوده. شرح قبائل و شعب ايشان بر سبيل اختصار بسياقت [ايشان دينى و 
 و اهللا الموفق باتمامه.

التواريخ از مصنفات خواجه سعيد،  -اند [بموجبى كه در جامع فهرست اقوام و قبائل مغول كه خود را بمغول ماننده كرده
  ه]، طاب ثرا2] [ رشيد الحق والدين

خوانند چنانكه  ] منه قبائلى كه اكنون ايشان را مغول مى3منه قبايلى كه جهت قدمت زمان تحقيق شعب ايشان معلوم نشد [
گفتند و همچنان اكنون در واليت مغرب و فرنگ و هند و غير آن همه را تاتار  پيشتر كه دولت تاتار بوده همه را تاتار مى

 اند: بوده چه اين نام بعد از تقرب نامهاى جماعت اختراع كردهخوانند و نام اصلى ايشان مغول ن مى

  جالير اين شعب از ايشانند جايت توقراوت قنكفائوت كومسائوت

__________________________________________________ 

 ق: بر سبيل سياقت. -)] ر: بترتيب سياقت-1[

 ».مخدوم سعيد شهيد خواجه رشيد الدين طاب ثراه آمدهبموجب آنكه در جامع التواريخ از تصانيف «)] ق: -2[

 )] ب: قبائلى ....-3[

 ر، ف: .... انساب ايشان مغول (مشغول ظ.) نشده. -اند زمان بتحقيق انساب ايشان مشغول نشده
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طوالنكقيت قورى سنكقوت كرموچين تلنكوت بولغاچين مركيت اين شعب ازيشانند مودان ترغوت  اويات نيلقان كوركين
توداقلين برالس تومات قنقرات اوهرمكريت ايلجكين جيون كورلواوت تاتار اين شعب از ايشانند توتوقليوت كويين انجى 

  الت يسوت قورالس منكتوتنرائوت جغان برقوى اوراسوت اورانكقت سونيت اين شعب از ايشانند قرقين ار 
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خوانند منه آنچه از شعبه اغوزخان و  اند، ليكن خود را همچنان باسامى اول مى ]. شده1منه قبائلى كه اگر چه بمغول مانند [
 د.ان زادگان كه با او متفق برادران و عم

اند. او را شش پسر بود و ايشان را هر يك چهار پسر و اين قبايل هر يك بپسرى از  منه شعبى كه از اغوزخان منشعب شده
شمارند و اين اصلى  اند. بعضى اغوزخان را افراسياب مى ] شده1آن بيست و چهار كس كه نبيرگان اغوزخان بوده منسوب [

 ندارد.

خان بايندر  خان يارز دودورغا دوكر يايارلى يولدوزخان اوشر بيكدلى قريق قارقين گوگ لى اىكرخان قاى القراولى بايات قرااوي
  جاولدور بجنه چينى

__________________________________________________ 

 )] ب، ر: مانند.-1[

 567:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

زادگان اغوزخان كه مخالفت  خان سالور االيونتلى ايمور اوركز تنگز خان بيكدير بيوه بوكدورقتيق منه شعب برادران و عم طاق
اند ايغور قبچاق قنقلى آغاجارى قرليق منه اقوام ديگر كه با اغوزخان متفق نبودند و مخالفت كردند كرايت ساير  او نكرده

ان انكوت جرقين البات بنكنوت كمرين تونكفايت ساقيات قرغيز توباووت منه قبائلى كه قبايل اين شعب از ايشانند: نايم
قون بوده و ايشان را آنجا توالد و تناسل شده و قبائل پيدا   اند كه در دره اركنه شعب ايشان معلوم شده كه از تگوز و قيان

جنس ايشان گشته و بر ديگران بحكم عاريت  گشته. تخم تكوز را رلكين و نسل قيان را قيات خوانند و لفظ مغول اسم
 ]1كنند]. [ [اطالق مى

__________________________________________________ 

 )] ق: اطالق رفته است.-1[
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 ودند منشعب شدند و هر يكى بلغتى مخصوص شده و ازيشان شعب بسيار آمده:قون ب قبائلى كه بوقت آنكه در دره اركنه

 اند از شعب قيات و اين شعب از ايشانند: قنقرات شعبه
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قوا جده چنگزخان از ايشان بوده اولقونوت ايلجكين اورياوت اين شعب از ايشانند   قونگليوت ايكراس قوم قورالس كه آالن
اند قوم  از ايشان ارالت قونكغتان باياوت جدى كهرون سولدوز قوم ايلدوركين ازين شعبهاند  اى كلنگغوت قوم قويجين شعبه

] 2] قورالس، منشعب شدند آنچه از دو پسر او كه از پشت [1قوا، از قوم [ كينكيت قبائلى كه از نسل آالن هوشين
قوم بوده از تخمه بورته جينه كه بوقت  ديوقون بيان بودند منشعب شدند و ايشان را درلكين خوانند و اين ديوقون بيان از

 قون بيرون آمدند، پيشواى قوم مغول بود و نسب ديوقون بيان برين موجب است: آنكه از دره اركنه

__________________________________________________ 

 )] ف، ب: شعبه.-1[

 )] ق: تخم.-2[
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فاجو بن سم ساوجى بن اونكه تيدون بن فوجم بوغرول بن قبجو مركان بن تماج بن بتجى قيان بن بورته  ديوقون بيان بن قالى
  قوا مرده بوده و او بيوه ] آنچه بعد از مدتى كه ديوقون بيان شوهر آالن1جينه پادشاه قوم مغول دربان سوكان قينكقيات [

گشته بزعم آنكه از روشنى كه از سر خرگاه در آمد و بحلق او فرو شد و حامله گشت و بيك شكم سه پسر آورد، ايشان 
 اند: خوانند. يعنى نسب از باال دارند و ايشان شانزده قوم را نيرون مى

 اند: آنچه ايشان را نيرون مطلق خوانند دوازده قوم

 قوا. قتقين از آل بوقا قتقى مهتر پسر آالن

 قوا. سالجوت از يقسون سالجى ميانين پسر آالن

 قوا. تايجيوت از جرقه لينكقوم بن قيدو بن دوتوم منين بن بوقا بن بوذنجر كهتر پسر آالن

 هريكان سنجيوت از جاورجين پسر قيدو مذكور.

 نوتاقين واروت از جاقسو پسر مهتر دوتوم منين.

 بارين از باريم دوم پسر دوتوم منين.

 بروالس از قاجولى سوم پسر دوتوم منين.
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 هيوركين از قاجيون چهارم پسر دوتوم منين.

 ]2بودات از بات كلكى پنجم پسر دوتوم منين. [

__________________________________________________ 

التواريخ، جز قايدو (قيدو)، اسامى  -اند. ولى در جامع )] در كليه نسخ گزيده اين افراد بعنوان پسران دوتوم منين آمده-1[
اند مجهول اعالم كرده است. اين افراد اخير طبق جامع التواريخ  هشت پسر ديگر را كه در طى حمله دشمن يك جا كشته
 اند. پسران تومنه خان ابن باقى سنقر بن قايدو بن دوتوم منين

خان ذكر شده. اما نسخ  » قبل«و اسم پسر ششم هم  ) نيامده1338)] نام اين قبيله در جامع التواريخ (چاپ تهران -2[
 گزيده چنين بود كه مسطور افتاد.
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 جوريات ايشان را جاجرات نيز گويند، از ششم پسر دوتوم منين.

 ر دوقالن هفتم پسر دوتوم منين.دوقالت از بودنجا

 ييسوت از جغتاى هشتم پسر دوتوم منين.

 اند: خوانند چهار قوم آنچه ايشان را نيرون قيات مى

 بركين از اوكين برقان.

 جينكسوت از برتان بهادر جد چنگزخان.

 ] هم از تخم اوست.1بارقيات [

 بورجقين يعنى اشهل چشم از تخم يسوكاى بهادر پدر چنگزخان.
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اند و هستند هم بر شيوه سياقت بصورت جمع و خرج جمع  خلص در ذكر اعداد پادشاهان مغول كه در واليت بودهم
الخواقين و السالطين المغول الذين جلسوا على سرير السلطنة بتأييد الربانية و الدولة الچنگزخانيه سوى االخوان و االوالد و 

 قسار: چنگزخان نسل او را حرمت همچون شهزادگان داشته. ن و اعقابهم جوجىاعقابهم الذين لم يلحقوا بااليلخانيه االخوا

 اند. خوانند. او را چهل پسر بوده و از آن هشتصد نبيره اكنون ايشان را گاون مى

 شمارند. نسل ايشان بى

__________________________________________________ 

قيات جمله از نسل اويند و «در ضمن صورت پسران برتان بهادر آمده: )] در جامع التواريخ اين اسم نيست، ولى -1[
ف، ب.  -»جهت آنكه او بهادرى عظيم بود اين نام نهادند. چه قيان بمغولى عبارت از سيلى باشد كه بقوت آب آيد

 ق. سار. -بارقيات
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بسال ازينها كمتر بود. اما پيش چنگزخان بحرمت ازيشان مهتر و در حضرت او باال دست ايشان نشستى و  -اتجكن تموكه
 او را نسل بسيار است.

قياس  قاآن نسل او را نهصد نفر شمار كردند. اكنون عددى بى چنگزخان او را حرمت نيكو داشتى. در ايام قبالى - قاجيون
 اند. شده

از مادر ديگر بود. او را پسرى جاوتو نام بود. صد زن و صد پسر داشت و از پيرى چنان خرف شده بود كه زنان  -بلكوتى
 شناخت. و پسران خود را نمى

 اند: االوالد چنگزخان اين فرزندان را در زمره پادشاهى نياورد و نسل ايشان در مرتبه گاونى

هم الخواقين ساير الواليات و بعضها مفصال هم السالطين بااليران  كولكان جوجيتاى اورجقان عدد رؤسهم بعضها مجمال
] 1احفاد احفاد اوالد احفاد احفاد احفاد احفاد احفاد [ 7 8 4 1من نسل هوالكوخان نفسه اوالده احفاده اوالد احفاد 

 7 8 4 1وضع من كل هم الجماعة الصائرين الى دار االخره نفسه اوالده احفاده اوالد احفاده  6 12 12
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كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 )] اعداد ذيل كلمات فقط در نسخه ق است.-1[
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الختن و الصين و الشرق و ما وراء  بواليات الختاء و 3 11 12احفاد احفاده اوالد احفاد احفاده احفاد احفاد احفاده 
] و الهند و ارض الخزر و ما يتبعها باسم الجماعة الذين جلسوا على سرير السلطنة نفسه 1النهر و الجرجانيه و الهبتال [

اوالده احفاده اوالد احفاده احفاد احفاده اوالد احفاد احفاده احفاد احفاد احفاده بواليات الختاء و الختن و الصين و 
الرض المغول و بالد الشرق و ما يتبعها منسوبا بالقاآن نفسه بر تمامت واليات، كه در حكم او بود و در حكم فرزندان، ا

 او پادشاه شد. اما چون دار الملك او درين واليات بود، اينجا ثبت افتاد.

 بر بعضى واليات پادشاه بود.اوالده اوكتاى تولى خان بر جاى پدر بر تمامت واليات پادشاه بود بحكم پدر و برادر 

 قاآن بر تمامت واليات پادشاه بود. خان بن اوكتاى احفاده كيوك

 منكوقاآن بن تولى خان بر تمامت واليات پادشاه بود.

__________________________________________________ 

ها باشد و اين اقوام همانها هستند كه نامشان  )] ق فقط. قاعدة بايد اين كلمه هبتال (هفتال) يعنى مركز اقوام هفتاليت-1[
 بصورت هياطله در تاريخ اسالم ضبط شده است.
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 قاآن بن تولى خان بر آن ملك پادشاه بود. قبالى

 بود، در تنازع.بوكا بن تولى خان مدتى بر آن ملك پادشاه  اريغ

 قاآن در عهد پدر ولى عهد بود. اوالد احفاده چيم كيم بن قبالى

 قاآن بر جاى جد پادشاه بود. احفاد احفاده تمور قاآن بن چيم كيم بن قبالى

 قاآن بر جاى او پادشاه شد. اننده بن مينقال بن قبالى
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زر و ما يتبعها منسوبا بااللوس اوالده باسم توشى خان بواليات الخوارزم و السقسين و البلغار و االس و الروس و ارض الخ
 بحكم پدر در واليات پادشاه بود و بعد ازو فرزندانش پادشاه بودند.

] بن توتوقان بن 1خان بن توشى خان اوالد احفاده سرتاق بن باتو احفاد احفاده تارتو [ احفاد باتو خان بن توشى خان بركاى
 باتو اوالد احفاد احفاده الغوى بن منككوتمور توقتا بن منككوتمور طغرل بن منككوتمورباتو منكگوتمور بن توتوقان بن 

__________________________________________________ 

 )] نسخ: سرتاق بن باتو و اين درست نيست زيرا سرتاق پسر باتو نوه چنگيزخان است نه نبيره او.-1[
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توالبوق بن بارتو بن توتوقان بن باتو بواليات ما وراء النهر و بالد االيغور و ما يتبعها منسوبا بالتوران باسم جغتاى خان بحكم 
 پدر بدين واليات پادشاه بود.

تكان بن جغتاى خان احفاد احفاده اپشغان بن بورى بن اوالده باسم ييسو بن جغتاى خان اوالد احفاده هوالكوقرا بن موا
شاه بن قراهوالكو بن مواتكان نيكپاى اخوه اوالد احفاد احفاده  مواتكان بن جغتاى خان براق بن ييسوقرا بن مواتكان مبارك

ان ترمه شيرين بن بوقا بن دوا بن براق خ توقاتمور بن قدامى بن بورى بن مواتكان بن جغتاى خان احفاد احفاد احفاده ايس
 دوا بن براق خان ايلچيكداى اخوه كبك اخوه بواليات الهبتال و بعض الهند و الكابل و الغزنة و ما يتبعها
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ده چپار بن قيدوخان بواليات الجراد الشمالية و ارض الخزر قاآن احفاد احفا اوالد احفاده باسم قيدوخان بن قاشى بن اوكتاى
خان بن  قيران بن اورده خان بن توشى خان بحكم پدر بر آن واليت پادشاه بود اوالد احفاده باسم قونيك احفاده باسم اورده

خان  ان بن قوينجىخ خان بن توشى خان احفاد احفاد احفاده باسم بيان توشى خان احفاد احفاده باسم قوينجى بن اورده
بايران باسم السالطين من نسل هوالكوخان سوى السلطان االعظم خلد ملكه لئال ذكره فى الباقى منها لم  89المذكور منه 

  احفاد باسم هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان 70يصلوا بالسلطنة 
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جوماغر يشمت بيكين تبسين طرغاى اجاى قنقرتاى  12منها لم يصلوا بالسلطنه  14اوالد احفاد و هم اوالد هوالكوخان 
خان احمدخان احفاد احفاد و هم  ابقاى 2ييسودار منكوتمور هوالجو شيبادجى طغاتمور الباقى بعده باسم سالطين المذكوره 

 سوكا رنبو قرابوقا 3جشكب كينكشو ابناى يشمت  2ابناء جوماغر  26يصلوا بالسلطنه منها  29احفاد هوالكوخان 
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بارجى كراى ان 3تمور ابناى منگوتمور  تمور كراى طاشتمور اشيغ تمور و هو خربنده ايلداى جريك ايساى 6ابناى قنقرتاى 
قپالنجى  3قورمشى حاجى ابناى احمد  2سليمان قتلغ بوقا خواجه كوچك ابناى طغاتمور  4طايجو ابناى هوالجو 

 بايدو قبچاق ابن بيكين قتب ابن تبسين ساتى ابن اجاى ايلدر 2ارسالنجى بوقاجى ابناى طرغاى 

 578:يده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گز                         

] خطاى ييسوتمور ابناى گيخاتوخان 1خان ابناء ارغون خان [ ارغون خان گيخاتوخان احفاد ابقاى 2خان  ابناى ابقاى
االفرنك ايرانشاه چنك پوالد احفاد طرغاى و هو ابناء بايدو خان قبچاق على محمد احفاد يشمت ابناء سوكا ابلجى (؟) بن 

] احفاد قنقرتاى 1] كينكشو احفاد بيكين و هما ابناء قتب [1بوقا حفدة جوماغر و هو سرجون بن [] بركاء بن قرا1رنبو [
 3تمور قشتمور بن ايلدا احفاد منگوتمور  پوالد بن ايس 2

__________________________________________________ 

اند  يتو كه ذكر دو نفر اخير كه بسلطنت رسيده)] ابقاخان چهار پسر داشته: خطاى اغول، ييسوتمور و غازان و الجا-1[
 بعد آمده. رويهمرفته جدول بندى كتاب مغشوش است.
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ون خان سوى السلطان باسم احفاد ارغ 6پوالد احفاد احفاد احفاده  1قونجى يسوتمور ابناء طايجو  2ابناء انبارجى 
االعظم، مالك رقاب االمم، مولى ملوك العرب و العجم، ناصر عباد اهللا، حافظ بالد اهللا، معز اولياء اهللا، مذل اعداء اهللا، 

خان الجو ابناء  ظل اهللا فى االرضين، عالء الدنيا و الدين ابو سعيدخان خلد اهللا سلطانه لئال ذكره فى الباقى ابن غازان
 سلطان سوى السلطان العادل لئال ذكره فى الباقى:اولجايتو 

 1حسن حسين بايزيد محمد ابن حاجى  4شاه رمضان احفاد طغاتمور ابناء قورمشى  بسطام ابو يزيد طيفور سليمان
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] اوالد احفاد احفاده باسم 1لطان الجايتو الباقى هم الجماعة الباقين فى الدنيا بالسلطنه [خان س سليمان الباقى بعده غزان
  و هو السلطان ابو سعيد بهادرخان 1خان احفاد احفاد احفاده  اوزبك

 مقصد

ع و ] كه بر ايران حكم كردند: سيزده تن مدت ملكشان از سنه تس2در ذكر پادشاهان كامكار و شهرياران نامدار مغول [
تسعين و خمسمائه تا زمان تأليف اين مختصر صد و سى و يك سال و ازين جمله بر ايران صد و چهارده سال اصل ايشان 

اند و آن قبيله از  قوا است و او از قوم قوالس بود و آن قوم از شعب قوم قنقرات در ما قبل ذكر رفت كه از نسل آالن
] كه شوهرش مرده بود گفت از روشنيى كه از سر خرگاه در 3ة بعد از مدتى [قبايل قيات. در سنه خمس و سبعين و ثالثمائ

آمد و بحلق او فرو شد آبستن گشت. بعد از نه ماه بيك شكم سه پسر آورد. پسر كهتر كه بوذنجر نام داشت، نهم پدر 
 چنگزخان است برين موجب:

 ]4چنگزخان [

  نقر بن قيدو بن دوتومس ابن يسوكا بهادر بن برتان بن قبل بن تومنه بن باى

__________________________________________________ 

ها چنانكه ذكر شد مغشوش و ابتدائيست. براى اطالع بيشتر، غير از كتبى كه منحصرا مربوط  )] طرز تنظيم اين جدول-1[
 .بتاريخ مغول است، رجوع شود به جدولهاى كتاب زمباور و تقسيمات مختلف اروغ چنگيزى

 )] ق: قول مغالن بر.-2[

 )] ب، ف: زنى بعد از مدتى ...-3[

تر باشد. زيرا اسم اصلى او چنگگز است كه بقاعده كلمات مغولى  رسد كه چنگز صحيح بنظر مى -)] ر، م: چنگيز-4[
 حرف ساكن وسط آن حذف شده است: مثل قشون (قشقون) و غازان (غازقان) و تنسوق (تنكسوق). حافظ فرمايد.

  بر شكن كاكل تركانه كه در طالع تست            بخشش و كوشش قاآنى و چنگزخانى         
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لقعده سنه تسع و اربعين قوا. چنگزخان را در اول تموچين نام بود. والدتش در عشرين ذو ا منين بن بوقا بن بوذنجر بن آالن
 و خمسمائه. چون پدر نماند، او سيزده ساله بود.

] رسيدن زحمتها كشيد و 1قوم نيرون كه در حكم پدرش بودند ازو برگشتند و او را تنها بگذاشتند و او تا سى سالگى [
مت داور، از همه بالها خالص ]. اما چون دولت ياور بود و در ماندن او سر حك3] رسيد و در بالها افتاد [2ها [ بتهلكه

خان  ] سالگى با اونگ4شد. در سى سالگى باز بسردارى قوم نيرون رسيد و اقوام ديگر را در حكم خود آورد و در چهل [
پادشاه قوم كرايت دوستى كرد و او را بپدرى پذيرفت. هشت سال با يك ديگر طريق موافقت سپردند و بسيارى قبايل در 

] دختر خواستن ميان ايشان خصومت و نزاع افتاد. بعد از محاربات در سنه تسع و 5ا جهت [حكم خود آوردند. ام
خان  تسعين و خمسمائه چنگزخان برو مستولى شد و اسم پادشاهى برو اطالق رفت و در سنه ثالث و ستمائة، طايانك

د بود تا بر تمامت مغول و صحرانشينان و پادشاه قوم نايمان را قهر كرد، نام چنگزخان برو افتاد. روز بروز دولت در تزاي
] و سقسين و بلغار و آس و روس و مكس و آالن و قرغيز 6بالد و واليات ملك توران و ختاى و چين و ما چين و خزر [

و تنگت و غير آن مستولى شد. ايلچى بايران فرستاد و با سلطان محمد خوارزمشاه دوستى كرد و طريق اتحاد سپرد. 
نامه و پيغام بهم فرستادند و تجار بدين دلگرمى از طرفين تردد كردند. جمعى از ايران بدرگاه چنگز خان  مكتوبات بعهد

شمار بهمراهى ايشان بايران فرستاد. چون  رفتند و قماش بردند. ايشان را نوازش نمود و بازرگانان بسيار با مال و نعمت بى
رزمشاه حاكم بود. در اموال ايشان طمع كرد. پيغام بخوارزمشاه فرستاد ] خوا8] رسيدند، اينالجق از قبل محمد [7باترار [

  و او را بمال تجار بفريفت و اجازت خون ايشان طلبيد. سلطان ناانديشيده

__________________________________________________ 

 م، ف: تا بسى سالگى رسيد. -ق: بحد سى سالگى -)] ر: با بيست سالگى-1[

 ف، ر:)] -2[

 ق: بمقام تهلكها. -م: بحد تهلكها انجاميد -بحد تهلكها رسيد

 )] ق: بالها و مصايب.-3[

 )] ف: سى سالگى.-4[

 )] ر، م: اما چون جهت.-5[
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 )] ر، م: دشت خزر.-6[

 )] ق، م:-7[

 در آمده.» ايران«در نسخه ر اين كلمه تراشيده شده و بصورت  - ايران

 )] ر، م:-8[

 سلطان محمد.
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 بخون فرمان داد. اينالجق تجار را بكشت و اموال ببرد.

چون از احوال تجار خبر بچنگز خان رسيد، در سنه خمس عشر و ستمائة آهنگ ايران كرد. نخست در اترار جنگ كردند 
پس ديگر بالد ما وراء النهر مسخر كرد و در تمامت واليات قتل عام برفت. در سنه سبع عشر و و و اينالجق را بكشتند. 

] 1ستمائة، اميران يمه نوين و سبتاى بهادر را بطلب خوارزمشاه بايران فرستاد. ايشان در ايران قتل عام كردند و [بر اثر [
ز ايشان، چنگزخان تولى خان را بفرستاد تا بالد خراسان مسخر  ] بگذشتند و از راه دربند خزران با توران رفتند. بعد ا آن

 كرد.

] كردند و بخويشتن از آب جيحون بگذشت و 2خان را بفرستاد تا خوارزم را مسلم [ توشى خان و جغتاى خان و اوگتاى
ور نيست. ] هيچ تاريخ مثل آن مسط3ببالد خراسان آمد و تمامت ايران زمين مسخر كرد و قتل عام رفت [كه در] [

 فرمايد: [شيخ اوحد الدين كرمانى در قضيه چنگزخان مى

 شعر

 تقدير بآب تيغ ناپاكى چند            آتش در زد بجان ناپاكى چند          

 ]4از عالم قهر تند بادى بوزيد            برچيد ز روى خاك خاشاكى چند] [            

 ى نرسد و عدل و داد باشد، جهان با آن قرار نرود كه در آن وقت بود.و اگر تا هزار سال ديگر، هيچ آفتى و بالي

فصحا مقر شدند كه در لفظ درى فصيحتر ». آمدند و كشتند و بردند و رفتند«از بزرگى حال فترت مغول پرسيدند. گفت: 
 ازين نتوان گفت.
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  چون ايران زمين مسخر كرد. در سنه احدى و عشرين و ستمائة، مراجعت

__________________________________________________ 

 )] ساير نسخ: بر ايران.-1[

 )] نسخ: مسخر.-2[

 )] ر، م: و در.-3[

 )] فقط در نسخه م.-4[

 قافيه بيت اول بهمين نحو مكرر ضبط شده است.
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 ] اما چهار نامدار بودند: توشى و جغتاى و اوكتاى و تولى.1او را هفت پسر بود، [نمود. 

خوارزم و دشت خزر توشى را داد و زمين ترك بجغتاى و اوكتاى را ولى عهد گردانيد و بر همه حاكم كرد و تولى را اموال و 
 ] خود بخشيد.2] [ خزاين و [خواتين

رمضان سنه اربع و عشرين و ستمائة در گذشت. در حالت وفات او پادشاه چون بيست و پنج سال پادشاهى كرد، در 
 ] و اين ملك مسخر شد و پادشاهى بر مغول قرار گرفت.3تنگت رسيد. شادرغوخان را بكشتند [

  قاآن اوگتاى

 بعد از پدرش چنگزخان بدو سال، پادشاهى برو مقرر شد، در سنه ست و عشرين و ستمائة. او مدت سيزده سال در
پادشاهى بماند. بر جراحاتى كه پدرش كرده بود مرهم نهاد. داد جود و عطا داد. كار سخا در عهد او درجه اعلى يافت. 

 ]. عطاياى او را حصر كردند، از صد هزار تومان در گذشت.4عطاياى حاتمى را منسوخ گردانيد [

واليات بگشود. برادر خود تولى خان را و امير در سنه سبع و عشرين و ستمائة بجنگ خطا رفت و رنجور شد. اما بسيار 
 دوقولقو، هر يكى را براهى، به ختاى فرستاد و ايشان بيشتر آن ملك مسخر كردند.

  خان ختاى ازيشان منهزم شد و در اقصاء ختا بقالع متحصن التان

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



__________________________________________________ 

بنامهاى: كولكان و جورجيتاى و اورجقان و جاوور (كه در كودكى مرد). ولى آنها را  )] چنگيز چند پسر ديگر داشت-1[
). اما چهار پسر ديگر وى همه از 225 -228تهران ص  1338در جزو افراد سلطنتى نياورد (رك: جامع التواريخ چاپ 

را چهار كولوك ميگفتند يعنى چهار كه خود دختر پادشاه قنقرات بود. اين چهار پسر » برته فوجين«باشند بنام  يك زن مى
 ركن.

 )] ق: دفاين.-2[

)] پادشاه تنكغوت، شادرغو، پس از مدتها جنك و عصيان، مقارن بيمارى چنگيز، بخيال صلح افتاد و پيغام فرستاد. -3[
 اى دارم. چنگيزخان فرمود كه عارضه«

 دانست. محقق مىشما صبر كنيد تا بهتر شوم ... چنگيزخان در آن بيمارى وفات خود را 

امرا را وصيت كرد كه واقعه مرا اظهار مكنيد و قطعا گريه و زارى بر مياريد تا ياغى واقف نشود و چون مردم تنكقوت بموعد 
 ).386(جامع ص » بيرون آيند، ايشان را جمله ناچيز گردانيد.

 .158 -190ص  1و جهانگشاى جوينى ج  486 -502)] جامع التواريخ ص -4[

                         

 584:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

]. و در سنه ثمان و عشرين و ستمائة، سلطان جالل الدين خوارزمشاه را بر انداختند و از آن قوم بكلى اثر 1گشت [
 نماند.

د و او تا سنه ثالث و ثالثين و ستمائة حاكم بود. بعد ازو نوسال بجاى پس از سلطان، امير جنتمور را بحكومت ايران فرستا
او نامزد گشت. اما كار در دست گورگوز بود. نوسال چهار سال حكومت كرد و در سنه سبع و ثالثين و ستمائة بمرد كار 

] امير 2. [بكلى بدست گورگوز افتاد. مدت هشت سال حكومت كرد و در سنه خمس و اربعين و ستمائة كشته شد
]، چون هوالگوخان بايران آمد، 3] [653آقا بر جاى او نامزد شد و ده سال باستقالل حكومت كرد [و در سنه  ارغون

 خان در گذشت. آقا بود تا بزمان ابقاى همچنان حكومت بنام ارغون
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ذشت. [منجم در تاريخ وفات قاآن در پنجم جمادى االخر سنه تسع و ثالثين و ستمائة از افراط شراب خوردن در گ اوگتاى
 او گويد:

 شعر

  خبران ] خلط فزون كرد زهر سال، فالن            روز و شب داد زمستى خبر از بى4» [خلط«در           

 ]6] [ ] و مدد باده بران5اندر ابطال مزاجش مددى كرد تمام            مشترى با دبران [            

__________________________________________________ 

كه شهر بگيرند، با امرا و خواتين گفت كه بعد از چندين مدت پادشاهى و «)] وى پس از تحصن بقلعه چون دانست: -1[
 خواهم كه اسير مغول گشته ببدنامى بميرم. انواع ناموس نمى

» رفت و خويشتن را بر آويخت تا بمردقورچى خود را جامه خود بپوشانيد و بر جاى خود بر تخت نشانده از ميان بيرون 
 .453جامع التواريخ ص 

 )] بامر قرا اغول (رك:-2[

 ).242جهانگشاى جوينى جلد اول ص 

 ام. تنها در نسخه ق است ولى جاى سال خالى است كه من اضافه كرده» و در سنه«)] كلمات -3[

 .639)] يعنى سال -4[

 ستاره در برج ثور (منتهى االرب). انورى گويد:)] دبران يكى از منازل قمر مشتمل بر ده -5[

 چشم            بر قبضه شمشير نشاندى دبران را گر ثور چو عقرب نشدى ناقص و بى          

 باروپا راه يافته است (رجوع كنيد به الروس بزرك قرن بيستم در ذيل اين كلمه). narbedlAاين كلمه بصورت 

 )] ق، ندارد-6[
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قاآن، در واليات هيتال و كابل و بعضى هند، قرب پنجاه سال پادشاهى كرد و آن  از تخم او قيدوخان بن قاشى بن اوكتاى
 واليت همچنان در تصرف اوالد اوست.

  توشى خان

بود. بحكم پدر، واليات خوارزم و دشت خزر و بلغار و سقسين و آالن و آس و روس و مكس  ابن چنگزخان مهتر پسر او
قاآن پيوسته غبارى بود و او پيش از چنگزخان بشش ماه در   و باشقرد و آن حدود بدو مفوض بود و ميان او و اكتاى

 گذشت.

] در  1ر سنه اربع و خمسين و ستمائة [قاآن جاى او بپسرش باتو خان بن توشى داد و او مدتى حكم كرد و د اوگتاى
گذشت. منگوقاآن آن ملك به سرتاق بن باتو داد و او دين نصارى اختيار كرد. پس از مدتى او نيز در گذشت. منكوقاآن 

]. چون او كودك بود، دست مادرش برقجين را در كار ملك مطلق گردانيد. هم در آن 2آن واليت به پسر سرتاق داد [
خان بن توشى خان بر آن ملك مستولى شد و تا زمان ابقاخان پادشاه آنجا بود. بعد  نيز در گذشت. بركاى نزديكى آن پسر

] بود. بعد 3] [ ازو نبيره باتو خان منگوتمور بن توتوقان بن باتو خان پادشاه آن واليت گشت. تا [عهد ارغون خان پادشاه
لغو و طغرل پسران منگوتمور و توالبوقا و كنچك پسران بارتو بن ازو برادرش تودامنگو پادشاه شد. بعد از اندك مدتى ا

توتوقان بن باتو برو خروج كردند و بر آن مستولى شدند و پنج سال پادشاهى كردند. پس توقتاى خان بن منگوتمور بن 
سلطان محمد شاه  توتوقان بن باتو، بيارى توقاى كه امير لشكر الوس بود، بريشان خروج كرد و پادشاهى بستد و تا زمان

خان بن طغرلجه بن منگوتمور بن توتوقان بن باتو پادشاه آن مملكت گشت و در آن ملك اسالم آشكارا   بود. بعد ازو ازبك
 كرد و اكنون در آنجا پادشاهست.

__________________________________________________ 

ذكر شده و زمباور نوشته است كه سال دقيق  650در سال  در جامع التواريخ مرگ او -)] چنين است در كليه نسخ-1[
مرگ او روشن نيست. براى اطالع بر تقسيمات بعدى افراد خاندان توشى و حكومتهاى محلى استراخان و شبه جزيره  

 آخر كتاب وى. Sهمچنين جدول  248تا  246و  244كريمه و دشت قبچاق رجوع شود به كتاب زمباور صفحات 

 الغچى بوده.)] نامش او -2[

 )] م، ر: سنه احدى و ثمانين و ستمائة-3[
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  جغتاى خان

قاآن  ابن چنگزخان، بحكم پدر، پادشاهى ما وراء النهر و بعض خوارزم و بالد ايغور بدو مفوض بود. ميان او و اوكتاى
] بن جغتاى خان بحكم وصيت 1قاآن در گذشت. قراهوالگو بن مواتكان [ ت تمام بود و او يك سال پيش از اوگتاىمصادق

] بن جغتاى خان تعلق  2خان معزول گشت و پادشاهى به ييسوخان [ چنگزخان بر جاى او پادشاه شد و در عهد گيوگ
اه شد. بعد ازو بنام پسرش مباركشاه معين گشت و گرفت و در عهد منگوقاآن، ييسوخان عزلت يافت و قراهوالكو پادش

] بن مواتكان بن جغتاى خان برو خروج كرد و آن ملك از 5] خان بن بورى [4]. پس اپشغان [3مدبر كار مادرش بود [
 دست مباركشاه بيرون برد و پادشاه شد. الغوخان بن بايدر بن جغتاى خان برو خروج كرد و او را بكشت و پادشاه شد. بعد

قاآن مباركشاه بن قراهوالكو باز پادشاه شد و براق بن ييسون دوا بن مواتكان بن جغتاى خان با او شريك   ازو بحكم قبالى
] پادشاه شد. 6گشت و بحسن تدبير او را از پادشاهى دور كرد و بسالح دارى خود آورد. بعد از براق، برادرش نيكپاى [

] بن بورى بن مواتكان بن جغتاى خان پادشاه شد. پس از وى، دوا پسر براق 7پس ازو، توقا تيمور بن قداقچى ساچان [
 پادشاه شد.

بوقا پادشاه شد. بعد ازو برادرش كبك پادشاه شد. پس ازو، ايلچيكتاى بن طاشتمور پادشاه شد. [بعد  بعد ازو، پسرش ايسن
اسالم يافتند و بسبب او كار دين در آن ملك ازو ترمه شيرين پسر دوا پادشاه و مسلمان گشت و اكثر قومش به تبعيت او 

 ]8قوت گرفت.] [

__________________________________________________ 

ضبط شده ولى در نسخ گزيده همه جا: مامكان. اين مواتوكان در ضمن » مواتوكان«)] در جامع التواريخ اين اسم -1[
 محاصره قلعه با ميان بزخم تير كشته شده است.

 )] صحيحتر آنكه: ييسومنگو (مونككا)-2[

قراهوالكو باولوس نارسيده در راه وفات يافت و خاتونش اورقنه خاتون دختر تورالچى گوركان از «)] جامع التواريخ: -3[
 .544ص » كرد قوم اويرات او را بكشت بموجب يرليغ و خويشتن بجاى شوهر پادشاهى مى

 )] جامع:-4[

 ابيشغه.
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كشته شد. بدين معنى كه پس از   649ربيع االول سال  7وى بعد از قوريلتاى  -هم ضبط شده)] بصورت بوزى -5[
 قوريلتا، در مجلس ضيافتى كه بدين عنوان ترتيب يافته بود، بر اثر مستى به با تو دشنام داد و با تو او را كشت.

 )] ظاهرا نيكپاى پسر عموى ييسون دوا پدر براق است. نه برادر براق.-6[

 ] زمباور قدامى ضبط كرده.)-7[

 )] ق ندارد.-8[

 587:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  تولى خان

] 2] و [نوكر] [1ابن چنگزخان را با هر سه برادر مصادقت و موافقت بود و پدرش او را از ديگر برادران عزيزتر داشتى [
قاآن، در سنه ثمان و عشرين و  ] و ديگر مخلفات خود بدو داد و او بعهد اوكتاى3و خزاين و قومكان [خواندى. خواتين 

 ستمائة، در گذشت. بعد از مدتى پسران او پادشاه شدند و قاآن آن ملك و پادشاهان ايران از نسل اواند.

  خان گيوگ

خان را پادشاهى  مت كرد تا قوريلتاى كردند و كيوكقاآن بن چنگزخان، بعد از پدرش، مادرش چهار سال حكو  ابن اوگتاى
خان همچون پدر بخشنده بود. يك سال پادشاهى كرد و در   دادند، در ربيع االخر سنه ثالث و اربعين و ستمائة. گيوگ

كه گذشت. كار جهان متزلزل شد. شهزادگان هر يك هوائى كردند و فتنه انگيختند تا باتو خان بن توشى خان بن چنگزخان،  
  در آن وقت مهتر قبيله بود، قوريلتاى كرد و باتفاق بيشتر شهزادگان و اركان دولت

  منگوقاآن

ابن تولى خان بن چنگزخان را پادشاهى دادند، بعد از عم زاده بچهار سال در ربيع االول سنه ثمان و اربعين و ستمائة. 
 كه بپادشاهى او راضى نبودند و قصد او داشتند قهر كرد.قاآن و جمعى امرا و اركان دولت را   خان و اوگتاى اوالد گيوگ

  ] و هوالگو را بشرق و غرب بجهانگيرى4چون ملك برو راست شد، برادران خود: قبالى [

__________________________________________________ 
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خواند و اكثر اوقات مالزم پدر بودى  مى لقب اويكه نويان و الغ نويان بوده و چنگزخان او را نوكر«)] جامع التواريخ: -1[
 ).224(ص » و در جنگها با وى. تولوى بزبان مغولى آئينه باشد

 ر: بوكو. -)] م تولو-2[

اند، زنان ديگرى نيز از خاندانهاى پستتر داشتند كه  )] مغوالن غير از زنان اصلى خود كه از خاندانهاى معتبر بوده-3[
چنگيزخان را قريب پانصد خاتون و سريت بوده و هر يكى را از قومى ستده بعضى را «د كه: ان گفتند. نوشته بدان قوما مى

اند كه چون ممالك و اقوام را مسخر و مقهور گردانيد ايشان را بغارت بياورد و  بطريق نكاح مغوالنه خواسته و اكثر آن بوده
. طبق قوانين 222جامع التواريخ » اند آمده پنج بودهاند و در صدر اعتبار تمام  بستد. ليكن آنان كه خواتين بزرگ بوده

 رسيد. مغول كليه زنان غير از مادر بپسر ارث مى

 قاآن. )] م،: قبالى-4[

 588:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ايغور بقصد مسلمانان انديشه كرد كه در بيش باليق فرستاد و ايشان آن ملكها مسخر كردند. ايدى قوت پادشاه واليت 
بوقت عقد نماز آدينه قتل عام كنند و از مسلمانان اثر نماند. قوت اسالم در كار آمد. يكى ازيشان مسلمان شد و از اين 

ئى بكشت انديشه منگوقاآن را خبر كرد تا بفرستاد و ايدى قوت را بگرفت و هم در وقت عقد نماز و در بيش باليق برسوا
] زلزله عظيم شد چنانكه 1و كار دين اسالم رونق گرفت. و در زمان او در سنه اثنى و خمسين و ستمائة در ارزنجان [

 آبادانيها خراب شد.

بوكا را در اردو قايم مقام كرد و عزيمت استخالص واليات چين و ماچين كرد.  بعد ازين، منگوقاآن برادرزاده خود اريغ
ر گردانيد. اما بسبب عفونت هوا رنجور شد و در محرم سنه سبع و خمسين و ستمائة در گذشت. نه واليات بسيار مسخ

 سال پادشاهى كرده بود و چهل و هشت سال عمر داشت.

بوكا در كار پادشاهى منازعت كردند و ميان ايشان محاربات عظيم رفت. عاقبت صلح كردند و  برادرانش قبالى و اريغ
قاآن و ديگر  آن قرار گرفت. مدت سى و پنج سال پادشاهى كرد. ميان او و قيدوخان نبيره اوگتاىقا پادشاهى بر قبالى

مخالفان محاربات رفت و آن ملك او را مسلم شد و او در سنه ثالث و تسعين و ستمائة در گذشت. هشتاد و سه سال 
قاآن  اش تمور قاآن بن چيم كيم بن قبالى هعمر داشت و او را دار الملك شهرخان باليق بود، بملك ختاى بعد از و نبير 

 پادشاه شد.
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اش، اننده بن منقالى بن قبالى پادشاه گشت و در آن ملك اظهار مسلمانى كرد و اكثر مغول بسبب او در  زاده پس ازو عم
باز دين اسالم  قاآن پادشاه شد. دين نصارى اختيار كرد. كيم بن قبالى  -پال بن چيم اسالم آمدند. بعد ازو خيشان بن ترمه

 بعهد او در آن ملك رواجى نداشت. بعد ازو برادرش بويانتو پادشاه شد. دين اسالم ورزيد.

 باز در آن ملك اسالم قوت گرفت.

  هوالگوخان

  ابن تولى خان بن چنگزخان، بفرمان برادرش منكوقاآن، بالتماس قاضى

__________________________________________________ 

  ] ب: آذربايجان)-1[
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] قزوينى، جهت دفع مالحده، در سنه ثالث و خمسين و ستمائة بايران آمد و بجنگ مالحده 1شمس الدين احمد ماكى [
سلخ شوال سنه اربع و خمسين و ستمائة، از قلعه ميمون دز رفت و قالع ايشان قلع كرد و خورشاه پادشاه اسماعيليان، در 

] پس هوالكوخان 2بخدمت آمد. هوالگو او را بحضرت منگوقاآن فرستاد و در راه فرمان رسيد و او را بدوزخ رسانيدند. [
داد رفت و ] كرد و اكثر امراء آن واليت را بكشت و ببغ ] عظيم3عازم استخالص بغداد شد. در واليت كردستان [قتلى [

 ] چنانكه هشتصد هزار آدمى كشته شد.4با مستعصم خليفه بغدادى حرب كرد و بغداد را بگرفت و درو قتل عام كرد [

 خليفه، در رابع صفر سنه ست و خمسين و ستمائة، پيش هوالگوخان رفت.

قياس  و مال و نعمت بىبعد از دو روز بدرجه شهادت رسيد، با چهار پسر. ملك خليفه با تصرف ديوان مغول آمد. در 
 ] بوزن سيصد مثقال.6] پر از طال بود، هر درستى [5] [ يافتند. از جمله حوضى [پنج گز در عمق و عرض

بعد ازين، باستخالص ديگر بالد عرب و خوزستان و ديار بكر مشغول شد و تمامت در حيطه تصرف ديوان آورد. پس 
ت منكوقاآن بدو رسيد. مراجعت نمود و امير كيتبوقا نوين را بجهت بملك شام رفت و رام كرد. در شهر دمشق خبر وفا

 استخالص مصر و شام بگذاشت.

__________________________________________________ 
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 )] ر: كاكى.-1[

فرمود  آيد،  در واقعه او روايات مختلف است و محقق آنكه چون خبر بقاآن رسيد كه خورشاه مى«)] جامع التواريخ: -2[
كنند و ايلچى فرستاد تا هم در راه او را هالك كردند و در اين جانب بعد از  آرند و اوالغ بهرزه خسته مى كه او را چرا مى

آن كه خورشاه را روانه گردانيدند، خويشان و متعلقان او را، از زن و مرد تا كودك گهواره، تمامت در ميان ابهر و قزوين 
 يشان اثر نماند.بقتل آوردند، چنانكه از ا

 ر: قتل تمام. -ف: قتل عام كرد -)] م، ف: قتل عام رفت-3[

 )] ب: رفت.-4[

 ق: پنج گز در پنج. -ب پنج گز در پنج گز -)] م: پنج در پنج گز و بعمق پنج گز-5[

 )] درست سكه طالى تمام عيار بوده. حافظ فرمايد بطريق ايهام چنانكه خاص اوست:-6[

  اى وين دل شكسته بخر            كه با شكستگى ارزد بصد هزار درست بكن معامله         

مزين بنام او و نام شهرى كه در آن سكه زده شده » درست طال«غازان دستور داده بود تا سكه زرى بوزن صد مثقال بعنوان 
 )داد. (رك تاريخ مغول مرحوم اقبال ها مى تهيه نمايند و در هنگام بخشش بديگران ازين سكه

 590:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] بجنگ او آمد. امير كيتبوقا در آن جنگ كشته شد و سپاه مغول منهزم گشتند. بعد از اين 1از مصر سلطان قدوز [
 خان لشكر بجنگ ايران فرستاد. بركاى

يرامون و ابقا و سماغر، بجنگ ايشان فرستاد و خود در عقب با لشكرى هوالكوخان سپاهى گران، در صحبت امير ش
قياس روان گشت و جنگ كردند. لشكر بركاى بشكست و منهزم بدربند رفتند. هوالكو در عقب از دربند بگذشت. باز  بى

و در قشالق در دشت قبچاق جنگ كردند و لشكر بركاى منهزم كردند. امير ايلكاى در عقب ايشان از آب ترك بگذشت 
بركاى بى رسميها كردند. بركاى بخود بجنگ ايشان رفت و قتل بسيار كرد و ايرانيان منهزم عازم دربند شدند. آب ترك يخ 
بسته بود. سواران بيكبار بر سر يخ روان شدند. يخ بشكست و جمعى بآب فرو رفتند و ديگران بجستند و پيش هوالكو 

جاسوسى بفرستاد تا ايشان را از هوالكو بدانچه قاآن بدو موافق است و او را مدد آمدند. هوالكو با دار الملك آمد و 
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فرستاده بترسانيد و ترك جنگ كردند و هوالكو در تاسع عشر ربيع االخر سنه ثالث و ستين و ستمائة به جغاتو مراغه در  
 ] مدفون است.2گذشت و بدرياى شورارونق و طسوج [

و هشت سال عمر داشت. در عهد او عنوان فرمانها بنام قاآن بودى و ديوان بر در نه سال حكومت كرده بود و چهل 
] و 3خانى است كه خواجه نصير الدين باتفاق مؤيد الدين عروضى و فخر الدين مراغى [ آقا. از آثار هوالكو زيج ارغون

 محيى الدين اخالطى و نجم الدين دبيران قزوينى ساخته است.

__________________________________________________ 

با لقب الملك المظفر پادشاه شد.  657)] يعنى امير سيف الدين قدوز كه پس از خلع پسر آيبك در ذى الحجه -1[
معروف است اولين شكست مغولهاست در ميدان جنگ (رمضان » عين جالوت«جنگ قدوز با مغوالن كه در تاريخ بواقعه 

بدست امير بيبرس ركن الدين بندقدارى كشته شد و او با عنوان الملك  658در ذى القعده  ). قدوز دو ماه بعد يعنى658
 الظاهر پادشاه مصر گرديد.

 ر، م: تسو. -ق: تستوه -)] ب: طوج-2[

بر آئين مغول «بيمارى او در كنار رود جغاتو جنوب درياچه اورميه روى داد و همانجا مرد. بقول صاحب روضة الصفا: 
ساختند و زر و جواهر وافر در آنجا ريختند و چند دختر ماه پيكر را با حلى و حلل همخوابه او گردانيدند تا از دخمه 

در كوه شاهوكه برابر دهخوارگان است، غروق بزرگ او ساختند «جامع التواريخ: » وحشت تنهائى ... محفوظ و مصون ماند
 »و صندوق او در آن غروق دفن كردند.

 الدين اخالطى و پيداست كه نسبت فخر الدين و محيى الدين با هم خلط شده است.)] ب: فخر -3[
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 ]1ابقاخان [

ت و نام او بر عنوان قاآن پادشاهى بدو تعلق گرف ابن هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان بعد از پدر بفرمان عمش قبالى
خان شاهزاده نوقاى را با سپاهى گران  احكام ثبت كردند و در رمضان سنه ثالث و ستين و ستمائة بپادشاهى نشست. بركاى

بجنگ ايران فرستاد. ابقاخان برادر خود را يشمت با سپاه برابر فرستاد و در بيستم صفر اربع و ستين جنگ كردند. 
خان بانتقام، خود عازم ايران شد و تا كنار رودخانه كر برسيد. چون مجال گذشتن نبود، عزم  اىبركائيان مقهور شدند. برك
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تفليس كرد تا از سر جسر بگذرد. در راه اجل مجال نداد و بقولنج در گذشت. سپاهش منهزم شدند، جمعى دستگير 
 آمدند و ايشان را بغالمى بهر كس داد.

بن محمود يلواج از الوس جغتاى بجاسوسى بر سبيل رسالت، بايران آمد و  در سنه ست و ستين و ستمائة، مسعودبك
بباالى تمامت امرا نشست. چون مراجعت كرد، بخدمت ابقاخان عرضه داشتند كه او پيغام از پيش تگودار بن جغتاى آورده 

افتند. بدين سبب امير شيرامون را بود تا باتفاق بجنگ تو آيند. ابقاخان ايلچيان در عقب مسعودبك بفرستاد. اما او را در ني
 بجنگ شهزاده تگودار جغتائى فرستاد.

]، در شوال سنه سبع و ستين، جنگ كردند و تگودار اسير شد و از طرف ما وراء النهر شهزادگان جغتائى 2بگرجستان [
ذى الحجه سنه ثمان و بمخالفت ابقاخان متفق شدند و شهزاده براق بجنگ ايران آمد. ابقاخان با سپاه برابر رفت. در 

 ستمائة جنگ سخت كردند. ابقاخان مظفر شد و مرغاول كه امير لشكر براق بود كشته گشت و براق منهزم شد.

خان كه خالصه پادشاهان دودمان بود و زبده شهرياران اين خاندان متولد  در اواخر ربيع االخر سنه سبعين و ستمائة، غزان
 راشد. در سنه احدى و سبعين در بخا

__________________________________________________ 

 )] ق: ابقاى.-1[

  )] ق: گرجيستان-2[
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فتنه بآب خرد منقطع  ]. خلقى بسيار جمع شدند و فتنه او باال گرفت. حكام بحسن تدبير آتش آن 1خروج تارابى بود [
 كردند و او را بر انداختند.

در عشرين ذى الحجه سنه ثالث و سبعين و ستمائة، امير ارغون كه مدت سى سال بود تا پادشاهى و امارت ايران كرده 
 بود، در شهر طوس نماند. در سنه اربع و سبعين و ستمائة جمعى از مالحده با پسر خورشاه متفق شدند و او را نو دولت

] نام نهادند و بر قلعه الموت مستولى شدند و فتنه ايشان باال گرفت. ابقاخان لشكر فرستاد تا قلعه الموت بكلى خراب  2[
كردند و آن مالحده را مقهور گردانيدند. هم درين سال در اخالط و ارجيش زلزله عظيم بود، چنانكه اكثر عمارات خراب 

 شد.
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پادشاه مصر و شام بروم رفت و در ابلستان با امراء توقو و تودون بهادر كه حاكم آنجا در سنه خمس و سبعين، بندقدار 
بودند جنگ كرد و ايشان را بكشت و لشكر مغول را منهزم گردانيد. ابقاخان اين حركت از فعل معين الدين پروانه حاكم 

لشكر بجنگ بندقدار فرستاد. بعد از  ] در سنه ست و سبعين بكشت و4]. بدين سبب او را در آالتاق [3ديد [ روم مى
محاربه منهزم شدند و بايران آمدند. در سنه ثمان و سبعين و ستمائة، لشكر نكودرى بر فارس تاختن كردند و خرابى بسيار 

رفت هم درين سال، از دشت خزر لشكرى عظيم بايران آمد. شهزاده منگوتمور بفرمان ابقاخان بجنگ ايشان رفت و ايشان 
ر گردانيد و در سنه ثمانين و ستمائة شهزاده منگوتمور بفرمان ابقاخان بجنگ شام رفت. در حدود حمص جنگ  را مقهو 

  كردند، در ماه

__________________________________________________ 

تاراب در  بوده است. 630)] عجيب است كه مستوفى قيام تارابى را درين سال آورده در حالى كه خروج تارابى در -1[
سه فرسخى بخار است و از آنجا مردى بنام محمود بهمراهى يكى از دانشمندان بخارا، باسم شيخ شمس الدين محبوبى، 
قيام نمود و چند گاهى با مغوالن جنگيد و بر بخارا تسلط يافت ولى سر انجام از پاى در آمد (رجوع شود به جهانگشاى 

 جوينى و جامع التواريخ و روضة الصفا).

 )] ف: ابو دولت.-2[

 )] جامع التواريخ:-3[

چون ايلچيان از پيش بندقدار باز آمدند، گفته بود كه من باستدعاء پروانه آمدم، وعده داده بود كه مملكت روم، چون من «
 بيايم، بمن سپارد و بعد از آنكه آنجا آمدم گريخت.

 ».اباقاخان چون اين سخن شنيد، فرمود او را بياسا رسانيدند

 )] ف: اخالط-4[
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] 1خان ببغداد بود. خواست كه بانتقام [ -رجب. ظفر شاميان را بود. شهزاده منگوتمور با لشكر شكسته ببغداد آمد. ابقا
ان كرد. در همدان در ميان طويى، كه وزيرش خواجه شمس الدين محمد بن خواجه بهاء الدين رود، موسم نبود. عزيمت همد
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] هفده سال و سه ماه پادشاهى كرده 2صاحب ديوان كرده بود، در گذشت، در تاسع ذى الحجه سنه ثمانين و ستمائة. [
 بود.

ى جميله مبذول فرمود و بحسن تدبير وزيرش وزير پدرش بود خواجه شمس الدين صاحب ديوان و او در كار ملك مساع
 قياس برو جمع گشت: امالك و اسباب بى

چنانكه هر روز حاصل امالكش يك تومان بود. در آخر عهد، ابقاخان مجد الملك يزدى را بروى او بركشيد و بر وى 
مس الدين را ] گردانيد چنانكه خواجه شمس الدين صاحب ديوان ازو بتنگ آمد و بدين سبب جمعى خواجه ش3مشرف [
خان منسوب كردند. شهزاده منگوتمور كه ارشد آن تخمه بود، در آن نزديكى، در سادس محرم سنه احدى و  -بقصد ابقا

 ثمانين و ستمائة در گذشت.

  احمدخان

كر ] هوس پادشاهى كرد. اما از ارغون بن ابقاخان متوهم بود. م4ابن هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان بعد از برادر [
كرد و ارغون را ببهانه عزا بار دو حاضر گردانيد و در كار پادشاهى سخن گفتند. ارغون از مرگ منگوتمور واقف نبود. 

االول سنه احدى و ثمانين و  -رجوع بحضور او كرد. احمد عهده او با خود گرفت. ارغون بناچار رضا داد و احمد در ربيع
قرار بخواجه شمس الدين صاحب ديوان داد و او قصد مجد الملك يزدى  ستمائة در آالتاق بسلطنت نشست. وزارت بر 

 ]6] او را شهيد كردند. [5كرد. بفرمان احمدخان در عشرين جمادى االول سنه احدى و ثمانين [بصحراى نوشهر] [

__________________________________________________ 

 )] ب: با مقام.-1[

 تمائة.)] ب: ثمان و ثمانين و س-2[

 گفتند. )] اشراف منصبى بوده كه امروزه از آن ببازرسى ميتوان تعبير كرد و كسى را كه سمت بازرسى داشته مشرف مى-3[

 )] ب: پدر.-4[

 ».بمقام آالتاق در پس اردوى احمد بخانه آجيقى«جامع:  -ر: شهر -)] ب ندارد-5[

  )] بازپرسى (يرغو) در خيمه عطا ملك برادر صاحبديوان-6[
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بعد از مدتى ارغون خان بر احمد عاصى شد و جمعى از شهزادگان و امرا در مخالفت احمد، با ارغون متفق شدند. احمد 
ثمانين و ستمائة و امير اليناق را، كه داماد او بود، با بدين بهانه برادر خود قنقرتاى را با چند امير بكشت، در سنه اثنى و 

 ] بجنگ ارغون فرستاد. در صفر سنه ثالث و ثمانين، بر در قزوين جنگ كردند.1شهزادگان قتب و يسار (؟) [

ارغون مظفر شد. هم از آنجا باز گشت و بخراسان رفت. احمد لشكر بيار است و در طلب او روان شد. لشكر احمد در 
ان غارت و قتل عام كردند. ارغون از خوف احمد پناه بقلعه كالت برد. اكثر امراى ارغون بمطاوعت احمد در آمدند. دامغ

اليناق را بفرستاد تا او را بدلخوشى پيش احمد برد. اليناق در خفيه با احمد در كشتن ارغون مبالغه نمود. احمد مسموع 
د. بعضى شهزادگان و اميران و وزير با احمدخان خلوت كردند و در قصد نداشت و ارغون را محبوس كرد و به اليناق سپر 

] قطع 2] [ ارغون و جمعى از شاهزادگان و اميران كه هوا خواه ارغون بودند مبالغه كردند و سخن [بر هالك كردن ايشان
لب شد. در غيبت ] تا غالب مغلوب و مغلوب غا3شد. احمد در آن تأخير نمود و عزيمت اردوى توداى خاتون كرد [

احمدخان، امير بوقا چينكسانك و جمعى از هواخواهان ارغون از آن انديشه واقف شدند و با ارغون متفق شدند و او را از 
  حبس بيرون آوردند و بر سر اليناق و احمديان شبيخون بردند و ايشان را بقتل آوردند. احمد بدين سبب منهزم

__________________________________________________ 

طول كشيد تا صبح روز هشتم. چون گناه را بر   682[ ()] صورت گرفت و اين كار از ظهر هفتم جمادى االولى سال 
گردنش ثابت كردند، او را بدست مخالفينى كه از شب پيش بر در خيمه عطا ملك منتظر بودند سپردند و ايشان او را پاره 

 ريان كردند و خوردند و سرش را ببغداد و پايش را بشيراز و دستش را بعراق فرستادند.پاره كردند. اجزاء جسد او را ب

زيادت از صد هزار سوار گزيده از مغول و «جامع:  -ر و ثبت نصر -م: ثبت و نصر -)] ق: [؟] ست و [؟] صر-1[
ياسار اغول و اجوسو كورچى مسلمان و ارمنى و گرجى با عدت و ابهت تمام ترتيب كرد و در مقدمه قوتوب و اليناق و 

 ...»با شاهزاده هالجو و ساير اغول «روضة الصفا.  -...»

 )] ب: ايشان بر هالك كردن.-2[

 )] روضة الصفا:-3[

و او ششمين و آخرين » سلطان احمد بهواى وصال توداى خاتون كه در يورت اصلى گذاشته بود، آهنگ عراق ساز داد«
 بسيار كه داشت.وى بود سواى قوماى » خاتون«
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 595:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

گشت و از خراسان بگريخت و بر در قزوين با امير بوالتيمور كه از امراى ارغون بود رسيد و او را با پسران بكشت و تا 
كريان او را بشناختند و بگرفتند و پيش ارغون آوردند. ارغون ] هيچ جا آرام نگرفت و آنجا جمعى از لش1حدود سر او [

 او را بدست وارثان قنقرتاى داد تا بقصاص بكشتند.

مدت پادشاهى او دو سال و دو ماه بود در زمان او، در ذى الحجه سنه احدى و ثمانين، خواجه عالء الدين عطا ملك، كه 
 اند: لدين صاحب ديوان، در گذشت. [اندر تاريخ وفات او گفتهبر جاى خليفه حاكم عرب بود و برادر خواجه شمس ا

  عالء دولت و دين پادشاه ملت و ملك            عطا ملك كه نبودش همال در دوران         

  گذشت او و دريغا و صد هزار دريغ            وزير مشرق و مغرب، خديو هر دو جهان             

 ]2] [ تاد و يك، شب شنبه            چهارم از مه ذى الحجه، صبح در ارانبسال ششصد و هش            

  ارغون خان

ابن ابقاخان بن هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان بعد از عم بپادشاهى نشست و امارت و وزارت به امير بوقا 
ود و مرحوم خواجه فخر الدين چينكسانك مفوض كرد و دست او در ملك مطلق گردانيد چنانكه بر پادشاه نامى بيش نب

مستوفى قزوينى بنيابت او بكار وزارت قيام نمود و ارغون خان خواجه شمس الدين صاحب ديوان را كه بيست و نه سال 
وزارت پدر و عمش و جدش كرده بود، بتهمت آنكه ابقاخان را زهر داده، در رابع شعبان سنه ثالث و ثمانين و ستمائة 

 اند: ] گفته4كرد. زمانه كين مجد الملك يزدى ازو بازخواست. درين معنى [بيتى چند] [  ] شهيد3[بظاهر اهر] [
 

__________________________________________________ 

 ق: سراه. -ر، م: هرات -)] ب: سراى-1[

 )] ف، ب ندارد.-2[

داغ حاليه  همان اهر در قراجه آمده و غلط است. صحيح» ابهر«در جامع التواريخ چاپ تهران  -)] ق، ندارد-3[
 از مقدمه).» سا«آذربايجان است (رك جامع التواريخ و وصاف و جهانگشاى جوينى چاپ ليدن جلد اول صفحه 
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 ق. -]4[

 596:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شهادت يافت در صحراى نوشهر     چسو مجد الملك از تقدير ايزد                

 بقصد صاحب ديوان محمد            كه دستور ممالك بود در دهر            

 پس از دو سال و دو ماه و دو هفته            چشيد او هم ز دوران شربت قهر            

 ا زهرتو در دنيا مشو بد را معامل            كه دارد در ترازو نوش ب            

 ]2اند [ ] خواجه شمس الدين محمد گفته1] سعيد [ و در تاريخ وفات [صاحب ديوان

 ] دهر5] [ ] [در يگانه4] صاحب ديوان            محمد بن جوينى [3نظام عرصه آفاق [و] [          

 اهربسال ششصد و هشتاد و سه ز شعبان چار            بوقت عصر دوشنبه برود خانه             

 ]            ز جام تيغ لبالب چشيد شربت قهر6ز دست [تسليم، نز روى اختيار، بجبر] [            

 ] صاحبديوان گفته:7[قلندر باوردى در حق شمس الدين [ 

 شعر

  ]            وزيرى كو سر از گردون برافراشت8] [ رسيد از حق [بتشريف شهادت          

__________________________________________________ 

 )] ب، ق: صاحب.-1[

 و در آن موالنا نور الدين رصدى اين قطعه گفت: نظام عرصه ...«)] جامع التواريخ: -2[

 )] ق، ف ندارد.-3[

 )] جامع چاپ تهران:-4[

 محمد بن محمد.
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 )] ق: بحق يگانه.-5[

جامع چاپ تهران: بدست تسليم از روى  -ب: تسليم تو روى اختيار بجبر -ليم)] ف، م، ر: ساقى تقدير حالت تس-6[
 اختيار بجبر (؟).

در نسخه م بال فاصله بعد از قسمت راجع بمرگ عطا ملك  -)] در نسخ ف، ب، ق قسمت بين دو قالب نيست-7[
 آمده است.

 )] ر: مبشر بر شهادت.-8[

 597:خ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاري                        

  محمد صاحب ديوان كه سى سال            جهان را از بسى آفت نگهداشت         

  ز هجرت ششصد و هشتاد و سه بود            دوشنبه چارم شعبان گه چاشت            

 ] نان شخصى بنگذاشتفلك بين كانچنان نفسى بيازرد            جهان بين كانچ            

] هارون، پسر خواجه شمس الدين، نايب امير ارق، امير اولكاى بغداد، بود و خواجه سعد الدين مستوفى قزوينى 1خواجه [
حاكم آنجا بود. خواجه هارون قصد او كرد تا امير ارق او را بكشت. خواجه فخر الدين مستوفى اين حال بحضرت عرضه 

]. خواجه 2بحكم يرليغ خواجه هارون را، در جمادى االخر سنه خمس و ثمانين، بكشتند [داشت و قصاص برادر طلبيد. 
]. وزارت ايران بر ملك جالل 3فخر الدين مستوفى بحكم يرليغ بحكومت روم رفت و در آنجا داد جود و دانش داد [

 الدين سمنانى مقرر شد.

 ده جشكب بن جوماغر بن هوالكوخان وسيلت جست.بوقا چينكسانك، از غرور دولت، دل با ارغون بد كرد و بشهزا

الحجه سنه سبع و ثمانين بوقا چينكسانك را  -شهزاده جشكب از بيم خود اين خبر به ارغون خان رسانيد. ارغون در ذى
بكشت و اقوام او را بر انداخت. پس شهزاده جشكب و ديگر امرا را كار بساخت و ملك جمال الدين سمنانى را از 

  وزارت

__________________________________________________ 

 )] ر: برادر او خواجه ...-1[
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)] خواجه شمس الدين هارون مردى فاضل و شاعر بود كه دختر ابو العباس احمد پسر مستعصم خليفه را در حباله -2[
بدست اروق برادر امير بوقا   با مجد الدين بن االثير بسعايت خواجه فخر الدين مستوفى 685نكاح داشت. وى در سال 

. قبر صاحب و چهار پسر او: يحيى و فرج اهللا و 141سانك يافت كشته شد. رجوع شود بوصاف ص  كه لقب چينك
محمود و اتابك كه در همان سال كشته شدند، در چرنداب تبريز بوده و صاحب تاريخ وصاف خود مزار آنان را ديده و 

 شرح جانسوزى نوشته است.

 .76وع شود بتاريخ سالجقه آناطولى ص )] رج-3[

 598:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 كرد. ] در حق او تربيتى پيش ارغون خان مى1معزول كرد. پس از مدتى پوالدقيا [

 كوه. و را بكشت بسياه] با ياد آمد. در خامس عشر رجب سنه ثمان و ثمانين، ا2ارغون [را او] [

] جهود مفوض فرمود و او ضبطى 3] [ بعد ازو وزارت به سعد الدولة [بن صفى الدولة بن هبة اهللا بن مهذب الدولة ابهرى
تمام پديد كرد و دست متغلبان از اموال كوتاه گردانيد و اخراجات مقررى را ايلغاميشى كرد. جمعى بدين سبب با او بد 

خان طغاجار و جمعى  -ز پيش امير توقتاى، امير بولتاى با سپاهى گران بجنگ ايران آمد. ارغونشدند. از دشت خزر، ا
امرا را بجنگ ايشان فرستاد و امير چوپان را از عقب ايشان بفرستاد و در ربيع االخر سنه ثمان و ثمانين جنگ كردند. امير 

 امير چوپان بود. چوپان آنجا مرديها نمود و آن لشكر منهزم شدند و اين اول جنگ

دانست با او بد بود و تقبيح  ديد و او را معارض خود مى سعد الدوله چون خواجه فخر الدين مستوفى را مستحق وزارت مى
] ماده خصومت نبود، اما خبث نفس و حقد جهودى و حب 4كرد. هر چند ميان ايشان در سابق [ صورت احوال او مى

 گردانيد. ه فخر الدين از نيكو نهادى اين معنى در خاطر نمى] خواج5] [ جاه [باعث اين معنى گشت

از روم بعزم تهنيت وزارت سعد الدوله روان شد و باردو آمد. چون بحضرت ارغون رسيد، ارغون او را سيورغاميشى فرمود. 
 سعد الدوله برنجيد و قاصد جان او شد.

  الدوله روزى ارغون از سعد الدوله حساب جمع و خرج ممالك خواست. سعد

__________________________________________________ 
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برادر ملك جالل الدين سمنانى، شرف الدين سمنانى بجهت بقاياى بغداد محبوس «جامع:  -)] نسخ: چينكسانك-1[
آن تشخيص  پرسيد و از حال عزلت و موجب بود. بامداد عزم ديدن او كرد. در راه بامير فوالد قيا رسيد. ملك را گرم مى

 نمود. مى

كند اين سخن را فى الحال بسمع  ملك گفت بنده را گناهى نيست. پادشاه جهودى را بروى من كشيده و او را تربيت مى
 ....»ام  پادشاه رسانيدند. پادشاه فرمود گناه من است تا چرا او را زنده گذاشته

 ر، م: را از او -ب: ارغون را -)] ف: او را-2[

 د.)] ق، ندار -3[

 )] ف: سابقت.-4[

 )] ق: مانع آدميت بود و بر آن باعث شد.-5[

 599:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

گفت بمدتى دراز تمام شود. خواجه فخر الدين مستوفى تاريخى با خود داشت مشتمل بر آنكه اصل مال ممالك چند و 
واليات چند و اخراجات اردو چند و وجوه خزانه چيست. بر ارغون عرض كرد. سعد الدوله ازين حركت عظيم خرج مقرر 

] و در قصد او ناشكيب شد. فرصت جست و بمستى از ارغون اجازت قتل او گرفت و او را در شب غره 1برنجيد [
 يد.] بدرجه شهادت رسان2] [ رمضان سنه تسع و ثمانين و ستمائة [در حدود وان

هم در آن چند گاه ارغون رنجور شد و رنجورى دراز كشيد. امراء طغاجار و قونچقبال و طوغان قهستانى و جمعى ديگر 
چون از حيات ارغون خان مأيوس شدند جشنى ساختند و امرا جوشى و اردوقبا و سلطان ايداجى و سعد الدوله وزير را در 

عظيم با ديد آمد. ارغون خان هم در آن نزديكى در ربيع االول سنه  اى ]. فتنه3صفر سنه تسعين و ستمائة بكشتند [
]. بكوه سجاس مدفون شد. هفت سال پادشاهى كرده بود. از اركان دولت، در عهد او 4تسعين و ستمائة در گذشت [

 اند: او گفته خواجه وجيه الدين زنگى بن خواجه عز الدين طاهر جوينى بحكم فرمان ارغون خان كشته شد. [در تاريخ وفات

 شعر

  وجيه دولت و دين آن فرشته خوى كه بود            باصل طاهر و در فضل و معرفت بكمال          
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 )] ق: بجان.-1[

خان : «76ى ص م: حدود روان. تاريخ آناطولى چاپ عكس -ر: بحدود ددان -ب: حدود دودان -)] ف، ندارد-2[
صحيح همان وان است. در جامع التواريخ هم ذكر قتل فخر الدين مستوفى، در ». فرمود كه در ميدان تبريز گردنش را زدند
 حين اقامت ارغون در وان آمده است.

از )] سعد الدوله على رغم امراى مسلمان، ارغون را ترغيب كرده بود كه خانه كعبه را بتخانه كند. ضمنا صورتى -3[
دويست نفر از بزرگان شهر را بمردى يهودى بنام نجيب الدين كمال داده بود تا بقتل رساند و شمس الدوله يهودى را براى 

 نفر بشيراز فرستاد. (رجوع شود بتاريخ وصاف و روضة الصفا). 17قتل 

 )] ششم ربيع االول.-4[

 600:گزيده ، متن ، صفحه  کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                        

  بسال ششصد و هشتاد و پنج از هجرت            گذشته از مه ذى القعده بيست وقت زوال         

  ]            ز گشت چرخ خسيس و زمانه محتال1شنبه در اران [ شهيد گشت بروز سه            

  هر آن كسى را كو غره شد بجاه و بمالهالك او ز ره عقل و اعتقاد بس است                        

 ]3] [ ]            كه بود سرور اهل جهان باستقالل2روان پاكش بر اهل خلد سرور باد [            

  گيخاتوخان

ابن ابقاخان هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان بعد از برادر پادشاه شد و كار ملك بامير سنكتور نوين بن الكاى مفوض  
] با روم رفت. بعد از يك سال مراجعت كرد و وزارت بصاحب سعيد خواجه صدر الدين احمد خالدى 4[باز] [كرد و 

داد، در ذى الحجه سنه اثنى و تسعين. پادشاه و وزير كريم جهان و جهان كرم بودند و روز دولت ايشان ناسخ زمان حاتمى 
اث و حالل و حرام فرق نكردى. در وقت وفات ارغون بود. گيخاتوخان در عشرت و مباشرت افراط كردى و ذكور و ان

خان، اتابك افراسياب فضلوئى در لرستان خروج كرد و اصفهان در تصرف آورد. گيخاتوخان لشكر فرستاد و ايشان را قهر  
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ون در خان او را بكشت و لرستان به برادرش اتابك احمد داد و تاكن خان در حيات بود. غزان كرد. افراسياب تا زمان غزان
 تصرف اوالد اوست.

گيخاتوخان طوغان قهستانى را در سنه احدى و تسعين بقصاص امراء كه در وقت رنجورى ارغون خان كشته بودند، 
 بكشت.

__________________________________________________ 

 )] م، ب، ر، ايران.-1[

 )] اين بيت در نسخه ب نيست.-2[

براى اطالع بر تفصيل قتل اين  -»سنه خمس و ثمانين و ستمائة«قالب در نسخه ب آمده: )] بجاى قسمت بين دو -3[
 .143و  132گفته رجوع شود بتاريخ وصاف ص  مرد كه اديبى فاضل بوده و شعر نيز مى

 ق. -]4[
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كرد. در سنه ثالث و تسعين  نمودند، محصول ملك ببذل ايشان وفا نمى وزير در كار كرم مبالغت مىچون پادشاه و 
 ] روان كنند. چون تدبير خطا بود ميسر نشد و فتنه عظيم باديد آمد.1خواستند كه در ايران بر شيوه خطا چاو [

ركان دولت گيخاتوخان [جهت افراط مباشرت در اثناى اين حال بايدو خان بن طرغاى بن هوالكوخان خروج كرد. امرا و ا
 ]. طرف بايدو گرفتند.2با او بد بودند] [

الدين دستگردانى، جهت ترتيب  -بايدو قوت گرفت. در بغداد محمد سكورجى را كه امير اولكاى بود بكشت و جمال
زم آذربيجان شدند. گيخاتوخان كران مؤاخذ گردانيد و عا لشكر او در بغداد، اهل ثروت را بمطالبات گران و مصادرات بى

لشكر را در صحبت امير طغاجار و ديگر امرا بجنگ بايدو فرستاد. امرا باطراف بايدو رفتند [اال امير آق بوقا و بيتاق كه 
]] جنگ كردند و بعد از محاربه منهزم شدند و با پيش گيخاتوخان رفتند. گيخاتوخان خواست كه خواجه صدر الدين 3[

]. او را] بگرفتند و 4بكين طغاجار بكشد، در دست نيفتاد. گيخاتو ناچار بگريخت [كه بروم رود [ احمد خالدى را
 ]] بود.5بفرمان بايدو در صفر سنه اربع و تسعين و ستمائة بكشتند. مدت پادشاهى او [سه سال و هفت ماه [
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ف شخصى بنام عز الدين محمد بن مظفر بن عميد كه مدتها در چين بود صورت گرفت و در )] پيشنهاد از طر -1[
يرليغ صادر شد كه معامالت با طال و نقره نشود بلكه با چاو انجام گيرد و در هر ايالت  693جمادى االخرى سال 

ريخ رشيدى و وصاف و تاريخ مغول چاوخانه ترتيب دادند و بزور مردم را بقول چاو وا داشتند (رجوع شود به جامع التوا
 مرحوم اقبال و روضة الصفا و ساير تواريخ مغول).

شايد عبارت نارسا باشد. غرض اينست   -)] ق: جهت افراط مباشرت پادشاه كه هر يك داغى داشتند، متغير بودند ..-2[
يشان بدين جهت ازو نفرت و كينه پرستى فراوان متعرض ناموس امرا و اطرافيان خود شده بود و ا كه گيخاتو بعلت شهوت

 داشتند.

 )] ب ندارد.-3[

ب: كه بروم رود. با يك سوار او را آنجا بشناختند. نزهة  -ر: بيكسواره -)] ق: با پيلسوار رفت. او را آنجا بشناختند-4[
غرض ». يهى ماندستسوار نام يعنى سوار بزرگ از امراى آل بويه ساخت و اكنون بقدر د القلوب: پيلسوار ... اميرى پيله

 سوار در آذربايجان شمال شرقى است كه امروز نيز بهمين نام شهرت دارد. همان پيله

 )] ق: چهار سال.-5[
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  بايدو خان

] و وزارت بخواجه جمال الدين 1زاده پادشاه شد [ از عمابن طغراى بن هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان بعد 
] و بسعى امير نوروز و خواجه صدر الدين احمد خالدى، اميران بايدو، 2خان [متابعت او نكرد [ دستگردانى داد. غزان

ر دادند كه خان و بايدو محاربه سخت برفت. بر آن قرا ] متفق شدند. ميان غزان3خان [ طغاجار و چوپان و ديگران با غزان
واليت عراق عرب و ديار بكر و آذربيجان و ارمن و گرجستان و روم بايدو خان را باشد و عراق عجم و فارس و خراسان و 

شبانكاره و خوزستان و لرستان و اين حدود غزان خان را بود. عهد و پيمان كردند. بايدو از عهد برگشت و خواست كه 
 قصد غزان كند.
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ا خراسان رفت و در سنه اربع و تسعين و ستمائة بسعى امير نوروز مسلمان شد و اكثر مغول اسالم خان دريافت و ب غزان
يافتند و لشكر ترتيب كرد و در صحبت امير نوروز بجنگ بايدو خان فرستاد. بايدو خان امير طغاجار و جمعى را با لشكر 

خان در عقب در رسيد.  يدو رسيد، ناچار بگريخت. غزانخان رفت. چون خبر به با تمام برابر فرستاد. طغاجار با طرف غزان
بايدو آهنگ نخجوان داشت. در راه او را بگرفتند. در آخر ذى القعده سنه اربع و تسعين و ستمائة در تبريز بكشتند. زمان 

 بوقا كشته شد. سلطان اسالم: ]]. در زمان او امير سنكتور گذشت و برادرش آق4پادشاهى او [هشت ماه [

  خان نغزا

زاده پدر، در سلخ ذى الحجه سنه اربع و تسعين  ابن ارغون خان بن ابقاخان بن هوالكوخان بن تولى بن چنگزخان بعد از عم
] در تقويت دين 5و ستمائة، بپادشاهى نشست و امير نوروز را نايب خود گردانيد و بنياد ملك برو بود. پادشاه و نايب [

 ] باسالم در ] در ايران6اها خراب كردند و بفر دولت ايشان تمامت [مغول [اسالم كوشيدند و بتخانها و كليس
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 در همدان. 694)] جمادى االولى سال -1[

 )] ق: با او منازعت كرد.-2[

 )] ق:-3[

 غازان.

تا  694اه است يعنى از جمادى االولى سال صحيح همان هشت م -ق: شش ماه -)] ر، م: سه سال و هشت ماه-4[
 ذى القعده همان سال. 23

 )] ب: ق، ب: امير.-5[

 م: مغوالن كه در ايران بودند -ب: مغول در -)] ق: مغول ايران-6[
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] بعد از قرار كارها، امير طغاجار را بروم 1و آفتاب دين محمدى تابان گشت و ظلمت كفر و ضاللت پنهان شد. [ آمدند
] ياغى شدند. امير نوروز 3خان [ ] و ارسالن2فرستاد و امير نوروز را بخراسان و بر هر دو ايمن نبود. شهزادگان سوكاى [

ردانيد و امير چوپان بجنگ ارسالن رفت. در بيلقان در جمادى االخر در واليت رى با سوكاى جنگ كرد و او را مقهور گ
سنه خمس و تسعين و ستمائة جنگ كردند. ارسالن كشته شد. غزان خان فتنه سوكاى و ارسالن از حيله طغاجار 

اسا رسانيدند. دانست. بعد از فراغ از كار ايشان خرمنجى را بروم فرستاد و فرمان باميران ديگر نوشت تا طغاجار را بي مى
 ] و جمعى اميران در روم راه امارت يافتند و بعد از مدتى مخالفت نمودند و بعصيان انجاميد.4تايجو [

 خان امير قتلع شاه را با سپاه در سنه ست و تسعين بفرستاد تا ايشان را مطيع و منقاد گردانيد. غزان

بعد از دو ماه بكشت و وزارت بخواجه احمد خالدى داد. و هم درين سال وزارت بخواجه جمال الدين دستگردانى داد و 
] و زيادتى كردن باقصى 5نسقى كار سلطنت و وزارت تغلب و تسلط ايلچيان در گرفتن اوالغ [ ضبطى و بى چون از بى

اجه صدر الدين اى انجاميده كه تجار و آينده و رونده از ناايمنى راهها از تردد باز مانده، خو  الغايه رسيده بود و كار بمرتبه
] يام، از جاى ديگر، اوالغ و 7] كرد تا راهها از خوف اوالغ ايمن گردد و ايلچيان بخالف [6ترتيب يامات بنچيك [

 علوفه نتوانند خواست و چون اكثر بالد

__________________________________________________ 

بقبول اسالم بود. چندى بعد بخواهش امير نوروز دستور داد تا   )] اولين فرمان غازان پس از سلطنت همين الزام مغول-1[
ها نيز اين ترتيب  شروع كردند و در سكه» بسم اهللا الرحمن الرحيم«كلمه شهادتين را در آل تمغا وارد نمودند و فرامين را با 

 را رعايت نمودند باضافه اسامى خلفاى راشدين. (ر ك وصاف).

 و.)] پسر يشموت و نوه هوالك-2[

 )] ف: ارسالنجى. پسر سلطان احمد بود و دو برادر ديگر داشت: قبالنجى و بوقاجى.-3[

 )] پسر منگوتيمور و نوه هوالكو.-4[

 گفتند (ايضا پاوه دو كورتى). )] بمعناى چاپار و اسب (رك قاموس پاوه دو كورتى) و اسب پست را هم اوالغا مى-5[

 جاى بستن اسبان چاپار در راه است (فرهنگ ضميمه تاريخ وصاف).)] بنجيك يا بنچيك بكسر اول بمعناى -6[

 )] يعنى بغير از.-7[
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اعت جمعه اى كه در قزوين نماز جم ] خراب شده بود و مردم جالى وطن كرده بمرتبه1عراق عجم بواسطه مقررى قوبچور [
] قوبچور از شهرها برداشت و تمغا مقرر كرد. ازين تدبير مال مضاعف حاصل 2شد، خواجه صدر الدين [ حاصل نمى

 شد و مردم در آسايش و راهها ايمن شد. مى

خان بسخن خواجه صدر الدين احمد خالدى بر امير نوروز متوهم گشت كه او با سلطان مصر متفق است و قصد  غزان
د و تزويرى بر هم بست چنانكه غزان خان را باور شد. برادران نوروز: حاجى و لكزى و فرزندان ايشان را تمامت ايران دارن

شاه را با لشكرى گران بجنگ امير نوروز فرستاد و او را در هرى در  ]. امير قتلغ3در قبض آورد و در راه بغداد بكشت [
ت، بمدد ملك فخر الدين كرت، بگرفتند و بكشتند و خواجه صدر ذى الحجه سنه ست و تسعين و ستمائة بعد از محاربا

خان از تزويرش بترسيد و در  خان بغمز تزوير كردند. غزان الدين احمد خالدى در وزارت متمكن شد. اما او را نيز پيش غزان
حب قران، عشرين رجب سنه سبع و تسعين او را بدرجه شهادت رسانيد و وزارت بمخدوم سعيد شهيد صاحب صا حادى

] خواجه رشيد 4] [ خالصه نوع انسان، جامع فنون الفضائل، كاشف رموز المسائل [الى آخر ما يليق بالقابه و هى تباهى به
الحق و الدين طيب اهللا ثراه و خواجه سعيد شهيد، وزير نيكونام، خواجه گردون غالم، خواجه سعد الدين محمد ساوجى 

هى كار وزارت باشارت مخدوم سعيد خواجه رشيد الدين منوط بود، اما نشان وزارت و طاب مثواه حواله رفت. اوامر و نوا
]] بصاحب سعيد خواجه سعد الدين منسوب و الحق وزارت از ايشان قدر و تمكين يافت. بسبب مساعى 5آل [تمغا [

جور و ظلم معدوم  ايشان در جميع امور ضبط و نسقى پيدا گشت. شهباز عدل و رأفت بال و پر بگسترد و بوم شوم 
 گشت. ملك ايران محسود رياض خلد و جنان شد.
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 ب: -)] بمعناى ماليات و خراج مقرر ديوانى (قاموس كرتى پاوه دو كورتى)-1[

 مقررى علفخوار.

 )] معروف به صدر جهان.-2[

ر نوروز بدون محاكمه كشته شدند و حكم شد كه پسران نوروز و ساير )] حاجى و لكزى و ساتلمش برادران امي-3[
 برادران هشتگانه او را، هر جا كه ديده شوند، بقتل رسانند.

 )] ب، ف ندارد.-4[
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 )] ر فقط-5[
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خان شدند. امرا: امير چوپان و  كراى و اقبال، بروم در سنه ثمان و تسعين و ستمائة، مخالف غزانامرا: بالتو و سوالميش و  
سوتاى بحكم فرمان برفتند و ايشان را قهر كردند. موالنا ركن الدين صاين قاضى سمنانى و سيد قطب الدين شيرازى و 

ى ممالك بودند مخالفت وزرا كردند و خواستند كه خواجه معين الدين غانجى كه قاضى القضاة و الغ بيتكچى بود و مستوف
خان ايشان را در سنه سبعمائة بياسا رسانيد. خواجه نظام الدين يحيى بن خواجه وجيه الدين  در كار مملكت خلل افتد. غزان

 زنگى بدين هوس مخالف وزرا شد. او را نيز در محرم سنه اثنى و سبعمائة بكشت.

روان كرد. نوبت اول بخود رفت. در ثالث عشرين ربيع االول سنه تسع و تسعين بحدود خان سه نوبت لشكر بمصر  غزان
 ]. ايرانيان مظفر شدند.1دمشق جنگ كردند [

]. 2نوبت دوم امرا را با لشكر فرستاد. تا حدود دمشق برفتند. از لشكر مصر كسى نيامد و زيادت جنگى اتفاق نيفتاد [
]. سلطان ناصر لشكر بجنگ ايشان آورد. در ثانى جمادى االخر سنه اثنى و 3د [نوبت سيوم همچنين اميران لشكر بردن

سبعمائة، بحدود دمشق جنگ كردند. ايرانيان مقهور گشتند. امير چوپان بسيار جهد نمود تا آن لشكر را در وقت گريز از 
خان مستولى شد  نج بر وجود غزانخان آمدند ازين اندوه ر  تار و پود با پيش غزان آسيب دشمن نگاه داشت و شكسته و بى

 و مجال انتقام نداد.

خان دريافت. شهزاده آالفرنك  خان داشتند. غزان در اثناى اين حال آالفرنك بن گيخاتوخان با جمعى متفق شد و قصد غزان
ض قوت  خان را مر  ]] و بعضى بظاهر بكشت و غزان4را بخراسان پيش برادر خود فرستاد و آن جماعت را بعضى [بدارو [

 گرفت و در

__________________________________________________ 

در نيم منزلى مشرق حمص، در محلى بنام مجمع  699ربيع االول سال  27)] جنگ قطعى در عصر روز چهارشنبه -1[
مى بعد غازان المروج، اتفاق افتاد. درين جنگ قشون الملك الناصر پسر سيف الدين قالوون الفى در هم شكست. ولى ك

مجبور بمراجعت شد و قتلغ شاه هم، كه نتوانست دمشق را فتح كند، باز گشت و سپاهيان ناصر سپاه او را در ضمن 
 مراجعت صدمات فراوان زدند.
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آذوقگى  . خود او هم درين لشكركشى تا حلب رفت. ولى دو طرف بعلت سرما و بى700)] در غره محرم سال -2[
 جنگى روى نداد.آسيب زياد ديدند و 

رمضان آن سال در محل  2غازان از فرات گذشت و بشام حمله برد. ولى در تاريخ  702)] در جمادى اآلخر سال -3[
 شاه و امير چوپان و ساير امراى او بسختى شكست خوردند. مرج الصفر، در غوطه دمشق، قتلغ

 )] م، ق: بدار-4[
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عاشر شوال سنه ثالث و سبعمائة بحدود قزوين در گذشت هشت سال و نه ماه پادشاهى كرده بود. سى سال عمر داشت. 
] ساخته بود دفن كردند. در تخمه پادشاهان مغول، پيش ازو 1شخص او را به تبريز بردند و در گنبدى كه جهت خوابگاه [

كنند، در ثانى عشر  ]] حساب بدان مى2خانى را كه اكنون [در ديوان [ اه را گور آشكارا نبود. در عهد او تاريخهيچ پادش
 رجب در سنه احدى و سبعمائة وضع كردند.

  الجايتو سلطان

خدابنده محمد بن ارغون خان بن ابقاخان بن هوالكوخان بن تولى خان بن چنگزخان چون در خراسان خبر وفات برادر 
اش االفرنك و امير هورقداق را كه بزرگترين امراى خراسان بود، بسبب آنكه در دل مخالف او بودند،  زاده بشنيد، عم

] و ايشان را قهر كرد و بدار الملك تبريز آمد و در خامس عشر ذى الحجه سنه ثالث و 3[نابيوسان بر سر تاختن آورد] [
]]. والدتش در ثانى عشر ذى الحجه سنه ثمانين و ستمائة بود.  4سبعمائة بر تخت نشست. [بيست و سه ساله بود [

] برنخاست و 5كامرانترين پادشاهان اين دودمان بود و زمان او جوانى دولت اين خاندان و مانند او پادشاهى ازين تخمه [
اد بمسمار عدل و از عدل و داد او آئين جور و ظلم معدوم شد و جهان چون نوعروسى آراسته و پيراسته گشت. [در بيد

] [آئينه كار جهان را از زنگ كژى بصيقل 6انصاف بسته شد و اعالم اسالم در مشارق و مغارب جهان افراشته گشت [
نهاد و نشان يافت، دست  كشى ديد كه از كژ روى بخالف راستى قدمى مى  -راستى پاك كرد و هر كجا سرافرازى و گردن

]] در تقويت دين اسالم كوشيد و آئين اديان ديگر 7و همچون برادر خود، [بردى نمود كه تمامت از پاى در آمدند 
 ] معين فرمود و ايشان را8منسوخ گردانيد و جزيه بر [ترسا و جهود] [

__________________________________________________ 

 )] ف: خوابگاه خود.-1[
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 ده شده و باين صورت در آمده است.ر: ايران. ولى كلمه تراشي -ف: در ايران -)] ب ندارد-2[

 ر: ناگهشان بر سر تاختن آورد. -ق: نابيوسان بر سرشان رفت -)] ف، ب: با نوسال ناخبر بر سر ايشان تاختن برد-3[

 )] ق، م ندارد.-4[

 )] م: خاندان.-5[

 )] ر، م ندارد.-6[

 )] ب ندارد.-7[

 )] ف: يهود و نصارى.-8[

 607:خانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتاب                        

بعالمت غيار از اهل اسالم ممتاز كرد. الجرم حق تعالى بمكافات او را از جميع پادشاهان اين دودمان ممتاز گردانيد و 
وارث ملك و  دولت و سلطنت بتخمه او رسانيد و در شب چهارشنبه هشتم ذى القعده سنه اربع و سبعمائة شاهزاده جهان،

دولت چنگزخان، عالء الدنيا والدين ابو سعيد بهادرخان خلد اهللا ملكه را بدو ارزانى داشت و جهان بمقدم شريف او 
مشرف كرد و در سنه خمس و سبعمائة، سيد تاج الدين گورسرخى كه در اول نايب امير هورقداق بود و بنيابت امير سونج 

 مخالفت كرد. اتابك الجايتو سلطان رسيده با وزرا

 در عشرين شوال بحكم يرليغ او را بكشتند.

هم درين سال، شهزادگان اولوس جغتاى و امراى مصر و شام جمعى ايل شدند و در ذى الحجه سنه ست و سبعمائة، 
] 1سلطان عزيمت جنگ گيالن كرد و مسخر گردانيد و خطبه و سكه آنجا بنام مباركش مشرف شد و امراى گيالنات را [

]] در آن 2امان داد و خراج ابريشم بر ايشان مقرر كرد. اما امير قتلغ شاه كه امير الوس بود [با چند امير ديگر [ بجان
 جنگ كشته شد. بعد از اين امير يساول را بامارت خراسان فرستاد.

انيه، بعراق عجم چون الجايتو سلطان بعمارت مايل بود، اركان دولت در آن سعى نمودند و باندك زمان، شهرى چون سلط
آباد چمچمال بنا فرمود و در  ] و در كردستان در پاى كوه بيستون، سلطان4] فردوس اعلى است بساختند [3كه نسخه [

 ] آباد بر آوردند.5موغان، در كنار دريا، شهر الجايتو سلطان [
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م درين سال شمس الدين در جمادى االول سنه ثمان و سبعمائة، ايلدورمش خاتون زن الجايتو سلطان در گذشت. ه
 ]7] و جمال الدين افرم [6سنقر صاحب حماه [ آق

__________________________________________________ 

 )] م، ر، ف: گيالن.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 )] ر، ف: نسخ.-3[

 گويند.گفتند و االنك مرتع و چمن را   )] محل اين شهر در جائى بود كه مغول بدان قنقور االنك مى-4[

با كمال رساند. براى شرح عظمت  713از سر گرفت و تا  704غازان بساختن شروع كرد و الجايتو آن را بنام سلطانيه در 
اى كه بزرگان دولت درين شهر ايجاد نمودند رجوع شود بنفايس الفنون و روضة الصفا و حبيب السير و  آن و كيفيت ابنيه

 يره.ذيل جامع التواريخ از حافظ ابرو و غ

 ق: شاه اولجايتو آباد. - )] ر، م: اولجايتوآباد-5[

و سفرنامه ابن  320)] صحيح قراسنقر صاحب دمشق است (رك روضة الصفاء و تاريخ مغول مرحوم اقبال ص -6[
 بطوطه).

 )] آغوش افرم.-7[

 608:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

صاحب حلب و بعضى امراى شام بمتابعت در آمدند و الجايتو سلطان ايشان را نوازش فرمود و هر يك را در ايران 
 حكومت شهرى داد و اخراجات فراوان جهت ايشان تعيين فرمود.

در سنه عشر، ميان وزيران: مخدوم سعيد خواجه رشيد الدين و خواجه سعد الدين طاب مثواهما مخالفت شد. دوستان 
كردند و حركات او كه مخالف طبع  خواجه رشيد الدين در حضرت سلطان تقبيح صورت احوال خواجه سعد الدين مى

دادند و سلطان را با او متغير كردند و او را بگناه سوگندى كه نواب او جهت موافقت با هم  شد با نظر مى سلطان صادر مى
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بغداد، با نوابش امير ناصر الدين يحيى بن جالل الدين يزدى خورده بودند، در عاشر شوال سنه احدى عشر، در محول 
 ام: ] و خواجه زين الدين ماسترى و خواجه شهاب الدين مباركشاه و غيرهم شهيد كردند و من در تاريخ قتل او گفته1[

 شعر

  شنبه عشر اول از شوال گشته منصرف            رفته از تاريخ هجرى سال ذال ويا، الف          

  ] شد بفرمان خداوند جهان            بدر عمر خواجه سعد الدين بكلى منخسف2در محول [            

و در ثالث ذى الحجه سال مذكور، سيد تاج الدين آوجى را كه پيشواى اهل شيعه بود و در رفض غلوى عظيم داشت و 
] و 3سبب اتفاق با خواجه سعد الدين بكشتند [الجايتو سلطان را بر مذهب شيعه محرض بود، با پسرش و جمعى ديگر، ب

] عالء الملك سمنانى را هم بدين سبب ميل كشيدند. اما نور باطل نشد. و وزارت بصاحب سعيد 4سيد عماد الدين [
 خواجه تاج الدين على شاه تبريزى دادند، بشرط آنكه از تدبير و راى مخدوم سعيد

__________________________________________________ 

 )] ب: تونى.-1[

 )] در يك فرسخى بغداد.-2[

امراء عظام در حضور قاضى القضاة ممالك و ائمه و سادات سيد تاج الدين آوجى را يرغو «)] روضة الصفا: -3[
 پرسيدند.

يوسته و چون زياده از سيصد هزار دينار اموال سادات و ديگر طوايف بغصب و شلتاق گرفته بود و قصد محارم علويان پ
اتالف نفوس و تهييج غبار فتن و شرور روا داشت بحكم واجب االطاعة او را با دو پسر او بسادات مشهد مقدس بسپردند 

 »تا استيفاء حقوق خويش نموده مكافات او در كنارش نهند.

 ر، م: -)] ق: عماد ملوك سنانى-4[

 عماد الدين عماد الملك.

 609:خصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه ت                        
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خواجه رشيد الحق و الدين تجاوز نكند و زمام امور جزوى و كلى در كف كفايت او باشد و مخدوم سعيد طيب اهللا ثراه در 
بجهت آنكه  -] و خللى كه در زمان ما قبل او واقع شده بود1ضبط ملك ديگر بار مساعى جميله [مبذول فرمود] [

تدارك فرمود و التيام آن  -واجه سعد الدين بخالف رأى صائب او بكار ملك قيام نموده بود و آن تدبير صواب نيامدهخ
جراحت كرد و در تجديد ياساميشى ملك و تعديل قوانين اموال و امالك اجتهاد و احتياط بليغ فرمود و بهر ملكى امينى 

ين و ابهر و زنجان و طارمين به بنده مفوض بود و بيمن اين دولت مقبول القول بدين مهم بفرستاد و كار تومان قزو 
 ]]2[همايون، در آن عهد ميمون [

  ] بوسه3دهد يمين [ ام باشارات خواجه قانونى            كه كاتب فلكم مى نوشته          

حاربه رام كرد و بصلح مراجعت اولجايتو سلطان در شوال سنه اثنى عشر و سبعمائة عزيمت شام كرد و قلعه رحبه بعد از م
فرمود. شهزادگان كپك و يسورجغتاى بر خراسان تاختن كردند و بعد از خرابى بسيار باز گشتند. الجايتو سلطان امير على 
قوشچى را بفرستاد با لشكرى گران بانتقام ايشان. ايرانيان از جيحون بگذشتند و در ترمد و ما وراء النهر [خرابى فراوان 

دند و مظفر با درگاه آمدند. اولجايتو سلطان شهزاده جهان را ابو سعيد بپادشاهى خراسان فرستاد و امير سونج را ]] كر 4[
براه اتابكى او و امير االمرائى خراسان در صحبت او بفرستاد. امرا و وزراء و اركان دولت هر يك پسرى يا برادرى در 

ر يسور و كپك با هم مخالفت كردند. يسور ميل ايران كرد و بمطاوعت در خدمت او بخراسان روانه كردند. در ما وراء النه
آمد. سلطان او را نوازش كرد و عهدنامه فرستاد. شهزاده كپك بدين سبب بجنگ يسور آمد و چون يسور را ايرانيان مدد 

و الدنيا و الدين و  بودند، كپك منهزم شد و در سنه خمس عشر و سبعمائة ميان وزيران مخدوم سعيد خواجه رشيد الحق
خواجه تاج الدين على شاه نزاع افتاد. الجايتو سلطان هر دو را در كار وزارت شركت داد و باتفاق تصرف اموال و نشان 

  كردند. پيش ازين مخدوم سعيد تدبير ملك وزارت مى

__________________________________________________ 

 )] ف: بتقديم رسانيد.-1[

 ق، فقط.)] -2[

 )] ب: زمين.-3[

 ب: خرابى عام. -)] ق: خراباتى تمام-4[

 610:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        
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 فرمودى، اما در نشان وزارت و تصرف اموال مدخل نساختى و آل نداشت.

اولجايتو سلطان رحلت كرد بسلطانيه و بدار البقا پيوست و در بعد از يك سال، در غره شوال سنه ست و عشر و سبعمائة، 
] پادشاهى كرده بود و عمرش در 1ابواب البر قلعه كه جهت خوابگاه خود ساخته بود مدفون شد. دوازده سال و نه ماه [

 ]]:2سى و هفتم سال بود و بچهل نرسيده. [در تاريخ وفاتش بنده گفت [

  نه ماه گذشت            از گاه و كاله سرورى شاه گذشت از هفتصد و شانزده چو         

  وفا را بگذاشت            آگاه ز حال خويش ناگاه گذشت بگذشت و جهان بى            

 [و هم درين باب ديگرى فرموده: 

 در هفتصد و شانزده بسلطانيه            سلطان مبارك قدم و خوب سير         

 ]3و سلخ رمضان وقت غروب            از روضه بروضه جنان كرد سفر] [آدينه             

] 5]] مرويست كه درين سالها بشهرينكى [4از موالنا جمال الدين ترك كه عالم عامل مقبول القول بود [و جماعتى تجار [
فق و آن چنان بود كه در آن از بالد تركستان رسيده حكايتى عجيب درين يك دو ماه واقع شده بود و همه زبانها بر آن موا

سال لشكر كفار بجنگ ايشان آمده بودند و مردم تركستان را بمحاربت و مقاتلت ايشان فرستادند. از شهرينكى، مردى 
قرابهادر نام با آن قوم بجنگ كفار رفت و آنجا شهيد شد. بعد از مدتى از يك گوشه خانه قرا بهادر، كه عيال و اطفال او 

زى شنيدند كه منم قرابهادر. شخص مرا فالن روز كفار شهيد كردند. مرا اكنون آنجا خوش است و من بدين آنجا بودند، آوا
  ايم كه سه روز ديگر در خواهد گذشت. چون شهر با هفتاد هزار روح باستقبال پير زنى آمده

__________________________________________________ 

 )] ق: سيزده سال.-1[

 ب: -ام ف: وفاتش گفته -ر: گفتم در تاريخ وفاتش )] م،-2[

 وفاتش گفتم.

 )] م: فقط.-3[

 )] ق، م، ب ندارد.-4[
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 م: نيكى. -)] ر، ق: تنكى-5[

 611:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

دى و چون خاطرم متعلق بشما بود، آمدم تا بنگرم كه شما در آمدند، من نيز بيامدم و اگر نه نيام ايشان بدين مصلحت مى
بايد كه  بايد كه اهل اين شهر را بگوييد كه آفتى و بالئى عظيم در راهست و بدين شهر خواهد آمد. مى ]. مى1چيستيد [

آن گوشه را كه  چون اهل قرابهادر اين آواز شنيدند، مسارعت نمودند و». ]] صدقه كنيد تا آن بال دفع شود2[خيرات و [
منم قرابهادر و «آمد، خراب كردند. هيچكس در ميان آن نبود. باز آواز از گوشه ديگر بر آمد كه:  اين آواز از آنجا مى

و تفصيل حكايت مكرر گردانيد و مبالغه كرد در آنكه با اهل شهر بگويند تا صدقه دهند و » گويد روح منست كه با شما مى
ان نبود بلكه همچون آوازى بود كه از خمى بيرون آيد. اهل خانه در جواب او گفتند كه مردم اين آواز همچون آواز ابد

شهر اين سخن را از ما باور نكنند، جواب گفت اهل شهر را بگوييد تا در ميدان حاضر شوند و چوبى در ميان زمين فرو 
از آن چوب حكايت شنيدند و گفت بايد كه  ]. همچنان كردند. اهل شهر3برند تا من از آن چوب با ايشان حكايت كنم [

وضع بال را صدقه كنيد و بگوييد: اللهم كفى علمك عن المقال و كفى كرمك عن السؤال و تا سه روز اين آواز در آن شهر 
 شنيدند. بعد از آن كه آن پير زن در گذشت، آن آواز دگر كس نشنيد و اين از عجايب حاالتست. از مواضع مختلف مى

  د بهادرخانابو سعي

ابن اولجايتو سلطان بن ارغون خان بن ابقاخان بن هوالكوخان بن تولى خان چون خبر وفات پدرش بخراسان رسيد، سلطان 
 ابو سعيد و امير سونج عزيمت عراق كردند.

 شهزاده يسور و امير بكتوت متفق شدند و امير يساول را بكشتند و بر خراسان مستولى شدند.

] با امير سونج مواضعه بود. جهت آنكه شنيده ناشنيده انگاشت و بمقاومت و انتقام 4] [ درين معنىگوئيا ايشان را [
] را بسلطانيه آوردند تا بحكم وصيت پدر بپادشاهى نشست، در صفر سنه سبع عشر و سبعمائة. 5مشغول نشد. پادشاه [

ت رعيت و حمايت اركان دولت تازه كرد و چون پرورى و رعاي دوازده ساله بود. رسم و آئين پدر در دادگسترى و بنده
 پادشاه در
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 )] ق: در چكاريد.-1[
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 )] ف فقط.-2[

 )] ق: سخن گويم.-3[

 )] ق فقط.-4[

 )] ق: پادشاهزاده.-5[

                         

 612:خ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاري                        

اوايل دولت بسن بر نيامده بود، زمام امور كلى و جزوى ملك ايران در كف كفايت امير چوپان نهاد، چنانكه بر پادشاه 
] از جهاندارى نامى بيش نبود. و راستى آنكه امير چوپان، چنانكه از بزرگى او سزد، در كار ملك و 1] [ [خلد اهللا ملكه

شاه خاتون كه  رعايت حق ولى نعمت، هيچ دقيقه مهمل نگذاشت. امير تقماق را، كه ايناق الجايتو سلطان بود، با قتلغ
بزرگترين خاتونان و منظور اولجايتو سلطان بود متهم كرد و بگرفت و بعد از مصادرات خالص كرد و نيابت خود داد و امير 

فع شهزاده يسور و امير بكتوت بخراسان فرستاد و او بحسن تدبير ايشان را ايسن قتلغ را كه ركن معظم دولت بود، جهت د
 بمطاوعت در آورد.

چون ميان وزرا مخالفتى بود، اصحاب ديوان خواستند كه طرف مخدوم سعيد خواجه رشيد الحق و الدين طاب ثراه گيرند و 
نظر بر رعايت پيمان رضا نداد و نيز آخر  ] هم2بدفع خواجه تاج الدين على شاه مشغول شدند. [مخدوم سعيد شهيد] [

]، كه الزم حرفت 3رونقى [ دولتش بود و تقدير ازلى آنكه بازار فضل و فضايل كساد گردد و اهل فضل بحسب بى
ايشانست، با سر رشته خود روند و ظلم ظلمه و جور فسقه دست تطاول از آستين وقاحت بيرون كند. اصحاب ديوان 

]، مخدوم سعيد خواجه رشيد الدين را كه وزارت 4على شاه گرفتند و بسعى سعاة و غمز حساد [طرف خواجه تاج الدين 
آصف و بوذرجمهر با وزارت و تدبير او خوار و حقير بود از وزارت معزول كردند و درين معنى صورتى ايقاع كردند كه اليق 

] جهانيان شد. قال 6صورت سبب عبرت [ ]. مع هذا منجح آمد و اين5منصب وزارت نبود و عقل بدان رخصت ندهد [
النبى (ص) اذا اراد اهللا تنفيذ قضائه و قدره سلب لذوى العقول عقولهم حتى ينفذ فيه قضاؤه و قدره و مخدوم سعيد در آن 

] گرفته بجواب ايشان مشغول نشد و بعزلت رضا داد و او را به تبريز فرستادند 7مجلس انگشت تحير در دندان تفكر [
وى شود. روزگارا زمان دولت او را كه سر دفتر ديوان فضل و محسود رياض خلد بود به تيز بازار جهل مبدل گردانيد تا منز 

 و بزبان حال همى گفت:
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 )] ر، م فقط.-1[

 )] ف: خواجه رشيد الدين.-2[

 )] ف: بى دولتى.-3[

 )] ق: قصد قصاد.-4[

(رك » گيرد. او را متهم كردند كه ربع عوايد اوقاف و اموال خزانه و مخارج شاهزاده خانمها را بتصرف شخصى مى)] «-5[
 ).323تاريخ مغول اقبال ص 

 )] ف، ب: غيرت.-6[

 )] ق: تحسر.-7[

 613:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  ابرست بر جاى قمر، زهرست بر جاى شكر            سنگست بر جاى گهر، خارست بر جاى سمن         

  آرى چو پيش آيد قضا، مروا شود چون مرغوا            جاى شجر گيرد گيا، جاى طرب گيرد شجن            

و سبعمائة آنجا در گذشت. او را  ] پادشاه خلد ملكه زمستان ببغداد رفت. امير سونج در عشرين ذى قعده سبع عشر1[ 
 بسلطانيه نقل كردند. بهارگاه پادشاه با سلطانيه آمد.

امير چوپان بر سبيل شكار بآذربيجان رفت و با الحاح تمام مخدوم سعيد را از تبريز پيش خود برد و نوازش فرمود. هر چند 
ر دولت و عظمت و جالل زندگانى كرده بود و از بسبب آنكه سالها د -خواجه رشيد الدين در رفتن باردو منع و ابا كرد

] كه 2اى [ زادگان، پسرانش هر يكى آصفى و مدبرى بودند و در حضرت پادشاه بمرتبه عمر نيز حظى تمام يافته و مخدوم
 اما امير چوپان استدعايش كرد -محسود وزرا بودند منسوب و پدر بزرگوار بوجود مباركشان استظهارى هر چه تمامتر داشت

]، باتفاق 3و او را در رفتن باردو الزام نمود. مع هذا كار ناتمام كرد و او را در راه بگذاشت. خواجه تاج الدين على شاه [
اصحاب ديوان و اركان دولت و مقربان حضرت، بقصد او مشغول شدند و غايت مساعى در قصد او بتقديم رسانيدند و 

رهاى فراوان ريختند تا امير چوپان را با او بد كردند. و او مزاج پادشاه را متغير  نايبان امير چوپان را بر شوت بفريفتند و ز 
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] (؟) ابهر، از راه شهادت، او را با پسرش 4گردانيد. در سابع عشر جمادى االول سنه ثمان عشر، بحدود خشكدره [
 خواجه عز الدين رحمهما اهللا شهيد كردند.

جعت كرد و بحضرت رسيد و اهل اردو در زمستان عزيمت اران كردند. در مرحله بعد ازين امير ايسن قتلغ از خراسان مرا
 ]، در ثالث عشر شعبان ثمان عشر،5ورزقان [

__________________________________________________ 

 )] ب، ف: خزن.-1[

 )] ق، م: بشغلى.-2[

پسر خواجه رشيد الدين در سمت شربت دارى اولجايتو )] على شاه و اعوانش به امير چوپان تلقين كردند كه ابراهيم -3[
سلطان او را بدستور پدر خود كه اصال طبيب بود مسموم كرده است. در موقع محاكمه هم، كسانى كه پول و رشوه گرفته 

جلو اش را در  بودند، بضرر او شهادت دادند. بالنتيجه حكم قتل او صادر شد. نخست عز الدين ابراهيم پسر شانزده ساله
 ساله را از ميان بدو نيم كردند و خانمانش را بباد غارت دادند. 73چشم او گردن زدند و سپس رشيد الدين 

 ب: جكدو. -)] ر: حسكدريه-4[

  ر: زرقان -ب: ازقان -)] م: و درقان-5[

 614:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] را كه مردى 2] [ ] [و حاجى دلقندى1ن قتلغ بفجأة در گذشت و هم درين زمستان، در ماه رمضان امير رنبو [امير ايس
 ] بود و از وجود او فتنه بسيار در دين ظاهر شد، جهت آنكه قصد امير چوپان داشتند بر انداختند.3بيباك [

جستند تا چون پادشاه ازبك، از  بردند و فرصتى مى ] و جمعى امرا بر كار امير چوپان رشك4قورميشى و پسران اليناق [
تخم توشى خان، از دشت خزر، بقصد اين ملك آمد و تا كنار رودخانه كر برسيد، چون گذر نتوانست كرد و ازين طرف 

] چوب ياسا 5بجنگ پيش رفتند باز گشت، امير چوپان قورميشى و جمعى را كه در آن حال بمدد پادشاه [نيامده بودند] [
د. از اين حركت ايشان بكلى متنفر شدند و قاصد او گشتند. چون در بهار پادشاه بسلطانيه رفت، امير چوپان ازو جدا  ز 

گشت و بگرجستان شد. قورميشى فرصت غنيمت شمرد و شبيخون بر سر امير چوپان برد. امير چوپان واقف شده بود و 
ند و تقماق را بگرفتند و ديگر نواب چوپان را بكشتند و در جاى بدل كرده. برو دست نيافتند. بنگاهش را تاراج كرد
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] جنگى عظيم كردند. امير چوپان و پسرش حسن آنجا 6مطالبت امير چوپان لشكر كشيدند و در حدود گوگجه دنگيز [
رميشى شد، از پيش قورميشى بگريختند. قو  رسيد و ايشان را لشكر هزيمت مى مرديها نمودند. اما چون دشمنان را مدد مى

ارس برادر تقماق را از عقب امير چوپان بفرستاد. اما بدو نرسيد. چون امير چوپان بحدود تبريز رسيد، خواجه تاج الدين 
على شاه در حال با سوارى چند بمدد او بيرون رفت و او را بسلطانيه بحضرت پادشاه رسانيد. از طرف ديار بكر، امير 

ر دو در اصل از قوم كرايت بودند و غالبا ايشان را، با جمعى امرا، درين قضيه ايرنجين با قورميشى پيوست و ايشان ه
مواضعتى بود. از آنجا بنخجوان رفتند و در آذربيجان خرابى تمام كردند و اگر لطف حق تعالى يارى ننمودى و آنچه ايشان 

  را در خاطر بودى از قوت بفعل آمدى، بر ملك ايران

__________________________________________________ 

 ف، ب: زنبور. -: رنبود-)] ق: ربنو-1[

 )] ب، ندارد.-2[

 )] ق: مردى بى مآل بود.-3[

 (روضة الصفا).» قورميشى پسر على ايناق بود كه بلفظ تركان درين اوراق از وى به اليناق تعبير رفته)] «-4[

 )] ف: آمدن تعلل كرده بودند.-5[

 تنگيز (دنگيز دنيز) بمعناى دريا و گوگجه تنگيز يعنى درياچه سبز.)] ب: كوچكه ديگر. -6[

 615:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

نامى بيش باقى نبودى. از نخجوان عازم سلطانيه شدند، باميد آنكه پادشاه خلد ملكه در دفع امير چوپان با ايشان موافقت 
].] پادشاه از كمال كياست و توفيق ايزدى و مساعى خواجه تاج 1مايد [و بالحقيقه آن قصد قصد وريد ايشان شد. [ن

الدين على شاه دانست كه در اطاعت ظالم ثمره ندامت باشد. بر عزم دفع ايشان، با لشكرهاى گران، از سلطانيه بيرون 
خواستند   خر سنه تسع عشر و سبعمائة فريقين بهم رسيدند. جمعى مىرفت و در زنجان رود، نزديك بديه ميانه، در ربيع اال

]. چون خبث عقيدت بر ايشان مستولى 2كه ايشان را بمطاوعت پادشاه در آورند. چند نوبت در خفيه پيغام مكرر شد [
ه حركت او، دل قوى وار در ميدان رفت تا امرا، بواسط بود، ميسر نشد و بمحاربه انجاميد. پادشاه با وجود صغر سن، رستم

شدند و دشمنان را بهم بر شكستند و تمامت را طعمه ضرغام بال و كشته صمصام فنا كردند. رايات دولت مظفر و منصور 
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و اعداى مملكت مسخر و مقهور گشتند و بسبب دالورى، كه در آن مصاف از سلطان اسالم خلد ملكه معاينه افتاد، 
بايد كه موافق مسمى باشد و بهادرخان مضاف نام  ند كه اسم مبارك پادشاه مىامراى دولت و وزراى حضرت عرضه داشت

همايون و لقب ميمون كردند و پسنديده حضرت افتاد. از آن وقت باز منشورات حوائج جهانيان در ممالك محروسه بدين 
بنت اولجايتو سلطان زفاف  بيك  توقيع مزين است. در عشرين رجب سنه تسع عشر و سبعمائة امير چوپان با شاهزاده ساتى

 ].3كرد [

 در محرم سنه اثنى و عشرين، امير حسين بن آقبوقا كه امير الوس بود بخراسان در گذشت.

  و هم درين سال امير تمورتاش پسر امير چوپان كه حاكم روم بود عصيان نمود و بسخن

__________________________________________________ 

 ر: و بالحقيقه آن قصد جان ايشان گشت. -ق: ... آن قصد قصد زيان ايشان گشت -د)] ب، ف ندار -1[

شاه خاتون بدين استدالل كه شايد پدر را از جنگ باز  شاه خاتون زن ابو سعيد است و قتلغ )] امير ايرنجين پدر قتلغ-2[
 دارد، از ابو سعيد تقاضا كرد كه دست از جنك بدارد.

د و حتى وقتى ابو سعيد بتقاضاى او و بعالمت محبت و لطف پرچم سفيد بر افراشت باو ولى امير ايرنجين حاضر نش
تسليم نشد. تا اينكه در ميانه، بدستور ابو سعيد، سر شيخ على پسر ايرنجين را بريده بر سر نيزه كردند. در پايان جنك 

 قورميشى و امير ايرنجين دستگير و كشته شدند.

ر:  -و پس از وفات دوالندى خاتون خواهر ابو سعيد و زن امير چوپان اتفاق افتاد 719رجب  20)] اين عروسى در -3[
 نواده اولجايتو.

 616:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

رش رسيد، عزيمت روم كرد ]. چون اين معنى بسمع پد2] چند كه فوق منصب امارت بود كرد [1مفتنان اظهار نواميسى [
و بحسن تدبير او را مطيع گردانيد و مفتنان را بقتل آورد و او را ببندگى حضرت رسانيد. بعد از مدتى، پادشاه او را 

 سيورغاميشى كرد و بحكومت روم فرستاد.

ى به اوجان در گذشت. در اواخر جمادى االخر سنه اربع و عشرين و سبعمائة، وزير خواجه تاج الدين على شاه جيالن تبريز 
شد.  در عهد دولت مغول، غير ازين وزير متوفى نشده بود و بعد ازو وزارت بپسر مهتر او امير غياث الدين محمد نامزد مى
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پسر كهترش خليفه با او در آن كار منازعت كرد و اصحاب ديوان دو هوايى كردند. تا بدين سبب خسارتها كشيدند و بحد 
 ].3ورد خود ساختند [» و من نجا برأسه فقد ربح«ه زيان مالى و جاهى يافتند تهلكه رسيدند و اگر چ

وزارت بر ملك نصرة الدين عادل نسوى كه نايب امير چوپان بود مقرر شد و صاين وزير لقب يافت. اما چون از كار بيگانه 
ركيك ازو منقول است كه شرح آن تدبير كرد و حكايتى چند  رفت. وزارتى شكسته بسته بى بود، او را كارى از پيش نمى

 ].4مناسب نيست [

  ]، در واليت پادشاه ازبك5در سنه خمس و عشرين، امير چوپان از راه گرجستان [

__________________________________________________ 

 )] م، ر: مناصبى.-1[

خواند و ايلچيان بحكام مصر و شام متواتر   سكه و خطبه بنام خود كرد و خود را مهدى آخر الزمان«)] روضة الصفا: -2[
 ».گردانيده استمداد نمود تا عراق عرب و عجم و بالد خراسان را مسخر سازد

 )] ايضا:-3[

پادشاه فرزندان و اقارب و عشاير او را نواخته استمالت داد و خواست كه منصب وزارت بيكى از دو پسر او دهد. «
مهم منجر بآن شد كه هر دو را بگرفتند و بعد از خالصى از كشتن هر چه پدر و قوم برادران بر يك ديگر تقرير كردند و 

 ايشان اندوخته بودند بستاندند.

 »كردند كه از كجا قوت ال يموت حاصل كنند. آنگاه برادران با هم در مقام صفا آمده فكر آن مى

رزمشاه بود كه در ركاب جالل الدين بهند )] وى نواده ضياء الملك محمد بن مودود عارض سپاه سلطان محمد خوا-4[
 رفت و بهمين جهت مورد نظر سلطان خوارزمشاهى بود.

 )] ق: گرجيستان.-5[
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بسيار كرده بود، امير چوپان نيز آنجا خرابى بسيار كرد و بتعجيل باز   خان رفت و بمكافات آنكه بوقت آمدن بايران خرابى
 گشت.

] كار خود از امير دمشق خواجه پسر امير چوپان و اقوام 1چون صاين وزير بر امور وزارت كما ينبغى قادر نبود، نقص [
عمت امير چوپان و فرزندان او،  گفت و كفران ن انگيز مى دانست و در حق ايشان در حضرت پادشاه سخنهاى فتنه ايشان مى

]] گردانيد. امير دمشق خواجه 3كرد تا پادشاه را بر ايشان [خاطر متغير [ ]] ايشان بود، مى2كه بحقيقت [ساخته [
دريافت. تدبير كرد تا پدرش امير چوپان او را از وزارت معزول گردانيد و گرفته با خود بخراسان برد و كار امارت و وزارت 

]  ]] و اوامر و نواهى او مطلقا مطاع جهانيان شد. دولت بمرتبه عظيم [و درجه تمام4ر دمشق خواجه گشت [بكلى [با د
 ] رسيد.5[

  گفت ] مى6خرد بزبان حال [

  اذا تم امر دنا نقصه            توقع زواال اذا قيل تم          

ول و كاول بجنگ ترمه شيرين فرستاد. ترمه شيرين ازو چون امير چوپان بخراسان رسيد، پسر مهتر خود، حسن، را بواليت زا
منهزم شد و او در آن واليت قتل و غارت عام كرد و در مزار سلطان غازى محمود سبكتكين رحمه اهللا بغزنين بى رسميها  

د و ] ايشان فرستا7كردند و گور او بشكافتند و مصاحف پاره كردند. الجرم حق تعالى هم در آن جنگ نكبت بخاندان [
در خاطر پادشاه اسالم افكند كه بتدارك كار ايشان مشغول گردد. چون ايشان در هر كس از امراى دولت و مقربان حضرت 
  شوكتى يافتند، ببهانه آنكه قصد ايشان دارد، تمامت را برداشتند و عرصه مملكت خود را صافى پنداشتند و بقوت دولت

__________________________________________________ 

 )] ب: تفحص.-1[

 ق: فرا ساخته. -)] ف: بر ساخته-2[

 )] ق: متغير و پريشان خاطر.-3[

 ب: بر امير دمشق خواجه رفت. -)] ر: بامير دمشق خواجه رجوع شد-4[

 )] ق فقط.-5[
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 ب: باين حال. -)] ق: بر زبان-6[

 )] ف، ر، م: بجانب.-7[

 618:تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه کتابخانه تخصصی                        

] تا در خامس شوال سنه سبع و عشرين و سبعمائة بتدبير 1طلبيد [ مغرور شدند. پادشاه در كار ايشان فرصتى مى
طغاى و طاشتمور و غيرهما آوازه در افكندند كه امير چوپان را در خراسان بفرمان پادشاه بياسا رسانيدند و سرش  نارين
دند. اتفاقا سرى چند از قطاع الطريق كردستان آورده بودند و تدبير و تقدير با هم موافق آمد. همان لحظه خانه بر امير آور 

دمشق خواجه حصار كردند. چون روز شد، او را بگرفتند و بكشتند و سرش از قلعه سلطانيه در آويختند. موالنا شمس 
 الدين شاعر ساوجى درين معنى گفت:

  اف و ز و ذال از هجرت، دوشنبه وقت صبح            پنجم شوال، در سلطانيه، از حكم شاهك          

 ]، واقف شد دمشق            رفت بيرون، يافت در صحرا شهادت چاشتگاه،2در حصار آورد لشكر قلعه [            

خراسان با او متفق شدند و او بكين دمشق حكم يرليغ بخراسان پيش امراء نوشتند تا چوپان را آنجا بكشند. بعضى امراى 
 خواجه، صاين وزير را در هرى بكشت.

حسن پسر امير چوپان تدبير انديشيد كه امراء پادشاه هر كه اينجاست بكش و سرهاى ايشان پيش او فرست و اين ملك 
] كار 3وافقت سپار تا مدد [نگاه دار و كرمان و فارس نيز در قبضه تصرف توان آورد و با پادشاهان الوس جغتاى طريق م

 تو باشند و بتدريج پادشاهى جهان ما

__________________________________________________ 

)] چون مؤلف معاصر و جيره خوار سلطان مغول بوده نتوانسته علت اصلى را ذكر كند. باجماع كليه مورخين علت -1[
بازدواج امير حسن پسر امير  723ان بنام بغداد خاتون شد. اما اين زن در اصلى اين بود كه ابو سعيد عاشق دختر امير چوپ

بايست زن خود را  حسين گوركان جالير در آمده بود. طبق ياساى مغول، در اين قبيل موارد، امير شيخ حسن مجبورا مى
را با زنش بقراباغ فرستاد.  طالق دهد تا بخدمت خان رود. اما امير چوپان. از روى غيرت، بدين امر رضا نداد و شيخ حسن

ابو سعيد بسيار رنجيد و ركن الدين صائن نيز فرصتى يافته، نفوذ فراوان امير چوپان و پسرش دمشق خواجه را برخ سلطان  
كشيد. در موقعى كه امير چوپان در خراسان بود، سلطان خبر يافت كه دمشق خواجه با قنقناى خاتون، قماى سلطان 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ارد. شبى كه دمشق خواجه پيش معشوقه رفته بود، سلطان حكم قتل او را صادر نمود. دمشق خواجه كه اولجايتو، ارتباطى د
بقتل رسيد و  727شخصا شجاع و چابك بود، خواست بگريزد ولى اسبش فرو ماند و دستگير شد و در پنجم شوال 

 .اموالش بغارت رفت. رجوع شود بذيل جامع التواريخ و روضة الصفا و حبيب السير

 )] يعنى قلعه سلطانيه محل مشكوى ايلخان.-2[

 )] ف: ممد.-3[

 619:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

را شود. چوپان سخن او را خوار داشت و باميد آنكه بقوت دولت كارى از پيش ببرد، عازم عراق شد با لشكر. پادشاه خلد 
 از سلطانيه با لشكرهاى فراوان برابر رفت. ملكه نيز

] نام و ميان فريقين يك روزه راه ماند، بعضى 1آباد [ چون پادشاه بواليت قزوين رسيد و چوپان، بسرحد رى، بديهى ابراهيم
امرا كه دلشان با بندگى حضرت بود حق ولى نعمت واجب دانستند و مطاوعت اولوا االمر فرض عين شمردند و از پيش 

وپان بگريختند و عزيمت بندگى حضرت پادشاه گردند. چوپان ازين حركت متوهم شد. لشكرها و خزاين بگذاشت و با چ
خواتين و اتباع و آنچه سبكبارتر بود بگريخت. خواتين و اتباع بهر منزلى چند باز ماندند. او با هفده مرد، از راه بيابان 

] و عادت پدر و برادر خود، در اسير  3رت برد. ملك با او زينهار خورد []، به هرى رسيد. پناه با ملك غياث الدين ك2[
گيرى، باظهار رسانيد و او را در محرم سنه ثمان و عشرين و سبعمائة با پسرش جلو خان كه نواده الجايتو  كشى و مستغيث

بود و بعضى نواب چون سلطان بود و پسر شاهزاده دوالندى بود، جوانى نازنين رستم شوكت حاتم طبيعت يوسف خلقت 
] و اين حركت بر ملك 4نيكاى دالندى كه قارون زمان بود و نعمت او از حد و قياس بر كران، و ديگر نايبان بكشت [

 ].5غياث الدين مبارك نبود. او و پسرش حافظ پس از اين سال بسر نبردند [

__________________________________________________ 

 هيم زاد.)] ب: ابرا-1[

 )] يعنى از راه كوير.-2[

يرليغ سلطان رسيد كه ملك غياث الدين چوپان را بياسا رساند تا خاتون او خان زاده كردوجين و «)] روضة الصفا: -3[
 ».امالك اتابك فارس بدو اختصاص دهد
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بر سر واليت نيشابور نيكى دولندى كه در بعضى نسخ از وى بدولتمندى تعبير رفته و هميشه با ملك «)] ايضا: -4[
منازعت مينمود، روزى در مجلس خاص گفته بود كه ملك غياث الدين اليق آهنگرى است نه سزاوار حكومت و سرورى و 

ذيل » دميدند تا نفسش منقطع گشت. اين سخن در خاطر ملك جايگير آمده فرمود تا دم آهنگران در اسفلش نهاده مى
 جامع: نيكتاى.

باميد اخذ مزد جنايت خويش عزيمت اردوى خان مغول كرد. در رى بود كه فهميد سلطان ابو  )] ملك غياث الدين-5[
سعيد شيخ حسن را بطالق بغداد خاتون ملزم نموده و آن زن را گرفته و از شدت تعلق خاطر او را خواندگار لقب داده 

قراباغ رفت. ولى بعلت نفوذ بغداد خاتون  است. غياث الدين از همانجا كس فرستاد تا جالو (جلو) خان را كشتند و خود ب
 كارش بجائى نرسيد بلكه در اردو محبوس گرديد.

 620:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

دست عطا بر  امير تمورتاش پسر امير چوپان، از خوف پادشاه از روم بگريخت و پناه بسلطان مصر برد و در آن واليت 
گشاد. سلطان ناصر در كار سلطنت مصر او را از خود سزاوارتر ديد و مردم را خواهان او يافت. بترسيد و بر او زينهار 

كالمستغيث «خورد و او را در شوال سنه ثمان و عشرين بكشت و سرش بدين ملك پيش سلطان ابو سعيد فرستاد و قضيه 
 ] او ظاهر گشت.1» [بعمر و عند كربته

حسن پسر مهتر امير چوپان و پسر او تالش از پيش چوپان بخوارزم گريختند و از آنجا پيش پادشاه ازبك رفتند و پيش او 
مرتبه و جاه يافتند و جهت او بجنگ چركز رفتند و حسن در آن جنگ زخم خورد و بدان در گذشت و پسرش تالش بمرگ 

] در حق ايشان ظاهر شد و شيخ 2» [34: 7َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْستَـْقِدُموَن فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال «طبيعى بمرد و سر آيه 
] بود، بر دست لشكر پادشاه گرفتار شد. او را در تبريز بياسا 3محمود، پسر ديگر امير چوپان كه حاكم گرجستان [

َنما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت «رسانيدند و نص  حق آن دودمان محقق آمد و در آن تخمه از مردان كسى ] در 4» [78: 4أَيـْ
] بعد از دمشق خواجه، كار وزارت بدين صاحب قران، خالصه نوع انسان، 5كه حاليا ازو اعتبارى بر توان گرفت نماند. [

 وزير

__________________________________________________ 

يبان كه قسمت دوم آن چنين است: كالمستجير من الرمضاء )] مصراعى است از عمرو بن الحرث بن ذهل بن ش-1[
 بالنار.
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 .34االعراف  -)] قرآن كريم: سورة-2[

 )] ق: گرجيستان.-3[

 .78)] قرآن كريم: سورة النساء -4[

)] امير چوپان نه پسر داشت. ازين ميان حسن از همه بزرگتر بود و بعد تمورتاش كه پدر شيخ حسن كوچك است و -5[
مؤسس سلسله چوپانيان. سومين پسر دمشق خواجه بود. دختر دمشق خواجه دلشاد خاتون بزوجيت سلطان ابو شيخ حسن 

سعيد در آمد و چون سلطان مرد آن زن نصيب امير شيخ حسن شوهر اول بغداد خاتون شد و روزگار تالفى نمود. چهارمين 
بيك خواهر  خواهر ابو سعيد، امير سيورغان (از ساتىمحمود بود. پنج پسر ديگر او عبارتند از: جالو خان از دوالندى 

ديگر ابو سعيد) و سيوك و ياغى باستى و نوروز (اين سه از يك مادر بودند.) پس از مرگ ابو سعيد چون آثار مسموميت 
خود،  در او ديده شد، بغداد خاتون باتهام مسموم نمودن ابو سعيد، بر اثر كينه قديمى و ارتباط با شيخ حسن شوهر اول

 بدست خواجه لؤلؤ و بامر ارپاخان جانشين ابو سعيد بقتل رسيد.

 621:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

صوفى نهاد، خواجه صافى اعتقاد، پيشواى ملك و ملت، رهنماى دين و دولت، غياث الدنيا و الحق و الدين، الوزير بن 
ر، محمد بن المخدوم السعيد الشهيد خواجه رشيد الحق و الدين فضل اهللا اعز اهللا انصاره و ضاعف اقتداره، بشركت الوزي

صاحب اعظم خواجه عالء الدين محمد بن الصاحب الشهيد خواجه عماد الدين مقرر شد. بعد از شش ماه، چون اين 
 منصب قبائى بود بر باالى او

  مرتبه زيرا            قد تو قبائيست بباالى وزارتباالى وزارت سزدت           

 فلم تك تصلح اإلله            و لم يك يصلح اال لها            

زاده جهانيان غياث الدين محمد عزت انصار دولته مقرر شد و حق تعالى در كار بندگان خود نظر  بالقرار بر بندگى مخدوم
بتقديم رسانيد و خواجه عالء الدين محمد برقرار بكار استيفاء ]» 1[ 22: 21ا آِلَهٌة َلْو كاَن ِفيِهم«عنايت فرمود و حكم 

] وزير نيكونام در ضبط كار جهان، همچون پدر بزرگوار خود، 2ممالك منسوب شد [و بوزارت خراسان مشغول گشت.] [
بزرگان ما تقدم هر كس كه اين طريق  مساعى جميله بتقديم رسانيد و با آنكه عفو بهنگام قدرت غايت كمال انسانيست و از

سپرد، بحسن سيرت و علو مرتبت و نشر ذكر نام باقى درجه عالى يافته، اين وزير فرشته سيرت از غايت شرف نفس بر آن 
] مستمعان باشد كرده بود، 3مزيد فرمود و هر كه در حق خاندان مبارك ايشان بديها كه تقرير آن موجب تنفر خاطر [
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مكافات مشغول شود، رقم عفو بر جرايد جرائم همگنان كشيد و آن بديها بنيكى مقابله فرمود و در حق هر بخالف آنكه ب
يك بانواع اكرام كرد و ايشان را بمناصب عظيم رسانيد و مقلد اشغال خطير گردانيد و اكنون هر يك ازيشان، از يمن اين 

گويد. چنين كنند بزرگان چو   كنند و روزگار بزبان حال مى ده مىكردند برأى العين مشاه دولت، آنچه در مدة العمر تمنا مى
 كرد بايد كار.

طغاى و طاش تمور در كار ملك فتنه انديشيدند و قصد اركان دولت داشتند. چون معلوم راى جهان آراى  امراى نارين
 43: 35َو ال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه «پادشاه خلد ملكه گشت 

__________________________________________________ 

 .22)] قرآن كريم: سورة االنبياء -1[

 )] ق ندارد.-2[

 )] ق: خاطرها-3[

 622:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 س فنا كشته خود بدرويدند و بياسا رسيدند.صورت حال ايشان شد و در غره شوال سنه تسع و عشرين بدا]» 1[

جهان از شر و شور فتنه ايمن گشت و جميع خاليق در اماكن خود، از سر فراغت حال و رفاهيت بال، در سايه معدلت و 
گذرانيدند و بدعاى  ] دولته روزگار مى2مرحمت پادشاه جهان خلد ملكه و نظر شفقت و رأفت وزير سلطان نشان زيدت [

ذِلَك َفْضُل اهللا يـُْؤتِيِه من َيشاُء َو اهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم «باشند  كه بر همگنان فرض و عين فرضست مشغول مىدولتشان  
] و بحمد اهللا كه در ايام اين دولت از حسن تدبير و راى رزين و سرايت كرم طبيعى و غايت همم جبلى 3» [21: 57

لوك الوزراء، سلطان السادات و النقباء، برهان كبار آل عبا، خالصه تخمه مخدوم موالنا اعظم اعلم احكم افخم ملك م
محمد مصطفى، نقاوه گوهر مرتضى، ناشر العدل و االحسان، باسط االمن و االمان، مبين الشرائع و االحكام، مقوى قواعد 

وة كرام المفاخر و المعالى، زبدة االسالم، ملجاء القضاة و الحكما، البحر الخضم فى الجود و الطود االشم فى الوجود، قد
انام االيام و الليالى، شهاب سماء المكرمة، نصاب العدل و المرحمة، مربى ارباب النهى و االلباب، المفتخر به االسماء و 

  االلقاب

 سزد گرش ننويسم تخلص و القاب            بماهتاب چه حاجت شب تجلى را          
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ملة و الحق و الدين، ركن االسالم و المسلمين، المؤيد بتأييد رب العالمين، محمد بن نظام مولى موالى االرضين، شمس ال
الحسينى اليزدى اعز اهللا انصاره و ضاعف اقتداره كار ملك و دولت برونق هر چه تمامتر است و اين زمان مبارك محسود 

د و در ادارات و وظايف ارباب استحقاق افزود جميع ازمنه. الجرم اجراى خيرات عظيم كرد و رفع بدعتهاى نامحمود فرمو 
 و امروز بيمن اهتمامشان در اين دولت پريشانى نمانده و ابيات مرحوم ظهير الدين فاريابى شاهد حال جهان گشته:

__________________________________________________ 

 .35)] قرآن كريم: سورة الفاطر -1[

 )] نسخ: ثبت.-2[

 21كريم سورة الحديد )] قرآن  -3[

 623:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  در زمانه گر فتورى هست در كار منست            ور نه بس نيكو نهادى ملك و ملت را اساس         

  خوش نباشد جامه نيمى اطلس و نيمى پالس     ]       1سعى كن تا اين فتور از كار من بيرون شود [            

حق سبحانه و تعالى سايه معدلت و آفتاب مكرمت آن وزير سلطان نشان و دستور جهانيان را در جهان كامكارى و آسمان 
نامدارى، بر سر كافه اهل جهان عموما و اين بنده ديرينه خصوصا پاينده و تابنده داراد و دست حوادث زمان و مكاره 

 ]3] الى يوم النشور بحق رب الغفور. [2ران از دامن اين دولت دور داراد [دو 

__________________________________________________ 

 ر، ب: برى. -)] ق، م: رود-1[

سلطان ابو سعيد در عين جوانى مرد و جانشين او ارپاخان و  736)] ولى دعاى مؤلف مستجاب نشده. زيرا در -2[
ن محمد پسر خواجه رشيد الدين فضل اهللا نيز كشته شدند و سلطنت مغول و اوضاع ايران دستخوش حوادث و غياث الدي

 فتن گرديد.
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)] در نسخ ب، ف بعد از اين قسمت تاريخ آل مظفر محمود كتبى آمده و اين تاريخ اختصارى است از مواهب الهيه -3[
بخرج كتابخانه ابن سينا با مقابله با نسخه لندن و تواريخ حافظ  1334قاضى معين الدين يزدى و من اين كتاب را در سال 

 ام. ابرو و جامع التواريخ شهاب الدين حسنى بطبع رسانده
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  باب پنجم در ذكر ائمه و قراء و مشايخ متزهد و علماء دين اسالم رضوان اهللا عليهم اجمعين

 و آن شش فصل است:

مختصر شرح بزرگى ايشان توان داد. اما بسبب ائمه مجتهد و قراء و مشايخ متزهد و علماء متعبد از آن بزرگترند كه درين 
رود تا اول و  ] و ذكر انبيا در ابتدا آمده، در انتهاء ذكر ايشان مى1آنكه علماء در دين اسالم بمرتبه انبياء ديگر اديانند [

 ]2آخر [كتاب بذكر اهل دين مشرف باشد] [

  فصل اول از باب پنجم

 اند سيزده كس يكى: اند و هر يك در شريعت طريقى سپرده دين اجتهاد نمودهدر ذكر ائمه و مجتهدان اسالم كه در كار 

] است و در ما قبل ذكرش آمده و چهار ائمه سنت و 3امام معصوم جعفر صادق رضى اهللا عنه كه امام اهل بيت [
و  جماعتند و هشت مجتهد و ذكر اصحاب وجوه مذاهب سنت در زمره علما خواهد كردن. اكنون ذكر ائمه سنت

 رود. مجتهدان مى

 امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمزد ملك بنى شيبان رضى اهللا عنه.

  ]. علمدار مرتضى على رضى اهللا عنه بود و امير المؤمنين على4نام طاوس بروايتى مرزبان بود [

__________________________________________________ 

 ء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل.)] باستناد حديث: علما-1[

 )] ف، ر: كتاب را بذكر .... كرده باشد.-2[

 )] ر، ف، ب: سنت.-3[

اند من جمله: ابو حنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى يا مرزبان يا كامكار يا  )] نسبت ابو حنيفه را بچندين صورت نوشته-4[
ه در ضمن محاربه با مسلمين اسير شده و اسالم آورده است. طاوس يا ماه يا هرمزد. جدش از اهالى طخارستان بوده ك

رسانند. وى در سال هشتادم يا هشتاد و دوم هجرت در كوفه متولد شده و  نسبتش را به يزدگرد آخرين پادشاه ساسانى مى
 اند. از موالى بنى تيم اهللا بن ثعلبه بوده و بهمين جهت نسبت او را تيملى نوشته
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 ].1كرم اهللا وجهه در حق او دعا كرد: بارك اهللا فيك و فى نسلك. بدان بركت اين مرتبت يافت [

راكنده شده بود و او جمع  امام ابو حنيفه پيش از امامت بخواب ديد كه استخوان اعضاء رسول صلى اهللا عليه و سلم پ
 كردى. معبر تعبير كرد كه علم دين جمع كند و امام باشد.

در وقت امامت چون بسر روضه مبارك حضرت رسول (ص) رسيد گفت: السالم عليك يا سيد المرسلين. جواب آمد كه: و 
 ].2عليك السالم يا امام المسلمين [

] دفن كردند. شرف الملك 4]. او را به خيزرانيه [3عهد ابو دوانيق [وفاتش ببغداد در رجب سنه احدى و خمسين و مايه ب
]، مستوفى ممالك سلطان ملكشاه سلجوقى، مزار او را عمارت عالى ساخت. عمر امام ابو حنيفه هفتاد سال. 5ابو سعد [

 از تابعين است.

]، ابن ابى اوفى عبد اهللا بن 7و الطفيل [] كس را دريافته است: انس بن مالك، جابر بن عبد اهللا، اب6از صحابه اين هفت [
 ابى خير و عايشه بنت عجرد.

  امام مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر بن عمير بن حارث بن عثمان بن حنبل

__________________________________________________ 

نيز از قاضى حماد بن ابى سليمان متوفى  )] وى از بعضى از تابعين استماع حديث نموده و قسمتى از فقه و حديث را-1[
هجرى فرا گرفته و بتصريح ابن ابى الحديد ابتدا از تالمذه حضرت صادق جعفر بن محمد بوده. اهميت خاص  120در 

ابو حنيفه آن است كه وى در مسائل حقوقى و قضائى و شرعى عمل برأى و قياس و استحسان داشته و آرائى صادر كرده  
 شمارند (رك: ليه علماء اسالم نيست و بلكه بعضى آن را مطرود مىكه مورد قبول ك

المنتظم ابن الجوزى كه خود حنبلى مذهب بوده است و تنقيح المقال بنقل از كتاب المنخول ابو حامد غزالى). مهمترين 
با وجود علم بزبان  آراء خاصه وى عبارت است از جواز وضو با نبيذ مطبوخ (در نبودن آب)، جواز تكبير نماز بغير عربى

عربى، واجب نبودن قرائت فاتحه الكتاب در نماز بلكه اگر يك آيه هم بخوانند نماز درست است، حتى جواز قرائت ترجمه 
 و معنى آن نيز بهر زبانى كه باشد.
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 )] ق: المؤمنين.-2[

 شرح نهج البالغه و غيره. )] رجوع كنيد به فهرست ابن النديم و ابن خلكان و روضات الجنات و تاريخ بغداد و-3[

 ب: حراسه. -)] ب: حراسه ز: بحيدرانيه-4[

 )] يعنى ابو سعيد محمد بن منصور خوارزمى.-5[

كه در حاشيه اضافه نموده: سهل بن سعد » ر«)] ف: هشت. ولى تنها اسم شش نفر ذكر شده مگر در نسخه -6[
 الساعدى.

شود. وى كه هشت سال از حيات پيغمبر  الليثى كه بيشتر بكنيه خوانده مى)] يعنى عامر بن واثله بن عبد اهللا الكنانى -7[
اكرم را درك كرده و نخست در كوفه و سپس در مكه بوده است از محبين حضرت على بن ابى طالب بوده و در سنه صد 

 يا صد و ده در گذشته. در هنگام مرگ وى آخرين كسى بود كه حضرت ختمى مرتبت را ديده بود.

 626:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ابن عمرو بن حارث و هو ذو اصبح و المعروف باالصبحى من نسل بنى خزرج و هم بنى سبا. پدرش از كبار صحابه رسول 
ماعت اوست. سه سال در شكم مادر بود و او از تابعين بود و استاد محدثان بود. بقول بعضى علماء اولين امام سنت و ج

 بود و هشتاد و پنج سال عمر يافت. در سنه تسع و سبعين و مايه به مدينه در گذشت و به بقيع مدفون است.

امام شافعى مطلبى رضى اهللا عنه و هو محمد بن ادريس بن الياس بن عثمان بن شافع بن سايب بن عبيد بن عبد اهللا بن يزيد 
خوانند. شافعى در  اند، باز مى عبد مناف. او را شافعى به شافع و مطلبى به مطلب كه اجداد او بودهبن هاشم بن مطلب بن 

طفلى بخواب ديد كه پيغمبر (ص) زبان در دهانش نهاد و گفت: علم دين ترا كرامت است و امير المؤمنين على كرم اهللا 
ت. از بركت آن خواب اين مرتبت يافت. او را در ] در دستش كرد و گفت كار دين بر قول توختم اس1وجهه انگشترى [

 وقت امامت، بسبب حب اهل بيت، برفض منسوب كردند. او بواسطه آن چند بيت گفته است:

 شعر

  لو كان رفضا حب آل محمد            فليشهد الثقالن انى رافض          

  انا الشيعى فى دينى و اهلى            بمكة ثم دارى عسقليه            
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] و بر منبر انگشتان خود شمرد و گفت صحف 2خليفه او را الزام كرد تا قرآن را مخلوق خواند. او خليفه را [بازى داد] [
صر گريخت و متوطن شد و هم و تورات و انجيل و زبور و فرقان، اين هر پنج مخلوق است يعنى اين پنج انگشت و بم

] عمرش پنجاه 3] [ آنجا فرمان يافت، در سابع رجب سنه اربع و مأتين بعهد مأمون خليفه. [به فسطاط مصر مدفون است
 و چهار سال بود. [دعاى او بيشتر اين بود:

 شعر

 قلت هل من سائل مستغفر            انا عبد سائل مستغفر          

 ينادى سحر            فدعوناك و هذا سحر كرم منك             

__________________________________________________ 

 )] ب: انگشترين.-1[

 )] ق: ببازى خريد.-2[

 )] ب فقط-3[
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] امام احمد بن محمد بن 1غضب فهو حمار و من استرضى و لم يرض فهو جبار] [[از سخنان اوست: من استغضب فلم ي
حنبل بن هالل بن اسد بن ادريس بن عبد اهللا بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان و هو اصل القبيله. شاگرد امام 

خواند. محبوسش كرد [تا بخواند]  نمىشافعى و استاد محدثان بود. واثق خليفه او را الزام نمود تا قرآن را مخلوق خواند. 
 ].3] [ ]. نخواند. در زخم چوبش كشيد [همچنان مقر بود بر عدم خلق قران2[

 بزخم چوب در سنه ثالثين و مأتين در گذشت. به بغداد باالى قبر امام ابو حنيفه مدفون شد.

 قبرش مشهور است.

 مايه در گذشت.]. در سنه ست و 4طاوس بن كيسان اليمانى از تابعين است [

 ]، چون مقدم مشايخ است، ذكرش در زمره ايشان آورده شد.5حسن بن يسار البصرى [
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 وفاتش در سنه عشر و مايه به بصره.

 ] در سنه ست و مايه در گذشت.6محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى يعرف [

 فاح نماند.] و ثالثين و مايه، به انبار بعهد س7ربيعة بن ابى عبد الرحمن در سنه ست [

 عبد الرحمن بن عمرو االوزاعى در سنه سبع و خمسين و مايه بعهد ابو دوانيق در گذشت.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى در سنه احدى و ستين و مايه بعهد مهدى خليفه به بصره در گذشت. شصت و چهار 
] صوفى و توانگرى متواضع و 8هد و فقيهى [اند: عالمى زا سال عمر داشت. از سخنان اوست: عزيزترين خاليق پنج گروه

 درويشى شاكر و شريفى سنى.

 قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبيبه در سنه اثنى و

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] ق فقط.-2[

 نخواند.ب، ر: قرآن را مخلوق  -)] ق: هم نخواند-3[

نود و چند سال عمر داشت. از بالد «اين جمالت را در حاشيه ولى بخط متن اضافه نموده: » ر«)] اينجا نسخه -4[
 ».يمن بود. بحج آمد و در روز ترويه

 ».والدتش در زمان عمر خطاب، بدو سال پيش از وفات عمر«)] نسخه ر اضافه نموده در حاشيه: -5[

 در حاشيه نسخه ر: افقه اهل ديار بود. سى و سه سال قضاى كوفه كرد. )] در كليه نسخ چنين است-6[

 )] م: ثالث.-7[

 )] م: فقيرى.-8[
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چهار هزار شلوار بود و [بر بند  ثمانين و مايه بعهد هارون الرشيد در گذشت. هشتاد و نه سال عمر داشت. از متروكات او
 ] و اين همه جهت صدقه دادن بمستحقان ترتيب كرده بود.1] [ هر يك درستى سرخ

محمد بن حسن شيبانى، به رى در سنه تسع و ثمانين و مايه، بعهد هرون الرشيد، در گذشت. پنجاه و هشت سال عمر 
اگر چه  -لى كه قول دو كس ازين مجتهدان موافق باشدداشت. اصحاب امام اعظم ابو حنيفه رضى اهللا عنه، در مسائ

خود را مخير شمارند و بر هر كدام كه خواهند كار كنند و چون قول سه كس موافق بود،  -مخالف قول امام ابو حنيفه باشد
 رجحان آن را شمارند و بدان كار كنند.
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 فصل دوم از باب پنجم در ذكر قراء

اند و از ايشان هفت معتبرند و اكثر علماء قرائت بر آنكه در نماز بخالف قراء سبعه خواندن روا  اصحاب قراآت ده
 نيست.

اول: نافع بن عبد الرحمان بن ابى نعيم مدنى مولى جعونة بن شعوب ليثى اصلش از اصفهان بود. قرآن بر ابى ميمونه مولى 
 سلمه حرم رسول (ص) خوانده بود. بمدينه، در سنه تسع و تسعين و مائة، بعهد هادى در گذشت.ام 

دوم: عبد اهللا بن كثير مكى موالء عمرو بن علقمه كنانى، از تابعين بود. به مكه در سنه عشرين و مايه [در ايام هشام بن 
 ] نماند.2] [ عبد الملك

 فه، در سنه اربع و خمسين و مايه، بعهد ابو دوانيق نماند.سيوم: ابو عمرو بن العالء البصرى به كو 

]، در سنه ثمان عشر و مايه به دمشق 3چهارم: عبد اهللا بن عامر الدمشقى از تابعين بود. در خالفت وليد بن عبد الملك [
 نماند.

__________________________________________________ 

 ته.)] ر: و بر هر يكى درستى سرخ بس-1[

 )] ب فقط.-2[

 )] ب: بعهد هشام بن عبد الملك.-3[
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 عاصم بن ابى النجود الكوفى در سنه سبع و عشرين و مايه، بعهد مروان الحمار نماند. -پنجم

 ، بعهد ابو دوانيق به حلوان، در سنه ست و خمسين و مايه نماند.حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفى -ششم

على بن حمزة الكسائى الكوفى، در سنه تسع و ثمانين و مايه، به رى در عهد هارون الرشيد بديه رنبويه نماند. اين  -هفتم
 اند. هفت كس قراء سبعه

 و باقى قراء عشره:
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 روان الحمار نماند.ابو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى، بعهد م -هشتم

 خلف بن هشام البزار و برواية اسمه قتيبه. در سنه تسع و عشرين و مايه به بغداد در گذشت. -نهم

 ]1ابو محمد يعقوب بن اسحق بن زيد بن اسحق الحضرمى البصرى. [ -دهم

 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  فصل سيوم از باب پنجم در ذكر محدثان

 رود: اند اينجا ياد مى اصحاب حديث بسيارند. از ايشان هفت كس را كه ارباب صحاح

ابو عبد اهللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة الجعفى البخارى، در غره شوال سنه ست و خمسين و مأتين به  -اول
 اوست مجوسى بود. بر دست جعفى والى بخارا مسلمان شد و بدو منسوب گشت.سمرقند نماند. ابن مغيرة كه پدر جد 

 ابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى، در رابع عشرين رجب سنه احدى و ستين و مأتين نماند. -دوم

شوال سنه سبع و  ابو داود سليمان بن االشعث بن اسحق االزدى السجستانى البصرى، به بصره در سادس عشر -سيوم
 خمسين و مأتين نماند. پنجاه و پنج ساله بود.

__________________________________________________ 

 )] در نسخه ق ذكر اين قراء بدون هيچگونه توضيحى آمده است.-1[
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ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذى، در ترمذ بثالث عشر رجب سنه تسع و سبعين و مأتين  -چهارم
 نماند.

ابو عبد اهللا محمد  -ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على النسائى به مكه در سنه ثالث و ثالثمائة نماند ششم -پنجم
 نى، در سنه ثالث و سبعين و مأتين نماند بقزوين.بن يزيد بن ماجه القزوي

 ابو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمى. -هفتم
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  فصل چهارم از باب پنجم در ذكر مشايخ

از مسلمانان هر كه صحبت رسول (ص) دريافته بود، او را صحابه خواندند و هر كه ايشان را دريافت تابعين گفتند و هر كه 
ذكر شد. اقوامى را كه بعد ازين بودند مشايخ خطاب كردند. اكنون  تابعين را دريافت تابع تابعين لقب دادند. لقب دراز مى

 شود. بعضى از اكابر ايشان ايراد كرده مى

و هم از پيغمبر مرويست در آخر » خير التابعين«شيخ اويس القرنى از كبار تابعين است و رسول (ص) در حق او فرموده 
ربيعه. حديثى طويل: اال و انه اذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة و يقال الويس قف اشفع. فيشفع فى عدد مضر و 

 يا عمرو يا على اذا انتما لقيتماه فاطلبا منه ان يستغفر لكما.

اويس اگر چه از تابعين است، جهت تبرك و شرف ذكر او رفت، در اول زمره مشايخ. در وقتى كه بشنيد كافران دندان 
يكى كه از رسول مبارك حضرت رسول (ص) را بشكستند، او نيز موافقت كرد و تمامت دندانهاى خود بشكست تا با آن 

 (ص) شكسته بودند موافقت كرده باشد.

  ] قزوين است1تر [ وفات او بروايتى در حرب ديلم شهيد شد. گورش بكوه اعلى

__________________________________________________ 

كه مؤلف   791ه ص از انتشارات دانشگا» مينودر«رجوع شود به كتاب  -ب: اعلى بر -ر: اعلى قل -تر )] م: اعلى-1[
  20شمرده و نوشته است كه در شمال دهكده نياق و » تر اله«ضمن آوردن صور مختلف اين كلمه، ضبط صحيح آن را 

 خوانند. كيلومترى قزوين واقع شده و در آن كوه آرامگاهى است كه مردم آن را امام زاده سلطان ويس مى

 631:الم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اس                        

]، در سنه ست و ثالثين هجرى و بروايتى بكردستان نزديك كرمانشاهان مدفون 1و بروايتى در جنگ صفين شهيد شد [
 است.

شوى. هر كه خداى را شناخت برو  از سخنان اوست: در خردى گناه منگر در بزرگى حالتى نگر كه حق تعالى را عاصى مى
نماند. رفعت در فروتنى است و پيشوائى در نصيحت خلق و مودت در صدق و فخر در فقر و نسبت در هيچ پوشيده 

 تقوى و شرف در قناعت و راحت در زهد.
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شيخ حسن بصرى رحمة اهللا عليه او نيز از تابعين است. چون اكثر مشايخ را خرقه با او ميرود و او را با امير المؤمنين على 
ر اول مشايخ آوردن از لوازم بود. وفاتش در سنه عشر و مايه بعهد هشام عبد الملك مروان. از رضى اهللا عنه ذكر او د

 سخنان اوست:

بنياد مسلمانى بر ورع است و خلل ورع از طمع. هر سخن كه از سر حكمت نيست عين آفت است و هر خاموشى كه از 
 ].2] [ و زلت سر فكرت نيست مايه شهوت و هر نظر كه از سر عبرت نيست محض [لهو

گفتند  رفت. كودكان با هم مى ] رحمة اهللا عليه در اول رباخواره بود. سبب توبه او آنكه براهى مى3شيخ حبيب عجمى [
دور شويد تا گرد پاى حبيب رباخواره بما نرسد و چون او بدبخت شويم. اين سخن در دل او مؤثر شد. بمجلس حسن 

كودكان گفتند دور شويد تا گرد پاى ما بر دامن حبيب تائب ننشيند كه عاصى   بصرى رفت و توبه كرد و باز گشت. همان
شويم. حبيب در سلوك آمد و كار او بدرجه اعلى رسيد. از او پرسيدند. رضاى حق تعالى در چيست؟ گفت در دلى كه 

]] كدام است او را 4داند كه از [صالة خمسه [ غبار نفاق در او نبود. پرسيدند كه از شخص يك نماز فوت شد و نمى
 ]5قضا چگونه بايد كرد؟ گفت او از خدا غافل بوده. او را حد غافالن بايد زد [و فرمود تا هر پنج نماز قضا كند.] [

__________________________________________________ 

 »قال هشام الكلبى قتل اويس القرنى يوم صفين مع على: «152ص  1)] اسد الغابة ج -1[

 ر: لهو و ذلت. -)]: هون و ذلت-2[

توانست  آموخت و قرآن نمى همه شب و روز از حسن علم مى«تذكرة االولياء شيخ عطار:  -)] ر، ب: اعجمى-3[
 ».آموخت، عجمى ازين سببش گفتند

 )] فرائض خمسه.-4[

بودند. حبيب از گوشه در  نقل است كه احمد حنبل و شافعى رضى اهللا عنهما نشسته«تذكرة االولياء:  -)] ب، ندارد-5[
آمد ... چون حبيب فراز رسيد، احمد گفت چگوئى در حق كسى كه ازين پنج نماز .... حبيب گفت اين دل كسى بود كه 

 »از خداوند غافل باشد. او را ادب بايد كرد و هر پنج نماز را قضا بايد كرد.
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شيخ محمد واسع از تابعين است. وفاتش در سنه عشرين و مايه بعهد هشام عبد الملك مروان. از سخنان اوست: عارف 
بايد كه از مشاهده حق بغير نپردازد. صادق آنست كه اميد و بيم برابر دارد. از او پرسيدند چگونه؟ گفت چگونه باشد  

 ش افزايد.كسى كه عمرش كاهد و گناه

] معاصر حسن بصرى و مريد او بود. از سخنان اوست: دنيا چون زنى مكار نابكارست. چه مردى باشد  1شيخ عتبه غالم [
 كه زن نابكار را طالق ندهد چنانكه با او رجوع نكند. سالك بايد آن كند كه خداى تعالى خواهد نه آنچه خلق فرمايد.

. از سخنان اوست: اندكى از دنيا ترا مشغول دارد از بسيارى آخرت. در دنيا شيخ ابو حازم مكى معاصر حسن بصرى بود
غم نيست و در آخرت هيچ شادى با غم نيست و هر كه بدنيا و آخرت ملتفت نيست او را هيچ كم نيست  هيچ شادى بى

دينار از تابعين است.  ] شيخ مالك بن2[هر چه نه تراست بجهد تو بتو نرسد و آنچه تراست بمنع تو از تو بر نگردد.] [
وفاتش در سنه ثالثين و مايه بعهد مروان الحمار. از سخنان اوست: راضى باش در همه امور بكار سازى كه بى تو كار 

]. سالك بايد كه مالك 3] [ نصيب سازد [و هر كه بدنيا راغب است ديو از طلب او فارغ است و او از حالوت ذكر بى مى
 قتش مشوش نشود.دينار و درهم نباشد تا و 

دارم، نان اين جهان  ] معاصر حسن بصرى بود. از سخنان اوست: من بر دنيا افسوس مى4شيخ فقيره رابعه عدويه [
] 6] بده يا نماز بيدالن قبول كن شيخ ابو سليمان داود [5كنم. الهى يا در نماز دلى فارغم [ خورم و كار آن جهان مى مى

  ستين و مايه بزمان بن نصر طائى وفاتش در سنه خمس و

__________________________________________________ 

 )] ب، ر، م: عتبة بن غالم. تذكرة االولياء: عتبة الغالم.-1[

م: هر چه ترا نيست  -)] ب: هر كه بداند كه هر چه از آن او نيست بجهد باو نرسد و بمنع ازو باز نگردد بياسايد-2[
و گفت همه چيز اندر دو چيز يافتم: يكى مرا ديگر نه مرا. آنكه مراست اگر بسيار از آن «االولياء:  بجهد تو بتو ... تذكرة

 بگريزم هم سوى من آيد و آنكه نه مراست، اگر بسى جهد كنم، بجهد خويش هرگز در دنيا نيابم.

 )] ب ندارد.-3[

 )] ق ندارد.-4[

 )] ب:-5[
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 ».دل بپذير گفته كه يا رب دلم حاضر كن يا نماز بى مىدر مناجات يك شب «تذكرة االولياء:  -حاضر

 )] م، ر، ب: نصير.-6[
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د مهدى خليفه عباسى. از علماى حديث است. از سخنان اوست: از بهر دنيا چندان جهد بايد كرد كه اينجا اقامت خواه
بود و از بهر آخرت چندانكه آنجا خواهد بود، هر كرا مروت نبود عبادت نبود. مرد بايد كه از لذات دنيا روزه گيرد و عيد 

 او موت او باشد.

 سالك بايد كه بموت چنان مشتاق باشد كه محبوس باطالق و از مردم چنان گريزان باشد كه از شير.

زاده بلخ بود. سبب توبه او آنكه آواز پاى مردم بر بام خانه خود  عليه ملك شيخ ابو اسحق ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا
طلبى؟ جواب آمد عجبتر  طلبم گفت اى عجب اشتر بر بام خانه مى ام، مى بشنيد. پرسيد چه كس است؟ گفت اشتر گم كرده

 م آورده است:طلبى [شيخ فريد الدين عطار قدس سره العزيز بنظ آنكه تو خدا را در تنعم و پادشاهى مى

  شنيدستم كه ابراهيم ادهم            شبى بر تخت دولت خفته خرم         

  بگوش او رسيد آواز پائى            ز جا برجست چون آشفته رائى            

 بتنديد و بگفتا كيست بر بام؟            كرا زهره نهد بر قصر ما گام؟            

 جواب آمد كه اى شاه جهانگير            شتر گم كرده مردى مفلسم پير            

  بخنديد و بشد بر جايگه سست            كه هرگز آدمى بر بام شتر جست            

 جوابش داد كاى شاه جوانبخت            خداجوئى كسى كردست بر تخت؟            

  و صبر و آرام            شتر جستن بود بر گوشه بامخداجوئى بخواب             

 634:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 اگر بر بام من يابم شتر را            تو هم بر تخت يابى كام دل را         

 صال در داد او جاه و وطن را چو ابراهيم بشنيد اين سخن را                       
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 ]1] [ ارزد بكاهى اگر مرد رهى در زن صالئى            كه اين عالم نمى            

اند. همانجا  تاخت. آوازى شنيد كه ترا جهت اين كار نيافريده ]] روز ديگر در پى شكار مى2اى متنبه شد [ [ابراهيم پاره 
] كرد و كارش بلند شد. از سخنان اوست: هر كه دل خود در 3عياض صحبت [ توبه كرد و جامه شبانى بستد و با فضيل

اند: يكى در قرآن خواندن دوم در نماز گزاردن سيوم در ذكر   اين سه كار حاضر نيابد نشان آنست كه در بروى او بسته
: يا رب مرا از ذل معصيت ]. طعام حالل خور كه بر تو نه صيام روز است و نه قيام شب. دعاء او بيشتر اين بود4گفتن [

با عز طاعت آور. درجه صلحا كسى يابد كه ابواب محنت و فقر و جهد بر خود گشاده گرداند و درهاى نعمت و عز و  
كسالت ببندد. يكى او را دشنام داد. ابراهيم گفت بمكافات اين هفت چيز با تو بكنم: اول جوابت بدشنام باز ندهم. دوم 

ر دل كين تو ندارم. چهارم در نزد خدا از تو نالش نكنم. پنجم در نماز ترا بدعا ياد دارم. ششم از تو گله نكنم. سيوم د
 سالم از تو باز نگيرم. هفتم اگر حق سبحانه و تعالى مرا ببهشت فرستد بى تو نروم.

مايه ببغداد. قبرش  وفات او، بصور روم، در سنه احدى و ستين و مايه بزمان مهدى خليفه عباسى و بروايتى سنه ثالثين و
 نزديك قبر امام احمد حنبل.

گويند يكى از طبيبان عرب پيش ابراهيم ادهم آمد و گفت: ايها العارف انى [مريض القلب مبلبل البال فهل من دواء لهذى 
 الخصال فتأمل ثم اجابه فقال يا هذا

__________________________________________________ 

 )] م فقط.-1[

 ب، ندارد. -] م: چون ابراهيم ازين متنبه شده بود)-2[

 )] ق: مصاحب گشت.-3[

 )] ق تذكرة االولياء: گرفتن.-4[
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] التقى ثم اوقد تحته من نار المحبة حبة 1خذ من عروق الفقر مع اهليلج التواضع و امليلج الخشوع. ثم القه فى طنجير [
و حركه بمحراك العصمة ثم صفه بمنخل الصفاء فاذا صفى و راق امزجه بشراب الشوق ثم بادر شرقها سحرا بملعقة 

لجوارح لينتج الدواء و يزول الداء و استعن بطبيب التوفيق و قبول النصح االستغفار. فاذا الح صباح الهداية فعليك بسكون ا
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من صالح الرفيق و اياك و شرور الغرور باستقامة المزاج فالنكس خطر و سلطان الشهوات باالثر ال تؤمن غوايله وفقك اهللا 
ه او آنكه بتركستان بتجارت رفته ] شيخ ابو على شقيق بن ابراهيم بلخى بازرگان بود. سبب توب2تعالى سمعك للقبول.] [
پرستى؟ كافر گفت چون خداى تو  كرد كه اين بت هيچ قدرت ندارد چرا او را مى پرستى منع مى بود و كافرى را از بت

قادرست بايستى كه ترا در شهر بلخ روزى توانستى داد تا ترا بتركستان نبايستى آمد. شقيق از تجارت توبه كرد و در سلوك 
 ] وفاتش نزديك سنه تسعين و مايه بزمان هرون الرشيد.3ش بدرجه اعلى رسيد.] [آمد و [كار 

از سخنان اوست: خردمند آن است كه دنيا را دشمن دارد و زيرك آنكه دنيا او را نفريبد و توانگر آنكه بقسمت حق راضى 
بدان پديد شود كه بوعده خدا  ] و بخيل آنكه حق خدا ندهد. قدر مرد4باشد و درويش آنكه از غير خدا چيزى خواهد [

 ]، از وعده خلق. پرهيز مرد بسه چيز توان دانست: بفراستدن و منع كردن و سخن گفتن.5ايمنتر بود [

شيخ فضيل عياض رحمة اهللا عليه مروى وفاتش در سنه سبع و ثمانين و مائة بعهد هارون الرشيد. در اول قاطع الطريق بود. 
خوانى شنيد كه ميخواند: َأ َلْم يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن  رفت. آواز قرآن عاشق بود بسر وقت او مىسبب توبه او آنكه بر كنيزكى 

] او را بيدارى پيدا شد. توبه كرد و باز گشت [بجمعى كاروانيان 7]. از اين آيت [6[ 16: 57َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اهللا 
 يشان را گفت توبه كردم و باز گشتم بشمايارستند رفت. ا رسيد كه از بيم او نمى

__________________________________________________ 

 )] بكسر اول ديگ و ديگ فراخ.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 ر: درجه عالى يافت. -)] م: درجه اعلى يافت-3[

 )] ق: نخواهد.-4[

تر است يا بوعده  سى در نگر تا بوعده خداى ايمنو گفت اگر خواهى كه مرد را بشنا«تذكرة االولياء:  -)] ق: كه-5[
 ».مردمان

 .16)] قرآن كريم: سورة الحديد -6[

 ق: ازين. -)] ر: ازين بابت-7[
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 رجه اعلى رسيد و از علماى حديث گشت.] و كار او بد1ايمن باشيد. كاروان برفت. فضيل در سلوك آمد] [

از سخنان اوست: چون خوف در دل ساكن شود هر چه بكار نيايد بزبان نگذرد و حب دنيا سوخته گردد و رغبت از دل 
] بنده بود در آخرت و زهد بنده در دنيا بقدر رغبت بنده بود 3] [ ] خوف و هيبت خدا بقدر علم [و همت2بيرون كند. [

الدعوة را جز در حق پادشاه عادل دعا نبايد كرد كه صالح پادشاه عادل صالح اهل جهان  -مستجاب]. 4در عقبى [
اى را دوست دارد در دنيا اندوهش بسيار دهد و چون دشمن دارد دلخوشى دنيا بر او فراخ   است. چون خداى تعالى بنده

 كرد. لى مى] شيخ حاتم بن يوسف اصم گويند كر نبود. عورتى از او سؤا5گرداند.] [

ناگاه حركتى از آن عورت صادر شد. حاتم گفت آواز بلندتر دار تا زن منفعل نشود. نام اصمى بر او بماند. او را بدار 
الخالفه بردند. چون با خليفه در سخن آمد، خليفه را زاهد خطاب كرد. خليفه گفت من زاهد نيستم توئى. حاتم گفت زاهد 

ْنيا َقِليٌل «فرمايد  د و حق تعالى مىآن است كه بكمتر چيزى قناعت كن اى  ]. چون تو بدنيا قناعت كرده6» [77: 4َمتاُع الدُّ
 آرم چگونه زاهد باشم. بپرسيدند چه آرزو دارى؟ زاهد باشى. من كه سر بدنيا و آخرت فرو نمى

ل آن است كه از بنده گذرد. گفت عافيت كام ]. گفتند خود همه روزگار تو بعافيت مى7] [ گفت [روزى تا شب بعافيت
بصورت و معنى صغيره و كبيره در وجود نيايد. سالك را چهار مرگ بايد چشيد: مرگ سفيد و آن گرسنگى است و مرگ 

] داشتن است. از همه كس 8سياه و آن تحمل است از مردم و مرگ سرخ و آن مخالفت هواست و مرگ سبز موقع [
 احتمال بايد كرد اال از نفس خود.

__________________________________________________ 

 )] ب، ندارد.-1[

تذكرة االولياء: چون خوف در دل ساكن شود چيزى كه بكار نيايد بر زبان نگذرد و بسوزد از آن خوف  -)] ق: نيايد-2[
 منازل شهوات و حب دنيا و رغبت در دنيا از دل دور كند.

 )] ق فقط.-3[

خوف و هيبت از خداى بر قدر علم بنده بود و زهد بنده در دنيا بر قدر رغبت بنده بود در «اء: )] تذكرة االولي-4[
 »آخرت.
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 )] ب ندارد.-5[

 )] قرآن سورة.-6[

 ق: روزى تا شب عافيت. -)] ب: عافيت-7[

آن گرسنگى هر كه درين مذهب آيد سه مرگش ببايد چشيد: موت االبيض و «تذكرة االولياء  -)] ب، ر: مرقع داشتن-8[
 االسود و آن احتمال است و موت االحمر و آن موقع داشتن است. -است و موت
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أمون. [مادر و پدرش ترسا بودند] ] كرخى وفاتش، در سنه مأتين هجرى، بزمان م1شيخ معروف ابو محفوظ بن فيروز [
] بل هو اهللا الواحد. معلم او را بزد. 3] [ گفت [نه آموخت ثالث ثالثة: او مى ]. او را بمعلم دادند. معلم او را مى2[

 بگريخت و بر دست على بن موسى الرضا مسلمان شد و در سلوك آمد. بعد از او مادرش و پدرش نيز مسلمان شدند.

تصوف گرفتن حقايق است و گفتن بدقايق و نااميدى از خاليق و بريدن از عاليق. هر كه بدل از خدا بر  از سخنان اوست: 
گردد خدا بمغفرت از او باز گردد و هر كه با خدا گردد بطاعت، خدا با او گردد برحمت و خلق را معتقد او گرداند. در 

 ين پيرهن نيست بصدقه دهيد تا برهنه روم چنانكه آمدم.حالت نزع او را گفتند كه وصيتى كن. گفت در ملك من غير از ا

] معاصر معروف كرخى بود. از سخنان اوست: تواضع آن است كه خود را بر هيچكس فضيلت 4شيخ محمد سماك [
] شيخ 5ننهى. [هر كرا درد معنوى بود درمان او بجز انس با حضرت عزت نيست.] سالك تا تارك نشود و اصل نگردد. [

زاده هارون الرشيد بود. روزى در پيش خليفه رفت. خليفه عمارتى عالى ساخته بود. بهلول را گفت  ] عم6يند] [بهلول [گو 
] برداشت و بر آنجا نوشت: رفعت الطين و وضعت الدين. رفعت الجص 7چيزى بر اين عمارت بنويس. بهلول پاره فحم [

 و وضعت النص.

َو اهللا ال ُيِحبُّ «] و ان كان من مال غيرك فقد ظلمت 8» [141: 6بُّ اْلُمْسرِِفيَن ِإنَُّه ال ُيحِ «ان كان من مالك فقد اسرفت 
 و هم منقول است كه اين دو بيت از سخنان شيخ بهلول است كه بر عمارت هارون الرشيد نوشت:]» 9[ 57: 3الظَّاِلِميَن 

__________________________________________________ 
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 -ق: شيخ معروف محفوظ بن فروخ كرجى -النس: كنيت وى ابو محفوظ است و نام پدر وى فيروز)] ر، نفحات ا-1[
 معروف محفوظ بن فيروز. -ب: شيخ معروف بن محفوظ فيروز

 ساير نسخ: در اول ترسا بود. -)] ب، تذكرة االولياء-2[

 )] ب، تذكرة االولياء.-3[

 )] تذكرة االولياء: محمد بن سماك.-4[

 شيه نسخه ر آمده: وفاتش در سنه ثالث و ثالثين و مايه.)] در حا-5[

 )] م، ر ندارد.-6[

 )] ذغال.-7[

 .141)] قرآن كريم سورة االنعام -8[

 .57)] قرآن سورة آل عمران -9[
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 شعر

 ون نصحى            و ال تنظر الى قصر مشيدتقبل ايها المأم          

 فانك ميت من غير شك            كموت ابيك هارون الرشيد            

شيخ محمد بن اسلم طوسى در اصل عرب بود. اما چون در طوس وطن داشت بطوسى مشهور شد. معاصر على بن موسى 
 بوس كرد تا قرآن را مخلوق خواند و نخواند.الرضا رضى اهللا عنهما بود. حاكم خراسان او را دو سال مح

 ] بن عظيم دارائى دمشقى وفاتش در سنه خمس عشر و مأتين بزمان معتصم.1شيخ ابو سليمان عبد الرحمن [

از سخنان اوست: هر طاعت كه در دنيا ذوق ندهد در آخرت ثمره ندهد. هر گاه كه دوستى دنيا بر دل قرار گيرد، دوستى 
رون رود. فاضلترين كارها مخالفت هواى نفس است. هر چيزى را زنگارى است و زنگار نور دل سير آخرت از آن دل بي
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خوردن است و عالمت خذالن ترك گريستن. هر چيز كه بنده را از خدا باز دارد و بخود مشغول گرداند آن چيز بر بنده 
 شوم است. هر كه، از بهر رضاى حق، ترك شهوت كند بهشت جاى اوست.

بو نصر بشر بن حارث حافى مروزى وفاتش در سنه سبع و عشرين و مأتين بزمان معتصم خليفه. از علماء حديث شيخ ا
آنرا خوش بوى كرد و ». بسم اهللا الرحمن الرحيم«اى يافت، بر آنجا نبشته كه  است. سبب سعادت او آنكه بر راه كاغذ پاره

 جاى نيكو نهاد.

 ]2ا مطيب كردى بمكافات در دنيا و عقبى نام تو مطيب كرده بشر نهاديم. [هاتفى آواز داد كه اى ابو نصر نام م

__________________________________________________ 

 )] شرح حال او در نسخه ب نيست.-1[

ابو «ام در تذكرة االولياء چاپ تهران ازو بنام شيخ االسالم دارانى ياد شده و در نفحات االنس بن -)] م: عبد العظيم-2[
آمده » دارائى«از دهى از شام بنام داران. ولى در تذكرة االولياء چاپ ليدن » سليمان دارانى عبد الرحمان بن عطية العنسى

 در شام و ظاهرا اين صورت اخير صحيح است.» دارا«منسوب بدهى بنام 
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]] گو از كس حاجت مخواه و بد كس مگوى و 1از سخنان اوست: [هر كه خواهد كه عزيز دنيا و شريف آخرت باشد [
مهمان كس مشو. زهد جوهريست كه نباشد اال در دل خالى و اندوه جوهرى است كه چون در دل قرار گيرد مجال غير 

 خود ندهد.

] گفت با قناعت كه حالل 2او را دانند. از او پرسيدند نان با چه خوريم [حالوت عقبى نداند آنكه خواهد كه در دنيا 
] شيخ ابو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان بسطامى. وفات او بروايتى در سنه اربع و ثالثين و مأتين و 3اسراف نپذيرد. [

فت دولت مادر زاد. گفتند اگر نبود؟  ]] گ4بروايتى احدى و ستين و مأتين. از او پرسيدند مردم را در اين راه [چه بهتر؟ [
 گفت تنى توانا. گفتند اگر نبود؟ گفت دلى دانا. گفتند اگر نبود؟ گفت چشمى بينا. گفتند اگر نبود؟ گفت گوشى شنوا.

 گفتند اگر نبود؟ گفت مرگ مفاجا. كمال درجه عارف سوزش او بود در محبت.
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خوار داشتن برادر مسلمان. زاهد سيارست و عارف طيار. يا چنان نماى كه حرمتى و  ] زيان ندارد كه بى5گناه مردم را آن [
باشى يا چنان باش كه نمائى. از او پرسيدند كه اين مايه بچه يافتى؟ گفت بشكم گرسنه و تن برهنه. اگر كسى بمرتبه چنان 

 شود كه در هوا پرد و در جميع امور تتبع شريعت نكند، بدو ملتفت مشويد كه مبتدع است.

 [ابو يزيد را دو برادر بودند: آدم و عيسى و از نسل ايشان چند ابو يزيد بوده:

قاضى ابو يزيد طيفور بن يعقوب بن آدم، ابو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم. ابو يزيد طيفور بن حسن بن عامر بن آدم از 
. بقزوين مدفون است. با يزيد با او  ] هروى معاصر با يزيد بسطامى بود7] شيخ ابراهيم استنبه [6قبيله ديگر است.] [

 خواهم در حق خلق بحضرت حق شفاعتى كنى. گفت دون همتى باشد در حق مشتى خاك سخن گفتن. گفت مى

__________________________________________________ 

 )] ب: هر كه عزيزى دنيا و شريفى آخرت خواهد.-1[

 )] ر: خورى.-2[

 ... پس گفت حالل اسراف نپذيرد. يكى ازو پرسيد كه چه چيز نان خورش كنم؟االولياء:  -)] تذكرة-3[

 گفت عافيت.

 )] ق: چه به است.-4[

 )] ق: چندان.-5[

 )] ق ندارد.-6[

 نفحات: ستنبه. -ب: شيبه مروى -)] نسخ: شيبه-7[
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تر [و هر كه  شيخ ابو الحسن خوارى وفاتش در سنه ثالثين و مأتين بعهد واثق. از سخنان اوست: هر كه عاقلتر بخدا عارف
ايست و سكان آن سگان. هر كه دنيا زيادت از مايحتاج طلبد   ]]. دنيا چون مزبله1بخدا عارفتر بود، زودتر بمنزل رسد [

گذرد. هر كه بدنيا نگرد بنظر ارادت و محبت، خداى  خورد و مى اجت مىكمتر از سگان است كه سك از مزبله بقدر ح
 تعالى نور يقين و زهد از دلش ببرد. هيچ بال صعبتر از غفلت نيست.
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گويد تا مزد او  شيخ احمد بن حرب معاصر با يزيد بسطامى بود. از سخنان اوست: كاشكى بدانستمى كيست كه بد من مى
ْنساَن في َأْحَسِن تـَْقِويٍم  ] ستده باشد. حق تعالى مى2د اجرت [كن را بدادمى تا چون كار مى  4: 95فرمايد: َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

]]. او را 4مروتى باشد ببدترين صفتى مشغول بودن [يعنى متابعت ديو نمودن [ ] چون بنيكوترين صورتى آفريد بى3[
 اند، چگونه در غفلت صرف كنم. خسبى؟ گفت عمرى كه از بهر طاعت داده پرسيدند چرا شب نمى

شيخ ابو حامد احمد بن خضرويه بلخى مدت نود و پنج سال عمر داشت. در سنه اربعين و مأتين بزمان متوكل در گذشت. 
] معرفت آن است كه دوست دارى حق را بدل و ياد كنى بزبان و فرمان برى بتن و از غير 5] [ از سخنان اوست: [حقيقت

 هوت بهترين افعال است و دوستى آن بدترين احوال. اگر نه شهوت بودى غفلت بر خلق ظفر نيافتى.او بريده شوى. ترك ش

شيخ ابو عبد اهللا حارث بن اسد المحاسبى وفاتش ببغداد، در سنه ثالث و اربعين و مأتين، بزبان متوكل. از سخنان اوست: 
درست كند خداى تعالى ظاهر او بمجاهدت و اتباع  خدا را باش و گر نه خود مباش. هر كه باطن خود بمراقبت و اخالص

 سنت درست گرداند.

 ] ابراهيم معروف بذو النون مصرى.6شيخ ثوبان و هو ابو الفضل بن [

 وفاتش در سنه خمس و اربعين و مأتين بزمان متوكل.

__________________________________________________ 

 )] ب فقط.-1[

 )] ق: مزد.-2[

 .4رآن سورة التين )] ق-3[

 نسخ: فرمان ديو. -)] ق-4[

 )] ق فقط.-5[

 : ابو الفيض.1336)] نفحات االنس چاپ تهران -6[
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راست. دوم معرفت حجت و بيان و از سخنان اوست: معرفت از سه وجه بود: يكى معرفت توحيد و آن عامه اهل اسالم 
آن حكماء و علما راست. سيوم معرفت صفات وحدانيت و آن اهل واليت راست. عارف بيننده بود بى علم و عين و خبر 

تر باشد كه اگر رجا غالب بود دل مشوش گردد. انس آن  و مشاهده و كشف و حجاب. خوف بايد در دل از رجا بقوت
. عالمت دوستى خداى متابعت دوست اوست محمد رسول اهللا (ص)، در افعال و اقوال و است كه از ما سوى وحشتى بود

 احوال. از او پرسيدند توبه چون بايد كرد؟ گفت عوام را از گناه و خواص را از غفلت.

 شيخ ذو الكفل برادر ذو النون مصرى بود.

و اربعين و مأتين، بزمان متوكل خليفه. بعد ]، در سنه خمس 1شيخ ابو تراب على بن حصين نخشبى وفاتش بباديه مصر [
 از مدتى او را ديدند بپا ايستاده و خشك شده و سباع او را زحمت نداده.

 از سخنان اوست: توكل آنست كه دل در خداى بندى. اگر بدهد شكر كنى و اگر ندهد صبر كنى.

]] 3[نباشد، از عمل حالوت نيابد. []. چون بنده در عمل صادق 2لباس مقدار عورت پوش است و باقى زينت است [
] وفاتش در سنه سبع و اربعين و مأتين. از سخنان 4] [ شيخ ابو بكر محمد بن عمر وراق ترمذى [معاصر احمد خضرويه

اوست: در دنيا و عقبى فرح كسى راست كه سلطان را در دنيا بر او خراج نيست و سبحان را در عقبى با او حساب نى 
  ق باشد. صاحب وقت بايد كه تأسف نخورد بر ماضى و اميد ندارد بمستقبل] مجذوب ح5يعنى [

__________________________________________________ 

ابو تراب در باديه در نماز بود. سموم وى را بسوخت. «نفحات االنس:  -تصحيح از تذكرة االولياء -)] ب: مصر-1[
 ».يك سال بر پاى ماند

فقير آن است كه قوت او آن بود كه بيابد و لباس او آن بود كه عورتى «تذكرة االولياء چنين آمده: )] عبارت در -2[
 »بپوشد و مسكن او آن بود كه در آنجا باشد.

 ق: بيش از عمل حالوتش نيابد. -)] ب: بيش از عمل حالوتش بود-3[

 )] ق، فقط.-4[

ه در دنيا سلطان را از وى خراج نيست و در آخرت جبار عالم را فرخ درويشى در دنيا و آخرت ك«)] تذكرة االولياء: -5[
 ».با او شمار نه
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] دل و  1از حرام. [يقين فرو آرميدن [تا حال را ضايع نكند و توكل او مستقيم باشد و محترز باشد از اخالق بد، چنانكه 
] كليد همه كارها 2كمال ايمان است. هر كه راضى بود از اندامهاى خود بشهوت، اندر دلش درخت نوميدى رويد.] [

] شيخ ابو على احمد بن عاصم 2صبر است [بر در ارادت. چون ارادت درست كنى بكليد صبر در بركت گشوده شود.] [
]. از سخنان اوست: صالح دل نگاه داشتن زبان بود و 3نه خمس و [؟] مأتين بزمان مستعين [انطاكى وفاتش نزديك س

] شيخ ابو عبد اهللا احمد بن يحيى بن جال وفاتش ببغداد، در سنه نيف و اربعين و مأتين، 4فالح خلق در كمى [چيز] [
زاهد بود و چون بر فرايض بايستد عابد بود و بزمان متوكل. از سخنان اوست: هر سالك كه مدح و ذم نزديك او برابر باشد 

 ]].5چون فعلها از حق داند موحد بود [و كامل [

شيخ محمد على حكيم ترمذى معاصر ابو تراب نخشبى بود. از سخنان اوست: نفس چون بفضاء توحيد رسد، هزار بار 
نجا خود محبوس است. از او از تقوى و خبيث و مكارتر از آن باشد كه در اول بود. او را آنجا نگاه بايد داشت كه اي

جوانمردى پرسيدند. گفت: تقوى آنست كه چنان باشى كه در قيامت هيچكس دامن تو نگيرد و جوانمردى آنكه تو دامن  
كس نگيرى. عزيز كسى است كه معصيت او را خوار نكرده است و خوار آنكه طاعت او را عزيز نگردانيده. [هر كرا علم 

 ر زندقه افتد و هر كه را تفقه باشد و ورع نه بفسق گرفتار شود.باشد و عمل نه د

 ]6چون حق تعالى ضامن رزق است، بنده را ضامن توكل بايد بود. حقيقت محبت حق تعالى دوام انس است بذكر.] [

__________________________________________________ 

 )] تذكره: يقين فرو آرنده است دل را ...-1[

 ] ب ندارد.)-2[

و  248آمده ولى درست نيست و اگر در زمان مستعين اتفاق افتاده باشد بايد بين  205)] تاريخ فوت او در نسخ -3[
  ه. باشد. در تذكرة االولياء و نفحات هم سال فوت او نيامده 270

 م: كمى خبر. -ب: بسيارى خير -)] ق: مگر خير (؟)-4[

 )] م فقط.-5[
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 از او روايت است كه حق تعالى را در خواب ديد و جهت نجات خاليق اين دعا را از او بياموخت كه:

 بسم اهللا الرحمن الرحيم. سبحان اهللا االبد االبد. سبحان اهللا الفرد الصمد.

 -3: 112َلْم يَِلْد َو َلْم يُوَلْد َو َلْم َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد. «فع السماء بغير عمد. لم يتخذ صاحبة و ال ولدا سبحان اهللا الذى ر 
 ] نود و هشت سال عمر يافت.2] شيخ ابو الحسين سرى مغلس السقطى [1» [4

ان را بانبيا باز خوانند و اوليا را بخدا. وفاتش در سنه سبع و خمسين و مأتين بزمان معتمد. از سخنان اوست: در قيامت امت
[تقوى اسمى است مشتمل بر سه معنى و آن آنست كه نور معرفتش چراغ ورع را نكشد و در علم باطن هيچ نگويد كه 

ظاهر شرع بر او نقض كند و كرامات او را بر آن ندارد كه پرده بردارد از مكارم. راهى است كوتاه ببهشت آنكه چيزى از  
] عارف آفتاب صفت است كه بر همه تابان است و 3اهى و اگر دادندت نستانى و ترا نبود كه بكس دهى.] [كس نخو 

زمين شكل كه بار همه تحمل كند [و آب نهاد كه حياة دلها بدو باشد و آتش رنگ كه خامان را پخته گرداند. سى سال 
ت. چون خبر بدو رسيد گفت. الحمد لّله: نيكى خود كرد كه در بغداد آتش در افتاد و دكانش نسوخ استغفار يك شكر مى

] شيخ ابو زكريا يحيى بن معاذ رازى واعظ وفاتش در سنه ثمان و خمسين و مأتين، بعهد معتمد. 3را خواست نه خلق را] [
قرار و  از سخنان اوست: [الهى ان طلبناك اتعبتنا و ان وجدناك حيرتنا و ان تركناك عذبتنا فالمستغاث بك منك. ليس معك

] از هفتاد گناه پيش از 5] حياى بنده حياء ندم است و حياء حق حياى كرم. يك گناه بعد از توبه بدتر [4ال منك فرار] [
ترك دنيا تا او را زهد ميسر گردد. هر  » دال«ترك هوى و به » ها«زهد ترك زينت دنيا گيرد و به » زاى«توبه. زاهد بايد كه به 

  كند. فوت دهد، خداى از او راضى است بدانچه مى دانچه مىكه از خداى راضى است، ب

__________________________________________________ 

 .4و  3)] سورة االخالص -1[

 )] ب: ابو الحسن تسترى بن ملسى السقطى.-2[

 )] ب ندارد.-3[

 )] ب ندارد.-4[
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از موت مشكلتر است جهت آنكه فوت از حق بريدنست و موت از خلق. [سالك بايد كه خويشتن را بهيچ مشغول نكند 
ه بنده خدا ] هر كه با خدا خيانت كند در سر، خدا پرده او بر درد آشكارا. [بقدر آنك1مگر بدانچه وقت بدان اوليتر.] [

را دوست دارد و از او ترسد و بدو مشغول باشد، خلق او را دوست دارند و از او ترسند و بدو مشغول باشند. هر كه شرم 
] شيخ محمد بن اسماعيل سامرى معروف به 2دارد از خدا، در تقصير طاعت، خدا شرم دارد از او در بازخواست گناه.] [

] و ستين و مأتين بزمان معتمد. مدت عمرش صد و بيست سال. از سخنان 3ت [خير النساج وفاتش بقزوين در سنه س
 ادبى كنند بدان تأديب كند. اوست: خوف و بيم تازيانه خداست. بندگان را كه بى

شيخ ابو حفص عمر بن مسلم حداد نشابورى وفاتش در سنه ست و ستين و مأتين بزمان معتمد. از سخنان اوست: [از 
چنانكه از تب مرگ آيد. سالك را كه بسماع ميل باشد، در او بقيتى از بطالت هست. جوانمردى معصيت كفر آيد هم

] ادب ظاهر عنوان ادب باطن است. [خوف چراغ دل است، خير و شر كه 1انصاف دادن است و انصاف نخواستن.] [
در سنه احدى و سبعين و مأتين  ] شيخ ابو صالح حمدون بن احمد قصار نيشابورى وفاتش2در دل بود بدان توان ديد.] [

بزمان معتمد خليفه. از سخنان اوست: فاش مگردان بر هيچكس آنچه واجب است كه بر تو نيز پنهان باشد. چون كسى را 
نمايد او را نصيحت كن، مالمت مكن مبادا تو نيز بدان گرفتار شوى. تواضع آن است كه كس  بينى كه بر عصيان اقدام مى

محتاج نبينى. هر كه در سيرت سلف نگرد و بتقصير خود معترف شود و در عمل افزايد، درجه مردان را در جهان بخود 
 يابد. هر كه از بهر دنيا دلتنگ باشد سلوك را نشايد.

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] ق ندارد.-2[

و صد و بيست سال بزيست و در سنه اثنين و عشرين و مأتين از دنيا  عمر وى دراز كشيد«نفحات:  -)] م: نيف-3[
 »برفت.
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 شيخ ابو محمد سهل بن عبد اهللا تسترى وفاتش در سنه ثالث و سبعين و مأتين بزمان معتمد. از سخنان اوست: اول مقام
عبوديت برخاستن است از اختيار و بيزار شدن از حول و قوت خود. [عمل كننده كه بى مقتدى عمل كند در معرض قبول 

] وفاتش همانجا در در سنه خمس و سبعين و مأتين 2] شيخ ابو اسحق ابراهيم بن يحيى كوايان تبريزى [1نيايد.] [
 بچرنداب مدفون است.

بغدادى وفاتش در سنه سبع و سبعين و مأتين بزمان معتمد. از سخنان اوست: هر شيخ ابو سعيد احمد بن عيسى خراز 
 باطن كه ظاهرنما بود باطل بود. وقت سالك مكدر نكند اال صحبت امردان.

شيخ ابو الحسين على بن سهل اصفهانى وفاتش در سنه ثمانين و مأتين بزمان معتضد. از سخنان اوست: هر كه در ابتدا 
ده باشد، اندر نهايت عافيت و سالمت نيابد. شتافتن بطاعت از عالمت سعادت بود و متابعت شهوت ارادت درست نكر 

] شيخ ابو حمزه بزاز بغدادى 1].] [3عالمت شقاوت. [اخفاى سر عالمت بيداريست و افشاء آن از رعونت بشريست [
 ا سه چيز بود از همه آفتها ايمن است:وفاتش در سنه سبع و ثمانين و مأتين بزمان معتضد. از سخنان اوست: هر كه ر 

] شيخ ابو بكر احمد بن 1] زهدى حاضر و صبرى تمام و ذكرى دائم.] [4شكمى خالى و دلى قانع و درويشى دائم [يا [
نصر دقاق وفاتش نزديك سنه تسعين و مأتين بزمان معتضد. از سخنان اوست: [هر سالك كه متقى نباشد محض حرام 

محمد عبد اهللا بن محمد خراز رازى وفاتش در سنه تسعين و مأتين بزمان مكتفى خليفه. از سخنان ] شيخ ابو 5خورد] [
 اوست: عبادت طعام زاهدان است و ذكر طعام عارفان.

  ] خراسانى از نشابور بود. وفاتش در سنه تسعين و مأتين1شيخ ابو حمزه [

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 ر: كوانان. شرح حالش نه در تذكرة االولياء ديده شد نه در نفحات. -)] ب: كواهان تبريزى-2[

 )] ق، ر: بشريت.-3[

 )] م: با.-4[

 )] م. در ساير نسخ: عبادت طعام زاهدان است و ذكر طعام عارفان.-5[
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بزمان مكتفى خليفه. از سخنان اوست: هر كه دوستى مرگ در دل او قرار گيرد، حق تعالى دوستى دنياى فانى از دل او 
 بيرون برد و آخرت باقى را دوست او گرداند.

نان اوست: وفاتش برى در سنه احدى و تسعين و مأتين بزمان مكتفى. از سخ -شيخ ابو اسحق ابراهيم بن احمد خواص
داروى دل پنج چيز است: قرآن خواندن و معنى آن دانستن و برخاستن بنماز شب يعنى تهجد و زارى كردن در آن و 

] شيخ ابو عبد اهللا عمرو بن عثمان مكى وفاتش ببغداد در سنه احدى و تسعين و 1صحبت با صلحا و شكم تهى.] [
تو آيد از معنى جنس دانش يا ضيا يا جمال يا جسم يا نور يا شخص مأتين بزمان مكتفى. از سخنان اوست: هر چه در وهم 

يا خيال، خداوند تبارك و تعالى از آن منزه است. علم پيش روست و خوف سابق است و نفس حرونى است سركش و 
ين احمد ] شيخ ابو الحس2فريبنده. بر حذر باش از او و بسياست علم او را بسته دار و خوف ده او را تا مطيع گردد. [

بن محمد نورى بغدادى وفاتش در سنه خمس و تسعين و مأتين بزمان مكتفى. از سخنان اوست: بزرگترين كس عالمى است  
ايست بر مردارها.]  كه بعلم خود كار كند و عارفى كه سخن از حقيقت گويد. [مرقع پوششى بود بر دردها و اكنون مزبله

] شيخ ابو 4اگر بر جاده شرع نرود، بدو ملتفت مشويد كه مبتدع است.] [] [هر كه گويد مرا با خداى حالى هست، 3[
القاسم جنيد بن محمد نهاوندى قواريرى معروف ببغدادى، وفاتش در سنه سبع و تسعين و مأتين بزمان مقتدر خليفه. از 

] 5[طاعت [ سخنان اوست: دل مؤمن حرمخانه خاص است خداى را. مردى آن است كه در او نامحرم را راه ندهى.
]. هر كه بر علم قرآن و حديث 7] [ ] كه سعادت طاعت كننده راست6علت سعادت ازلى نيست بلكه مبشر آن است [

] مهمى كه مخوف باشد و نجات او نباشد اال 9]. صادق آن است كه راست گويد در [8واقف نبود، پيشوائى را نشايد [
  بدروغ. عارف آن است كه

__________________________________________________ 

 در نسخه ب اين قسمت وجود ندارد. -)] ق: سه چيز است: قرآن خواندن و معنى آن دانستن و شكم تهى داشتن-1[

 )] ق: شود.-2[

 )] ب ندارد.-3[

 )] ب، ق ندارد.-4[

 )] ر: هر طاعت.-5[
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 )] ر: بلكه آن است.-6[

 )] ب ندارد.-7[

 ق ندارد. )]-8[

 )] ق: چيزى.-9[
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از سر ناشنوده خبر دهد و اين مرتبه حاصل نشود اال بمجاهدت و ترك لذت دنيا و متابعت رسول (ص) و بريدن از آنچه 
ه بر عقب رسول است. اگر سالك هزار سال روى بحق دارد و يك لحظه نفس دوست دارد. همه راهها بدوزخ ميرود اال آنك

 بگرداند، فوت او بيش از درك او بود.

وفات او بنشابور، در سنه ثمان و تسعين و مأتين بزمان مقتدر. از سخنان  -شيخ ابو عثمان سعيد بن اسماعيل حيرى
عطا و عز و ذل. [صحبت با خدا بحسن ادب و دوام اوست: مرد تمام نشود تا چهار چيز در دل او راسخ نشود: منع و 

هيبت بايد كرد و با رسول بمتابعت سنت و لزوم طاعت و با اوليا بحرمت داشتن و خدمت كردن و با اهل خود بخوى 
خوش و با درويشان بگشاده روئى و با جهال بدعا كردن. هر كه سنت بر خود امير كند حكمت گويد و هر كه هوى را بر 

] شيخ ممشاد دينورى وفاتش در سنه تسع و تسعين و مأتين بزمان مقتدر از سخنان 1ر كند بدعت گويد.] [خود امي
اوست: ادب مريد بجا آوردن فرمان پير بود و نگاه داشتن حرمت برادر مسلمان و متابعت سنت و شعار شريعت. چون 

 مريد نزد پير شود بايد كه از خود منقطع باشد.

حمد بن اسماعيل مغربى. وفاتش در سنه تسع و تسعين و مأتين بزمان مقتدر. مدت عمرش صد و بيست شيخ ابو عبد اهللا م
 ]. از سخنان اوست:2و شش سال [

] و 3خوارترين مردمان درويشى است كه متابعت توانگران كند و عزيزترين خلقان توانگرى كه مخالطت با درويشان سازد [
 ست بموافقت با حق.فاضلترين عملها آبادان داشتن وقت ه

شيخ ابو العباس احمد بن محمد مسروق طوسى وفاتش ببغداد در سنه تسع و تسعين و مأتين بزمان مقتدر. از سخنان 
 اوست: هر كه دل بمراقبت خداى تعالى مايل كند، خدا او را از گناه جوارح معصوم گرداند و هر كه طمع معرفت دارد

__________________________________________________ 
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 )] ب ندارد.-1[

 )] ق: صد سال و بيست سال و شش سال.-2[

مهين توانگران آن است كه غم درويش خورد و بهين درويشان آن «آورد كه فرموده است:  )] گفتار سعدى را بياد مى-3[
 »است كه كم توانگر گيرد.
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 پيش از آنكه درجه ارادت محكم كند، بر بساط جهل بود و هر كه ارادت طلبد پيش از فكرت كردن در ميدان غفلت بود.

شيخ ابو الفوارس شاه شجاع كرمانى وفاتش بعد از سنه نيف و تسعين و مأتين بزمان مقتدر. از سخنان اوست: تقوى ورع 
شبهه باز ايستادن است. هر كه چشم نگاه دارد از حرام و تن از شهوت و باطن مزين كند بمراقبت است و عالمت ورع از 

 و ظاهر آراسته گرداند بمتابعت سنت و خو كند بحالل خوردن، از قصد شيطان بر او خطا نرود.

وست: علم فنا و بقا شيخ ابو اسحق ابراهيم بن شيبان قومشى وفاتش پيش از سنه ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان ا
 بوحدانيت و عبوديت درست گردد و هر چه جز اين باشد زندقه بار آورد. سفله آن است كه در خدا عاصى شود.

شيخ يوسف اسباط وفاتش نزديك سنه ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: هر كه قرآن داند و دنيا گزيند افسوس 
لكه رزق حالل خوردن فرض است. [عالمت زهد آن است كه بنده بداند كه كند. نماز جماعت بر بنده فرض نيست. ب مى

زهد نتواند كردن اال بايمنى بخدا و عالمت صدق آن است كه دل با زبان راست گرداند و ترك دنيا گيرد و قهر نفس كند و 
و سخن عالمت انس آن است كه دوام خلوت خواهد و لذت ذكر و راحت مجاهدت و عالمت حيا عظمت صنع حق 

] شيخ ابو القاسم سمنون بن حمزه محب معاصر جنيد بغدادى 1انديشيده گفتن و دور بودن از آنچه عذر بايد خواست.] [
 بود. از سخنان اوست: صوفى آن است كه مالك هيچ چيز نبود.

 شيخ ابو على جرجانى معاصر جنيد بغدادى بود. از سخنان اوست:

 ماد ايشان بر ظن قسمت.قرارگاه خلقان ميدان غفلت است و اعت

] احداث و 2وفاتش در سنه ثالثمائة، بزمان مقتدر خليفه. از سخنان اوست: آفت صوفى [ -شيخ يوسف بن حسين تبريزى
 معاشرت اضداد و رفق زمان است.
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 )] ب ندارد.-1[

 اضداد ...ق: صوفى معاشرت  -)] ب: صحبت احداث-2[
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] مگر 1شيخ ابو الحسن اقطع المغربى وفاتش در سنه ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: كسى بجائى شريف نرسد [
 ].3] صحبت كردن [2] [ ردن و فريضها گزاردن و [با نيك مردمبر موافقت قرار گرفتن و ادب بجاى آو 

شيخ ابو محمد بن احمد رويم بغدادى وفاتش در سنه ثالث و ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: مطالبه هر كس 
گفتار باشد و    بظاهر شريعت بود و مطالبه سالك بحقيقت ورع و دوام صدق. هر كرا كردار باشد و گفتار نه نعمتى بود و اگر

 كردار نه محنتى بود. اگر هر دو نبود و صدق بود غنيمتى بود.

] شيخ 4] [ [جوانمرد آن است كه در احكام بر برادران آسان گيرد و بر خود سخت كه آن پيرو علم است و اين پيرو ورع
بزمان مقتدر خليفه، بسعى وزير  حسين بن منصور حالج اصل او از بيضاء فارس بود. قتلش ببغداد در سنه تسع و ثالثمائة،

خالد بن عباس، او را پيش از قتل هزار چوب زدند. آهى نكرد. پس مثله كردند و بسوختند و خاكسترش بدجله ريختند. از 
] در وقت قتل او، خواهرش روى گشاده در ميان مردم 5هر حبابى كه از آن خاكستر بر روى دجله آمد انا الحق بر آمد. [

فتند روى بپوش. گفت روى از مردان پوشند، در اين شهر نيم مردى بود، او نيز بر دارست. يعنى سرى با حالج آمد. او را گ
 در ميان نهادند و گوش نتوانست داشت و افشا كرد، نيم مردى باشد.

اشيا و از سخنان حالج است: چون بنده در حق فانى شود، او را رنج و راحت مؤثر نباشد. معرفت عبارت است از ديدن 
] آن است كه از جفاى خلق رنجه نشود. اخالص تصفيه عمل است از شوائب  6] [ هالك در همه معنى. [سالك را خلق

 كدورت. مريد آن است كه سبقت دارد اجتهاد او بر مكشوفات و مراد آن است كه مكشوفات او بر جهاد سابق باشد.

__________________________________________________ 

 )] م: نرسيد.-1[
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 ق: مردم نيك. -)] ب: نيكان-2[

 ».و با بيگانگان صحبت ناكردن«االولياء:  -تذكرة -)] ب: داشتن-3[

 )] ب، ق ندارد.-4[

 نمود. ق: انا لحق مى -)] ر: انا الحقى بر آمد-5[

 )] ب، م: سالك بر خلق.-6[

 650:گزيده ، متن ، صفحه  کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                        

] و ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: صوم بر سه قسم است: صوم 1وفاتش در سنه ست [ -شيخ مظفر قومشى
اى نيست.  ها نيست از صوم طعام فايده روح از امل، صوم عقل از هوى و صوم نفس از حرام. هر سالك را كه اين صوم

 ت است و آنكه در عمل تقصير نكند و از حد تجاوز ننمايد.فاضلترين عمل سالك نگاه داشتن وق

 هر كه ادب از پير نياموخته باشد، پيرى را نشايد.

اى را معرفت خود بعد  معاصر حسين منصور حالج بود. از سخنان اوست: حق تعالى هر بنده -شيخ ابو عبد اهللا التروغبذى
سگ درگاه او. سلطان را متابعت سگ نشايد كرد بلكه سگ  ] دل سلطان است و نفس2از بال دهد [كه بدو رساند.] [

 را در پى سلطان بايد دويد.

وفاتش بمصر، در سنه عشر و ثالثمائة بزمان مقتدر خليفه. از سخنان اوست: نشان  -شيخ ابو الحسين بن نبان الواسطى
اوست. [معظم حال صوفى ] در دست 3تر باشد از آنچه [ آرام دل بخدا آن است كه بدانچه نزديك خداست ايمن

] شيخ ابو محمد احمد بن محمد بن حسين 4] [ نگهداشت سر و خالى بودن از گفتن و بپايداشتن امرهاى حق است
] 5وفاتش در سنه احدى عشر و ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: هر كه خدمت نفس را گوش دارد. [ -جريرى

] ذوق 6ها بر دل او حرام كند و از سخن حق [ وى گردد و حق تعالى فايدهاندر حكم شهوت اسير شود و محبوس زندان ه
 نيابد و دعاى او را اجابت نباشد.

[ديدن اصول باستعمال فروع درست بود و درست كردن فروع بعرضه كردن بر اصول و راه نيست بمقام مشاهده اصول اال 
 ]7[بزرگداشتن آنچه حق تعالى بزرگ داشته است از وسائط فروع.] 
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 ب: ثلثمايه. -)] م: نيف-1[

حق تعالى هر بنده را از معرفت خويش بقدر كارى بخشيده «االولياء:  -ف: كه بدوستان رساند. تذكرة -)] ب، ندارد-2[
را از معرفت خود چيزى دهد و بآن مقدار  حق تعالى بنده خود «نفحات:  -»است تا معرفت او يارى دهنده او بود بر بال

نام اين شخص در نسخه ق روغدى و در ». كه وى را معرفت داده بال بر وى گمارد تا بقوت آن معرفت آن بال را بر دارد
 نسخه ب بصورت روعدى آمده است.

 )] ق، م، ر: بدانچه.-3[

 )] ق، ب ندارد.-4[

 )] ق، ب: گوش بخدمت نفس ...-5[

 تعالى.)] ب: حق -6[

 )] ب ندارد.-7[
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شيخ ابو عبد اهللا محمد بن فضل بلخى وفاتش بسمرقند، در سنه تسع عشر و ثالثمائة، بعهد مقتدر خليفه. از سخنان 
]. 1حرمت داشتن ايشان را [ اخالص و مصاحبت درويشان، بىاوست: [شقاوت سه چيز است: علم بى عمل و عمل بى 

خرابى مسلمانان از سه چيز است: بدانچه دانند كار نكنند و آنچه ندانند نياموزند و بدانچه آموزند آموزنده را از كار باز 
] شيخ 2ود كند.] [دارند. از او پرسيدند زاهد كيست؟ آنكه بچشم حقارت در دنيا نگرد و از او بر گردد و تقدير نفس خ

] اصلش از فرغانه بود. وفاتش در سنه ست و عشرين و ثالثمائة، بزمان راضى خليفه. از سخنان 3ابو بكر واسطى [
اى خوارى خواهد، او را بصحبت كودكان اندازد كه اهل معنى را صحبت در مشاهده ايشان  اوست: هر گاه كه خدا ببنده

 ناخوش بود و نقصان روح باشد.

و على احمد بن محمد رودبارى وفاتش بمصر، در سنه عشرين و ثالثمائة، بزمان مقتدر. از سخنان اوست. تصوف شيخ اب
مذهبى است همه جد كه هيچ هزل با او نياميزد. [از او پرسيدند چگوئى در حق آنكه بسماع مايل باشد و گويد كه 

] شيخ ابو بكر محمد بن 5] [ ] بدوزخ4است ولى [ اى رسيدم كه اختالف احوال در من اثر نميكند. گفت رسيده بدرجه
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على كتانى بغدادى وفاتش بمكه در سنه اثنى و عشرين و ثالثمائة، بعهد قاهر خليفه: از سخنان اوست: شهوت مهار 
] شيخ ابو محمد مرتعش نيشابورى وفاتش ببغداد، در سنه ثمان و 6ديوست. هر كه مهار ديو گرفت بنده او باشد. [

ثالثمائة بزمان راضى خليفه. از سخنان اوست: ارادت باز داشتن نيت است از مرادهاى دنيا و بازگشتن بامرهاى عشرين و 
  ] ميرود. او را گفتند: فالن7خدا و رضا بدانچه [

__________________________________________________ 

 )] م: ايشان.-1[

وى را از زهد پرسيدند. گفت بچشم «نفحات:  -را بجاى آن نقل نموده)] ب، ندارد ولى گفته شيخ ابو بكر واسطى -2[
 »نقصان در دنيا نگريستن و باعراض از وى عزيز و گرامى زيستن.

 )] نام و ترجمه او در نسخه ف نيامده.-3[

 )] اين كلمه در نسخه ق نيست.-4[

 )] ب، ندارد.-5[

 ق: شد. -)] ب: اوست-6[

 )] م: بر او.-7[
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كند. گفت اگر در پى هوى نرود بهتر از آنكه بر هوا رود. [هر كه گمان برد كه فعلش او را از دوزخ  كس در هوا سير مى
و على محمد بن عبد الوهاب ] شيخ اب1برهاند يا ببهشت رساند بر خطاست و هر كه اعتماد بر خدا دارد رستگارست.] [

وفاتش بنشابور بود، در سنه ثمان و عشرين و ثالثمائة، بزمان راضى خليفه. از سخنان اوست: اگر سالك همه  -الثقفى
علوم كسب كند بدرجه مردان نرسد اال بارشاد پيرى يا امامى. روزى باشد كه در دين محمد (ص) اهللا عليه و آله زندگانى 

 ابعت امام شافعى.ناخوش بود مگر بمت

وفاتش در سنه ثمان و عشرين و ثالثمائة بزمان راضى خليفه. از  -]2شيخ ابو الحسن على بن محمد بن مزين بغدادى [
 سخنان اوست: هر كه بخدا از خلق بى نياز شود خدا خلق را نيازمند او گرداند.
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در سنه ثالث و ثالثين و ثالثمائة، بزمان  وفاتش بمصر، -] الدينورى3شيخ ابو الحسين على بن محمد سهل الصائغ [
 -] شيخ ابو محمد عبد اهللا بن مبارك5] نه حال بود [4مقتفى. از سخنان اوست: حال همچو برق است اگر باستد [

وفاتش بنشابور، در سنه ثالثمائة بعهد مقتفى خليفه. از سخنان اوست: مروت خرسندى بهتر از مروت دادن. با توانگران 
 ] را رها كند، ببالئى مبتال شود.6به از تواضع. [هر كه فرضى [ تكبر كردن

وفاتش در سنه  -]7] شيخ ابو يعقوب اسحق نهرجورى [3فاضلترين وقتها آن است كه خاطر از وسواس خالى باشد.] [
 ثالثين و ثالثمائة بزمان مقتدر. از سخنان اوست: دنيا درياست و كناره او آخرت و كشتى او تقوى.

  ] از طعام داند هميشه9] در كشتى تقوى نبود غرق شود. [هر كه سيرى [8[هر كه 

__________________________________________________ 

 )] ق ندارد.-1[

اند: يكى كبير و يكى صغير. مزين كبير از اهل بغداد  شيخ االسالم گفت كه ابو الحسن مزين دو بوده«)] نفحات: -2[
 ون است ...است و در بغداد مدف

 »اند. اند كه اين دو پسران خاله يك ديگر بوده مزين صغير نيز از اهل بغداد است ليكن در مكه مدفون است و بعضى گفته

 )] كلمه در: نسخه ب نيست.-3[

 ق: -)] ب: بايستد-4[

 بستد.

 )] م: بودن.-5[

 ر: فرضها. -)] م: فرض-6[

 ر: مهر جوينى. -)] م، ب: مهر جورى-7[

 ب: مردم مسافر هر كه.)] -8[

 )] ق: بطعام.-9[
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گرسنه بود و هر كه توانگرى بمال داند هميشه درويش بود و هر كه حاجت از خلق خواهد همه روز محروم باشد يعنى 
وفاتش  -] شيخ ابو بكر بن عبد اهللا بن طاهر طائى األبهرى1از حق بايد خواست.] [سيرى از دنيا بايد و توانگرى بقناعت 

در سنه ثالثين و ثالثمائة بزمان مقتفى خليفه. از سخنان اوست: درويش آن است كه او را رغبت نبود و اگر بود از حد  
ين راه بچه طريق رويم تا رستگار باشيم؟  كفاف فراتر نشود. در هر كه دوستى دنيا بينى با وى مياميز. او را پرسيدند در ا

 گفت آنچه گفتند بكن بكن و آنچه گفتند مكن مكن.

 وفاتش در سنه اربع و ثالثين و ثالثمائة، بزمان مكتفى. -شيخ ابو بكر شبلى

  ]. سالك بايد كه هر طاعت كه خداى تعالى آن را گرامى كرده2از سخنان اوست: [نور الحقيقة خير من نور الحدقة] [
 گراميتر دارد و هر معصيت كه حق تعالى نهى فرموده دشمنتر دارد. [از اشعار شيخ شبلى است:

 شعر

 تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا            و اظهرتم الهجران ما هكذا كنا          

 و اقسمتم ان ال تحولوا عن الهوى            فقد و حياة الحب بنتم و ما بنا            

 ليالى بتنا نجتنى من ثماركم            فقلبى الى تلك الليالى لقد جنا            

 گويند مجوسى بود در حق مستحقى صد دينار صدقه كرد. شبلى او را گفت.

اى از آسمان بيفتاد. اين دو بيت بر  ترا كه ايمان ندارى از صدقه دادن چه سود. مجوسى بگريست و روى بآسمان كرد رقعه
 رقعه نوشته:آن 

 شعر

  مكافاة السماحة دار خلد            و امن من مخافة يوم بؤس          

 ]]1و ما نار بمحرقة جوادا            و لو كان الجواد من المجوس [            
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شيخ ابو محمد عبد اهللا بن خبيق انطاكى معاصر شبلى بود. از سخنان اوست: اعضاى گرامى چهارست: چشم و زبان و دل 
از آن مسلمان را خسارت آيد و دماغ. بچشم مبين آنچه نبايد ديد و بزبان مگو آنچه نبايد گفت و در دل انديشه مياور كه 

مروتى  ] و در دماغ هوسى مپز كه هواى دنيا افزايد. [دل محل نظر حق است. موضع حق منزل هوس گردانيدن بى1[
] [هر كرا با خدا انس بود، همه چيز را با او انس بود. اندوه مخور از بهر چيزى كه فردا ترا مضرت رساند و 1باشد.] [

] شيخ فتح موصلى معاصر شبلى بود. از سخنان اوست: چون 2فرداى قيامت ترا خرم گرداند.] [شاد مباش اال بچيزى كه 
بصورت طعام و شراب از تن بازگيرى سبب هالك تن بود، چون بمعنى علوم حكمت و شرع از جان بازگيرى موجب هالك 

 د.جان باشد. سالك بايد كه سخن از حق گويد و عمل از بهر حق كند و حاجت از حق جوي

بزمان مطيع خليفه. از سخنان اوست: معتزله  -] وفاتش در سنه اربعين و ثالثمائة3شيخ ابو على حسين بن احمد كاتب [
 ] از طريق علم تنزيه گفتند مصيب شدند.4خواستند كه خدا را از طريق عقل منزه گردانند مخطى شدند و صوفيه [

ائة، بزمان مطيع خليفه. از سخنان اوست: نفس بزرگتر حجابى است شيخ ابو بكر طمستانى وفاتش در سنه اربعين و ثالثم
 ميان بنده و حق و مخالفت او بزرگترين نعمتى.

شيخ ابو العباس دينورى وفاتش در سنه اربعين و ثالثمائة، بعهد مطيع خليفه بسمرقند. از سخنان اوست: فروترين ذكر آن 
 آنكه غايب شود در ذكر چنانكه زبان ظاهر حكم باطن گرداند.است كه فراموش كند آنچه دون خداست و نهايت ذكر 

وفاتش در محرم سنه احدى و اربعين و ثالثمائة بزمان مطيع خليفه.  -شيخ ابو سعيد احمد بن محمد بصرى معروف باعرابى
 ] نمودن عمل است بمردم.5از سخنان اوست: زيان دارترين چيزى [

__________________________________________________ 

 )] ق ندارد.-1[

 ر: زايد. -ق: باشد -)] ب: رسد-2[
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 )] ب، ر: متصوفه.-4[

 )] م: خيرى.-5[
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 بزمان مطيع. ] وفاتش در سنه احدى و اربعين و ثالثمائة1شيخ ابو العباس سيارى [

از سخنان اوست: رياضت مريد بر امرهاى شرع است و ترك مناهى و صحبت صالحان و حرمت داشتن درويشان. هيچ 
در  -] شيخ ابو عمرو محمد بن ابراهيم زجاجى نشابورى2عاقل بمشاهده حق نرسد. زيرا كه مشاهده در فنا ميسر شود. [

مان مطيع خليفه. از سخنان اوست: هر كه سخن گويد از جائى كه نرسيده سنه ثمان و اربعين و ثالثمائة وفات يافت، بز 
 باشد سخن او فتنه مستمع بود.

شيخ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصر وفاتش در سنه ثمان و اربعين و ثالثمائة، بزمان مطيع خليفه. از سخنان اوست: 
ود. صوفى آن است كه تقوى در دل او آرام گيرد و بنده لذت معاملت نيابد با لذت نفس كه عاليق با حقايق مناسب نب

 بركت علم بر آن افزايد و رغبت دنيا از دل او بشويد.

]] وفاتش در سنه ثمان و اربعين و 3شيخ ابو الحسن على سهل پوشنجى [در هرات در موضع تل قطان مدفون است [
 ]. از سخنان اوست:4] [ ثالثمائة [بزمان مطيع خليفه

] شيخ ابو عبد اهللا محمد رازى 5است و طلب طاعت و سالك را هيچ دشمن سختتر از نفس نيست. [مروت ترك حرام 
] وفاتش در سنه ثالث و خمسين و ثالثمائة بزمان مطيع خليفه. از سخنان اوست: هر عالم كه عيب خود بيند و با راه 6[

 پيراستن باطن. الجرم جوارح او بند اوست.نيايد بمباهات علم مشغول است نه بعمل علم و آراستن ظاهر ميخواهد نه 

__________________________________________________ 

ويرا از پدر ميراث بسيار بماند. جمله بداد و دو تار موى حضرت پيغمبر (ص) بخريد. «نفحات:  -)] ب ندارد-1[
اى رسيد كه امام صنفى از متصوفه  تاد و بدرجهخداوند تعالى ببركات آن موى وى را توبه داد و بصحبت ابو بكر واسطى اف

شد كه ايشان را سياريه خوانند و چون از دنيا ميرفت وصيت كرد تا آن مويها را در دهان وى نهادند. قبر وى در مروست 
 ».... در سنه اثنين و اربعين و ثالثمائة برفته از دنيا
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 )] ر: ... مشاهده جز در فنا ميسر نشود.-2[

 .)] ب فقط-3[

 )] ب ندارد.-4[

)] بعد ازين در نسخه ب آمده: شيخ ابو الخير فوشنجى وفاتش در سنه ثمان و اربعين و ثمانمايه بزمان مطيع خليفه. -5[
 از سخنان اوست:

 مروت ترك حركت است و طلب طاعت.

 )] نسخه ق از ابتداى ترجمه حال ابو على حسين ابن احمد كاتب را فاقد است تا اينجا.-6[

 656:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] فارس، در سنه ثالث و خمسين و ثالثمائة، بزمان مطيع خليفه. از 1شيخ بندار ابو الحسن شيرازى وفاتش بارجان [
 دوست دارى از دنيا. سخنان اوست: با مبتدعان صحبت كردن اعراض بار آورد از حق. دست بدار از آنچه

]. وفاتش پيش از ستين و ثالثمائة، بزمان مطيع. عمرش زيادت 2] [ شيخ ابو بكر محمد بن داود دينورى [معروف به رقى
 از صد سال بود. از سخنان اوست:

م بود چون طعام حالل در معده بود، قوت اعضا دهد در طاعت و چون مشتبه بود، راه حق بر بنده مشتبه گردد و چون حرا
] وفاتش در سنه ست و ثالثين و ثالثمائة بزمان 3] شيخ ابو عمرو اسماعيل بن محمد [3ميان بنده و حق حجاب بود. [

طايع خليفه. از سخنان اوست: تصوف صبر كردن است بر امر و نهى و آفت آن است كه بهر حال كه بود راضى نشود 
 زيان او بيش از دانش او باشد.بدانچه در آن است. هر عالم را كه نتيجه علم نبود 

شيخ ابو القاسم ابراهيم بن محمد نصرآبادى وفاتش در سنه سبع و ستين و ثالثمائة، بعهد طايع خليفه. از سخنان اوست: 
] است بر كتاب و سنت و دست بداشتن از هوى و بدعت و تعظيم و حرمت داشتن پيران و خلق را 4تصوف ايستادن [

]  نشينند و گويند ما معصوميم [در ديدن ايشان مداومت نمودن. او را پرسيدند جمعى با زنان مىمعذور داشتن و بر درد 
 ]. گفت تا تن برجاى بود و امر و نهى بر او باشد، بحالل و حرام مخاطب بود.5[
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قوى را ] وفاتش در سنه سبع و ستين و ثالثمائة، بزمان طايع خليفه. از سخنان اوست: ت6شيخ احمد عطار رودبارى [
 ظاهرى و باطنى است. ظاهر او رعايت حدود شريعت است و باطنش تصفيه نيت و اخالص.

__________________________________________________ 

 )] ب: اوجان.-1[

بشام نشسته است ... گويند صد سال بزيست «نفحات:  -وى منسوب است به رقه از شهرهاى شام -)] ب، ندارد-2[
 »وفات يافت سنه خمسين و ثالثمائة. و به دينور

 )] ق ندارد.-3[

 )] م: صبر كردن است بر.-4[

 )] ق فقط.-5[

 )] ق، ب ندارد.-6[
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] وفاتش به صور شام، سنه سبع و ستين و ثالثمائة، بعهد طايع 1الرى [شيخ ابو العباس احمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
 خليفه. از سخنان اوست: هر كه خود را آراسته دارد بآداب سنت، دل او خداى تعالى منور گرداند بنور معرفت.

ز محكمه حكمت طلبى از ديوان علم بجوى، اگر نيابى ا هيچ مقام نيست باالتر از متابعت در فرمان حق تعالى. آنچه مى
] 2طلب كن، اگر نيابى بخلوتخانه توحيد رو، اگر نباشد مطلب كه شيطانى است. [زشتترين خصلت صوفى بخل است.] [

] وفاتش در سنه احدى و تسعين و ثالثمائة بزمان طايع. بروايتى صد و 3شيخ ابو عبد اهللا محمد بن خفيف شيرازى [
 مر داشت. گويند در عمر خود بجز اين يك بيت نظم نگفته است:چهارده و بروايتى صد و بيست و چهار سال ع

  هر كسى و كار خويش و هر كسى و يار خويش            صيرفى بهتر شناسد قيمت دينار خويش         

از سخنان اوست: ارادت دنيا رنج دائم است و ترك راحت. او را از قرب بنده پرسيدند. گفت قرب بنده با حق بالتزام 
 فقت بود و قرب حق با بنده بدوام توفيق.موا
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 هر صوفى كه ديو او را وسوسه تواند داد، ديو در كار خود از او كاملتر است.

[آفت سالك آسان گرفتن بر نفس و متابعت تأويلها و رخصتهاست و گفت اين پنج كس: حارث محاسبى و جنيد بغدادى و 
را شايند و هم اقتدارا. قبيله خفيفيان كه ارباب و اكابر ابهرند، ازين رويم و عباس بن عطا و عمرو بن عثمان هم اعتقاد 

] وفاتش ببغداد در سنه احدى و سبعين و ثالثمائة، بزمان طايع. از 3] شيخ ابو الحسن على الحصرى [2اند.] [ تخمه
 ].4سخنان اوست. سالك اگر ترك وردى كند، آن ورد با او معاتبت كند [

 ] وفاتش ببغداد، در سنه ثالث و5سالم مغربى [ شيخ ابو عثمان سعيد بن

__________________________________________________ 

 )] ق ندارد.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 )] ق ندارد.-3[

 م: نمايد. -4ر: حصرمى.  -ب: حمصرى -)] ق ندارد-4[

 )] ق ندارد.-5[
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سبعين و ثالثمائة، بزمان طايع. از سخنان اوست: تقوى بر حد تقصير ايستادن است و از حد فراتر نشدن و صحبت 
 درويشان بر صحبت توانگران اختيار كردن.

 كشف على السرائر.  شيخ ابو القاسم بشر بن ياسين وفاتش در سنه ثمانين و ثالثمائة. از سخنان اوست: حقيقة العلم ما

شيخ ابو اسحق ابراهيم بن داود رقى وفاتش در سنه ست و عشرين ثالثمائة بود. عمرش بصد و بيست و شش سال رسيده. 
از سخنان اوست. قيمت هر آدمى بقدر همت اوست: [اگر دنيا دارست قيمت ندارد و اگر آخرت طلب است حد قيمت 

نسبت ندارد. معرفت اثبات حق از دل دور كردن است، هر چه و هم بدان  ندارد و اگر بهر دو ملتفت نيست قيمت بدو
 رسد.
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ضعيفترين خلق آن است كه عاجز بود از شهوت دست باز داشتن و قويترين آنكه قادر بود بر ترك آن و نشان دوستى خدا 
در اول حال. در راه   ] شيخ ابو سرى منصور بن عمار پوشنجى واعظ بود1برگزيدن طاعت او و متابعت رسول اوست.] [

 ]. جائى نيافت كه بنهد، بخورد.2اى يافت بر آنجا نوشته: بسم اهللا الرحمن الرحيم [ كاغذ پاره

ببركت آن در علم بر او گشوده شد. از سخنان اوست. دل عارف محل ذكرست و دل ذاكر جاى توكل و دل متوكل منبع 
در مجاهدت و رياضت كوشد و چون بحق عارف گردد در  رضا و دل راضى مقام قناعت. سالك چون عارف شود بخود

] هر كه زبان نگاه دارد از عذر خواستن فارغ بود و هر كه دنيا را ترك كند از غم خوردن برهد و هر كه از 3[رضا كوشد.] [
 محنت دنيا جزع كند مصيبت دين او باشد. لباس سالك تواضع و شكستگى باشد و لباس عارف تقوى.

 ]. از سخنان اوست. نگر5] از اورميه [4حسين بن يزدان يار [شيخ ابو بكر 

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 .30)] قرآن كريم سورة النمل -2[

 در حاشيه: -)] ر: صفا كوشد-3[

 رضا افزايد.

تصوف كه بآن مخصوص است و بعضى از مشايخ ايست در  وى را طريقه«نفحات:  -ر: مردان يار -)] ب، ق ندارد-4[
 اند .... چون شبلى و غير وى بر وى انكار كرده

اى است دراز با صوفيان و انكار بر ايشان و در آن اشكال است. مردى بزرگ است و صاحب تلبيس است در  وى را قصه
 »ظاهر و محقق در باطن.

 )] ر، م: ارمنيه.-5[

 659:نه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخا                        

تا طمع انس با خدا نكنى تا از مؤانست مردم اجتناب نجوئى و دوستى حق نورزى تا دوستى فضول از دل بيرون نكنى و 
 ] نگيرى.1طمع منزلت ندارى تا ترك منزلت پيش خلق [
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اربع و عشرين و اربعمائه، بعهد قايم خليفه. [شصت و اند سال شيخ ابو اسحق ابراهيم بن شهريار كازرونى وفاتش در سنه 
 عمر داشت. از سخنان اوست:

بابنا مفتوح لمن دخل و خبز نامباح لمن أكل و تراب تربتى فهى الترياق االكبر و سفرتى فهى مبسوطة الى يوم المحشر و فى 
 اين دعا از رسول (ص) بياموخت: ] از او مروى است كه در خواب2] [ حمايتى ستين فرسخا فى ستين فرسخ

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم اجعلنى مكثرا لذكرك موديا لحقك حافظا المرك راجيا لوعدك، خائفا لوعيدك راضيا فى كل 
 حاالتى عنك راغبا فى كل امورى اليك مؤمال لفضلك منتظرا لرحمتك يا ارحم الراحمين.

سابورى القشيرى صاحب الرسالة فى التصوف و التصانيف الكثيرة معاصر شيخ ابو شيخ ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن الني
 اسحق كازرونى بود.

]. امير ابو على الياس حاكم كرمان از او درخواست پندى كرد.  3شيخ ابو على دقاق معاصر شيخ ابو اسحق كازرونى بود [
مه كس مال خود دوستتر دارد. شيخ گفت چرا مال گفت تو مال خود دوستتر دارى يا از آن دشمن خود. امير على گفت ه

 برى. اش با خود بآخرت مى گذارى و مظلمه خود در دنيا مى

شيخ ابو سعيد فضل اهللا بن ابى الخير مهنئى وفاتش در غره شعبان سنه اربعين و اربعمائه. هشتاد و نه سال و چهار ماه عمر 
ه از من قبول كند كه بر اين دو بيت عمل كند تا من مقام خود داشت. [در آخر عمر ياران را جمع كرد و گفت كيست ك

 بدو تفويض كنم؟ ياران گفتند اى شيخ دو بيت كدامست؟ فرمود كه اين است:

__________________________________________________ 

 )] ر: حق.-1[

 )] ق ندارد.-2[

 ن است.)] ب: .. كازرونى در واليت فسا در خانقاه سرائى مدفو -3[
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 عاشقى خواهى كه تا پايان برى            بس كه بپسنديد بايد ناپسند         

 زشت بايد ديد و انگاريد خوب            زهر بايد خورد و انگاريد قند            
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توانيم آمدن. ابو طاهر، كه فرزند محبوب او بود و كهتر از همه فرزندان  ما از عهده اين دو بيت بيرون نمى همه ياران گفتند
]] 1برخاست و گفت بابا اگر بمن روانه كنى من قبول كنم. شيخ او را بنواخت و در ميان اصحاب قائم مقام خود ساخت [

اهللا اجتماع صحبت افتاد. بعد از مفارقت اصحاب از هر دو  [شيخ ابو سعيد را با شيخ الرئيس ابو على سينا رحمهما
داند. طرفين را مقام  بينم او مى بيند و شيخ ابو سعيد گفت آنچه من مى دانم او مى پرسيدند. شيخ ابو على گفت آنچه من مى

 ] از اشعار اوست.2برترى شيخ ابو سعيد معلوم شد كه ليس الخبر كالمعاينة.] [

 شعر

  ى دارم همه پر از ديدن دوست            با ديده مرا خوش است تا دوست در اوستچشم          

  از ديده و دوست فرق كردن نه نكوست            يا اوست در اين ديده و يا ديده خود اوست            

  ] و له2[ 

  ىدر كوى تو ميدهند جانا بجوى            جانى چه بود كه كاروانى بجو           

 ]3از وصل تو يك جو بجهانى ارزد            زين جنس كه مائيم جهانى بجوى [            

از شيخ پرسيدند كه صوفى كيست؟ گفت آنكه هر چه در سر دارد بنهد و هر چه در دست دارد بدهد و از آنچه برو آيد 
 نجهد.

نظير دارد. اين دو  د و تصانيف معتبر و اشعار بى] معاصر شيخ ابو سعيد بو 3شيخ مجدود بن آدم معروف بسنائى غزنوى [
 بيت از گفتار آن بزرگوار تبرك را ثبت افتاد.

 شعر

 گفتى كه ز بهر مجلس افروختنى            در عشق چه حيلهاست آموختنى؟           

  خبر از سوختن و سوختنى            عشق آمدنى بود نه آموختنى اى بى            

__________________________________________________ 

 )] فقط در نسخه م.-1[
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 )] ب ندارد.-2[

 )] ق ندارد.-3[
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] او را در گورستان 1شاعر كه [معاصر سلطان محمود غزنوى بود. بوقت وفات فردوسى  -شيخ ابو القاسم گرگانى
كرد كه او مادح كافران و گبران بود و پيغمبر (ص) فرمود من تشبه بقوم فهو منهم. همان  مسلمانان دفن كردند، منع مى

هاى روحانيان پوشيده. بتعجب شد. او را گفت خداى تعالى بر من رحمت كرد و فرمود  شب فردوسى را در خواب ديد حله
 ] گفتى:2ى گشتى مقبول منى. بدين يك بيت كه در توحيد [اگر مردود گرگان

 شعر

  جهان را بلندى و پستى توئى            ندانم چه اى هر چه هستى توئى          

 [و بقول اصح اين بيت است: 

 بنام خداوند جان و خرد            كزين برتر انديشه بر نگذرد         

 اين حكايت را نظم كرده:و شيخ فريد الدين عطار قدس سره 

 شعر

  فسوسى شنيدم من كه فردوسى طوسى            كه كرد او در حكايت بى          

  ببيست و پنج سال از نوك خامه            همى پرداخت نقش شاهنامه            

 بآخر چونكه عمرش شد بآخر            ابو القاسم كه بد شيخ االكابر            

 اگر چه بود پيرى پر نياز او            نكرد از راه دين بروى نماز او            

  چنين گفت او كه فردوسى بسى گفت            همه در وصف گبر و ناكسى گفت            

 خبر مرد بمدح گبركان عمرى بسر برد            چو وقت رفتن آمد بى            
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  برك ريا نيست            نمازم بر چنين شاعر روا نيست مرا در كار او            

 چو فردوسى مسكين را ببردند            بزير خاك تاريكش سپردند            

  همان شب شيخ او را ديد در خواب            كه پيش شيخ آمد ديده پر آب            

 اسى سبزتر از سبزه در برز مرد رنگ تاجى سبز بر سر            لب            

  بپيش شيخ بنشست و چنين گفت            كه اى جان تو با نور يقين جفت            

__________________________________________________ 

 )] ب: كه در طوس مدفون است.-1[

 )] ر: توحيدم.-2[
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  ننگ آيدت زين با نمازى نكردى آن نماز از بى نيازى            كه مى         

  خداوند جهان جمعى فرشته            همه از فيض روحانى سرشته            

  فرستاد او ز لطف كار سازى            كه تا كردند خاكم را نمازى            

  خطم دادند در فردوس اعلى            كه فردوسى بفردوس است اولى            

 خطاب آمد كه اى فردوسى پير            اگر راندت ز پيش آن طوسى پير            

  پذيرفتم منت تا خوش بخفتى            بدان يك بيت توحيدم كه گفتى            

 گويد بيكبار طار            همه توحيد مىدانى كه ع خداوندا تو مى            

 ]1چو فردوسى ببخشش رايگان تو            بفضل خود بفردوسش رسان تو] [            

] وفاتش در سنه سبع و ستين و اربعمائه بعهد قايم خليفه. در شيروان واليت اران مدفون است 2شيخ پير حسين شروانان [
 ش غره رجب سنه سبع و خمسين و اربعمائه بزنجان.] شيخ ابو الفرج زنجانى وفات3[
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 شيخ باكويى بشيراز. گويند برادر پير حسين بوده و مريد ابو عبد اهللا خفيف.

شيخ علك قزوينى معاصر سلطان محمد بود. از سخنان اوست: چهار گروه بهترين مردمند: عالمى عامل و حكيمى گويا و 
 طمع. عابدى مجرد و واعظى بى

معاصر شيخ ابو سعيد ابو الخير بود. از سخنان اوست:  -] بن احمد خرقانى خراسانى4حسن على بن جمال [شيخ ابو ال
 ].5حق تعالى قسمت بندگان پيدا كرد هر يك نصيب خود برداشتند. نصيب جوانمردان يعنى اوليا اندوه بود [

__________________________________________________ 

 تنها در نسخه م وجود دارد.)] اين اشعار -1[

 ر: پروانيان. -)] ق: پروانان-2[

رسد كه قبر او در دهى در پنج شش كيلومترى جنوب تبريز است كه بر اثر گذشت چند قرن نام پينه شلوار  )] بنظر مى-3[
محل قبور عرفا و آباد) كه  (پير شروان) يافته است و در دو كيلومترى اين ده قبرستان متروكى است بنام شادباد (شادى

 ).522ص  1329دراويش بوده (رجوع كنيد به دانشمندان آذربايجان تاليف محمد على تربيت و مجله يغما سال 

 )] در نفحات اسم او على بن جعفر آمده.-4[

 ]. )] ب: [در واليت بسطام مدفون است-5[
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 كردم خود را بر كنار درياى غيب ديدم. [گفت وقتى بيل در دست كار مى

بيلى هوا كردم از عرش بثرى فرود آوردم بيل دوم هوا كردم هيچ نمانده بود. عالمان آن گويند كه شنيده باشند و جوانمردان 
انيش بهم فراز آيد و هر كه زندگانى با خلق كند چون آن گويند كه ديده باشند. هر كه زندگانى با خدا كند چون بميرد زندگ

] [دل بايد كه خوف در او بود و شرم در او 1] [ بميرد مرگش بهم فراز آيد. سر بنيستى خود فرو بردم بهستى او بر آوردم
ا گفتم بود و دوستى حق در او بود كه اين همه عالمت عمارت دل است. تا دست از دنيا بداشتم هرگز واسرش نشدم و ت

] رحمه اهللا رحمة واسعة معروف به پير هرى معاصر شيخ ابو 3] شيخ عبد اهللا انصارى [2اهللا بهيچ مخلوق وا نگريدم.] [
سعيد ابو الخير و ابو الحسن خرقانى بود. از سخنان اوست: اگر بر هوا روى مگسى باشى و اگر بر آب روى خسى باشى 
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نيازست. شريعت در حقيقت راستان است.  ر بازست و اگر در نيائى حق بىدلى بدست آر تا كسى باشى. اگر در آئى د
 شريعت بحقيقت رسيدن بهتان است. چنان زى كه بثنا ارزى. چنان بمير كه بدعا ارزى. بى

 نور تجلى ناگاه آيد ولى بر دل آگاه آيد. توحيد نه آن است كه او را يگانه دانى آن است كه او را يگانه باشى. هر كه بدين
ده خصلت نيست مرگش به از زندگانى: اول با حق بصدق، با خلق بانصاف، با نفس بقهر، با بزرگ بحرمت، با كوچك 

بشفقت، با دوست بنصيحت، با دشمن بحلم، با درويش ببذل، با جاهل بنصيحت، با عالم بتواضع. [صحبت با اهل تاب 
 جان است و با نااهل تاب جان.

. او آشكار گفت من نهان گويم. اعتقاد نيك گنج بى زوال است. راستى كه بدروغ ماند آنچه حالج گفت من همان گويم
 ده. بر نيكوئى كردن بهانه جو باش. مگوى. نان همه كس مخور ولى نان بهمه كس مى

 ] جو كه اصل خطا نكند. گناه4اگر نيز هزار دوست دارى يكى دشمن مگير. مگو آنچه نتوانى شنيد. وفا از مردم اصيل [
 كمتر از عفو دان. بياموز و بياموزان.

 ]. سرمايه همه گناهها جهل است. اميد همه رحمتها صبرست.5] [ دعا بهتر از سپاه دان

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] ب، ق ندارد.-2[

 )] ق ندارد.-3[

 )] ر: اصلى.-4[

 )] ب ندارد.-5[
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شكرى  ] و سر همه آفتها زبان است. داروى همه گناهها توبه است. زوال همه نعمتها بى1دليل همه نيكيها علم است [
 ] است.2[
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علما نشستن و نماز جماعت گزاردن و نماز چاشت چند چيزست كه اگر چه نخورند زيركى زيادت كند: قرآن خواندن و با 
و نافله در ميانه شام و خفتن گزاردن و مسواك كردن. چند چيزست كه خوردن آن زيركى زيادت كند: شيرينى و گوشت و 

] در آب ايستاده و در 3عدس و نان سرد. چند چيز فراموشى آورد: حجامت در نقره و نظر بر مصلوب و بول كردن [
ن راه رفتن و بازى كردن با عورت خود و خواندن آنچه بر گورها نوشته بود و در ميان شتران گوگرد ماليده رفتن و ميان دو ز 

 جنب كارى كردن.

[چند چيز غم افزايد: ايستاده شلوار پوشيدن و رفتن در ميان گوسفندان و كوتاه كردن و ريش و بازى كردن بخايه خود و 
 رفتن براه.استنجا بدست راست كردن و تنها 

طالب دنيا رنجور است و طالب عقبى مسرور و طالب مولى نور على نور. الهى اگر مرا گوئى بنده من، از عرش بگذرد 
 خنده من. او را گفتند در حق دنيا چگوئى؟

] درون او همه 4گفت در حق چيزى چگويم كه آنرا بحرص بدست آورند و ببخل نگاه دارند و بحسرت بگذارند. [
] ملك شرف الدين محمود شاه 5و بردن او همه عبرت است. ميان حسرت و عبرت چه جاى عشرت است.] [حيرتست 

اينجو، كه سالها حكومت بر و بحر فارس و كرمان و شبانكاره و يزد و بعضى عراق كرد و بزرگترين اعاظم ايران شد، از 
ملقب بآق خواجه و كان ساكنا بقريه سوهقان نسل اوست و نسبتش بر اين موجب: محمود شاه بن محمد بن فضل اهللا ال

 من ضياع قزوين و هو ابن عبد اهللا بن اسعد بن نصر بن محمد بن عبد اهللا االنصارى.

  شيخ احمد غزالى برادر امام حجة االسالم محمد غزالى است. وفاتش

__________________________________________________ 

 )] ب: عمل.-1[

 ريست.)] ب: ناشك-2[

 )] م: شاشيدن.-3[

(باب » مالى بمشقت فراهم آرند و بخست نگهدارند و بحسرت بگذارند«آورد:  )] عبارت گلستان سعدى را بياد مى-4[
 هفتم).

 )] ب ندارد.-5[
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نظير  سمائه، بعهد مسترشد خليفه. تصانيف معتبر و تأليفات مشتهر و رسايل و اشعار بىبقزوين، در سنه سبع عشر و خم
 دارد. من اشعاره:

  ] سنجرم1چون چتر سنجرى رخ بختم سياه باد            با فقر اگر بود هوس چتر [         

 ]2وئى كه دفترم [ام            خاموش نكته گويم و گ عريان ملك بخشم و گوئى كه خامه            

  خرم تا يافت جان من خبر از ملك نيمشب            صد ملك نيمروز بيك جو نمى            

  و له

  [در عشق كه كردى اى دل آگه توبه            تا من كنم از وصال آن مه توبه          

 ]3] [ شب تيره و شمع روشن و ساقى مست            مى حاضر و من عاشق و آنگه توبه            

شيخ محمد بن محمد الغزالى وفاتش در سنه خمس و خمسمائه شيخ محيى الدين عبد القادر بن عبد اهللا جيالنى در سنه 
 ون است.ست و خمسمائه بزمان مستنجد خليفه ببغداد در گذشت و بباب االزج مدف

شيخ حافظ ابو العالء حسين بن احمد عطار همدانى در سنه ستين و خمسمائه، بعهد مستنجد خليفه، بهمدان در گذشت 
 و بمحله درب شير مدفون است.

 خاقانى شاعر در حق او گفته:

 شعر

 پيرايه دين امام حافظ            تلقين ده اصمعى و جاحظ          

  پيشش ز براى درس تنزيل            طفلى متعلم است جبريل            

 اين قصه بخلد باز گفتند            حوران ز سر نياز گفتند            

__________________________________________________ 
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 )] ب، ر: ملك.-1[

 )] اين بيت در نسخه ب نيست.-2[

 )] فقط در نسخه م.-3[
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  دار قرآن كاين حافظ كيست؟ گفت رضوان            پيرى است خزينه          

  باالى جنان مدار جاهش            شهر همدان قرارگاهش            

  مدروس بود مدارس دين        هر جا كه نه اوست حارس دين                

 شيخ ابو نجيب سهروردى وفاتش ببغداد، در سنه ثالث و ستين و خمسمائه، بعهد مستنجد خليفه.

] بن غازى بن احمد شادانى قزوينى قطب وقت بود. امام مجتهد موالنا امام الدين رافعى رفع اهللا 1شيخ ابو بكر شادان [
كه او را در شب از پس گردن، در طاعت كردن، نورى تافتى چنانكه ديگران را   درجته در تدوين در ذكر او آورده است

روشنى دادى. بنماز نوافل و تهجد زياده رغبتى نكردى. او را از اين معنى پرسيدند گفت ابو بكر در روزگارى نكند كه در 
 شب عذر آن بايد خواست بدو قدم ايستاده.

] 2حدى و ثمانين و خمسمائه، بعهد ناصر خليفه. بقزوين مدفون است. [وفاتش شب آدينه سابع و عشرين شوال سنه ا
] معاصر شيخ ابو بكر شادان بود. بقزوين مدفون است. كتاب معتمد [و كتاب ندا و كتاب صعود 3شيخ نور الدين گيل [

 ]] از مقاالت اوست.4االخرة [

 شيخ احمد بن بديل سبزوارى معاصر سلطان تكش خوارزمشاه بود.

بزوار منكر او بودند. با او مريدانش گفتند بجاى ديگر نقل كن نه مسلمانى تنها در سبزوارست. گفت بنده را با اهل س
] نيز 5ارادت حق چكار است. اگر قومى ازين جماعت منكرتر بودى، خداى تعالى اين بيچاره را آنجا وطن دادى، مرا [

 ]].6آنجا خوشتر نمودى [

در سنه اثنى و تسعين و خمسمائه بعهد ناصر خليفه. برادرش، در آزمون او، او را بزيارت  شيخ فقيه زاهد تبريزى وفاتش 
 ] و او بنور كرامت دريافت. برخاست و گفت بر سر گورى تهى بيش از اين نتوان نشست.7گورى [خالى برد] [
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 ] در سنه اثنى و ستمائة بعهد ناصر خليفه در گذشت و بر4شيخ مكارم [

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] ق، فقط.-2[

 )] ب ندارد.-3[

 )] ق فقط.-4[

 )] م، ب: او را-5[

 )] ق ندارد.-6[

 )] ق، ب: برد كه درو مرده نبود.-7[

                         

 667:صفحه کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ،                        

 خوانند، مدفون است. چهار فرسنگى بغداد، بموضعى كه اكنون بدو باز مى

 شيخ امام جعده تبريزى معاصر فقيه زاهد بود. بتبريز مدفون است، در مقبره گجيل.

 شيخ بابا فرج تبريزى معاصر فقيه زاده بود. بمقبره گجيل تبريز مدفون است.

گويند چون او در سماع گرم شدى پيراهن امردان بدريدى و سينه بسينه ايشان شيخ اوحد الدين كرمانى نظم خوب دارد.  
نهادى. چون ببغداد رسيد، خليفه پسرى صاحب جمال داشت. اين سخن بشنيد فكر كرد كه او مبتدع است و و كافر اگر 

 با من چنين حركتى كند او را بكشم. چون سماع گرم شد، شيخ بكرامات دريافت و گفت:

 شعر

  سهل است مرا بر سر خنجر بودن            در پاى مراد دوست بيسر بودن          
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  اى كه كافرى را بكشى            غازى چو توئى رواست كافر بودن تو آمده            

  [تا ظن نبرى كه ما ز خنجر ترسيم            وز بستن پا و رفتن سر ترسيم             

 ]1] [ وان دوزخ آشامانيم            از گفت و مگوى خلق كمتر ترسيمما گرم ر             

 پسر خليفه سر در پاى شيخ نهاد و مريد شد. [و ايضا هم از اشعار اوست:

 روى منزل كو؟ او حد در دل همى زنى خود دل كو؟            عمرى است كه راه مى         

__________________________________________________ 

 )] ق فقط.-1[

 668:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 تا كى گوئى ز خلوت و خلوتيان            پنجاه و دو چهل داشتى حاصل كو؟         

  نباشد سهل است اوحد اگر اين و آن نباشد سهل است            و آن را كه زيان بجان            

 ]1] [ هر كار كز آن بتر نباشد بجهان            چون مرگ در آن ميان نباشد سهل است            

 ] از توابع خوارزم.2شيخ مجد الدين بغدادى [از ديهى است بغداد نام [

، در ثالث عشر و ]، صاحب ترسل كه منشى خوارزمشاه بود، برادر اوست.] شيخ مجد الدين3و بهاء الدين بغدادى [
]، بحكم خوارزمشاه محمدخان بن تكش 4] [ ستمائة، بعهد ناصر خليفه، بتهمت آنكه با مادر خوارزمشاه [تعشق ورزيده

شهيد شد. بعد از قتلش خوارزمشاه پشيمان شد و بخدمت شيخ نجم الدين كبرى رفت و گفت چنين خطائى از من صادر 
من و جان تو و جان اكثر اهل جهان بديت خون او نشايد. چون ناكردنى  شده ديت خون او چه باشد؟ شيخ گفت جان 

 ] است عليه الرحمة و الرضوان:5پذير نبود. از اشعار شيخ مجد الدين بغدادى [ كرده شد تدارك

 شعر

  يك موى ترا هزار صاحب هوس است            تا خود بتو زين جمله كرا دسترس است          

  كه بيافت دولتى يافت عظيم            وان كس كه نيافت درد نايافت بس استآن كس              
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__________________________________________________ 

 )] م فقط.-1[

 م: بغدادك نام. -)] ق: مشهور ببغداد-2[

م استاد احمد بهمنيار غرض ازين بهاء الدين همان صاحب كتاب التوسل الى الترسل است كه مرحو  -)] م: بغداد كى-3[
وى «نويسد:  از روى نسخه عكسى چاپ نمود. صاحب نفحات در مورد نسبت مجد الدين مى 1315آن را در سال 

اند از بغدادك است كه  باصل از بغداد است. خوارزمشاه از خليفه بغداد التماس طبيبى كرد. پدر وى را فرستاد. بعضى گفته
 صحيح ما اكثريت نسخ را رعايت كرديم.در ت» هاى خوارزم است يكى از ديه

 ب: معاشرت ورزيده. -)] ق: بمعاشرت مشغول-4[

 )] م: بغدادكى.-5[

 669:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

قبول كرده اما همه مشايخ كباراند اند. در مدت عمر دوازده كس را بمريدى  او را ولى تراش گفته -شيخ نجم الدين كبرى
چون شيخ مجد الدين بغدادى و شيخ سعد الدين حموى و شيخ رضى الدين على الال و شيخ سيف الدين باخرزى و شيخ 

 ].1نجم الدين دايه و شيخ جمال الدين گيلى و موالنا جالل الدين بهاء ولد و امثال ايشان [

ام كه در خوارزم قتل عام كنند بايد كه از او بيرون آئى تا كشته  ه فرمودهچنگزخان پيش شيخ نجم الدين كبرى فرستاد ك
ام، در وقت ناخوشى از ايشان  ] بوده2نشوى. شيخ جواب داد كه هفتاد سال، در زمان خوشى، با خوارزميان مصاحب [

خوارزم شهيد شد و  مروتى باشد. در فترت مغول، در سنه ثمان عشر و ستمائة، بعهد ناصر خليفه، در تخلف كردن بى
 مزارش ناپيداست. از اشعار اوست:

  ديوى است درون من كه پنهانى نيست            برداشتن سرش بآسانى نيست         

  ايمانش هزار بار تلقين كردم            اين كافر را سر مسلمانى نيست            

ن درست ديگران را خود چه خطرست. حق سبحانه و تعالى جائى كه در اين راه ولى تراش را سخن با نفس خود از اي
 همگنان را از شر شيطان لعين نگاه داراد بحق الحق.
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] شيخ شهاب الدين سهروردى در سنه اثنى و ثالثين و ستمائة، بعهد 3شيخ معين الدين حموى عم شيخ سعد الدين بود. [
كند.  ر حضرت خليفه گفتند كه او ختم قرآن در دو ركعت مىمستنصر خليفه، در بغداد نماند و بباب الطلحه مدفون شد. د

] را، او را با استادان قرائت حاضر كرد. در كمتر از سه ساعت ختمى كرد 4و هر روز دو ختم وظيفه دارد. خليفه، آزمون [
 چنانكه از شرايط قرائت هيچ دقيقه فرو نگذاشت. از اشعار اوست:

__________________________________________________ 

 ق: بهاى ولد. -ر: بهاء الولد -)] ب: بهاء الدوله-1[

 )] كلمه در نسخ ب، ر نيست.-2[

 )] م فقط.-3[

 )] ب: امتحان.-4[

 670:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

 بخشاى بر آنكه بخت يارش نبود            جز خوردن اندوه تو كارش نبود          

 ]1در عشق تو حالتيش باشد كه در آن            هم با تو و هم بى تو قرارش نبود [            

 ]1شود. [ بعد از اين جماعتى را كه در عهد دولت مغول بوده و هستند ياد كرده مى

 اند لت مغول بودهمشايخى كه در دو 

 شيخ جمال الدين گيلى منشآت نظم و نثر خوب دارد و من اشعاره شعر

 ]3] الصفراء [2نظر الصباح الى صفاء جبينه            فتعلقت بمزاجه [          

 ]5]            فتشبثت بمزاجه السوداء [4و الليل فكر فى سواد فروعه [            

 اند: يخ وفاتش گفتهبقزوين در گذشت. در تار 
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 شعر

  جمال ملت و دين قطب اولياء خدا            كه آستانه او بود قبله ابدال          

  بسال ششصد و پنجاه و يك بحضرت رفت            شب دوشنبه، روز چهارم شوال            

در آن زمان كه عالم از كفر و ظلم شيخ سعد الدين حموى وفاتش در سنه ثمان و خمسين و ستمائة بعهد هوالكوخان. 
 كردند. شيخ گفت برافتد. مملو بود، خراسان را حاكمى عادل بود. اهل خراسان شكر حاكم در خدمت شيخ تقرير مى

شكر زيادت كردند. شيخ گفت زود بر افتد. گفتند اى شيخ درين روزگار، كه اهل جهان در ظلم حكام ببالهاى عظيم  
خراسان را چنين حاكم عادل داده بايستى كه شيخ در حق او دعاى خير فرمودى تا موجب آسايش گرفتارند، حق تعالى 

  كند [و كس بآن فرمايد؟ گفت او مخالفت اقتضاى زمان مى خلق بودى. چه سراست كه شيخ چنين مى

__________________________________________________ 

 )] ق، ندارد.-1[

 )] م: انفاسه.-2[

 )] ب: فعلت انفاسه الصعداء.-3[

 )] ب:-4[

 سوداء قروعه.

 )] ب: فيشلب بمزاحمة السوداء.-5[

 671:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

اب مرصاد كت  -] شيخ نجم الدين دايه3]. شيخ سعد الدين را تصانيف و اشعار بسيار است. [2] نباشد] [1پسنديده [
العباد از تصانيف اوست. در فترت مغول بروم رفت، پيش سالطين سلجوقى، و هم آنجا فرمان يافت [در شهر قونيه مدفون 

 ]. از اشعار اوست:4] [ است

 شعر
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  پرستى بيش است عشق است كه دواى جان اين دل ريش است            ز اندازه هر هوس          

  از ازل مرا در سر بود            كارى است كه تا ابد مرا در پيش استچيزى است كه             

  گه هشيارم ز باده گاهى مستم            گاهى چو فلك بلند و گاهى پستم          

 ]5ام گهى كافر دير            من زان خود آنچنان كه هستم هستم [ گه مؤمن كعبه             

] مدفون است. 6نه ثمان و خمسين و ستمائة، بعهد هوالكوخان، بجوار حق رفت و ببخارا [شيخ سيف الدين باخرزى در س
 سخنان شورانگيز دارد.

 من اشعاره:

  اى مردانهاى و اى جوانمردان هوى            مردى كنى و نگاه دارى سر كوى         

  وست نگردانى روىور تير آيد چنانكه بشكافد موى            زنهار كه از د            

__________________________________________________ 

 )] ر: پسنده.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 در نسخه ر اينجا اضافه كرده: -)] ق ندارد-3[

 ولى باندازه سه سطر سفيد گذاشته شده و شعرى نقل نشده است.» تبرك را اين اشعار نوشت«

 )] ق، ب ندارد.-4[

 ازين دو رباعى در نسخه ب نيست. در نسخه ق بجاى دو رباعى مذكور اين رباعى آمده:)] هيچ يك -5[

 شمع ارچه چو من داغ جدائى دارد            با گريه و سوز آشنائى دارد         

 سر رشته شمع به كه سر رشته من            كان رشته سرى بروشنائى دارد            

 چنين آمده: من زان خودم چنانكه هستم هستم.در نسخه ر آخرين مصراع 
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 )] ب:-6[

 در آنجا.

 672:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 فروش از غم تو ] رند مى2] پوش از غم تو            وى نعره [1اى ناله پير فوطه [         

 اده نوش از غم تو            خون در رگ عاشقان بجوش از غم تو] ب3افغان مغان [            

]. وفاتش در 5] بهاء ولد از بلخ بود. در زمان فترت مغول بروم شد و بموالناى روم معروف شد [4شيخ جالل الدين [
 ]. در قونيه مدفون است.6سنه [سبع و ستمائة] [

 اشعار خوب دارد منها:

 شعر

 وئى فاتح و مفتوح توئى            مرغ كه طور توئى بسته بمنقار مراروح توئى نوح ت          

 دانه توئى دام توئى باده توئى جام توئى            پخته توئى خام توئى خام بمگذار مرا            

 وفاتش در سنه اثنى و اربعين و ستمائة، بعهد مستعصم خليفه عباسى. -شيخ رضى الدين على الال

 وفاتش در سنه ستين و ستمائة. بدزفول خوزستان مدفون است. -ل دزفولىشيخ اسماعي

شيخ محمد كجوجانى همانجا مدفون است و آن دهى است از ضياع تبريز از طرف قبلى شهر بيك فرسنگى افتاده. معاصر 
 ابقاخان بود. وفاتش در سنه سبعين و ستمائة.

] بدهى كه بدو منسوب است مدفون است. وفاتش در سنه 8] [ ] بيك فرسنگى بغداد، [بحدود كارم7شيخ سكران [
گفت يا كفره  اى عمودى آتشين بر دست داشت و مى ثمانين و ستمائة. قرب وصول مغول ببغداد بخواب ديد كه فرشته

 اضربوا على رؤس الفجره.

__________________________________________________ 

 در آمده است.» خرقه«شده و بصورت )] در نسخه ر اين كلمه تراشيده -1[
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 )] ر: نوحه.-2[

 )] م: افغان و فغان.-3[

 )] بصورت كسره بنوت يعنى جالل الدين (محمد معروف بمولوى) پسر بهاء الدين ولد.-4[

 )] م: گشت.-5[

 است. 672)] ب: ستمائة. صحيح سال -6[

 ق ندارد. -)] م: شكران-7[

 )] ب ندارد.-8[

 673:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] قزوينى در دمشق بر دست فدائى مالحده بعهد هوالكوخان شهيد شد و همانجا مدفون است.  1شيخ على ابو بابان؟ [
 اند. مزارى ساخته اند، جهت او ]، در آن موضع كه بواقعه ديده2گويند مردان حق كالبد او بقزوين نقل كردند و قزاونه [

 خان. وفاتش بساوه، در سادس عشرين رجب سنه خمس و عشرين و ستمائة، بعهد غزان -شيخ عثمان ساوجى

]. وفاتش در 3گويند] [ شيخ ابو على سياه شيخ احمد جام [قدس سره در جام مدفون است و او را زنده پيل حضرت مى
 سنه تسعين و ستمائة.

 بخواجه سيرجان.شيخ عبد اهللا كرد معروف 

] من ضياع قزوين بعهد ابقاخان در گذشت و او را كرامت ظاهر بود 4شيخ تاج الدين اشنوى شيخ پير يوسف و الژجردى [
]5.[ 

آبادى، من واليت  ] شيخ ابو القاسم عبد عبدالرب6] شيخ زين الدين كامو من ضياع نطنز. [6شيخ قطب الدين ابهرى [
] شيخ بابا سوهقانى، من 7در سنه ست و سبعمائة در گذشت و همانجا مدفون است. [ قزوين، پيرى صاحب كرامات بود

] قزوينى [در سنه نيف و تسعين و ستمائة، بزمان گيخاتوخان 9] شيخ مدكويه [8ضياع قزوين، هم در آن ده در گذشت. [
تائب شد و در كار طاعت درجه عالى نماند. پيرى با صفا بود و پدرم را با او مصاحبت بودى. ببركت او پدرم در آخر عمر 

 ]10يافت.] [
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 ب: ئائان [؟]. -)] ر: ابو على ابو يونان-1[

 )] لغت ساختگى بمعناى قزوينيان.-2[

 اند. بهمين نحو شيارزه (شيرازيان) و تبارزه (تبريزيان) نيز ساخته

 فقط اسم او آمده. در نسخه ق -)] ب فقط-3[

 )] ر: ورازجردى.-4[

 )] ب، ق ندارد.-5[

 )] فقط در نسخه ر.-6[

 ق فقط اسم او را آورده. -)] ب ندارد-7[

 ب ندارد. -)] ق فقط اسم او را ذكر كرده.-8[

 )] م: مدكوم.-9[

 )] ق: در سنه تسع و تسعين و ستمائة در گذشت.-10[

 674:ی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصص                        

 شيخ صائن الدين تبريزى در سنه ثالث و سبعمائة در گذشت و بمقبره چرنداب مدفون شد. از اشعار اوست:

 شعر

  سوخت سوخت            ز انديشه آن تا تو كجائى مى دوش اين دلم از درد جدائى مى          

  سوخت وز روشن بدميد            بيچاره دلم چو روشنائى مىتا از شب تيره ر             

 شيخ عبد الرحمن خراسانى ببغداد در سنه ست عشر و سبعمائة در گذشت.
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] از توابع هرات 3] و چشت [3] شيخ مودود چشتى [2] درجه عالى يافت.] [1مردى صاحب وقت بود. [در طاعت [
انند. از عهد ابراهيم خليل صلوات اهللا و سالمه عليه تا اكنون، در هر ملت  خو  ] است. [خاندان ايشان را خاندان كل مى4[

 ].5اند. بخراسان مردى صاحب وقت بود] [ بوده شده، ايشان شيخ آن وقت مى كه پيدا مى

 ] سنه ثمان عشر و سبعمائة در گذشت. مردى صاحب وقت بود. گروه حيدريان تابع اواند.6شيخ قطب الدين حيدر زاوه [

 ] در تصوف. بعهد ابقاخان در گذشت.7عز الدين نطنزى شارح قصيده ابن فارض [شيخ 

]  ] شيخ روزبهان [بقلى فسائى8شيخ [سنجان من توابع خواف بخراسان معاصر حيدر زاوه. مردى صاحب وقت بود] [
 ] بشيراز وفاتش سنه ثمان و عشر و سبعمائة.9[

__________________________________________________ 

 )] ر: بالغت.-1[

 )] ق، ب ندارد.-2[

 م: چشدى، چشد. -)] ر چشندى-3[

 )] م، ر:-4[

 خراسان.

 )] ب فقط.-5[

 )] ق ندارد، كليه نسخ: زاده.-6[

 )] يعنى قصيده تائيه كبرى معروف. وى كتاب عوارف سهروردى را نيز ترجمه نموده است بنام معارف.-7[

 موسوم است: شاه سنجان و سلطان سنجان و شيخ سنجان.)] ب: خواجه سنجان بچند نام -8[

شيخى صاحب وقت بود و در خاندان ايشان هميشه يكى صاحب وقت بود و در خاندان ايشان يكى صاحب سجاده 
 است. ق، ندارد.

 )] ب، فقط.-9[
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] شيخ حاجى ركن الدين راست گوى شيرازى بعهد ابو سعيد بهادرخان 1صاحب كرامات بود. بشيراز مدفون است. [مردى 
 ].3]] در گذشت. مردى راستگوى صاحب كرامات بود [2[در سنه ثمان و عشر و سبعمائة [

يغ نداشتى و تا اين شيخ دانيال خنجى در سنه عشر و سبعمائة در گذشت. مردى صاحب كرامات بود و از كس لقمه در 
غايت سفره او روان است و اين سفره و سفره شيخ كبير بشيراز، سفره ابو عبد اهللا خفيف، و سفره شيخ ابو اسحق كازرونى 

 اند. الحرمين بابرقوه ملك فارس را چون چهار ركن نهاده -و سفره طاوس

بجوار حق رفت. عالمى عامل بود. [در رفع تمغاء شيخ شرف الدين طويل قزوينى سنه اثنى و عشرين و سبعمائة بقزوين 
مسقفات و باغات و حقوق مراعات قصبه قزوين و مقررى بعضى محترفه كه فقرا و مساكين از آن منزعج بودند و در 

شدند سعى بليغ نمود و پادشاه جهان ابو سعيد بهادرخان خلد  ها كه ضعفا از آن محروم مى اجراى مهجات آب رودخانه
] شيخ سعد الدين قتلق خواجه خالدى قزوينى 4ماس او مبذول فرمود و اثر آن خير بر روى روزگار باقى ماند] [ملكه الت

 نبيره شيخ نور الدين گيل بود.

خان و اكثر مغول بر دست او مسلمان شدند. عالمى عامل متبحر صاحب صفا بود. در محرم سنه ثمان و عشرين و  غزان
 ] سال عمر داشت.6. هشتاد و اند []5سبعمائة بقزوين در گذشت [

شيخ صفى الدين اردبيلى [در حيات است و مردى صاحب وقت و قبولى عظيم دارد و ببركت آنكه مغول را با او ارادتى 
] شيخ عالء الدوله پسر 7دارد و اين كارى عظيم است.] [ تمام است، بسيارى از آن قوم را از ايذا بمردم رسانيدن باز مى

] و چون او 8ين سمنانى در حيات است. در عهد ارغون خان عمل پيشه بود و پدرش در مرتبه وزارت [ملك شرف الد
 تايب شد در سلوك آمد. در

__________________________________________________ 

 )] ق، ر ندارد.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 )] ق ندارد.-3[

 )] ب ندارد.-4[
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 )] م:-5[

 بجوار رحمت حق پيوست.

 ر: هشتاد و سه. -)] ب: هشتاد-6[

 )] ب: مردى صاحب وقت بود و قبولى عظيم داشت.-7[

 )] ر: پدرش در وزارت مرتبه عالى داشت.-8[
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 عار نيكو دارد. من اشعاره:راه حق درجه عالى يافت و از مشاهير گشت. [تصانيف بسيار و اش

 شعر

 مگذار كه عمرت بتمنا برود            وين جان عزيز از پى سودا برود          

 ]1آن كس كه نشست با تو دى، دوش برفت            و امروز هر آنكه ماند فردا برود] [            

] 2اند و او مردى بزرگ قدر و صاحب وقت است.] [ بودهشيخ قطب الدين يحيى [جام، در خاندان ايشان مشايخ كبار 
] در حيات است و بزرگى عالم عامل متورع مرشد و پسران شايسته دارد و همه در سلوك 3شيخ شرف الدين در گزينى [

 درجه عالى دارند.

ى من واليت ] شيخ تاج الدين كهرند4شيخ نجم الدين اصفهانى [در حيات است و بزرگى صاحب وقت و كامل است.] [
 همدان و بتبريز در خانقاه صاحبى ساكن است و پيرى در غايت روح و صفا و تواضع و طاعت است و درجه عالى دارد.

شمارند. اگر اسامى هر يك ياد كنيم اين مختصر مطول گردد. بعد از اين جماعتى را  مشايخ عالى درجه در اطراف عالم بى
 لطايف سخنان بدست نيامد ياد كنيم:كه مجرد نام معلوم شد و زمان وفات و 

طاوس الحرمين بابرقوه مدفون است. سيد ابو الوفا بمعباديه بحدود واسط مدفون است. سيدى احمد كبير هم بحدود 
واسط مدفون است. استاد عبد الغفار زنجانى همان جا مدفون است. موسى بسطامى. عمى بسطامى. ابو على سيدى 

 ابو عبد اهللا هاشمى. محمد بن على قصاب. ابو جعفر كرشتى. على بن عطا.محمد بن سوار سالم مغربى. 
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 احمد بن سالم. حامد لواف. يحيى بن جال. معافا بن عمران. بالل بن الخواص.

__________________________________________________ 

 )] م فقط.-1[

 اند. )] ب: حاجى خاندان ايشان از مشايخ كبار بوده-2[

 مردى است بزرك. در هرات بدرب فيروزآباد مدفون است و بخواجه قطب الدين نيسابورى مشهور.و او 

 )] كلمه در نسخه ب نيست.-3[

 )] ب: بزرگ و صاحب وقت بود.-4[
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المغاربى. احمد بن على دمشقى. ابو طالب مكى. جهم رقى. عبد اهللا خويى. على ابن فضل بن محمد بن عبد اهللا عبد اهللا 
 طبرى. بهمن همدانى. يوسف بن حمدان موسى.

 ابو عبد اهللا تسترى. ابو بكر قطيعى. ابو عبد اهللا بن هيكل قرشى. ابو سليمان دارائى.

 قندى. ابو جعفر خالدى. حسن مستوفى.ابو اسحق عالبادى. ابو القاسم اسحق سمر 

ابو العباس بن هارون طوسى. ابو عمران كثير. ابو نصر كاتب. عيسى بن دانيال. ابراهيم بيمارستانى. ابو سعيد قرشى. ابو 
 سعيد صعلوكى. ابو العباس بغدادى. ابو القاسم دمشقى.

بن نصر بغدادى. محمد بن عبد اهللا شادى. ابو ابو طيب على بن شقيق. ابو عمرو محمد زجاجى. ابو بكر حربى. جعفر 
 عمرو اسماعيل بن محمد بن على بن محمد بن سهل.

سعد بن عثمان. على بن عمر حافظ. ابو عمرو انماطى. ابو عمرو بن علوان. عبد اهللا بن يونس اصفهانى. ابو حاتم 
حسن حداد. نصر حمامى. ابو العباس بن سجستانى. ابو عمرو حواشى. ابو الفرج و رسانى. ابو الحسين سيارى. ابو ال

سريج. ابو احمد معارفى. ابو عبد اهللا ميانجى. ابراهيم بن سيار. ابو على نو رباطى. عبد اهللا مروزى در هرات مدفون است 
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بجوار محمد جامع. محمد بن اسحق سلمى. ابو نصر سراج طوسى. ابو عبد الرحمن سلمى. ابو العباس قصاب. ابو الفضل 
 در سرخس مدفون است. ابو الحسين طرطوسى.سرخسى 

شيخ مجامكى. حسن تنوخى. معشوق طوسى. عبد اهللا بن على طوسى. خواجه ابو طاهر بكار طرطوسى. ابو القاسم كرمانى. 
 ابن فارض مصرى صاحب قصيده فى التصوف. ابو على فارمدى.

 بصرى.ابو بكر ابن فورك. محمد بن يحيى. محمد بن منصور. ابو زرعه حصرى 

 ابو يعقوب طبرى. ابو العباس دباس. ابو هرمز بن رمضان. محمد بن بامكيل (؟).

ابو عبد اهللا داستانى. داود بن محمد معروف به خادم الفقراء. ابو يوسف همدانى بمرو مدفون است ابو عبد اهللا بيضاوى. 
محمد بن عباس طوسى. ابو بكر نساج. ابو  ابو اسحق اسفراينى. ابو على زجاجى. ابو محمد اسفراينى. ابو محمد جوينى.

الحسين نسيمى. ابو العباس نهاوندى. كواتب افرارى (؟). مالين تبريزى. بابا جعفر همدانى. بابا طاهر همدانى. عطار 
طوسى. محمد بن عبد العزيز لعلى. شيخ جايگير، على هيتى. ابن قايد. حماد دباس، يوسف بسطامى. عامر بن محمد. شيخ 

 ، معدقيالوى. محفوظ.سال به
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 سمطوسا (؟). ابو السعود بن شبل، عثمان حرمى. ابن عراجه. محمد بن يحيى خياط.

ى. سراج الدين تفتى من ضياع شيخ ابو مدين الغربى. سعدان بن حميد. ابو بكر حمامى. عمار بن ياسر. ابو طالب اسفراين
نطنز. شيخ زنگى. محمد لوالكى. علك قزوينى. ابو محمد پوشنجى. اسرافيل مصرى. ابو الحسين على بن جهضم. احمد 

 اسود دينورى. ابو القاسم صيرفى نشابورى. ابو سعيد ماالنى.

 ابو سهل صاب (؟) نشابورى. ابو بكر عالف شيرازى. احمد بقال شيرازى.

رودانى. ابو عمرو اصطخرى. منصور بن خلف مغربى. ابو طيب حمزة بن عبد اهللا عبادانى عليهم الرحمة و الرضوان حسين 
]1.[ 

از قول مشايخ كبار مروى است كه اولياء خدا در ملت اسالم پيوسته سيصد كس موجود باشند و چهل تن را از ايشان مرتبه 
هفت برتر و او قطب وقت باشد و حجة الحق على الخلق و مدار جهان  بلندتر باشد و هفت را از چهل بيشتر و يكى از

 بر ذات او باشد.
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چون يكى از اينها متوفى گردد، از مرتبه دون او، يكى را كه بمقام او نزديكتر باشد بر جاى او نشانند تا پيوسته اين ترتيب 
د و بيست و چهار هزار مانند نقطه نبوت خواهد برقرار بود و اسامى اوليا آنچه مسطور شده از هشتاد هزار گذشته و بص

رسيد و ذكر تمامت اگر نيز حاصل شدى در اين مختصر نگنجيدى و خوانندگان را ماللت افزودى. چون ذكر سيصد و 
 سيزده مانند انبياء مرسل كرده شد بآن اختصار كردم.

 ند.شمار  اما جماعتى كه در اين زمان، بر روى روزگار، خود را از مشايخ مى

 اغلب چنانند كه در حقشان توان گفت:

التصوف فى زماننا عبارة عن متابعة التيوس اللحيانية و تقوية النفوس الشهوانية و تحليق الرءوس الشيطانية و اقتباس العكوس 
الحركات الظلمانية و اقتناص الحظوظ الجسمانية و استعظام االشباح الجثمانيه و استعمال االلفاظ الخيالنيه و الترقص ب

 الميالنيه و االنسالخ من جميع االخالق االنسانية و مجانية العلوم الروحانية و مداومة االمور

__________________________________________________ 

)] در تعداد و ضبط اين اسامى در نسخ اختالف فاحشى بود و تا حد مقدور از از نفحات و تذكرة االولياء تصحيح -1[
 شد.
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النفسانية و مشابهة االرزاق الديوانية و مخالفة الرسول فى جميع الوظائف االيمانية. حق سبحانه و تعالى اهل دين و دولت 
همه مؤمنان را و مسلمانان را ببركت اولياى حقيقى راه را از شر زرق و فريب چنين قوم نگاه داراد و ايشان را و ما را و 

 راست هدايت كناد و سعادت ابدى كرامت فرموده در دنيا و عقبى نيكبخت گرداناد بمنه وجوده!
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  فصل پنجم از باب پنجم

در ذكر علما از اصحاب وجوه و مذاهب سنت و اهل قرائت و تفسير و حديث و طب و فقه و نجوم و غير ذلك. 
 اصحاب وجوه در

  مذهب امام ابو حنيفه رضى اهللا عنه

 زفر بن هذيل، در سنه ثمان و خمسين و مايه، بعهد مهدى خليفه نماند.

 ]1الكوفه در سنه اربع و مأتين نماند.] [[حسن بن زياد اللؤلئى قاضى 

  مذهب امام مالك رضى اهللا عنه

] سحنون [ابو 2شيخ ابو القاسم [اشعث بن عبد اهللا العزيز العامرى، بيك ماه بعد از شافعى، در سنه اربع و مأتين نماند.] [
 ] ابن الماجشون.4] [ گذشت  ]، در سنه اربعين و مأتين، در3سعيد بن عبد السالم بن ابو سعيد صاحب المدونة [

 يعقوب بن ابى سلمه مولى ابى مكندر در سنه اربع و ستين نماند.

 ]4ابو القاسم بن الجالب قاضى عبد اهللا [بن وهب الفهرى در سنه سبع و تسعين و مايه نماند.] [

  مذهب امام شافعى رضى اهللا عنه

  ب قولند و اينابو عثمان پسر امام شافعى و محمد اشعرى در اين مذهب صاح

__________________________________________________ 

 )] فقط ر.-1[

 )] بجاى اين قسمت در ساير نسخ: اشهب. تنها در نسخه ر بدين صورت نسبة كامل آمده.-2[

 )] يعنى كتاب المدونة الكبرى در فقه مالكى كه بيك واسطه:-3[

 ت شده است.عبد الرحمان قاسم عتقى، از شخص مالك رواي

 )] ر فقط.-4[
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 هفده كس از اكابر اصحاب وجوه:

 عبد اهللا بن زبير حميدى. -1

 ابو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى در بغداد، در سنه ثالثين و مأتين، بعهد واثق خليفه نماند. -2

 بو اسماعيل بن يحيى مزنى در سنه اربع و ستين و مأتين بعهد معتمد خليفه در گذشت.ا -3

 ابو موسى يونس بن عبد االعلى. -4

ابو على بن حسن بن محمد  -6] 1ابو حفص حرملة بن يحيى [المصرى در سنه ثالث و اربعين و مأتين نماند.] [ -5
 الصباح الزعفرانى بزمان معتمد خليفه در گذشت.

 ابو على حسين بن على الكراسى. -7

 محمد بن عبد اهللا بن عبد الحليم مصرى. -8

 ابو محمد ربيع بن سليمان بن عقيق مرادى در سنه اثنى و تسعين و مأتين بمصر نماند. -9

 ابو ثور ابراهيم بن خالد الكاسبى البغدادى. -10

 على بن محمد بن حبيب الماوردى صاحب الحاوى الكبير. -11

 بكر قفال مروزى. ابو -12

 شيخ ابو اسحق شيرازى معاصر وزير نظام الملك بود. -13

 قاضى ابو طيب طبرى. -14

امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجوينى صاحب النهاية و تصانيف معتبره است. در سنه  -15
 ثمان و سبعين و اربعمائه، بعهد مقتدى خليفه، در گذشت.

__________________________________________________ 
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 )] فقط ر.-1[

 681:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] و امام الدين رافعى 3] [در سنه خمس و ستين و ثالثمائة در گذشت.] [2قفال شاشى [ -17] 1قاضى حسين [ -16
يى مذهب اوست و اصحاب وجوه در اين مذهب بيش از اينند. اما آنچه از مشاهيرند نامشان ثبت قزوينى بحقيقت مح

 افتاد.

  مذهب امام احمد حنبل رضى اهللا عنه

 ابو بكر احمد بن هارون الخالل. -1

 شاگردش ابو بكر بن عبد العزيز بن جعفر بن يزداد. -2

 ابو القاسم عمر بن الحسن الجريمى. -3

 اهللا بن بطة العكبرى.ابو عبد  -4

 ابن شهاب العكبرى. -5

 ابو الحسن تميمى. -6

 ابو عبد اهللا شيخ حامد بن مروان. -8ابو محمد رزق اهللا عبد الوهاب التميمى  -7

 قاضى ابو يعلى محمد بن حسين الفراء. -9

 پسرش ابو الحسين. -10

 ابو الوفا على بن عقيل البغدادى. -11

__________________________________________________ 

امام محيى الدين بغوى المدفون بهراة. امام محمد الغزالى المدفون بطوس. امام «)] اينجا در نسخه ب اضافه شده: -1[
 كه مستوفى بقلم آورده مغاير است.  17ولى ذكر اين اشخاص با عدد ». محمد راضى (خضرى. ظ) المدفون بهراة
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ى معروفند: يكى ابو بكر محمد بن على بن اسماعيل فقيه محدث لغوى است، استاد محمد )] دو نفر بنام قفال شاش-2[
بن احمد خضرى مروزى فقيه معروف شافعى. وى كه بنام قفال كبير مشهور است، در حدود سال سيصد و شصت و پنج، 

حمد بن حسين مستظهرى است كه با اختالفات روايات در گذشته. ديگرى فخر االسالم ابو العباس (يا ابو بكر) محمد بن ا
هجرى كه فوت نموده و در بغداد مدفون شده است. رجوع  507تا سال  504مدرس مدرسه نظاميه بغداد بوده از سال 

آمده: هو امام » شاشى«شود بطبقات الشافعيه سبكى و وفيات ابن خلكان و روضات الجنات. در نسخه ب بعد از كلمه 
ر نسخ هم از اسم و كينه او ذكرى نشده هر چند كه در نسخه م، ب پس از كلمه قفال شاشى الدين رافعان قزوينى. در ساي

 ».و هو«اضافه كرده 

 )] فقط ر.-3[

 682:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ابو الخطاب محفوظ بن احمد كلواذانى. -12

 يعقوب ترمذى. -13

 حه عاقولى.طل -14

 شيخ موفق الدين ابو محمد عبد اهللا بن قدامة المقدسى. -15

 ].1ابو البركات عبد السالم نهر الحرانى [ -16

 ابو الفرج مقدسى. -17

 ابو حفص عكبرى. -18

شيخ تقى الدين ابو العباس احمد بن تيمية التيمى در اين چند سال نماند و در آخر دماغش مخبط شد و اقاويل او  -19
 ]2] [ كه در آن حال [گفته معتمد نيست

 رواة اهل قراءة

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



كثيرند. ابو عمرو الدورى و ابو   -] رواة نافعند. احمد البزى و محمد قنبل رواة ابن4] و عثمان ورش [3عيسى قالون [
رواة  شعيب السوسى رواة ابو عمرواند. هشام و عبد اهللا ذكوان رواة ابن عامرند. ابو بكر الرضى و حفص بن سليمان

 اند. اند. ابو الحارث الرضى و حفص الدورى رواة كسائى اند. خلف و خالد رواة حمزه عاصم

  رواة صحيح بخارى

مكى بن ابى ابراهيم البلخى. عبد اهللا بن عثمان المروزى. عبيد اهللا بن موسى بن العبسى. ابو عاصم الشيبانى. محمد بن عبد 
ابو نعيم فضل بن محمد بن على المدنى. اسماعيل بن ابى يونس المدنى. يحيى بن اهللا االنصارى. محمد بن يوسف القرمانى 

 معين.

 احمد بن حنبل المقدم ذكره.

__________________________________________________ 

ر شصت )] وى نياى تقى الدين ابو العباس ابن تيميه بوده و به شيخ االسالم شهرت داشته و در حران متولد شده و د-1[
 در حران در گذشته است. 652و دو سالگى در سال 

 )] ق:-2[

 گفت اعتبارى ندارد.

در مدينه) است و نافع بدو لقب قالون داد  220 -120اش ابو موسى ( )] نام وى عيسى بن ميثاء المدنى و كنيه-3[
 قالون بلغت رومى بمعناى نيكوست. -اند كه بمناسبت حسن وجودت قرائتش و نوشته

 اند. ) است. وى را بعلت سفيدى زياد ورش گفته197 110] نامش ابو سعيد عثمان بن سعيد المصرى ()-4[

 683:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  رواة صحيح ترمذى

ابن عبد الرحمن. محمد بن بشار. على بن اسحق بن موسى بن عبد اهللا بن ابو موسى االنصارى. محمود بن غيالن. سعد 
 حجر. احمد بن منيع. محمد بن مثنى.

 سفيان بن وكيع. قتيبة بن سعد المقدم ذكره. محمد بن اسماعيل البخارى صاحب الصحاح.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  رواة صحيح مسلم

 قواريرى. شريح بن يحيى بن يحيى النسابورى. قتيبة بن سعد بن راهويه. اسحق بن ابراهيم الحنظلي. على بن جعد. عبد اهللا
يونس. حرملة بن يحيى. خلف ابن هشام. عبد اهللا بن مسلم قعينى المقدم ذكره. احمد بن حنبل المقدم ذكره. مسلم ابن 

 ابراهيم السجستانى. سليمان بن حارث. عثمان بن ابى شيبه. ابو الوليد الطيالسى.

دم ذكره. يحيى بن معين المقدم ذكره. احمد بن حنبل مسدد بن مسرهد. احمد بن يونس. عبد اهللا بن مسلم قعينى المق
 المقدم ذكره. قتيبة بن سعد المقدم ذكره.

  رواة صحيح النسائى

قتيبة بن سعد المقدم ذكره. اسحق بن ابراهيم الحربى. حميد بن مسعود على بن خشرم. محمد بن عبد االعلى. حارث بن 
محمود بن غيالن المقدم ذكره. و ابى داود السجستانى صاحب  مسكين. هناد بن سرى. محمد بن بشار المقدم ذكره.

 الصحاح ابن ماجه قزوينى الدارمى.

 اهل التفسير و الفقه و الحديث و الحكمة و النجوم و الطب و غير ذلك:

 علماى دين اسالم بى حد و حصرند و جمع اساميشان ناممكن. از جماعتى كه آثار علمى از تصانيف و تآليف بازمانده و
شهرتى دارند يادشان بترتيب حروف ثبت كنيم و اگر تاريخ وفات يا آنكه در كدام عصر بودند معلوم باشد آن را نيز بعرض 

 رسانيم و آنچه اين قسم معلوم نگشته، بمجرد نام و نسب قانع باشيم.

 684:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  الف

] احمد بن فارس 2] ابو المحاسن [1ازهرى و هو ابو منصور محمد بن احمد صاحب التهذيب فى اللغة [معاصر] [
 صاحب مجمل اللغة.

] امام الدين رافعى قزوينى صاحب 1] [معاصر] [3ابو سليمان احمد بن محمد الخطابى صاحب كتاب المعالم فى السنن [
] و غير ذلك. ذكرش در زمره قبايل 6] و بيان المفتى و المستفتى [5و التدوين [] و المحرر 4شرح الكبير و الصغير [

 قزوين نيز خواهد آمد.
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 اند: وفاتش در ذى القعده سنه ثالث و عشرين و ستمائة. [در تاريخ وفات او گفته

 شعر

  حجة االسالم امام رافعى            آنكه بود او شارح هر مشكالت          

 ]7] [ ششصد و بيست و سه از هجرت شمر            ماه ذى قعده ششم بودش وفات            

 از اشعار اوست:

 شعر

 رخت دلم هر چه بود عشق بغارت ببرد            صبر نه راهى است خوار، عشق نه كارى است خرد          

__________________________________________________ 

نسخ ر، م اين قسمت بهمين نحو ناتمام مانده و شايد مستوفى فرصت نيافته كه آن را تكميل كند. )] ب ندارد. در -1[
و نقص بعد از آن تا پايان اين فصل مرتبا در دو نسخه م، ر تكرار شده ديگر ذكر نخواهيم  » معاصر«چون ذكر اين كلمه 

 رب افتاده است.كرد. از نسخه ق، قسمت مفصلى از ابتداى رواة صحاح تا اهل شعر از ع

 )] كنيه او ابو الحسن آمده يا ابو الحسين (رك ابن خلكان و روضات و نامه دانشوران).-2[

)] يعنى معالم السنن فى شرح ابى داود. وى در سيصد و هشتاد و چهار هجرى در گذشته. نام او در طبقات -3[
 يضا به وفيات ابن خلكان و قاموس االعالم).ضبط شده (رجوع كنيد ا» حمد«الشافعيه سبكى و معجم االدباء ياقوت 

و دو نسخه از آن » الوجيز -فتح العزيز على كتاب«)] شرح صغير و كبير بر وجيز امام غزالى است و نام شرح كبير -4[
 در كتابخانه سپهساالر موجود است (قاموس االعالم و فهرست كتابخانه مدرسه سپهساالر و معجم االدباء).

فى تاريخ قزوين. كتاب بسيار نفيسى است در تاريخ و جغرافياى قزوين. دو نسخه از آن در دنيا بيشتر )] التدوين -5[
وجود ندارد يكى در قاهره و ديگرى در استانبول. از اين كتاب نفيس تنها فهرستى از رجال آن بتوسط آقاى جالل محدث 

 انتشار يافته است.

 لمقتدى.ر: المعنى و ا -)] م: المعنى و المقتدى-6[
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 )] ب ندارد.-7[

 685:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 هر كه بميدان عشق گام نهد كام يافت            هر كه در ايوان صبر پاى نهد دست برد         

 ين يار باد نيارد شمردبار جفاهاى دوست كوه نداند كشيد            حلقه زلف            

 وصل شد و هجر ماند، آه كه در باغ عشق            خار به پيرى رسيد، گل بجوانى بمرد            

 و له ايضا

  طلب كردن علم از آن است فرض            كه بى علم كس را بحق راه نيست          

  نادانى آگاه نيست كسى ننگ دارد ز آموختن            كه از ننگ             

 و له ايضا

 در جامه صوف بسته زنار چه سود            در صومعه رفته دل ببازار چه سود          

 طلبى            يك راحت و صد هزار آزار چه سود ز آزار كسان راحت خود مى            

علم حكمت سر آمد زمان خود بود. كتاب  اثير الدين ابهرى اسمه مفضل بن عمر در عهد هوالگوخان در گذشت. در 
 كشف در حكمت و محصول و اشارات و زبده و بيان و هداية از تصانيف اوست و من اشعاره:

 شعر

  مسكين دل من چو محرم راز نيافت            وندر قفس جهان هم آواز نيافت          

  شبى بود كسش باز نيافت ]1اندر سر زلف ماهروئى گم شد            تاريك [            

] خليفه 2امام اعمش و هو سليمان بن مهران از اصحاب حديث بود. در سنه ثمان و اربعين و مايه بعهد ابو دوانيق [
 نماند. ذكرش نيز در تابعين آمده است.
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بن عبد اهللا اصمعى و هو ابو سعيد عبد الملك بن قريب بن عاصم بن عبد الملك بن اصمع ابن مطهر بن رباح بن عمرو 
 الباهلى من الباهله امام حديث و تفسير و علوم بسيار بود. در سنه خمس عشر و مأتين بعهد مأمون خليفه در گذشت.

__________________________________________________ 

 )] ر: تاريكى شب.-1[

 )] ب: واثق.-2[

                         

 686:انه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخ                        

] 1] [ االخفش و هو ابو الحسن سعيد بن مسعد النحوى. [در سنه خمس عشر و مأتين بعهد مأمون خليفه در گذشت
 قاضى احمد دامغانى صاحب كتاب استظهار االخبار فى التاريخ.

] احمد بن نصر بن مالك الخزاعى 2معاصر معتضد خليفه [ احمد ابو العباس بن سريج استاد علماى زمان خود بود،
كرد. بدان سبب بر خليفه  صاحب تصانيف كثيره بود. واثق خليفه جهت آنكه قران را مخلوق نميخواند، او را ايذاء مى

لشافعى ] ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن القاسم المحاملى الفقيه ا3خروج كرد. او را بدرجه شهادت رسانيدند. [
] ابو بكر احمد بن 4] [ ] [قادر خليفه. در سنه خمس عشر و اربعمائه در گذشت3صاحب التصانيف الكثيرة معاصر [

 ].3] ابراهيم صاحب التصانيف فى الرياضيات [3على بن ثابت الخطيب البغدادى صاحب التصانيف الكثيرة و التواريخ. [

 ].3ابو الفرج بن عمر الدينورى المحدث المشهور [

 ].3شيخ ابو نعيم الحافظ االصفهانى صاحب حلية االولياء [

 ].5االمام ابو الفتح اسعد بن ابى نصر الذهبى الفقيه الشافعى كان مدرسا فى النظاميه و له مذهب فى الخالف [

 االمام الحافظ ابو القاسم اسماعيل بن محمد بن فضل االصفهانى له تصانيف مشهورة.

] و االعراض 6ن بن محمود بن محمد بن احمد العلوى الجرجانى صاحب ذخيره خوارزمشاهى [السيد اسماعيل بن حسي
 خان خوارزمشاه بود و خفى عالئى بدو منسوب است. الخفيه و العالنيه معاصر سلطان عالء الدين تكش
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محمد سلجوقى الوزير انوشيروان شرف الدين ابى نصر بن خالد صاحب كتاب نفثة المصدور در عهد سلطان طغرل بن 
 وفات كرد.

__________________________________________________ 

 )] ر فقط.-1[

 )] ب ندارد.-2[

 )] ب ندارد.-3[

 )] قسمت بين دو قالب فقط در نسخه ر.-4[

 )] ب: االخالق.-5[

 )] م: ذخيرة الخوارزميه.-6[

 687:خ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاري                        

 ابن السراج ابو بكر بن محمد النحوى صاحب كتاب االصول فى النحو.

ابن المقفع عبد اهللا بن عبد الرحمن الفارسى صاحب الكليله معاصر ابو دوانيق خليفه و پسرش مهدى بود. در عهد هادى 
 جهت آنكه نقيض قرآن انشا ميكرد كشته شد.

المنجم معاصر ركن الدوله حسن بويه ديلمى بود. در سنه خمس و ثالثين و ثالثمائة هجرى در اصفهان ابو حنيفة الدينورى 
 جهت او رصد بست و زيج ساخت.

] ابو عبد اهللا مغربى استاد ابراهيم شيبانى در 1ابو القاسم ابراهيم عباس الصولى در سنه خمس و اربعين و مأتين نماند. [
] ابو بكر محمد بن حسن بن دريد اللغوى اليمانى در سنه احدى و عشرين و ثالثمائة 2اند [سنه سبع و تسعين و مأتين نم

] ابو بكر خوارزمى معاصر صاحب عباد وزير آل بويه بود. ميان ايشان مشاعرات بود. گويند صاحب عباد در 1نماند [
 اجازت در رفت. خلوتى بود، ابو بكر خوارزمى ناخوانده بى

 صاحب در بديهه گفت.
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 شعر

  كلما قلت خال مجلسنا            بعث اهللا ثقيال فجلس           

 ابو بكر خوارزمى نيز بر بديهه گفت.

 شعر

  من يقل انى ثقيل امه            حرها اوسع من درب طبس          

 و بيرون رفت و در حق صاحب گفت:

 شعر

 ال تمد حن ابن عباد و ان هطلت            كفاه بالجود حتى جاوز الديما          

 فانها خطرات من وساوسه            يعطى و يمنع ال بخال و ال كرما            

 و ابو بكر خوارزمى بعهد صاحب عباد در گذشت. چون خبر وفاتش بصاحب رسيد گفت:

 شعر

  سان واردا            أ مات خوارزميكم قال لى نعمسألت بريدا من خرا          

 ]1فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره            اال لعن الرحمن من كفر النعم [            

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] فقط نسخه ر.-2[
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 اند: ] بن حسين بن سينا البخارى از ده خرميثن از توابع افشنه و اعمال بخارا بوده. تاريخ احوالش گفته1ابو على عبد اهللا [

 شعر
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 آمد از عدم بوجود» شجع«حجة الحق ابو على سينا            در           

 كرد اين جهان بدرود» تكز«] كرد كل علوم            در 2ب [كس» شصا«در             

اند و قانون اشارات آن شفاى دل شيدا و ذخيره نجات بال  تصانيف او بسيار است و تا غايت فضالء جهان متابع آن بوده
 رود: ] حكيم را كه او منظوم كرده ايراد مى3دانسته. جهت تبرك سخنان تيادق [

 شعر

  ا استطعمت ادخال مطعم            على مطعم من قبل فعل الهواضمتوق اذ          

  و كل طعام يعجز السن مضغه            فال تبتلعه فهو شر المطاعم            

  و اياك اياك العجوز و وطيها            فما هى اال مثل سم االراقم            

  والتك فى الوطى الكواعب مسرفا            فاسرافه فى العمر اقوى الهوادم            

  و فى كل اسبوع عليك نقية            ففيها امان من شرور البالغم            

  و ال تحبس الفضالت عند اقتضائها            و لو كنت بين المرهقات الصوارم            

  ال سيما عند المنام فنفضها            اذا ما اردت النوم الزم الزم و            

  و كن مستحما كل يومين مرة            و حافظ على هذا العالج و داوم            

  و ال تتعرض للدواء و شربها            مدى الدهر اال عند احدى العظائم            

  دماء فانها            لقوة ابدان اشد الدعائمو وفر على الجسم ال            

  خصال بها اوصى الحكيم تيادق            اخا العدل نوشروان ملك االعاجم            

] آخرين اگر چه سخن ابو على نيست، اما چون تتمه كالم بود نوشته شد. گويند شيخ الرئيس را، با وجود آنكه 4دو بيت [
 كناسى در  استاد علماى جهان بود،

__________________________________________________ 
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 اند. )] خالف ضبط مشهور است كه نام او را حسين بن عبد اهللا بن سينا نوشته-1[

 )] ب: كشف.-2[

]3- [(suisodoehTوى طبيب يونانى شاپور دوم بود. -ب: برادق -. ر: بياد ق 

 )] م: بيت.-4[
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 خواند: سخن ملزم گردانيد و حال آنكه كناس در حالت نقل متاع خود مى

 شعر

  گرامى داشتم اى نفس از آنت            كه آسان بگذرد بر دل جهانت           

هزاء گفت كجاش گرامى داشتى كه بمذلت كناسى گرفتارش  شيخ الرئيس با كوكبه وزارت در گذر بود. بشنيد. بر سبيل است
اى. كناس گفت از آنكه بنزد همت مردى نان از كناسى خوردن بهتر كه از چون توئى خواستن و ديگر در وقت رحيل   كرده

مردن  ]1كناس را از محنت كناسى مردن نيك آسان بود. اما دنيا دار را از محنت خود شناسى و كوكبه و طنطنه پادشاهى [
 سخت دشوار باشد. شيخ الرئيس جواب راست و حق يافت. ساكت شد و برفت [از اشعار اوست:

 شعر

  چون ز گمان و وصف ما بيرون است چون چونست            بى پرسيد ز من يكى كه بى          

 ]2] [ ن استچون چو  چون داند كه حال بى ما را سخن از چون و چرايش نرسد            بى            

 ].3ابو على مسكويه و هو احمد بن محمد بن محمود مسكويه الخازن الرازى صاحب االخالق و التصانيف المشهوره [

 ] بن جعفر بن محمد المنجم البلخى در سنه تسعين و مايه.4ابو معشر و هو نجيح [

 بعهد هرون الرشيد ببغداد رسيد. استاد منجمان زمان خود بود.

 ] مترجم كتاب المجسطى.5اء بوزجانى [شيخ ابو الوف
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 ابو نصر فارابى در سنه ثالث و اربعين و ثالثمائة بعهد مطيع خليفه در گذشت.

 استاد حكماى زمان بود. شيخ الرئيس شاگرد تصانيف اوست.

 شيخ ابو ريحان محمد بن احمد بيرونى خوارزمى منجم بعهد سلطان محمود

__________________________________________________ 

 )] ب، ر: ناسپاسى.-1[

 )] م فقط.-2[

 )] ب ندارد.-3[

 اسم او جعفر بن محمد بوده. -)] ب: نجيح جعفر-4[

 ر: السورخا -)] ب: شيخ الوفا السورجانى-5[
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] تأليف كرد، در سنه احدى و عشرين و اربعمائه و جهت سلطان مسعود بن محمود 1غزنوى كتاب التفهيم فى التنجيم [
 بعد از اين قانون مسعودى ساخت.

 ابو نصر بن عراق صاحب التصانيف فى الرياضيات.

 ].2حكيم ابو جعفر الطوسى صاحب التصانيف فى [

 ].3] االوائل [2لبخارى عالما بعلوم [حكيم ابو جعفر بن محمد ا

 ].4ابو العالء المعرى و هو احمد بن سليمان صاحب كتاب سقط الزند [

 ].4] معاصر سلطان سنجر سلجوقى بود [1ابو العالء االحول صاحب تاريخ [

 ].4ابو عبد اهللا الشقاق و هو حسن بن احمد بن جعفر العرضى كان وحيد عصره فى علم الفرائض و الحساب [

 ابو الفتح البستى معاصر سامانيان بود. تصانيف و اشعار خوب دارد. من اشعاره:
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 شعر

  زيادة المرء فى دنياه نقصان            و ربحه غير محض الخير خسران          

  و كل وجدان حظ ال ثبات له            فان معناه فى التحقيق فقدان            

 اين از منثورات اوست: عادات الكرام كرام العادات.و اين قصيده مطول است و 

 ابو المظفر خجندى اول خجنديان اصفهان بود، از نسل مهلب بن ابى صفره و فاضلترين زمان خود بود.

] بن ظفر ابن سعد المنشى. در اول فترت مغول 6] و هو ناصح [5ابو الشرف جربادقانى صاحب ترجمه يمينى عتبى [
 ].4نماند [

ور ثعالبى اسمه عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبى النيشابوري معاصر قابوس و شمگير بود. غرر سير ابو منص
 ]4] از تصانيف اوست. [7] [ الملوك [و كتاب التحسين و التقبيح و كتاب اللطائف و اللطف

__________________________________________________ 

 ب: ظاهرا التفهيم الوايل صناعة التنجيم. -يم)] تصحيح قياسى ق: التنج-1[

 م، ر نيز بهمين صورت ناقص. -)] ب ندارد-2[

 )] ر: حكماء االوايل.-3[

 )] ب ندارد.-4[

 )] ر: اسيد عتبى.-5[

 مجله يادگار سال اول. 4اشتباه است. رجوع شود بمقاله نگارنده در شماره  -)] نسخ: ناصر-6[

 )] م فقط.-7[
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قاضى ابو محمد ناصحى صاحب كتاب مسعودى در مذهب امام ابو حنيفه، معاصر سلطان طغرلبيك سلجوقى بود و آن  
 كتاب بسلطان مسعود غزنوى منسوب است.

 معاصر محمد بن محمود ابن محمد سلجوقى بود. ] صاحب كتاب شكر و شكايت،1ابو بكر طريثيثى [

] 2ابو نصر قمى منجم كتاب مدخل در سنه ست و ثالثين و ثالثمائة [يزدجردى موافق سنه سبع و خمسين و ثالثمائة] [
 هجرى تاليف كرد.

 سيد احمد بن ابى الحسين الرفاعى لقبه محيى الدين در سنه خمس مايه در گذشت.

 الباء

 ] استاد علماى زمان خود بود، معاصر قادر خليفه و سلطان محمود غزنه.3بن طيب [باقالنى ابو بكر 

 ] الحكيم الصوفى صاحب التفسير و غير ذلك.4برهان الدين محمد بن محمد النسفى [

] بشر 5] [ بديع الهمدانى صاحب المقامات. [از سخنان اوست: مرد را بلباس نبايد شناخت همچنانكه شمشير را بغالف
]. [در تبريز در حيات 8] سيد برهان الدين العبرى [7] المرسى و كان يقول [بخلق القرآن و االرجاء] [6ياث [بن غ

 ].9] [ است و سر آمد علماى وقت است

__________________________________________________ 

 )] م: ترشيشى و ظاهرا نسبت به ترشيز است و طريثيث صورت معرب آن.-1[

البارع المدخل الى «يا » البارع فى احكام النجوم و الطوالع«فقط در نسخه م. اما اين كتاب كه اسم تمام آن )] -2[
مقدمه است و شصت و چهار مقاله و تاريخ تاليف آن را در سيصد و بيست و هفت  5باشد حاوى  مى» احكام النجوم
 ).8ص  3الذريعه ج  -اند (رك هجرى نوشته

 طبيب.)] ب: ابو بكر ال-3[

 )] م، ر: النقى.-4[

 )] ب ندارد.-5[
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 ر: غياث المريسى. -الدين -)] ب: غياث-6[

 م: بخلق االلوان و االرحا. -)] ب: بخلق االلوان و االرحام-7[

 )] ر: الصبرى.-8[

نه وفات او غره ذى الحجة س«ولى بعد اضافه كرده: ». درين زمان در تبريز است و سر آمد علماء وقت است«)] م: -9[
رساند كه كتاب بعد از تاليف بدست مؤلف يا ديگران باز مورد  كه همين جمله اخير مى» ثالث و اربعين و سبعمائة در تبريز

 تصرف قرار گرفته است.
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 التاء

و ابو العباس احمد بن يحيى كان اماما فى اللغة و هو من اقران المبرد. در ثانى عشر جمادى االول سنه احدى و تغلب و ه
 تسعين و مأتين نماند.

 تاج الدين النسوى صاحب تصانيف المعتبر فى الفقه و غير ذلك.

 الثاء

 ثابت بن سنان الصابى الطبيب.

  الجيم

و مأتين بعهد معتز خليفه نماند. تصانيف معتبر دارد و از مشاهير [احبار  جاحظ عمرو بن بحر در سنه خمس و خمسين
 ] جوهرى و هو ابو النصر اسماعيل بن حماد كتاب صحاح اللغة و غير آن از تصانيف اوست.1علماست.] [

 ] الذى نقل علوم اليونانية بالعربية.2جعفر بن اسحق [

ير ذلك. [از سخنان اوست: دنيا بچهار چيز خوش گذرد: جوانى و قاضى جالل الدين حمصى له تصانيف فى الهندسة و غ
 ]3] [ ايمنى و توانگرى و صحت و بچهار چيز ناخوش گذرد: ترس و درويشى و رنجورى و پيرى
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 الحاء

 حمزه اصفهانى صاحب تاريخ بزمان مكتفى خليفه در گذشت.

 حارث بن ابى اسامه صاحب السند فى الحديث.

 ن بن مغيرة االسدى القمارى الكوفى در سنه تسعين و مايه نماند.حفص ابو عمرو بن سليما

 حفص ابو عمرو بن عبد العوف االزدى النحوى در سنه خمس و اربعين و مأتين نماند.

__________________________________________________ 

 ب: علما. -)] م: اخيار علماست-1[

 گذاشته شده.)] در نسخ م، ر بهمين نحو قدرى سفيد  -2[

)] در نسخه م اين قول بحمزه اصفهانى نسبت داده شده و در نسخه ر، پس از ذكر مرك حمزه، قدرى سفيد مانده و -3[
 بعد اين مطلب نقل شده است.

 693:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

د البصرى صاحب المقامة و التصانيف المعتبره معاصر سلطان ملكشاه سلجوقى حريرى ابو محمد قاسم بن على بن محم
 بود.

 الحسن ابو محمد ركن الدين بن محمد بن شرفشاه العلوى االسترابادى صاحب التصانيف فى االداب.

 الخاء

 خليل بن احمد االزدى صاحب العروض و النحو معاصر امام اخفش و ابو دوانيق خليفه بود.

  الدال

د بن على بن خلف بن ابو محمد االصفهانى صاحب الوصول الى معرفة االصول [و كتب االنذار و االعذار و االنتصار] داو 
 ]، در سنه سبع و تسعين و مأتين بعهد مقتدر خليفه نماند.1[
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 الراء

ان المغازى و راغب اصفهانى صاحب المحاضرات. از منثورات اوست: علم الملوك النسب و الخبر و الشعر و علم السلط
 القتال و علم التجار الحساب و علم الكتاب معرفة الخط و التصريف و اللغات.

راوندى ابو الحسن احمد بن يحيى بن اسحق، در سنه خمس و اربعين و مأتين، بعهد متوكل خليفه نماند. صد و بيست و 
 چهار كتاب تصنيف كرده بود.

 الزاء

د بن عمر در سنه ثمان و ثالثين و و خمس مايه بعهد مقتدى خليفه در گذشت.  زمخشرى و هو جار اهللا ابو القاسم محمو 
 ] االمثال و ربيع االبرار و نوابغ الكلم از تصانيف اوست.2كتاب كشاف و مفصل در نحو و مستقصى [

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 ء. )] نسخ مستضي-2[
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] صاحب 2] ابو الحسين بن معاويه القندرى السرقسطى صاحب كتاب فى السنن زين الدين بن سيدى الزنكانى [1زرين [
ش [در سنه ست و مأتين بعهد معتمد ] زبير بن بكار الزبيرى القاضى بمكه صاحب كتاب انساب القري3] [ [درة الشارق

 ]4خليفه نمانند] [

  السين

 سورآبادى ابو بكر عتيق بن محمد الهروى صاحب التفسير بالفارسية معاصر سلطان الب ارسالن سلجوقى بود.

] سيبويه و هو عمرو بن عثمان بن قنبر ابو الحسن النحوى الفارسى 5سليمان بن ابى داود الطيالسى صاحب المسند [
]5.[ 

  الشين
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االمام الشعبى و هو عامل بن شراحيل الحميرى در سنه خمس و تسعين هجرى بعهد وليد بن عبد الملك در گذشت. از 
 مشاهير علماء جهان است و صاحب تصانيف بسيار.

 شريف الرضى ابو الحسين محمد بن حسين العلوى جامع خطب نهج البالغه.

__________________________________________________ 

بايست در جزو اسامى مصدر براء آمده باشد ولى صاحب گزيده  )] نام اين شخص رزين است نه زرين و بنابر اين مى-1[
باشتباه نام او را در جزو اسامى مصدر بزاء آورده و نسبت صحيح او هم عبدرى است نه قندرى. سرقسطى هم نسبت 

 ست به شهر ساراگوس (سرقسطه) از بالد اسپانيا.ا

تصور ميكنم اين همان شخص باشد كه رافعى در كتاب  -ر: ... سندى زنكاى -)] م: زين الدين بن سندى زنكارى-2[
التدوين نامش را زين الدين المظفر بن سيدى بن مظفر السامانى ابو النجم الزنجانى آورده و او معاصر مسترشد و مقتفى و 

 ستنجد خلفاى عباسى و ملكشاه بن محمود سلجوقى بوده است.م

 كه قسمتى از كتاب التدوين را نقل نموده).  135(رجوع شود بيادداشتهاى مرحوم قزوينى جلد سوم ص 

 )] فقط در نسخه ر.-3[

م بر اثر سقوط از پشت با 256يا  255وفات وى را در شب يكشنبه بيست و سوم ذى قعده سال  -)] ر، فقط-4[
 معجم المطبوعات العربيه). 962خلكان و ص  -ج اول ابن 107اند (رك ص  نوشته

 )] ب ندارد.-5[
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ة شمس الدين عبيدى ] فى القراء1شاطبى و هو ابو القاسم بن فيره بن خلف بن احمد الرغينى المغربى صاحب القصيدة [
 خان در حيات بود. كتب شرح مطالع و متن اقليدس و رسالة الحساب از تصانيف اوست. ] تبريزى تا عهد غزان2[

 شيبة بن النصاح المدنى امام القراء فى زمانه.

 شريف المرتضى ابو القاسم النقيب العلوى صاحب منزلة كبيرة و تصانيف كثيرة.
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روردى صاحب التصانيف الكثيرة منها صندوق العمل. معاصر ناصر خليفه بود. در علم سيميا شيخ شهاب الدين مقتول السه
 درجه عالى داشت.

 الصاد

صابى ابو الحسن ابراهيم بن هالل استاد منشيان زمان بود و تا غايت چون منشيان را مدح گويند بدو مانند كنند. [گويند 
  در حق

  سالطين كتاب قابوس و صابى          غالم تو زيبند هنگام انشا            

 ]3بقابوس و صابى ترا خود چه نسبت            ارى بعد ما ارى و صاب (؟)] [            

 عشر شوال سنه اربع و ثمانين و ثالثمائة بعهد قادر خليفه در گذشت. در حادى

گرفت. قصيده  چند جزو بيك خواندن ياد مى اى كه كتابى صدر الدين ساوجى در ذهن و ذكاء عديم المثل بود تا بمرتبه
  حسنا در علم عروض و قوافى از تصانيف

__________________________________________________ 

كه به شاطبيه يا قصيده شاطبيه شهرت » حرز االمانى و وجه التهانى«)] مسلما غرض همان قصيده الميه اوست بنام -1[
ته كشف الظنون يك هزار و صد و هفتاد و سه بيت است كه عده زيادى من جمله سخاوى بر يافته است. اين قصيده بنوش

 اند و بعقيده ابن خلكان كسى در اين شيوه برو بيشى نجسته است. آن شرح نوشته

 اينك مطلع آن قصيده:

 بدأت ببسم اهللا فى النظم اوال            تبارك رحمانا رحيما و مؤمال         

 و ثنيت صلى اهللا ربى على الرضى            محمد المهدى الى الناس مرسال            

 )] ب، ر: عبدى.-2[

 )] ب ندارد. تصحيح مصراع آخر ميسر نشد. چون در نسخ ق، ب نيست و در نسخ م، ر بسيار ناقص است.-3[

 696:حهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صف                        
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 ]1اوست. بعهد هوالكوخان بتهمت سحر شهيد شد. [

  العين

 على بن انجب ابو طالب الخازن البغدادى صاحب التاريخ معاصر مستعصم خليفه بود. آخرين خليفه عباسى.

 على بن الهالل ابو الحسن، المعروف بابن بواب الخطاط، در جمادى االول سنه ثالث عشر و اربعمائه بعهد قادر خليفه
] على بن عيسى ابو الحسن الرمانى النحوى در جمادى االول 2ببغداد نماند و بجوار قبر امام احمد حنبل مدفون شد. [

 سنه اربع و ثالثين و اربعمائه بعهد قايم خليفه نماند.

اصر ناصر على لقبه عز الدين بن االثير الجزرى صاحب تاريخ الكامل برادر ابو السعادات صاحب جامع االصول بود و مع
 خليفه.

 االكمال. -] بن على بن جعفر بن ماكوال االمير ابو نصر صاحب كتاب3على بن هبة اهللا [

 على بن محمد بن نصر ابو الحسن الواقدى المفسر المشهور.

 على لقبه شرف الدين بن الحاجى الحورمدى (؟) له تصانيف فى الحكمة و غير ذلك.

 وفا شيخ الحنابلة ببغداد و له تصانيف معتبره.على بن عقيل بن محمد بن عقيل ابو ال

 عبد اهللا بن مسلم بن قتيبه ابو محمد الدينورى صاحب المعارف فى التاريخ و التصانيف المعتبرة معاصر معتمد خليفه بود.

 عبد اهللا بن محمد بن عبيد ابى دنياه صاحب تصانيف كثيره.

 الجوينى والد امام الحرمين و له تصانيف معتبرة.عبد اهللا بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف ابو محمد 

__________________________________________________ 

 شود: الضاد و الطاء و الظاء خالى. )] ر ندارد و بجاى آن اين عبارت ديده مى-1[

 در نسخه ب نيز همين عبارت آمده است.

 )] ب ندارد.-2[
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 )] ر: هيبة اهللا.-3[

                         

 697:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

عبد اهللا بن المبارك بن موسى بن ابو البركات السقطى له تصانيف (كثيرة) عبد اهللا بن على بن احمد ابو محمد المقرى سبط 
 ].1شيخ ابو منصور له تصانيف فى القراءت [

عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن خرداد به ابو القاسم الخراسانى صاحب كتاب المسالك و الممالك ابو القاسم 
] عثمان ابو عمرو 2] عبد اهللا بن ماجه محدث در سنه احدى و ثالثمائة در گذشت. [1معاصر متوكل خليفه بود. [

 المالكى المعروف بابن الحاجب صاحب الكافية و الشافية و العروض.

]. معاصر سلطان ملكشاه 3عمر بن سهالن الساوجى [صاحب التصانيف منها رسالة السنجرية فى كاينات العصرية] [
 سلجوقى بود و در علم و حكمت سر آمد زمان بود.

 ] ميانجى ذهنى در غايت صفا داشت. [زبده از تصانيف اوست.4عين القضاة [

اد الدين عبد الجبار بن احمد الرازى امام المعتزله فى زمانه و له ] قاضى عم3بعهد مستظهر خليفه بتهمت شهيد شد.] [
تصانيف مشهورة. معاصر فخر الدوله ديلم بود [و صاحب ثروت تمام. جهت آنكه گفت بر صاحب عباد ترحم نكنم كه او 

لواحد بن على ] عبد ا6] كرد] [5را مظالم است و بى رد مظالم خالصى از دوزخ ناممكن فخر الدوله او را مصادرات [
 بن برهان ابو القاسم االسدى النحوى المتكلم و له اختيارات فى الفقه و كان عالما بالنسب.

 عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن فوران ابو القاسم الفورانى صاحب كتاب األبانة بمذهب الشافعى.

__________________________________________________ 

 )] م فقط.-1[

 ه. 273ب ندارد. ظاهرا غرض ابو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجه محدث است متوفى در  )]-2[

 )] م فقط.-3[

 )] در نسخه ب زير عنوان عين القضاة مطالب مربوط بابن حاجب آمده.-4[
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 )] م: مصادره سخت كرد.-5[

 )] ب ندارد.-6[

 698:گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ                          

 عبد الرحمن بن محمد بن اسحق بن محمد بن يحيى الحافظ االصفهانى صاحب تاريخ اصفهان و غير ذلك.

 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابو نصر الصباغ صاحب الشامل و غيره.

جه شمس الدين صاحبديوان الوزير عالء الدين عطا ملك بن صاحب ديوان الجوينى صاحب تاريخ جهانگشاى برادر خوا
 اند: بود. بعهد احمدخان نماند. [در تاريخ وفات او گفته

 شعر:

  عالء دولت و دين پيشواى ملت و ملك            عطا ملك كه نبودش مثال در دوران         

  گذشت او و دريغا و صد هزار دريغ            وزير مشرق و مغرب گزين هر دو جهان             

 ]1] [ بسال ششصد و هشتاد و يك شب شنبه            چهارم از مه ذى الحجه صبح در اران            

 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ابو سعيد القشيرى االمام بن االمام معاصر سلطان الب ارسالن سلجوقى بود.

 معانى له تصانيف مشهورة فى التاريخ.عبد الكريم بن محمد بن منصور بن ابى سعيد بن ابى بكر بن مظفر الس

 قاضى عبد الرحيم بن على النسايى الكاتب المشهور.

 عبد الرحمن بن على ابو الفرج الجوزى الحنبلى الواعظ له تصانيف.

 عبد اهللا بن محمد لقبه موفق الدين الكاشى له تصانيف.

 ] خليفه در گذشت.2ه بعهد منصور] [عمرو بن عبيد شيخ المعتزله فى زمانه در سنه [اربع و اربعين و ماي
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 )] فقط م.-1[
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 )] ب: اربع و اربعين و مأتين بعهد متوكل.-2[

 699:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 الحازم الحنفى در محرم سنه اثنى و تسعين و مائتين بعهد مكتفى خليفه نماند.قاضى عبد العزيز بن عبد الحميد ابى 

موالنا عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين احمد البكرى الشبانكارى در حيات است و استاد علماء زمان و در جميع 
 اند: علوم بحد كمال [چنانكه گفته

  بيت

 ]1چون جوابش همه دم خواست كه حاضر باشد] [          از پى فايده بر حلقه درسش برجيس            

از رسول صلى اهللا عليه و سلم مروى است كه در دين اسالم بر سر هر صد سال عالمى خيزد كه وجود او سبب رواج كار 
يز مروانى دين اسالم باشد و اهل جهان را استاد و رهنما بود و علماء سلف بنا بر اين حديث در صده اول عمر بن عبد العز 

و در صده دوم امام شافعى و در صده سيم ابو العباس احمد بن سريج و در صده چهارم ابو بكر بن طيب باقالنى و صده 
پنجم حجة االسالم ابو حامد محمد بن محمد غزالى و در صده ششم امام فخر الدين محمد بن عمر رازى را درين مرتبه 

 ود مبارك موالنا عضد الدين ادام اهللا ميامن انفاسه الشريفة تواند بود.اند و درين صده هفتم ال شك وج ياد كرده

] 2شرح اصول ابن حاجب در اصول فقه و مواقف در اصول دين و فوايد غياثيه در معانى و بيان و غير ذلك از تصانيف [
 اوست.

  الغين

]] 3مايه [بعهد مستظهر خليفه [ غزالى و هو ابو حامد محمد بن محمد بن محمد حجة االسالم. در سنه خمس و خمس
 اند: نماند. [در تاريخ وفات او گفته

 حجة االسالم غزالى بسال چهار صد            با چل و پنج آمد از ايام گيتى در وجود         

__________________________________________________ 

 رسد. )] فقط در نسخه ر. شعر سست و الحاقى بنظر مى-1[

 )] م: تصنيفات.-2[
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 )] فقط م.-3[

 700:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ].1گمان شصت سال كم شش روز بود] [ چون بسال پانصد و پنج از جهان رحلت گزيد            سال عمرش بى         

العلوم و كيمياى سعادت و بسيط و  -است. آنچه مشهور است: احياءنهصد و نود و نه كتاب تصنيف و تأليف كرده 
] و غير ذلك [و 4] [ ] [و تهافت الفالسفه4]] و نصايح الملوك [3] و منتحل [2وسيط و وجيز در فقه [و االقتصاد [

 من اشعاره البديعة:

 شعر

 يد چكنددل گر ره وصل تو نپويد چه كند            جان وصل ترا بجان نجو           

 آن لحظه كه بر آينه تابد خورشيد            آيينه انا الشمس نگويد چكند            

 غرس النعمه ابو الحسن محمد بن الصابى صاحب التاريخ.

الدين عبد الغفار در حيات است. كتاب   -غياث الدين محمد بن احمد الغفارى القزوينى و هو سبط االمام المغفور نجم
 اوى از تصانيف اوست و الحق در آن داد سخن داده و بند مشكالت حاوى بر جهانيان گشاده است.كافى در حل ح

 الفاء

االمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازى استاد علماء زمان خود بود. تفسير كبير و محصول در اصول فقه و 
تصانيف اوست. در سنه ست و ]] از 5محصل در اصول و ملخص در حكمت [و شرح كليات و حكمت مشرقى [

 اند: ستمائة بعهد ناصر خليفه نماند. بهرات. در تاريخ وفاتش گفته

__________________________________________________ 

 )] م فقط. شعر سست و ظاهرا الحاقى است.-1[

 )] منظور االقتصاد فى االعتقاد است در توحيد.-2[

 )] المنتحل فى علم الجدل.-3[
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 )] التبر المسبوك فى نصائح الملوك كه بزبان فارسى براى سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقى نوشته است.-4[

ب: شرح كليات حكمت. در جزو اسامى تاليفات او نام كتابى وجود  -م: سر كليات و حكمت مشرقى -)] ر ندارد-5[
ليفه صاحب كشف الظنون بعضى از كلمات آن الشرقيه در علوم الهى و طبيعى كه بقول حاجى خ -دارد بنام المباحث

مخالف اسالم بوده است. اما غرض از شرح كليات معلوم نشد. شايد هم شرح كتاب اشارات ابو على سينا منظور بوده 
 باسم االنارات فى شرح االشارات و مختصر آن بنام لباب االشارات.

 701:ريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تا                        

 شعر

  امام عالم كامل محمد رازى            كه كس نديد و نبيند ورا شبيه و مثال          

  بسال ششصد و شش در گذشته شد بهرى            نماز عصر دوشنبه بغره شوال            

 تبرك را از سخنان او اين ابيات اثبات رفت.

 شعر

  اى دل ز غبار جهل اگر پاك شوى            تو روح مجردى بر افالك شوى          

 ]1عرش است نشيمن تو شرمت نايد            كائى و مقيم خطه خاك شوى [            

  و له

  ترسم بروم عالم جان ناديده            بيرون شوم از جهان جهان ناديده          

 ]2لم جان چون روم از عالم تن            در عالم تن عالم جان ناديده [در عا            

 ]4] سلطان. [3البناكتى و هو فخر الدين داود ابو سليمان صاحب التاريخ الولجايتو [

  القاف
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قطب الدين محمود نسبه محمود بن مسعود بن مصلح، در سابع عشر رمضان سنه عشر و سبعمائة، بعهد اولجايتو سلطان، 
به تبريز در گذشت و به چرنداب مدفون است. شرح اصول ابن حاجب و شرح حكمت اشراق و شرح مفتاح و درة التاج 

 اند: ] از تصانيف اوست. [در تاريخ وفات او بنظم گفته5[

  قطب فلك وجود آن جان جهان            چون قطب فلك ز چشمها گشت نهان         

__________________________________________________ 

 ).25 -24ص  2)] صاحب جهانگشا اين رباعى را به شيخ احمد بديلى سبزوارى نسبت داده است. (رك ج -1[

 )] رباعى در نسخه ب نيست.-2[

)] غرض كتاب روضة اولى االلباب فى تواريخ االكابر و االنساب است كه تلخيصى از جامع التواريخ رشيدى است و -3[
 بپايان آورده. 717را در سال بناكتى آن 

 )] ب ندارد.-4[

 است بنام اميره دباج از امراى محلى گيالن.» درة التاج لغرة الدباج«نام اصلى كتاب  -)] م، ر: غرة التاج-5[

 702:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1] [ اندر تبريز            يكشنبه هفدهم ز ماه رمضان در هفتصد و ده ز هجرت         

 قيصر الدمشقى لقبه علم الدين صاحب الهندسة و الرياضيات.

  الكاف

 االمام الكلبى و هو محمد بن سائب بن بشر صاحب التفسير، بكوفه در سنه اربعين و مايه بعهد ابو دوانيق نماند.

 ] صاحب التفسير.3] كواشى و هو شيخ موفق الدين [2] [ التأليف فى النجومكوشيار بن لبان المنجم الجيلى [صاحب 

  الميم

]] و سير 5] بعهد مقتدر خليفه در گذشت. تاريخ جرير و [غرر [4محمد بن الجرير الطبرى در سنه عشرين و ثالثمائة [
 الملوك از تصانيف اوست.
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 محمد بن زكريا الرازى الطبيب تصانيف معتبر دارد.

لسنة ابو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوى از مشاهير علماست معاصر قائم خليفه بود. كتاب معالم التنزيل در محيى ا
 تفسير و مصابيح و شرح السنة در حديث و تهذيب در فقه از تصانيف اوست و من اشعاره.

 طلبد اى مى طلبد            در كوى فراق خانه اى مى دلدار ز ما كرانه         

 طلبد اى مى اى راست بگو            گفتا چكنم بهانه با دل گفتم چه كرده            

__________________________________________________ 

 )] م فقط.-1[

 )] ر، فقط.-2[

و تكميل )] در نسخه ب اين شرح حال نيامده و در نسخه م بعد از كلمه موفق الدين سفيد گذاشته شده كه بدين نح-3[
 ميشود: احمد يوسف.

شوال سيصد و ده است (رك طبقات الشافعيه سبكى، وفيات ابن خلكان  26)] اشهر اقوال در تاريخ فوت وى شنبه -4[
 و معجم االدباء ياقوت و تاريخ بغداد).

بى را به طبرى بثعال -آيد كه صاحب تاريخ گزيده اشتباها كتاب غرر اخبار ملوك الفرس منسوب )] ب ندارد بنظر مى-5[
نسبت داده است. اثر عظيم اين مؤلف اصال تاريخ االمم و الملوك است كه بنام تاريخ طبرى و تاريخ كبير نيز شهرت دارد. 

 اند. ه. ش بنام شاهنامه ثعالبى بفارسى ترجمه كرده 1328غرر اخبار ملوك الفرس را آقاى محمود هدايت در سال 

 703:ه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخان                        

 محمد بن يحيى الفقيه الشافعى سر آمد علماى خراسان بود. در عهد سلطان سنجر در فتنه غز شهيد شد.

 محمد بن ابى نصر ابو عبد اهللا الحميدى صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين البخارى و المسلم.

 الكوفى، در سنه سبع و تسعين و مأتين، بعهد مقتدر خليفه نماند.محمد بن عثمان بن ابى شيبة 

 موسى بن قاسم بن حسين بن اشهب ابو عمران در سنه اثنى و ثالثمائة در عهد راضى خليفه نماند.
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 محمد بن عبد اهللا الثقفى در سنه ثمان و عشرين ثالثمائة، بعهد راضى خليفه نماند.

] از تصانيف 4] و الهادى الشادى [3] و نزهة الطرف [2مع االمثال و سامى []. كتاب مج1ميدانى و هو احمد بن [
 اوست.

قاضى ابو على محسن بن على التنوخى صاحب كتاب فرج بعد الشدة، در محرم سنه اربع و ثمانين و اربعمائه، بعهد 
 مستظهر خليفه نماند.

صاحب جامع االصول، در سنه ست و ستمائة، بعهد فخر الدين ابو السعادات مبارك بن محمد بن عبد الكريم بن اثير، 
 ناصر خليفه در گذشت.

 مقاتل بن سليمان البلخى صاحب التفسير.

 محمد بن هيصم صاحب التفسير.

 محمد بن اسحق صاحب المغازى.

 محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اهللا الكاتب الواقدى صاحب الطبقات.

 المشهورة فى التشبيه.محمد بن كرام السجستانى صاحب المقالة 

__________________________________________________ 

شود ... محمد بن احمد  در نسخ م، ر هم جاى آن سفيد گذاشته شده بود كه بدين نحو تكميل مى -)] ب ندارد-1[
 نيشابورى.

 )] يعنى كتاب السامى فى االسامى در لغت عربى بفارسى بصورت دستگاهى.-2[

 زهة الطرف فى علم الصرف.)] ن-3[

  در نيشابور اتفاق افتاده است 518رمضان  25)] در علم نحو. وفات ميدانى روز چهارشنبه -4[

 704:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 محمد بن ابراهيم عبدوسى الفقيه من افريقيه و له تصانيف فى الفقه.
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مد بن اسماعيل بن يوسف ابو سهل الترمذى و له تصانيف كثيرة مبرد و هو ابو العباس محمد بن يزيد االزدى الثمالى مح
 ].1] قاضى محمد بن خلف بن حيان بن ابى بكر الضبى المعروف بوكيع و له تصانيف معتبره [1[

بصرى متكلم المعتزله صاحب التصانيف ] محمد بن على ابو الحسن ال1محمود الخجندى كان اماما فى علم الهندسة [
] محمد بن حسن بن عيسى بن المقتدر بالّله كان من الصالحين و رواة الحديث. 2] [ ] [االمير جمال الدين1المشهورة [

] محمد بن ابى الفضل عبد 1] امام منصور بن جعدة الطائى راوى المصابيح و شرح السنة [2[معاصر قادر خليفه بود]. [
 ابراهيم بن احمد ابو الحسن العرضى صاحب التاريخ.الملك بن 

 محمد بن فضل بن احمد ابو عبد اهللا الفراوى الصاعدى كان عديم المثل فى رواة الحديث.

قاضى ابو بكر محمد بن عبد الباقى االنصارى قاضى بيمارستان له االسناد العالى فى الحديث و كان اماما عالما بالحساب و 
 المنطق و الهيئة.

] محمد بن محمود و هو وجيه الدين ابو 1] له تصانيف مشهوره منها مقامات [الفارسية] [3قاضى ابو بكر محمود بن [
]. پيش سالطين غور صاحب وقع و حرمت تمام بود و بسبب ترغيب او ايشان از مذهب امام ابو 4الفتح المرورودى [

 حنيفه با مذهب امام شافعى نقل كردند.

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد.-1[

 )] فقط م.-2[

)] بقرينه عبارت آخر كه او را صاحب مقامات فارسى دانسته، احتمال قوى دارد كه وى قاضى عمر بن محمود ملقب -3[
ت و شايد هم در به حميد الدين و صاحب مقامات معروف به حميدى را در نظر داشته، بدون توجه باينكه محمود پدر اوس

 مأخذى كه مستوفى بدست داشته نام عمر از ابتداى اسم ساقط شده بوده.

 .426ر: مروزى. رجوع شود به طبقات ناصرى ص  -)] ب ندارد-4[

 705:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ألسانيد العالية.قاضى محمد بن احمد الميدانى الواسطى له ا
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 مؤيد الدين مؤيد بن مبارك العامرى له تصانيف فى الهندسة.

 الوزير ابو على محمد بن محمد بلعمى، مترجم تاريخ جرير طبرى، معاصر منصور بن عبد الملك سامانى بود.

 ] العوفى لقبه نور الدين، صاحب كتاب جامع الحكايات، در اول دولت مغول در گذشت.1محمد بن [

 د بن اسعد بن عبد اهللا الحنفى التسترى صاحب منتخب جامع الحكايات معاصر اولجايتو سلطان بود.محم

 محمد بن على بن محمد الكاتب صاحب كتاب سندباد.

  النون

نصير الدين طوسى و هو ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن. اصلش از جهرود ساوه بود، اما چون مولد و منشأش در 
 اند: ]. در تاريخ وفاتش گفته2مشهور شد] [طوس بود، [بطوسى 

 شعر

 اى كه چو او مادر زمانه نزاد نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل            يگانه          

 ] او در گذشت در بغداد3بسال ششصد و هفتاد و دو بذى الحجه            بروز هجدهم [            

خانى و معينيه در هيأت و اوصاف االشراف در سلوك  تذكره در حكمت و زيج] و زبده و 4شرح اشارات و نقد محصل [
] و اخالق ناصرى در معاش از تصانيف اوست و من 6] [ ] در اسطرالب5[و سى فصل در معرفت تقويم و بيست باب [

 اشعاره فى الوحدة:

__________________________________________________ 

 اى منظور شده. نسخ م، ر، ميان كلمات محمد و عوفى فاصله در -)] ب: محمد عوفى-1[

 )] م: بدان منسوب شد.-2[

 ب: هشده همى. -)] م: هجدمش-3[

 )] در تلخيص و تهذيب و رد كتاب محصل امام فخر رازى.-4[
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باب در  بيست«)] ر: سى باب. و اين اشتباهى است ناشى از تكرار كلمه سى كه قبال كاتب نوشته. نام صحيح كتاب -5[
منتشر شده (رك يادنامه  1335سال  307است و آن كتاب در جزو انتشارات دانشگاه تهران بشماره » معرفت اسطرالب

 ).118خواجه نصير الدين طوسى ص 

 )] ر، فقط.-6[

 706:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

 ]1حق واحد اول باشد            باقى همه موهوم و مخيل باشد [موجود ب          

 هر چيز جز او كه آمد اندر نظرت            نقش دومين چشم احول باشد.            

نجم الدين دبيران، اسمه على بن عمر بن على ابو الحسن الكاتبى القزوينى معاصر هوالكوخان بود. شرح ملخص و شرح  
 و جامع الدقايق و رساله شمسيه در منطق از تصانيف اوست.كشف و حكمت عين 

] على البيضاوى به تبريز در سنه ست عشر و سبعمائة در گذشت. 2قاضى ناصر الدين ابو سعيد عبد اهللا بن محمد بن [
قه ] و مصباح در كالم و مرصاد در اصول ف5] و طوالع [4] و شرح مصابيح و غاية القصوى و منهاج [3تفسير قاضى [

 از مصنفات اوست.

نصر اهللا لقبه ضياء الدين ابو الفتح بن األثير صاحب االنشاء برادر صاحب جامع االصول و صاحب كامل بود، معاصر 
 ناصر خليفه.

 شاه غزنوى. ] ابى المعالى، صاحب كتاب كليله و دمنه بفارسى، معاصر سلطان بهرام6نصر اهللا بن عبد الحميد [

 امام سايب الكلبى در سنه ست و مأتين در گذشت.هشام بن امام محمد بن 

 الواو

واقدى و هو محمد بن عمر بن واقد صاحب المغازى و غير ذلك ببغداد، در سنه سبع و مأتين، بعهد مأمون خليفه در  
 گذشت.

 ] صاحب تفاسير بسيط و وسيط و وجيز، معاصر محيى السنة و قائم خليفه بود.8] و هو على بن [7وجيه الدين [
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__________________________________________________ 

 م: باقى متوهم و مخيل باشد. -)] ر: باقى همه و هم و هم مخيل باشد-1[

 )] چنين است در نسخ و ظاهرا عبد اهللا بن عمر بن محمد.-2[

د و در حقيقت تهذيب  است كه به تفسير بيضاوى شهرت دار » انوار التنزيل و اسرار التأويل«)] نام اصلى كتاب: -3[
 كشاف است.

 )] يعنى منهاج الوصول الى علم االصول.-4[

 )] يعنى طوالع االنوار در توحيد و كالم.-5[

 )] نسخ: نصر اهللا بن عبد الحميد ابن ابو المعالى.-6[

 )] ب: واقدى.-7[

 )] در نسخ سفيد گذاشته شده.-8[

                         

 707:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 الياء

 يوسف بن اسماعيل حماد، در سنه سبع و تسعين و مأتين، بعهد مقتدر خليفه در گذشت.

 ].1يحيى بن جزله ابو على طبيب صاحب كتاب المنهاج [

خان، نماند و نزديك قبر امام احمد حنبل مدفون  ستمائة، بعهد غزان ياقوت المستعصمى الخطاط در سنه سبع و تسعين و
 شد.

 يونس بن حبيب النحوى المشهور.

 ] بن اسحق بن ابو عوانة االسفراينى له مسند مجمع على صحيح مسلم.2يعقوب [
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 يحيى بن محمد ابى الشكر لقبه محيى الدين ابى الشكر المنجم له تصانيف كثيرة.
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 فصل ششم از باب پنجم در ذكر شعرا

 اند: عرب و عجم. هر دو را ياد كنيم: و ايشان دو گروه

  اهل الشعر من العرب

سئل من اشعر الشعراء قال: امرؤ القيس اذا ركب و االعشى اذا طرب و زهير اذا رغب و النابغة اذا رهب و با اين چهار 
 چند ديگر را ياد كنيم:

  امرؤ القيس

اى گفته است: و جفان كالجواب و قدور  جاهليت بود نزديك بعهد رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سلم. در قصيدهدر زمان 
] چون اين سخن برسول صلى اهللا عليه و سلم رسانيدند، در حق او فرمود: لعن اهللا الملك الضليل نطق بالقران 3راسيات [

 قبل ان ينزل. [از اشعار امرؤ القيس است.

__________________________________________________ 

است در ادويه بترتيب حروف » منهاج البيان فى ما يستعمله االنسان من االدوية المفردة و المركبة«)] مقصود كتاب -1[
(بر  493يا  473). مرك ابن جزله را در 63ج اول و معجم المطبوعات العربيه  614و  2ج  410معجمه (رك: وفيات 

 اند. تباه قرائتى در كلمات سبعين و تسعين نوشتهاثر اش

 )] نسخه ر يونس بن ابراهيم.-2[

 .12)] قرآن سوره سبا -3[

 708:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1] [ قفانبك عن ذكرى حبيب و منزل            بسقط اللوى بين الدخول فحومل         

 ]2االعشى [

 و من اشعاره:

 ]3و من يجعل المعروف من دون عرضه            يفره و من ال يتق الشتم يشتم [         
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 ]4النابغه [

 و من اشعاره:

 ]5و لست بمستبق اخا ال تلسمه            على شعث اى الرجال المهذب [         

 الجرير و الفرزدق اما

 ]6الجرير [

اند از متقدمان شعراى اسالم اين سه كس بودند: جرير و فرزدق و اخطل. از اشعار جرير بن  عر بود. علماء گفتهاز فرزدق اش
 عطيه است:

 شعر

 ان الذى حرم المكارم تغلبا            جعل النبوة و الخالفة فينا          

 ب كابينامضر ابى و ابو الملوك فهل لكم            يا خزر تغلب من ا            

__________________________________________________ 

 -] ولى شعرى نياورده است. در نسخه ق شعرى ذكر نشده )] در نسخه م: [از اشعار امرؤ القيس است در سوارى-1[
 در نسخه ر بجاى قسمت بين دو قالب چنين آمده: [و من اشعاره:

 ] امم            ان الشقاء على االشقين مكتوب صبت عليه (ظ: على) و ما تنصب عن         

 )] ذكرى از اين شاعر در نسخ ق (مگر همان اسم او)، ب، م نيامده.-2[

 اى بمطلع: )] شعر از اعشى نيست بلكه از زهير بن ابى سلمى است از قصيده-3[

  أمن ام او فى دمنة ال تكلم            بحومانة الدراج فالمتثلم         

 او فى نام معشوقه شاعر و حومانة الدراج و متثلم نام دو مكان است.ام 

 آمده ولى در نسخ م، ب اصال بوى اشاره نشده است.» تابعه«)] در نسخه ق تنها اسم او بصورت -4[
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 اى است خطاب بنعمان بن منذر بمطلع: )] اين شعر از قصيده-5[

  تلك التى اهتم منها و انصب اتانى ابيت اللعن انك لمتنى            و         

 )] ترجمه حال او در نسخ ق، ب، م نيست.-6[

 709:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1هذا ابن عمى فى دمشق خليفة            لو شئت ساقكم الى قطينا [         

 مايه در يمامه وفات كرد. هشتاد سال عمر يافت و در سنه عشر و

 اما

 ]2فرزدق [

فهو ابو االخطل همام بن غالب از بزرگ قوم دارم تميمى بود و مادر او ليلى بنت حابس خواهر اقرع بن حابس يميمى 
اند كه هشام بن عبد الملك، در زمان پدر، با جمعى از اكابر  ] را ديده بود. آورده3صحابى بود و فرزدق امير المؤمنين [

كرد كه در طواف بودند. ناگاه امام زين العابدين على بن الحسين  م بحج آمده بود و بر بلندى نشسته و نظاره حجاج مىشا
بن على برسيد. شاميان چون آن صباحت وجه و وقار و هيبت او بديدند از هشام پرسيدند كه اين چه كس است؟ هشام از 

شناسم. شاميى پرسيد كه كيست  فرزدق حاضر بود و گفت من او را مى شناسم. جاه و جالل و هيأت او انديشيد. گفت نمى
 اين بزرگ. فرزدق بگفت:

 شعر

  هذا الذى تعرف البطحاء وطأته            و البيت يعرفه و الحل و الحرم          

  هذا ابن خير عباد اهللا كلهم            هذا التقى النقى الطاهر العلم            

__________________________________________________ 

 )] اين اشعار در هجو اخطل است كه از قبيله تغلب و مسيحى بوده. مطلع قصيده چنين است:-1[

 امسيت اذ رحل الشباب حزينا            ليت الليالى قبل ذلك فينا         
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 ».امير المؤمنين حسين بن على رضى اهللا عنها بودمعاصر «)] در نسخ م، ق راجع بفرزدق شرحى بدين كوتاهى آمده: -2[

)] در نسخه ر بعد از كلمه امير المؤمنين اسمى نيامده و شايد هم مقصود همان حسين بن على بوده كه از قلم كاتب -3[
ن كنيم كه را مطلقا على بن ابى طالب بدانيم بايد يقي» امير المؤمنين«افتاده است. ولى اگر طبق معمول شيعيان، منظور از 

و بقياس ساير شعرائى كه در نسخه ر بدانها اشارتى شده ولى در نسخ ديگر  -اين قسمت يعنى ذكر فرزدق بدين تفصيل
الحاقى است و كاتبى شيعى مذهب و فضل فروش اين مطالب را بنسخه گزيده افزوده است.  -ذكرى از آنان بميان نيامده

آيد (بخصوص در قسمت مربوط بقزوين و علماء آن يعنى باب  مش بر مىچه مؤلف تاريخ گزيده چنانكه از فحواى كال
امير «رسد كه على بن ابى طالب را بصورت مطلق  ششم كتاب) در مذهب تسنن بسيار متعصب بوده است و بعيد بنظر مى

 ياد كند.» المؤمنين

 710:فحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، ص                        

 ]1اذا رأته قريش قال قائلهم            الى مكارم هذا ينتهى الكرم [         

الى آخر القصيده. هشام بن عبد الملك چون قصيده بشنيد در غضب رفت و فرزدق را محبوس گردانيد. امام زين العابدين 
فت يا ابن رسول اهللا من مدح تو از براى خدا و را خبر شد. دوازده هزار درم از براى او بفرستاد. فرزدق باز فرستاد و گ

 رسول گفتم نه از براى عطا.

] و در 2امام زين العابدين باز فرستاد و گفت ما كه اهل بيتيم چون چيزى بكسى بخشيم باز نستانيم. فرزدق قبول كرد [
  د سال عمر يافتسنه عشر و مايه در بصره وفات كرد بچهل روز يا هشتاد روز پس از جرير و او نيز هشتا

 ]3ذو الرمة [

ابو الحارث غيالن بن عقبة الشاعر المشهور از فحول شعرا بود و عاشق مية بنت مقاتل بن قيس بن عاصم المنقرى. از 
 اشعار اوست:

 شعر

 ]4ما ربع مية معمورا يطوف به            غيالن ازهى ربى من ربعها الخرب [          

 ]5بشار [
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  شاعر مشهور بود و مادح منصور خليفه و او را بزندقه نسبتابن برد عقيلى 

__________________________________________________ 

) در سلسلة الذهب اين داستان را بشيوه خاص خود يعنى بتفصيل و اطناب 817 -898)] عبد الرحمن جامى (-1[
 بشعر آورده است بدين مطلع:

 هشام            در حرم بود با اهالى شام ..پور عبد الملك بنام          

 فرمايد: تا آنجا كه در ترجمه اشعار متن مى

  آن كس است اين كه مكه و بطحا            زمزم و بو قبيس و خيف و منى         

  حرم و حل و بيت و ركن و حطيم            ناودان و مقام ابراهيم            

  ، صفا، حجر، عرفات            طيبه و كوفه، كربال و فراتمروه، مسعى            

  هر يك آمد بقدر او عارف            بر علو مقام او واقف            

  چون كند جاى در ميان قريش            رود از فخر بر زبان قريش            

  ل و كرمكه بدين سرور ستوده شيم            بنهايت رسيد فض             

 )] اصل اين حكايت در جلد دوم وفيات االعيان ابن خلكان آمده است.-2[

 )] ذكر او تنها در نسخه ر آمده.-3[

 )] شعر از ابو تمام طائى است در مقام ترجيح سرزمين معشوقه خود نسبت بسرزمين ميه معشوقه ذو الرمه.-4[

 )] ترجمه حالش فقط در نسخه ر آمده.-5[

 711:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 كردند. در نود سالگى در زير چوب هالك شد، در سنه سبع و ستين و مايه. از اشعار اوست:

 شعر
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 يا قوم اذنى لبعض الحى عاشقة            االذن تعشق قبل العين احيانا          

 قالوا بمن ال ترى تحظى فقلت لهم            االذن كالعين توفى القلب ما كانا            

 ]1مروان بن ابى حفصة [

 مادح مهدى خليفه بود. در سنه احدى و ثمانين و مايه وفات كرد. از اشعار اوست كه در مدح مهدى عباسى گفته:

 شعر

  مسيرة شهر بعد شهر يواصله    اليك قصرت النصف من صلواتنا                  

  فال نحن نخشى ان يخيب رجائنا            اليك و لكن اهنأ الخير عاجله            

 مهدى برگفت كه چند بيت است. مروان گفت هفتاد بيت. بفرمود تا هفتاد هزار درم بياوردند و بجايزه بدو داد.

  ابو نواس

] و تسعين و مايه بزبان محمد امين نماند. در 3بنى عباس بود. در سنه خمس [] شاعر مداح خلفاى 2] [ [حسن بن هانى
].  5]. در آن معنى گفته است: عليكم بنيك المخططين فانه نعمة ال تصيبونها فى الجنة [4هزليات [و مغازله غالى بود] [

 گويند حق تعالى او را بدين ابيات بخشيد:

 شعر

  ر            الى آثار ما صنع المليكتأمل فى نبات االرض و انظ          

  عيون من لجين ناظرات            كان جفونها ذهب سبيك            

  على قصب الزبرجد شاهدات            بأن اهللا ليس له شريك            

 اند: [و در باب آمرزش او بسبب اين ابيات گفته 

  فى روضة فقال له هذه لمن        شاها بخواب ديد يكى بو نواس را             

__________________________________________________ 
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  )] ذكر او تنها در نسخه ر آمده است-1[

 )] ب ندارد-2[

  )] ر: ست-3[

 ق: و موارى (؟) -)] ب: معتزلى بود-4[

  )] جمله در نسخه ر نيست-5[

 712:اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه کتابخانه تخصصی تاريخ                        

  اى كز گناه تو            ما كانت الربوع تخلت و ال الدمن تو اليق بهشت نه         

  گفتا سه بيت نيك مرا دستگير شد            در حضرت خداى جهان خالق ز من             

  روضهاى خلد ميان گل و سمنآسوده از جراحت خار كن و مكن            در             

  رحمت چو من و سلوى بر من نزول كرد            آنگه چگونه سلوى وانگه چگونه من            

  شاها ترا خداى گرفتم بعدل و داد            عدلى برون ز علت و دادى فزون ز من            

  ندر محل ضبط نيايد بكيل و منتو بو نواس گير مرا با جرايمى            كا            

 ]1در مدح تو سه بيت ندارم چو بو نواس؟            كاكنون بدان سه بيت ببخشى گناه من؟] [            

 ]2بحترى [

 و هو وليد بن عبيد در سنه ثالث و تسعين و مايه بعهد هارون الرشيد خليفه نماند.

  ابو فراس

 ]3] [ خليفه بود. [از اشعار اوست برادر سيف الدوله حمدانى معاصر مطيع

  متنبى

 ]3] [ مادح سيف الدوله حمدانى بود. در سنه اربع و ستين و ثالثمائة بزبان مطيع خليفه نماند. [من اشعاره
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  اهل الشعر من العجم

كنيم [بر نهج ]. آنچه مشاهيرند اساميشان ياد  4شعراى عجم كه بزبان پارسى و پهلوى و غير آن اشعار دارند بسيارند [
 ] و از بعضى مختصرى از ابيات ياد كنيم:5] [ حروف

  انورى

 ] الخاورانى معاصر سلطان سنجر سلجوقى بود و مداح او و6و هو اوحد الدين [

__________________________________________________ 

 شود و شايد هم الحاقى باشد )] اين ابيات فقط در نسخه م ديده مى-1[

 ] در نسخه راز بحترى و ابو فراس و متنبى ذكرى نشده است.)-2[

 )] اين قسمت بدون ذكر شعر تنها در نسخه ق وجود دارد.-3[

 شمار )] م: بسيارند و بى-4[

 )] م فقط. درين نسخه ذكر حروف نيز شده كه بنابر متابعت اكثر نسخ از آن در گذشتيم.-5[

اند (سخن و سخنوران)  ض على بوده چون اسم او را گاه على بن اسحق نوشته)] ر: اوحد الدين ملحه (؟) شايد هم غر -6[
 و گاه محمد بن محمد (لباب االلباب عوفى).

                         

 713:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  ] قطعه1]: [ [بر اين معنىمند. و اين قطعه دال است  از اكثر علوم بهره

  گر چه در بستم در مدح و غزل يكبارگى            ظن مبر كز نظم الفاظ و معانى قاصرم           

  بلكه بر هر علم كز اقران من داند كسى            خواه جزوى گير آن را خواه كلى قادرم            

  ندكى            راستى بايد بگويم با نصيبى وافرم] شناسم ا2منطق و موسيقى و هيأت [            
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  از الهى آنچه تصديقش كند عقل صريح            گر تو تصديقش كنى بر شرح و بسطش ماهرم            

  تشوير نيست            كشف دانم كرد اگر حاسد نباشد ناظرم در طبيعى رمز چند هر چند بى            

  بيگانه از اعمال و احكام نجوم            ور همى باور ندارى، رنجه شو من حاضرم نيستم            

در آخر عمر تائب شد و از مالزمت حضرت سلطان اعراض نمود. [چون سلطان او را طلب كرد، اين قطعه در جواب 
 بسلطان نوشت:

  قطعه

  و خواب من است اى كاندرو بروز و بشب            جاى آرام و خورد كلبه           

  حالتى دارم اندرو كه از آن            چرخ در عين رشك و تاب من است            

  آن سپهرم درو كه گوى سپهر            ذره نور آفتاب من است            

  ] محيط            واله لمعه سراب من است3و آن جهانم درو كه بحر [            

  چه در مجلس ملوك بود            همه در كلبه خراب من استهر             

__________________________________________________ 

 )] ب: بر فضيلت و كسب كماالت او-1[

  )] م: حكمت-2[

  ق: موج -)] ر: كوى-3[

 714:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  رحل اجزا و نان خشك برو            گرد خوان من و كباب من است         

  شيشه حبر من، كه بادا پر،            پيش من شيشه شراب من است            

  قلم كوته و صرير خوشش            زخمه و نغمه رباب من است            
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  از هزار اطلس انتخاب من است  خرقه صوفيانه ازرق                      

  هر چه بيرون ازين بود كم و بيش            حاش للسامعين عذاب من است            

  پير جهان جنب نكند            همتى را كه در جناب من است گنده             

  خدمت پادشه، كه باقى باد،            نه ببازوى خاك و آب من است            

  زين قدم راه رجعتم بستست            آنكه او مرجع و مآب من است            

  وين طريق ار بما بسست خطا            چكنم اين خطا صواب من است            

  پرور او            همه تسكين اضطراب من است گر چه پيغام روح             

 ]1] [ اب            جامه و جاى من جواب من استنيست من بنده را زبان جو             

  ازرقى

] اشعار بى نظير دارد. كتاب الفيه و شلفيه از 3] الهروى معاصر سلطان ابراهيم غزنوى بود [2و هو افضل الدين [
 ]4منظومات اوست. [

__________________________________________________ 

اند كه پس از ظهور حادثه غز، سلطان عالء الدين حسين  ء اين قطعه نوشتهدر خصوص علت انشا -)] ب ندارد-1[
غورى، كه از روزگار اسارت خود در دست سنجر، بمناسبتى از انورى كينه در دل داشت، او را از امير طوطى غز طلب 

عتذار فرستاد. (رجوع شود به نمود. اما انورى كه بوسيله فخر الدين خالد از ماجرى اطالع يافته بود نرفت و اين قطعه در ا
مجله يادگار سال اول كه قسمتى از كتاب مجمل فصيحى خوافى را در  5و شماره  342 -334ص  2لباب االلباب ج 

 همين مورد نقل كرده است).

ت اى بين كلما )] در لباب االلباب نام وى چنين آمده: شرف الزمان ابو المحاسن االزرقى الهروى. در نسخه م فاصله-2[
  افضل الدين و الهروى منظور شده

)] وى معاصر و مداح شمس الدوله طغان شاه بن الب ارسالن سلجوقى بوده (رجوع شود به لباب االلباب چاپ تهران -3[
 )88 -86و چهار مقاله نظامى عروضى از انتشارات دانشگاه ص  310ص 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



كنيد به تذكرة الشعراء دولتشاه سمرقندى كه از   )] در خصوص علت نظم اين كتاب عالوه بر لباب االلباب، رجوع-4[
تاريخ فخر بناكتى نقل نموده است. در باب ارزش شعر وى گذشته از اين مآخذ رجوع شود به حواشى چهار مقاله از مرحوم 

 قزوينى و سخن و سخنوران از استاد فروزان فر و مجمع الفصحاء كه نام او را حكيم زين الدين ابو بكر نوشته.

 715:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  اديب صابر ترمذى

و هو معاصر سلطان سنجر سلجوقى بود و بحكم او برسالت خوارزم پيش اتسز خوارزم شاه رفت و اتسز بشب او را در 
 آب جيحون غرق كرد. اشعار نيكو دارد [و من اشعاره:

 شعر

  گر اديبى نشست در مجلس            زير دست كسى كه بى ادب است           

 ]2] [ ] است1» [1: 111تـَبَّْت َيدا أَِبي َلَهٍب «چه توان كرد سوره اخالص            زير             

  اثير الدين اومانى

اشعار خوب دارد. در عهد شاه ايوه حاكم كردستان بود.  اومان دهى است بناحيت اعلم همدان و او مداح سليمان
 هوالگوخان در گذشت. گويند در حق قاصى مجد الدين طويل قاضى همدان هجوى گفته بود من هذه:

 شعر

  ننمايد تعجيل نه از آن داشت قضا مرگ وى اندر تأخير            كه بريد اجلش مى          

  كه بصد سال برد ره بسرش عزرائيل   ليك در تيه ضاللت نه چنان گم گشته است                      

 قاضى چهل نوبت سوره انعام خواند و در حق او نفرين كرد. هم بدان زودى دعايش مستجاب شد و اثير الدين در گذشت.

  اثير الدين اخسيكثى

 ] اشعار بى نظير دارد.3اخسيكث از شهرستان فرغانه ما وراء النهر بود معاصر [

 منها:
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 1آيه » تبت«)] قرآن كريم سوره -1[

 )] ب ندارد-2[

اى  اى پس از كلمه معاصر نوشته شده ولى در نسخه ق چنين فاصله )] در نسخه م بهمين وضع يعنى بصورت فاصله-3[
راق مثل سلطان ارسالن و نيست. چون مرگ اثير در نيمه دوم قرن ششم روى داده، الجرم معاصر سالطين سلجوقى ع

ارسالن و برادرش جهان پهلوان بوده است. در خصوص وى رجوع  پسرش سلطان طغرل سوم و اتابكان آذربايجان مثل قزل
 شود به لباب االلباب، تذكره دولتشاه، تذكره هفت اقليم، مجمع الفصحا، سخن و سخنوران.

 716:، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم                        

  اى اى            سر خيل عاشقان مصيبت رسيده اى شمع زرد روى كه با اشك ديده         

  اى گداز            تا خود چرا ز صحبت شيرين بريده سوز و مى فرهاد وقت خويشى مى            

  اى بد رنگ و اشكبار و نزار و خميده      اى، ارنه چرا چو من       يارى بباد داده            

  اى اى            ور عاشقى، براى چه قد بر كشيده گر شاهدى، ز بهر چه رخ زرد كرده             

  اى اى تو خود            دائم در آب ديده از آن نور ديده [آن را كه نور ديده گمان برده             

  اى آن خون فرو دويده بساعد نشان چيست            زين غبن اگر نه دست بدندان گزيده            

  اى اى باصل            و امروز نيز با مگسى آرميده آرى تو هم خود از مگسى زاده            

  اى دريده زنى صف ظلمت گر بر لگن سوارى وز شعله نيزه ور            الفى نمى             

 ]1] [ اى زنى            آخر نه از برادر همدم بريده در بزم خواجه، خنده نزهت چه مى            

 ]3اى [ ]، تو وصف خويش            زين سان كه از اثير، گر از كس شنيده2بالّله كه تا مصحف سمعى [            

  امامى هروى
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  كر بن عثمان مداح سالطين و وزراى] محمد بن ابى ب4و هو ابو عبد اهللا [

__________________________________________________ 

  )] فقط در نسخه م-1[

  )] ق: مصاحب شمعى-2[

  )] ازين غزل نسبة مفصل در نسخه ب اثرى نيست-3[

 )] ب: عبد اهللا بن محمد.-4[

 717:تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ،                         

كرمان بود. در عهد ابقاخان در گذشت. اشعار خوب دارد. لغزى كه بنام خود با محاسبان خطاب كرده است امتحان را، 
 اينست.

  ى را كه خمس سدس او            بى شك از حد عدد بيرون بود تنصيف كن» زوج فرد«ثلث خمس          

  ضرب كن، چون ضرب كردى آنگهى تضعيف كن»            مال«بار ديگرش در ثلث  برقرار خويش            

  نى كه نصف ثلث ازو تحذيف كن سدس و عشر ثلث او را باز با اين هر دو قسم            جمع كن نى            

  را تأليف كن كعب غين و جذر ظا را گر برون آرى بفكر            اندر و پيوند چار و پنج             

  با محاسب گفتم اندر علم او اسمى برمز            گو امامى را بعلم خويشتن تعريف كن            

عددى را گويند كه در تنصيف احدى الطرفين آن مصحح و طاق بود و آنچه از حد عدد بيرون است يكى » زوج فرد« 
و چون يكى را خمس سدس مقدارى گيرند آن مقدار سى تواند باشد. زيرا كه از يكى در انقسام عدد صحيح حاصل نشود 

بود و ثلث خمس سى دو باشد چون تنصيف كنى يكى باشد كه آن الف بود و آن ثلث خمس را كه دو است، چون در 
باشد. سدس آن سى » ميم«يعنى ثلث سى كه ده بود ضرب كنى بيست شود. چون مضاعف كنى چهل گردد، » مال«ثلث 

بود. عددى در » الف«ر ثلث آن يكى هر دو شش باشد و چون پنج دانگ ازو حذف كنى يكى بماند، پنج بود و عش
عددى هم مثل ضرب كردن اول را جذر خوانند و حاصل ضرب را مجذور و چون مجذور را باز در جذر ضرب كنى، آن را  

بود يعنى ده در ده صد و صد در ده گفتند كعب گويند، چون عدد غين هزارست كعب آن ده تواند  كه در ما قبل جذر مى
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هزار. چون عدد ظا نهصد است، جذر آن سى باشد يعنى سى در سى نهصد بود. پس ده عدد كه كعب غين است و سى  
و دال و ها در صورت كتابت ده است » ها«است و رقم پنج » دال«باشد. رقم چهار » ميم«كه جذر ظاست چهل بود و 

 و

 718:ابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکت                        

 ]2شود. [ ] باشد. نام امامى بدين صورت حاصل مى1» [يا«بجمل شكل ده 

 ]3ابو الفرج رونه [

] دهى است از واليت خاوران خراسان و او را اشعار نيكوست. معاصر سلطان ملكشاه سلجوقى و پسرانش بود. 4رونه [
 ول شاگرد او بود. اما در اواخر شعرش بمراتب ازو عروج كرد.حكيم انورى در ا

  ابن خطيب گنجه

 و هو تاج الدين احمد معاصر سلطان محمود غزنوى بود. اشعار خوب دارد.

اش مهستى شيرين باشد. گويند پسر خطيب گنجه پيش از زناشوئى مهستى را بمعاشقت دعوت   بويژه مناظرات او با منكوحه
 و بجواب اين ابيات نوشت: كرد. اجابت نكرد

 شعر

  تن با تو بخوارى اى صنم در ندهم            با آنكه ز توبه است هم در ندهم          

  يكباره سر زلف بخم در ندهم            بر آب بخسبم خوش و نم در ندهم            

 دخول با او گفت:پور خطيب گنجه بر او مكر كرد و او را بنام ديگرى حاصل كرد و بعد از 

 شعر

  ] در دادى            و ز گفته خويش نيك باز استادى5تن زود بخوارى اى صنم [          

  گفتى خسبم بر آب و نم در ندهم            بر خاك بخفتى و نم اندر دادى             

  اوحدى
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 ] اشعار خوب دارد. منها:6و هو [

__________________________________________________ 

  )] ر، م: ى-1[

 )] اين لغز در تذكره دولتشاه و تذكره نصرآبادى نيز آمده است.-2[

  )] ب: زوزنى-3[

  )] ب: زوزن-4[

  )] ر: جلب-5[

در اصفهان او را اى باشد كه بمناسبت اقامت  )] چنين است در نسخ ق، م. و قاعدة بايد همان اوحدى مراغه-6[
اند. وى بعلت ارادت بشيخ اوحد الدين ابو حامد كرمانى اوحدى تخلص كرده است و كتاب جام جم از  اصفهانى هم گفته

 اوست. رجوع شود بتذكره دولتشاه و مجمع الفصحا و از سعدى تا جامى.

 719:صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ،                         

 ]1شعر [

 دلبر من رقم مشك بمه بر زده بود            خلق را آتش سوزنده بدل در زده بود          

 كرد            عنبرين خال كه بر برگ گل تر زده بود مرد را مردمك ديده بخون تر مى            

 باالش ز بس دست كه بر سر زده بود[سرو را پاى فرو شد بزمين همچون ميخ            پيش              

 ناوك غمزه چشمش بمن انداخت ز دور            بر دل آمد سر پيكان كه برابر زده بود            

 ما خود آن زخم كه بر سينه مجروح آمد            بمسلمان ننموديم كه كافر زده بود            

 بكمان مهره ابرو چو كبوتر زده بود            چون كبوتر بطپيدم كه مرا غمزه او            

 هر شكارى كه بينداخت بنوعى برداشت            مگر اين صيد سراسيمه كه الغر زده بود            
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 ]2اشك سرخم مددى داد بهر وجه، ارنه            غم او چهره زردم همه بر زر زده بود] [            

 بينى سخنم عيب مكن            كاوحدى را غم عشق تو بهم بر زده بود گر بهم بر زده             

 ]3اسدى [

 ].5]] اشعار نيك دارد و كتاب گرشاسف نامه از منشآت اوست [4[و هو ابو منصور على بن احمد طوسى [

__________________________________________________ 

 )] ب: رباعيه!!-1[

 )] ب ندارد-2[

  رى از اسدى در نسخه ب نشده)] ذك-3[

اند نه ابو منصور (ر ك مجالس المؤمنين قاضى نور اهللا و مجمع  )] م فقط. كنيه او را نيز تذكره نويسان ابو نصر نوشته-4[
 الفصحا و سخن و سخنوران و مقدمه گرشاسب نامه چاپ طهران)

اقبال و بار ديگر بوسيله آقاى دبير سياقى در  )] لغت فرس نيز از تأليفات اوست كه بار اول بوسيله مرحوم عباس-5[
 طهران چاپ شده.

 720:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  ] رايگانى1ابو الماجد [

خت. ابو الماجد سا رايگان دهى است از واليت قزوين. معاصر ابقاخان بود. ملك افتخار الدين قزوينى عمارتى عالى مى
 ]. ملك گفت درين عمارت چگوئى؟ بر بديهه گفت:2[بديدن او آمد] [

  پرست و گنهه ورزى            شاد و خرم بگيتى تكيه ورزى اى كه گيتى         

 ]3كيه دست آورى و يمه بساجى            كيانش او نهى واشان بهرزى [             

  ] خيارجى4اميركا [
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 ] بود. بزبان قزوينى سخنان نيك دارد.5قزوين معاصر [از واليت 

__________________________________________________ 

) و 1901)] در نسخ م، ر اسم او ابو الماجد آمده ولى آقاى اديب طوسى باستناد مقاله براون ژورنال آزيانيك ژون (-1[
 اند بر اساس نسخ او ابو المجيد نوشته

 )] ق:-2[

 ر: در آمد. در نسخه ب اصال ازين شخص ذكرى نيامده است. -و بديدن ملك رفتدر 

ايم از روى تحقيقات آقاى محمد امين اديب طوسى استاد محترم دانشكده ادبيات تبريز  )] صورتى كه در متن آورده-3[
ذكر كرديم تا شايد براى حل  با اين حال نسخه بدلها را ». فهلويات قزوين و زنجان و تبريز در قرن هفتم«است در باب 

 كلمات مشكل مفيد افتد:

 نسخه ر:

  پرست و كيهه دزدى            شاد و خرم بكيه و كيتى دزدى اى كه گيتى          

  كنه اوست اورى ويمه            بساجى كيانش از سر نهى سانهرزى             

 نسخه ق:

  شاد و خرم بكيه و كيتى ورزى      پرست و كيهه وزى       اى كه گيتى          

 بيت دوم را ندارد نسخه م:

  پرستى كيه ورزى            شاد و خرم ده كيتى نكته ورزى اى كه گيتى          

  كيه از دست آورى ديمه بساجى            كيانس او سر نهى و آسان بهرزى             

نى. خيارج هم اكنون نيز موجود است و دهى است از دهستان رامند قزوين. ر: امير كاكا قزوي -)] ق: اميركا قزوينى-4[
از انتشارات اداره آمار) و از قرار معلوم هنوز زبان محلى و » اسامى دهات كشور«جلد اول كتاب  140(رجوع شود به ص 
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جلد اول از انتشارات  85ص » فرهنگ جغرافيائى ايران«باصطالح امروزه تاتى در آن باقى است. (رجوع شود به كتاب 
 ارتش).

 )] در نسخ م، ق فاصله منظور شده.-5[

 721:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] (؟)1اوتايچ [

 ]3]]. گويند ممدوحش او را فروتر از همسرانش نشاند. او گفت: [2[زنجانى هم بدان زبان اشعار خوب دارد [

  بمن چندان برى شاها گمانى            ند بر آرم خسه نبده زفانى          

  از آن تا كنه سپهرم درد جو            مبر تو لنگ و ريگم بگمانى            

  بآو و آذر و بخا و بوا            هم زمانى مير قدرم بدانى            

  ه            زيو گه جير و اسايش پشانىاش با رش به آن و وكم او ايه            

__________________________________________________ 

 اند اين كلمه را ايانج يا اوتانج خوانده» اى از فهلويات نمونه«)] ق: او [؟] م: اويانح. آقاى اديب طوسى در رساله -1[

 )] م، ق: معاصر بود.-2[

نيز بوسيله آقاى محمد امين اديب طوسى صورت گرفته و چون تنها در يك نسخه ما )] تصحيح و قرائت اين اشعار -3[
(ق) اين اشعار وجود داشت آنهم بصورتى بسيار مغلوط، از دادن نسخه بدل خوددارى شد و بجاى آن معانى اشعار بر 

 حسب تحقيق ايشان آورده شد:

  آورم دبه زبان بر نمىبرى            بتو براى ن بمن اى شاه چه گمان مى         

 براى اين كه بر در تو بمانم (يا خم شوم)            مرا لنگ و لوك گمان مبر            

  به آب و آذر و خاك و باد قسم            يك وقتى قدر مرا خواهى دانست            
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  يش پيشانى اباستبآن جهت كه مرا در دربار شاه            از جايگاه زير و سا            

 اى            در حالى كه بانگ شادمانى و عشرت تو بر سپهرى رود تو چرا خشمگينى و براى چه عزا گرفته            

 بمن بنه و نان دلياويان دادند            براى آنكه اگر بتوانى نشكوهى (يا مرا نشكنى)            

  بودن محنت و رنج بود            خسته جان از بومى ببوم دگر خواهم رفتاين چنين اگرم از دلياوى             

رود كه چنين خرد و  براى تحمل اين وضعيت كسى ببزرگى شير الزم است            و همچون منى گمان مى            
  خمير شوم

 ه زيم چرا بخور سگ قانع باشم (؟)بهتر است جز مرگ با شمشير نباشدم            من كه نميدانم چگون            

 722:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  نه چر تندينى و وچه خورى سو            به سپهرت شوان مانك خاشمانى         

  ] گر كى توانى شكمىبشم بنه هو ناو دلياديان را            بآن دانشگهى [يا ن            

  اتون بم ير زدلياويم بو جسك            بشه بومى و بومى خاسه جانى            

  شود لى آن گمانى باين گتى بوايه چون بشيرى            چو من چين مى            

  مرگ نبام            بخور سگ و چه مك زيوندانى بجز شمشير وه بى            

  اى العالء گنجهابو 

 ] اشعار خوب دارد. استاد خاقانى بود و در حق خاقانى گفته است:1و هو محمود بن [

 شعر

 ] را2شبى گادم از روى مستى فالن را            فالن كيست صاحبقران جهان [          

 مان را] او مر زمين و ز 4] خاقانى ما            كه فخرست [3امير اجل خواجه [            

 ] بر من            بمستى چنين پر فتد مردمان را5بمستى فتاد اين چنين سهو [            
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 ]. ابو العالء درين معنى گفت:6چون بسمع خاقانى رسيد، در قصد او ايستاد [

 شعر

 ]7از آنگه كه از مادر دهر زادم            بفضل و هنر در جهان اوستادم [          

  ]            بود شانزده تا بشروان فتادم8] [ مرا شصت سال [است و از خاك اران            

  غريبى ضعيفم ثناگوى خسرو            نگويم كه كيخسرو و كيقبادم            

  تو اى قرة العين فرزند مائى            منت هم پدر خوانده هم اوستادم            

__________________________________________________ 

نام او نظام «شرح حال او در نسخه ب، ق نيامده. مجمع الفصحا نوشته  -)] در نسخه م، ر فاصله منظور شده-1[
 بوده است.» الدين

  )] ب: برگوى صاحبقران-2[

 )] م: مير-3[

 )] ب: فخر است ازو-4[

 )] ر، ب: چنين كار-5[

 استاد ب: در ايستاد)] م: -6[

  )] ر، ب: داد دادم-7[

 ب: است از خاك ايران. -)] ر: است از خاك-8[

 723:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  ] دادم1چو رغبت نمودى بشاگردى من            ترا نعمت [وصلت و چيز] [         

  ان را بتعليم و شفقت ببستم            زبان تو در شاعرى برگشادممي            
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 ]2چو شاعر شدى نزد خاقانت بردم            لقب نيز خاقانيت من نهادم [            

 ]3] [ ام نيست [بالّله يادم بيزدان نگفتم كه من گادم او را            و گر گفته            

  ، دو صد ره بگفتم            نگادم، نگادم، نگادم، نگادمبجاى يكى ره            

 ]4بندار رازى [

 ] من اشعاره:5همتا. ديوان او مشهورست و معتبر. [ [ بدان زبان اشعار زيبا دارد و اختراعات بى

 شعر

  الئى گت واعظى زين هرزه بمزكت ده بوم روجى برى ده            كه مى          

  فت اندام مردم روج محشر            يكايك بده ور خود گواهىكه ه             

  گت            و ساژاژا كه ته آن روج خايى زد دست و مى رنى ورعانه مى            

  گر بدل حب آل حيدرته            ساقى آب حوض كوثرته             

  ه مادر تهور بدل بغض آل حيدرته            چكنم من گنا            

 و چموش نامه بندار شهرتى تمام دارد و چند بيت از آن اينست:

 چو من اهرو بكرمابه چموشى ببوه بوى (؟)            نه پندارم كس را بو چموشى اين چنين بورزى (؟)         

 استر برج پشت اسبى؟چموشى نازك و زبوا و شيرين روج و پر آلت (؟)            سپارى زرد و دروارش ب            

__________________________________________________ 

مال و ثروت بوده است كما اينكه در عرف » چيز«ب: مال و بس چيز. يكى از معانى كلمه  -)] ق: نعمت و وصلت-1[
فرهنگها فوت شده. فردوسى آيد از  شود. اما اين معنى بنظر مى گفته مى» چيز دار«زبان امروزى نيز براى اشخاص متمول 

 فرمايد:

 تر از جان و فرزند و چيز            همانا كه چيزى نباشد بنيز كه شيرين          
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 و همو گويد باز:

 همه خواسته بر شتر بار كرد            دل پاك سوى جهاندار كرد         

 ين داشت نيزفرستاد نزديك فرزند چيز            زبانى پر از آفر             

  )] ب: بر نهادم-2[

  )] ب: اكنون بيادم-3[

  )] در نسخه ر شرح حال او نيست-4[

 شود. )] ازينجا تا آخر مطلب مربوط به بندار تنها در نسخه م ديده مى-5[

                         

 724:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 اين اسبى كه در عين چوپاال و كنى اشجار (؟)            بشو خط معمار بخواندى مدرك اعمى (؟)]         

 ]1قاضى بهاء الدين زنجانى [

اى كه اين بيت  مداح خواجه شمس الدين صاحب ديوان جوينى بود. اصطالحات تركان در شعر خوب نشاندى و قصيده
 است:مطلع آن است، شاهد اين تقرير 

 شعر

 ]2اى كرده روح با لب لعل تو نوكرى            معشوق ازبكى و نگار هوجاورى [          

  پور بهاء جامى

 ]. ديوانش معروف است.3مداح خواجه شمس الدين صاحبديوان جوينى و اكابر زمان بود. [اشعار نيكو دارد] [

  بهاء الدين ساوجى

 ]4يف را بچند قطعه و قصيده مشرف فرموده. [در حياتست. سخنان نيكو دارد و اين ضع
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  جمال الدين عبد الرزاق

 پدر كمال الدين اسماعيل اصفهانى است. سخنان نيكو دارد [منها:

 شعر

 دو ديده من اگر خون شود ز غم شايد            مگر ز دست وى اين جان ناتوان بجهد          

 ]5دريغ باشد اگر ديده رايگان بجهد] [            چو دل بواسطه ديده خون همى گريد            

__________________________________________________ 

  )] ر: بهاء الدين خواجه شمس الدين. شرح حال اين شخص در نسخه ب نيامده-1[

خه بدل: محبوب )] م: نگارين خاورى در تذكرة الشعراء دولتشاه چاپ آقاى محمد رمضانى: نگارى و چادرى. نس-2[
ارتكى و نگار هجاورى. تمام اين قصيده در تذكره دولتشاه آمده است و اين قصيده از لحاظ اشتمال بر لغات مغولى بسيار 

 باشد. ارزنده مى

 )] ب ندارد-3[

 )] شرح حالش در نسخه ق نيست.-4[

و اين ترجيع در نعت «آمده: )] شرح حال او در نسخه ب نيست. در نسخه ر بجاى قسمت بين دو قالب چنين -5[
 پيغمبر از گفته اوست:

 725:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1جمال الدين اشهرى [

 به تبريز در سنه ستمائة در گذشت و بمقبرة الشعراء سرخاب مدفون شد.

 اشعار نيكو دارد.

 ]2جمال الدين رستق القطنى [
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رستق القطن محلتى است در قزوين و او را بدان زبان اشعار نيكوست و معانى نازك انگيخته. در عهد ابقاخان در گذشت. 
 قرب نود سال عمر داشت. از سخنانش اندكى بزبان پارسى نيز باشد. منها:

  اى زر توئى آنكه جامع لذاتى            محبوب خاليق بهمه اوقاتى         

  شك تو خدا نئى و ليكن چو خدا            ستار عيوب و قاضى الحاجاتى بى            

 ]3جمال الدين عتيقى [

 در حيات است. سخنان خوب دارد، بتخصيص غزليات [منها:

 از خاك كف پايت هر گرد كه برخيزد            جانهاش فرو بارد، دلهاش فرو ريزد         

 ه سوزد عقل از ابر غمت تابد            و آن بوى كه بخشد جان از خاك درت خيزدآن برق ك            

 سوداى توام در خاك سر مست، بخواباند            بوى تو ز خاكم باز ديوانه برانگيزد            

__________________________________________________ 

[() ] 

  گاهت وى قبه عرش تكيه           اى از بر سدره شاهراهت           

  اى طاق نهم رواق باال            بشكسته ز گوشه كالهت            

  هم عقل دويده در ركابت            هم شرع خزيده در پناهت            

  اى چرخ كبود ژنده دلقى            در گردن پير خانقاهت            

  سمندت            شب طره پرچم سياهت مه طاسك گردن            

  جبريل مقيم آستانت            و افالك حريم بارگاهت            

 ايزد كه رقيب جان خرد كرد            نام تو رديف نام خود كرد            

  ولى در ساير نسخ شعرى ازو نقل نشده است
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  )] شرح حال او فقط در نسخ م، ق آمده-1[

 ريسه كنونى باشد. ر: رستق القطبى. بنظر ميآيد كه محله رستق القطن همان محله پنبه -ق، ب: رسيق القطنى)] -2[

 )] ر: عقيقى.-3[

 726:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 از تو نبرم صدره چون عودم اگر سوزى            دود دلم آيد باز در دامنت آويزد         

 ]3]            با شاه كجا يارد هر سفله كه بستيزد] [2] كى با عشق بر آيد عقل [1اى جان عتيقى [            

  جوالهه ابهرى

 ]4بزبان پهلوى اشعار نيكو دارد. [منها: [

__________________________________________________ 

  )] ر: عقيقى-1[

 )] ر: بر آئى تو-2[

  )] ابيات در نسخه ب نيامده-3[

)] اين ابيات فقط در نسخ م، ق ديده ميشود. در نسخه ب اصال ذكرى از جوالهه ابهرى نشده و ما تصحيحات -4[
آن را نيز از رساله ايشان نقل نموديم و ضمنا نسخه بدلها را آقاى اديب طوسى را در اين جا نيز متن قرار داديم و معناى 

 نيز بدست داديم.

 نسخه ق:

 ميدا ها الوه كيله امر و كمندان تاو مى را            كونه من و ايرش          

 سنبالنش دول وارى همى كرد            نرگسانش جه شيتان آدمى دا            

 داد اشامه رج سر            كونانش بسو در تاو مىداش به بودند و             
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 بيت چهارم را ندارد.

 نسخه م:

 ها الوميدا كيله ابرو كمندان تا دميدا            خون من و ايرش          

 سنبالنش ده ول بازى همى كرد            نرگسانش چه شيتان آدميدا            

 واش برده مدد اسامه اج سر            كو مالش بسو در ما و ميدا            

 داد ئى مار            ور نه حال منش اوال مى حن چمن اورش اوى ره            

 معنى اشعار بر طبق تحقيق آقاى اديب:

يعنى با روناس وسمه ميكشيد؟) يا: كه مرا داد ( تابيد. از خون من بر ابرو رنگاب مى دخترك امروز كمندان (دو زلف) را مى
 با ابروانش فريب ميداد.

 دان؟) طراوت ميبخشيد. سنبالن (گيسوان) خود را بر گونه فرو ميريخت. نرگسان (چشمان) خود را از مژگان (سرمه

يار است. ور نه بادش از سر واشامه (معجر) ربوده بود و گونهايش در روشنائى ميتابيد چنين آذرى كه مراست آبش رخسار 
 زد. اين آذر جان مرا آتش مى

  ه. ش 1334چاپ تبريز ». اى از فهلويات قزوين و زنجان در قرن هفتم نمونه«نقل از رساله 

 727:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

 دا ها الو مى دا            كو ز من وا بروش كيله امرؤ كمندان تاو مى           

 دا سنبالنش دول وارى همى كرد            نرگسانش جه سيبان آو مى            

 دا واش به برده بدواشامه اج سر            گونه آيش بسو در تاو مى            

 دا رهاى يار            ور نه جان منش اوالو مىجمن چين آذرش آوى             
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  سيد جمال الدين كاشى

 معاصر ابقاخان بود: اشعار جد و هزل نيكو دارد و ترجيعى در جواب سعدى شيرازى گفته است. مطلعش اينست:

 شعر

  من مستم و رند و ال ابالى            وين شيوه مراست ال يزالى          

  خواهم و يار و جاى خالى ]            مى1له جهان چكارم [با مشغ            

 ]2خمخانه و كوى يار يك دل            هرگز نگذارم آن حوالى [            

 ]3خشت سرخم كنم ببالين            خاك در آن صنم نهالى [            

  پى وصالى عشق است حرام بر تو اى دوست            گر هيچ نه در            

  ] وساوس خيالى4از عشق بتان خالصه وصل است            باقى است [            

 ]5كرد            بود از سر عجز و سست حالى [ سعدى كه نشست و صبر مى            

  ] نه صابر            وندر سرم اين هوس كه حالى6من اشرف ثانيم [            

  م و دست يار گيرم            بى يار چرا قرار گيرمبرخيز             

  سيد حسن غزنوى

] غزنوى بود. اشعار خوب دارد، گويند بوقت آنكه بزيارت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفته 7معاصر سلطان بهرامشاه [
 گفته:» سلموا يا قوم«بود. منعت آن حضرت ترجيع 

__________________________________________________ 

  )] ب، ق: چه شغلم-1[

 )] بيت در نسخه ب نيست.-2[
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)] نهالى بمعناى تشك هم اكنون نيز در دهات خراسان و يزد معمول و زنده است و عوام نهلى گويند. ر. ك: ايضا -3[
 غياث اللغه.

  )] م: باقيش-4[

  )] ر: دست خالى-5[

  )] ب: ثابتم-6[

  )] ب: سلجوقى غزنوى-7[

 728:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  سلموا يا قوم بل صلوا على صدر االمين            مصطفى ما جاء اال رحمة للعالمين         

 چون بدين بيت رسيد:

  ] گفتم ز حضرت خلعتى بيرون فرست2]]            مدحتى [1الف فرزندى نيارم زد [ولى در خدمتت [         

 اى و گفت يا بنى خذ. دستى از قبه بيرون آمد با حله

  خيام

رسايل و هو عمر بن ابراهيم. در اكثر علوم، خاصه در نجوم، سر آمد زمان خود بود و مالزم سلطان ملكشاه سلجوقى بود. 
 خوب و اشعار نيكو دارد. منها:

  هر ذره كه بر روى زمينى بودست            خورشيد رخى زهره جينى بودست         

  ] بآزرم فشان            كان هم رخ خوب نازنينى بودست3گرد از رخ نازنين [             

 [خيام در حالت مرض، در وقت وفات گفته: 

 شعر

  دوخت            در بوته غم فتاد و ناگاه بسوخت خيمهاى حكمت مىخيام كه           
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 ]4] [ مقراض اجل طناب عمرش ببريد            دالل فلك برايگانش بفروخت            

  خاقانى

راء و هو افضل الدين ابراهيم بن على النجار شروانى به تبريز در سنه اثنى و ثمانين و خمسمائه در گذشت و بمقبرة الشع
] تا غايت مانند او كس نگفته 5سرخاب مدفون شد. اشعار بى نظير و رسائل بى مانند دارد و بطمطراق طرز شعر او [

] براى خواجه جمال الدين موصلى مدحى گفت و ببغداد پيش او فرستاد. آن خواجه جهت او يك خروار 6است [و از [
ر زر سرخ كرد. چون معلوم كرد كه سفيدست گفت باز پس بريد و زر سفيد فرستاد. چون پيش خاقانى آوردند، خاقانى تصو 

 ام بازستانند بگوييد كه مدحى كه گفته

__________________________________________________ 

  ب: در اين حضرت ولى -ر: بدين سيرت ولى -)] ق: درين حضرت-1[

  )] نسخ: خدمتى-2[

  م: رخ و آستين -)] ب، ق: رخ آستين-3[

  )] فقط در نسخه م-4[

  )] ر: تا غايت كسى بطرز شعر او شعر نگفت-5[

 شود. )] ازينجا تا آخر مطلب مربوط به خاقانى فقط در نسخه م ديده مى-6[

 729:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ضر عليه السالم بدو گفت كه احسان او رد مكن كه ولى نعمت تا بعوض آن هجوش بگويم. شب در خواب ديد كه خ
 ماست. خاقانى اين قطعه بگفت و آن خروار زر را قبول كرد.

 شعر

  خاقانى بلند سخن در جهان منم            كازادى از جهان روش حكمت من است          

  واجگى كه در بنه همت من استخواستم كه رد كنم احسان خواجه را            زين خ مى            
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  ] و گفت            احسانش رد مكن كه ولى نعمت من است1خضر از زبان كعبه پيام آوريد [            

  ] كز ملكان قسمت من است2ضرب الرقاب داد شياطين آز را            اين تيغ عقل [            

  چون ديو پيش جم گرو خدمت من است          اين گنبد فرشته سلب كادمى خورست              

  اسباب هست و نيست گرم نيست گو مباش            كاين نيستى كه هست مرا حشمت من است            

  كى ماندم جنابت دنيا كه روح را            گر يوسف است دلو كش عصمت من است             

 حق تعالى خاقانى را بدين رباعى بخشيده:در كتاب وسيلة العارفين آورده است كه 

 شعر

  سگ را چو قبول و سنگ را ديدارست            گر من ز سگ و سنگ كم آيم عار است          

__________________________________________________ 

 : پيامم رساند756)] ديوان خاقانى چاپ امير كبير ص -1[

  )] ايضا: نطق-2[

 730:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] من سنگ دل سگ صفت از رحمت تو            نوميد نيم چو سنگ و سگ را بار است         

  خواجوى كرمانى

 ]]. منها:1[شعرهاى نيك دارد [

 شعر

 نالد نالد            تو مپندار كه از باد هوا مى نى ز دود دل پر آتش ما مى          

 نالد سازد            خوش سرائيست كه در پرده سرا مى عندليبى است كه از باد نوا مى            

 نالد ىنالم            بارى آن خسته بيدل ز كجا م من دلخسته اگر زانكه ز دل مى            
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 نالد زنندش نتواند كه ننالد نفسى            زخم دارد نه بتزوير و ريا مى مى            

 نالد بس كه راه دل ارباب حقيقت زده است            ظاهر آن است كه از ترس خدا مى            

 نالد دائم ز نوا مىبرگيست            او چه ديدست كه  ناله و زارى خواجو اگر از بى            

  دقيقى

] او گفته است و حكيم فردوسى جهت 2معاصر امير نوح سامانى بود. از شاهنامه، از داستان گشتاسف، بيتى هزار [
 ]] آن را داخل شهنامه كرده است و در نكوهش آن گفته:3معرفت قدر سخن [خود [

__________________________________________________ 

 ق: شعر نيك دارد -ب: شعر نيكو دارد -مانند دارد : شعر بى نظير و رسايل بى)] ر-1[

 ب: از داستان گشتاسب سه هزار بيت گفته است. -)] م: بيتى هزار هشتصد-2[

 )] م فقط.-3[

 731:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

  بماند زخوردن تهى            از آن به كه ناساز خوانى نهىدهان گر           

  رفيع الدين بكرانى

نظير دارد [و مردى فاضل بوده  خان نماند. اشعار فارسى و عربى بى از ابهر بود. اما در كرمان نشستى و در عهد غزان
 ]] و اين رباعى او راست:1[

  با چرخ ستيز و با فلك جنگ مكن            وز زخم زمانه ناله چون چنگ مكن         

  در خاك زر و در آب دريا گوهر            ضايع مگذارند تو دل تنگ مكن            

  ركن الدين بكرانى
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دى تمام است. بوقت آنكه ] متقى است و اشعار خوب دارد و اين ضعيف را بدو اعتقا2پسر اوست. عالمى [متبحر و] [
 ازو نسخه ديوانش خواستم اين قطعه بدو فرستادم:

  قطعه

  جهان فضل و هنر، جان نطق ركن الدين            زهى نظير تو چشم زمانه ناديده          

  معانى سخنان تو در لباس بيان            چو جان نمايد در جسم و نور در ديده            

  قواى ناطقه در بدو فطرت ازلى            ز ذوق نظم تو گفتن بطبع بگزيده            

  خرد عزيز بمصر هنر از آن گشته            كه بد ز خرمن فضل تو خوشها چيده            

  ز علم اول و آخر بپيش خاطر تو            نبوده هيچ نكت هيچ وقت پوشيده            

  يش در اخبار و آيت و امثال            ز لفظ عذب تو گوشى خالف نشنيدهبعمر خو             

__________________________________________________ 

 )] ر، ق ندارد-1[

 )] ر فقط.-2[

                         

 732:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  شده ز فرط هنر خسرو سرير مقال            خرد ز جان و ز دل بندگيت ورزيده         

  توئى سالله بكران و طبع نازك تو            بخوبروئى بكران نظم كوشيده            

  ]] بدزديده2اى بودم            كنون ز بنده كسى [نسخه را [ ] تو نسخه1ز بوستان ضمير [            

  اگر تو لطف كنى ديگرى فرستى باز            سزا بود بسزاوار خويش بخشيده            

  ]] نوشيده3بمان هميشه سزاوار در جهان هنر            ز جام فضل [و هنر آب لطف [            
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  رودكى

نيز شعر عربى گفتندى. معاصر ]] مقدم شعراى فرس است و پيش ازو اهل عجم 4و هو [ابو عبد اهللا جعفر بن محمد [
] خواندم كه او را هفتصد هزار 5امير نصر سامانى بود. اشعار بسيار دارد، اما اندكى مشهور است و در تاريخ منوچهر (؟) [

 بيت شعر بود و در آن تاريخ اشعار او بسيارست. كليله و دمنه فارسى منظوم از منشآت اوست. [اين بيت از آن جاست:

 ]6ر آن شهرى كه موش آهن خورد            باز پرد در هوا كودك برد] [اند         

  رفيع الدين لنبانى

 ] بود. اشعار خوب دارد.7لنبان دهيست از واليت اصفهان و او معاصر [

 ]8ديوانش مشهور است. [

__________________________________________________ 

  ب: مقال -)] م: فضيل-1[

  ب: هست و آن -هست آن)] ر: -2[

  )] ب. مل علم و عقل-3[

  در نسخه ر سفيد گذاشته شده -)] م فقط-4[

 ر، م: -)] ق: منوحبى (؟)-5[

 ] [تاريخ خواندم

 )] م فقط-6[

 )] م، ق، ر-7[

از اقران خواجه جمال الدين محمد عبد «)] شرح حالش در نسخه ب نيست. تذكرة الشعراء دولتشاه سمرقندى: -8[
ق است ... در اوان جوانى از جهان فانى برياض جاودانى تحويل نمود و اثير الدين اومانى اوصاف سخنورى او را الرزا
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بسيار بنظم آورده و رفيع معاصر سعيد هروى است .... ديوان رفيع و اثير الدين اومانى در عراق عجم بسيار محترم و عزيز 
 ».ما در خراسان و ما وراء النهر متروك است.است و شعر اين هر دو شاعر را شهرتى تمام است ا

 733:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ملك رضى الدين بابا

 ]، در ديار بكر حاكم بود، در عهد ابقاخان. اشعار خوب دارد.1افتخارى [

جالل الدين سرائى ختنى دادند، اين دو بيت بخواجه شمس الدين صاحب  بوقتى كه او را از ديار بكر معزول كردند و بامير
 ديوان نوشت:

 شعر

  شاها ستدى كشورت از همچو منى            دادى بمخنثى نه مردى نه زنى          

  زين كار چو آفتاب روشن گشتم            پيش تو چه دف زنى چه شمشير زنى            

  سوزنى

]. از ديه كالش از توابع سمرقند بود، معاصر سلطان سنجر سلجوقى. در هزل غلوى 3] السلمانى [2بن [ و هو ابو بكر
 عظيم داشت. [من هذه:

 شعر

  اى سوزنيك اى پسر خواجه كالش            با زرق لباسات فسون در دوزى          

  ترا تنگ نيامد در روزىسال تو بپنجاه و يك آمد كه يكى روز            مركير             

 ]4] [ داماد خسرگاى بدى پيش بده سال            و امسال خسر خواجه داماد سپوزى            

__________________________________________________ 

  فقط در نسخه ر هست» افتخارى«)] كلمه -1[
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 بقرينه اين شعر: بنظر ميآيد كه اسم او مسعود بوده -)] ب: اسمه ابو بكر-2[

  ام نام من مسعود و القابم بخوانى سوزنى            نيك نامستم گنهكارم پناه آورده         

اند ازين لحاظ  اند و علت اينكه او را سلمانى گفته خالصه نام او را شمس الدين على بن محمد يا مسعود بن محمد نوشته
 اى بمطلع: دانسته و در قصيدهاست كه خود را از اعقاب سلمان صحابى معروف 

  ز هر بدى كه تو گوئى هزار چندانم            مرا نداند از آنگونه كس كه من دانم         

 گفته است:

  زهد سلمان اندر رسان مرا ملكا            چو يافتم ز پدر كز نژاد سلمانم         

و تذكره دولتشاه چاپ آقاى  361و رياض العارفين  49براى اطالع بيشتر رجوع شود بمجمع الفصحاء جلد اول ص 
 153و هدية االحباب حاج شيخ عباس قمى  81 -78محمد رمضانى 

  )] نسخ: السالنى-3[

  )] اشعار در نسخه ب نيست-4[

 734:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 نظير دارد. گويند كه حق تعالى او را بدين بيت بخشيد:[اما در جد نيز اشعار بى 

 شعر

 ]1ام [ ام            سر ز راهت برده بودم رو براه آورده پادشاها من بدرگاهت پناه آورده          

 ]2] [ ام ام يا رب كه در گنج تو نيست            نيستى و حاجت و جرم و گناه آورده چار چيز آورده            

 ]3عدى شيرازى [س

] سلغرى منسوب است. بشيراز در 5] [ ] مشرف شيرازى. باتابك سعد بن ابو بكر [سعد بن زنگى4و هو مصلح بن [
]. مردى صاحب وقت بود. نظم و نثر خوب دارد و شهرتى 6سابع عشر ذى الحجه سنه تسعين و ستمائة در گذشت! [

 ]7ز شعر او درين مختصر نوشتم:] [تمام. شيوه غزل بر او ختم شد. [تبرك را دو بيت ا
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__________________________________________________ 

  )] اين بيت در نسخه ب نيست-1[

 )] قسمت بين دو قالب در نسخه ق نيست.-2[

  )] م: شيخ سعدى شيرازى-3[

  ق: مشرف بن مصلح -ب: مشرف الدين مصلح -)] ر: مصلح الدين بن مشرف-4[

 )] ب فقط-5[

ذكر كرده (رجوع شود ايضا بسعدى نامه ص  694الجامعه بسال  -)] وفات سعدى را ابن الفوطى در كتاب حوادث-6[
). آقاى سعيد نفيسى در تعليقات خود بر چاپ جديد لباب االلباب صحيحترين روايات را درين مورد تصريح ابو بكر 632

» 690در تاسع و عشرين ذى الحجه «اند كه وفات سعدى را  هالقطبى االهرى در تاليف خود بنام تاريخ شيخ اويس دانست
هجرى است، در  741كه تاريخ اتمامش در سال » مونس االحرار فى دقايق االشعار«نوشته است. ولى در كتاب نفيس 

 خصوص تاريخ وفات سعدى رباعى دقيقى متضمن روز و ماه و سال ذكر شده بدين ترتيب:

  دى            شب شنبه ز خا، صاد و الف دالهماى روح پاك شيخ سع         

  مه ذى الحجه از مه كاف و را زوز            بيفشاند از غبار تن پر و بال            

آيد كه روايتى بدين دقت صحيحتر از ساير روايات باشد.  هجرى. بنظر مى 695ذى الحجه سال  27يعنى شب شنبه 
 )259حواشى لطائف الطوائف بقلم دوست معزز آقاى احمد گلچين ص و  2(رجوع شود به ريحانة االدب ج 

 ق، ر: تبرك را دو بيت از شعرش نوشتم. -)] ب ندارد-7[

 735:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

  ] عشق فاضلتر ازوست1تيل [غازى ز پى شهادت اندر تك و پوست            غافل كه ق          

  ] قيامت اين بدان كى ماند            كان كشته دشمن است و اين كشته دوست2فرداى [            
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  سراجى سكزى

 اى كه در تمامت ابيات طبايع الزم داشته سه بيت كه بر خاطر بود نوشته شد: ] اشعار خوب دارد. از جمله قصيده3و هو [

 شعر

 آتشى دارم بدل در زان دو لعل آبدار            باد تا زلفش پريشان كرد گشتم خاكسار          

 شود از آب چشمم تا چرا            آتش اندر من زد و رفت از بر من بادوار خاك ره گل مى            

 زار م از خاك سازم اللهگر برآرم باد سرد آتش زنم در آسمان            گر ببارم آب گر              

  سراج قمرى

 ] و در آن معنى گفته:4در فسقيات غلوى تمام داشت [

 شعر

 من مى خورم و هر كه چو من اهل بود            مى خوردن من بنزد وى سهل بود          

 دانست            گر مى نخورم علم خدا جهل بود ] حق بازل مى5مى خوردن من [            

 [در حق يكى از شعراء گفته است: 

  اى بر همه جات گشته روشن بينى            جمله سر و دست و پا و گردن بينى         

 ]6] [ بينى تو از ديدن ما منعت كرد            آخر تو كجائى اى همه تن بينى            

__________________________________________________ 

 شهيد )] م:-1[

 )] م: در روز-2[

 )] در نسخ م، ق، ر بهمين نحو فاصله منظور شده.-3[

  ق: كرده است -ب: كرده بود -)] م: دارد-4[
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 خوردنم ايزد )] ب: مى-5[

 )] م فقط.-6[

 736:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شاه در حيات بود. بن آدم الغزنوى تا زمان سلطان بهرام سنائى و هو ابو المجد مجدود

 ذكر او در زمره مشايخ نيز آمده است. كتاب حديقه از منشآت اوست.

  سعد بهاء جامى

 معاصر اولجايتو سلطان بود. اشعار نيكو دارد. منها:

 شمايل برود حاش لّله كه مرا مهر تو از دل برود            يا خود از خاطرم آن شكل و         

 كيست كز جان نشود مايلت آن دم كه بناز            قدت از غايت مستى متمايل برود             

 ]            مه كه باشد كه بروى تو مقابل برود1حسن تو شاه فلك را چو نهادست دو رخ [            

 از دلم عشق تو اندوه جهان بر دارد            نور حق چون برسد ظلمت باطل برود            

 دل بخوبان مده اى سعد بها كاسان نيست            مشكل است آنكه كسى را بكسى دل برود            

  شمس سجاسى

 .در سنه اثنى و ستمائة به تبريز در گذشت و در مقبرة الشعراء مدفون شد

 ]2اشعار خوب دارد. ديوان ظهير فاريابى جمع كرده اوست [

  شرف الدين شفروه اصفهانى

 معاصر سلطان ارسالن بن طغرل سلجوقى بود. اشعار خوب دارد، بتخصيص در غزليات، معانى نازك انگيخته است. منها:

 شعر

 ببر از ما سالمى سوى اوگر توانى اى صبا بگذر شبى بر كوى او            ور دلت خواهد            
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__________________________________________________ 

  )] ب، ر: اسب و رخى-1[

 )] شرح حالش فقط در نسخه م، ق.-2[

 737:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ن            تا نشورد خواب خوش بر نرگس جادوى اوآن زمان كانجا رسى آهسته باش و دم مز          

 حلقه زلفش مجنبان جز بانگشت ادب            هان و هان تركى مكن با طره هندوى او            

 نرم نرم آن برقع رنگين بر انداز از رخش            ور گمان بد ندارى بوسه زن بر روى او            

 نى غلط گفتم من اين طاقت ندارم زينهار            گر رسول خاص مائى هيچ منگر سوى او            

 چون دلم بينى در آنجا، گو حرامت باد وصل            من چنين محروم و تو پيوسته همزانوى او            

  شمس الدين طبسى

يوانش مشهورست و ديگرى در حياتست. نظم و نثر بى نظير دارد ]]. اشعار خوب دارد. د1دو بودند: يكى [معاصر بود [
 ] بنظم و نثر بكرات اين ضعيف را مشرف فرموده.3] و خدمتش [2و اين ضعيف را با او دوستى است [

  شمس الدين كاشى

ع كه در ] نظم كرده اوست. اما داد سخنورى در قصيده مصنوع باكثر صناي5] سال در گذشت. تاريخ غزانى [4درين دو [
 مدح خواجه بهاء الدين محمد صاحبديوان جوينى گفته داده است.

  ظهير الدين فاريابى

اسمه طاهر بن محمد. در ربيع االول سنه ثمان و تسعين و خمسمائه به تبريز در گذشت و بمقبرة الشعراء سرخاب مدفون 
 بعربى گفته اينست:شد سخنان نازنين دارد و بيتى كه جهت فرق دال و ذال، در زبان پارسى، 

__________________________________________________ 
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  )] ب ندارد. متن مطابق نسخ ق، ر، م است-1[

  )] ب: اين ضعيف با او دوست است-2[

  )] اين كلمه در نسخه ب نيست-3[

  )] ر: اين سال-4[

 )] ب: تاريخ عربى.-5[

 738:تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی                         

 شعر

  اعرف الفرق بين دال و ذال            و هى اصل فى الفارسية معظم          

  فدال و ما سواه بمعجم»            واى«كل ما قبله سكون بال              

  عراقى

]، بواليت اعلم همدان. در سنه ست 1قى، از ديه كومجان [و هو فخر الدين بن ابراهيم بن بوذرجمهر بن عبد الغفار الجوال
 و ثمانين و ستمائة بجبل الصالحين شام در گذشت. اشعار محققانه دارد. ديوانش مشهور است.

  عنصرى

و هو در حضرت سلطان محمود بن سبكتكين رحمة اهللا عليه امير الشعراء بود. چون فردوسى از طوس گريخته بغزنين آمد، 
فرخى و عسجدى بتفرج صحرا بيرون رفته بودند و بر كنار آبى نشسته. چون فردوسى را از دور بديدند كه عنصرى و 

آهنگ ايشان داشت، هر يك مصراعى گفتند كه قافيه چهارم نداشت و از فردوسى مصراع چهارم خواستند [كه تا چون 
 ]] گرانى ببرد.2نداند [

فرخى گفت: همرنگ رخت گل نبود در گلشن عسجدى گفت: مژگانت عنصرى گفت: چون روى تو خورشيد نباشد روشن 
همى گذر كند از جوشن فردوسى گفت: مانند سنان گيو در جنگ پشن و اين حكايت مشهور است كه بدين سبب ايشان 
 .راه در گاه سلطان بر فردوسى ببستند تا او را بخت يارى كرد و بحضرت سلطان رسيد و كار نظم شاهنامه بدو مفوض شد
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 از اشعار عنصرى است:

 اى دريغا كزين منور جاى            زير تارى مغاك بايد شد         

 پاك نا كرده تن ز گرد گناه            پيش يزدان پاك بايد شد            

__________________________________________________ 

  نق: لومحا -ر: كومجال -ب: كونجان -)] م: كومحال-1[

 )] ب:-2[

 ق: تا چون نتواند گفت. -تا چون نداند گفت

                         

 739:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 با چنين خاطرى چو آتش و آب            باد پيمود و خاك بايد شد         

 پى عنصرى بفرستاد و او بشرب مشغول بود.[گويند شبى سلطان محمود از  

گفت سلطان را بندگى برسان و بگو كه بدولت تو بعشرت مشغوليم. بامداد بحضرت آيم. سلطان بفرمود تا او را در گليمى 
انداختند و چهار كس گوشه گليم بر گرفتند و پيش سلطان آوردند. مست طافح بود. سلطان خواست كه امتحان كند. پيش 

 فت من كيستم. عنصرى فى الحال در بديهه گفت و بر خواند:رفت و گ

 شعر

  تو آن شاهى كه اندر شرق و در غرب            جهود و گبر و ترسا و مسلمان          

  همى گويند در تسبيح و تهليل            الهى عاقبت محمود گردان            

 ]1سلطان فرمود تا دهان او پر جواهر گردند] [

  عسجدى
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 ] عز الدين كرجى از قزوين است، از قبيله كرجيان. اشعار خوب دارد و در جواب سراج الدين قمرى گفته است:2و هو [

 شعر

 گفتى كه گنه بنزد من سهل بود            اين نكته نگويد آنكه او اهل بود.           

 ايت جهل بودعلم ازلى علت عصيان كردن            نزد عقال ز غ            

 بعهد ابقاخان در گذشت.

  عز الدين همدانى

 ] اشعار پهلوى خوب دارد. منها:3معاصر [

__________________________________________________ 

 شود. )] ازينجا تا آخر مطلب مربوط بعنصرى فقط در نسخه م ديده مى-1[

سجدى را در كتب، حكيم ابو نظر عبد العزيز بن منصور )] بهمين صورت تنها در نسخ م، ق ديده ميشود. اما ع-2[
 اند. هجرت نوشته 432مروزى يا هراتى و وفاتش را در 

الشعراء دولتشاه سمرقندى كه او را  -رجوع شود بمجلد چهارم قاموس االعالم و جلد اول مجمع الفصحا و همچنين بتذكرة
 شاگرد عنصرى دانسته است.

 )] ق، م، ر.-3[

 740:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

 اته دارم چه مهرى پنهانى راز؟            يه لزايه جمالكى ده كهان راز؟          

 چكونكم كونه رسوا بكردار؟            چه چشمم چشمه واج ادواجه آن راز؟            

 ]؟1اح دامن رامه؟            سرشى اركنا او دو شوان راز [باد بند حه             
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 عطار

] 3] تذكرة االولياء از منشآت اوست. [معاصر [2و هو فريد الدين محمد نيشابورى. سخنان شورانگيز دارد. كتاب [
 بود].

  عبد الواسع جبلى

 معاصر سلطان سنجر سلجوقى بود. گويند در اول برزگرى بود.

 گفت: رى او را ديد كه مىسلطان در پنبه زا

 شعر

 اشتر دراز گردنا            دانم چه خواهى كردنا          

 ]4اى            پنبه بخواهى خوردنا [ گردن دراز كرده             

__________________________________________________ 

 اشعار. او نيامده است.)] در نسخه ب شرح حال عز الدين همدانى و بالنتيجه -1[

 در نسخه ر صورت اشعار بدين ترتيب است:

 اژته دارم چه مهرى پنهان راز            ده ترا [؟] ه حماكى ده كهان راز         

 چه كونم كونه رسوا بكره كار            چه چشمم چشمه واج او داجه آن راز            

 انه            سر شبى اركنه او دوشوان رازبا ده بند آيه از دامن بز             

 و در نسخه ق:

 ازو دارم چه مهرى پنهان راز            يه نراته جماكى ده كهان راز         

 نه مر ايوه مزارم و سمه چشم            كد نويسد يكون او زعفران راز            

 ساير نسخ: كتاب حديقه و تذكرة االولياء -)] ب-2[
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  )] فقط در نسخ م، ق-3[

آنچه مشهورست كه عبد الواسع «پسندم كه مينويسد:  )] اين نكته درست بنظر نميرسد و نظر دولتشاه سمرقندى را مى-4[
بندند كه در اول چگونه شعرى گفته تمامى سخن عوام است و در  جبلى در اول حال جلف و عامى بوده و آنها كه برو مى

 ام. تواريخ نديده

نظيران روزگار بوده باشد و اكنون از جمله سخنوران پيداست كه چند كس بمتانت و  صى كه در سخنورى يكى از بىچه شخ
  صنعت او سخن گفته باشند عقل قبول نميكند كه در پايان

 741:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] تا بدان مرتبه رسيد كه بطرز شعرا و تا غايت شعرا 1ع يافت. او را مالزم گردانيد و تربيت كرد [سلطان در او بوى لطف طب
 ]. [و قصايد او مشهورست.2اند [ نگفته

 شود و تمامى آن طولى دارد: اى نوشته مى از آن جمله مطلع قصيده

  بيت

 فشه زلف و نرگس چشم و الله روى و نسرين بر]كه دارد چون تو معشوقى نگار و چابك و دلبر            بن           

 عماد الدين فضلوى لر

». اى كون زنت فراخ«معاصر ابقاخان و مالزم خواجه شمس الدين صاحب ديوان بود و صاحب ديوان بمزاح با او گفتى 
 عماد الدين لر درين معنى گفت:

 شعر

  گوئى ا عماد لر مىگوئى            هشدار كه ب هر چند سخنهاى چو در مى          

  گوئى پر مى» اى كون زنت فراخ«عيب تو همين است كه اندر شطرنج                         

 ]3اى در شكايت اخوان و ذم زمان انشا كرده است بغايت خوب و فصيح.] [ [و رساله 

  قاضى عثمان ماكى قزوينى
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 شمار. دارد و سخنان بى ام خواجه فخر الدين مستوفى بود. اشعار روان زاده مداح عم

اش موالناء سعيد قاضى رضى الدين طاب ثراه بر او تطاولها كرده بود، بهجو او كتابى موسوم به  زاده جهت آنكه عم
]] بدست آمد چنانكه سى هزار و 4كما بيش پنج هزار بيت انشا كرد و او را از شاعرى [مالهاى جهان [» نامه رضى«

 تلف كرد. از گفتار او يك غزل ثبت افتاد:] و همه 5چهل هزار صله ستد [

__________________________________________________ 

[ ()] شباب چنين عامى بوده باشد و بتربيت اهل شود و قبول تعليم در كودكى آسان است و در روزگار كهولت دشوار و 
متضمن عبارت ابن الفوطى  8سال اول يادگار شماره  رجوع شود ايضا بمقاله اين جانب در» اين حال از عقل دور مينمايد.
تاج االسالم ابو «(يعنى ذيل تاريخ بغداد خطيب بغدادى) تأليف » كتاب ذيل«االلقاب بنقل از  - صاحب كتاب نفيس معجم

ائل الزمان فريد الدين ابو الفض -بديع«(يعنى سمعانى صاحب كتاب االنساب) كه او را بدين نحو معرفى مينمايد: » سعد
 »عبد الواسع بن عبد الجامع جبلى هروى اديب

 )] ق تا اينجا بيشتر ندارد-1[

 )] ازينجا ببعد تا آخر مطلب فقط در نسخه م ديده ميشود.-2[

  )] فقط در نسخه م-3[

  )] ب: مال فراوان-4[

 )] ب: حله.-5[

 742:، صفحه کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن                        

  غزل

 ] بر فكنى كالله را            چشم و رخت خجل كند نرگس مست و الله را1صبحدمى كه از گلت [          

 ]2ات عكس فتد بجام مى            مستى چشم مست تو مست كند پياله را [ گر ز خيال چهره             

 خرمن مشك بايدت باز گشا كالله را         اى ببين صورت خود در آينه    حور نديده            
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 حور ز خوان وصل تو چاشنئى اگر چشد            تحفه بقدسيان برد از لب تو نواله را            

 مهر و وفا گذاشتى، تخم جفا بكاشتى            هيچ نگه نداشتى عاشق چند ساله را            

 لت روا كند            وصل تو نقد بايدم، من چكنم حواله راگفته بدى كه لعل من كام د             

 آن تو، بنده تو بجان تو            قاضى عاشقان تو كرد سجل قباله را» نظام«هست             

  ملك عماد الدين اسماعيل افتخارى

 عيد بهادرخان بسلطانيه نماند.اشعار خوب دارد. شعر او بهتر از شعر پدرش ملك رضى الدين باباست. در اول عهد ابو س

  عايشه مقريه

 رباعيات نيكو دارد و بى نظير وقت خود بوده است. منها:

 شعر

  اى خواهان است            گفتا كه بهاى بوسه من جان است گفتم دلم از تو بوسه           

 ]3دل آمد و در پهلوى جان زد انگشت            يعنى كه بخر، بيع بكن، ارزان است [            

__________________________________________________ 

  ق اشار را فاقدست -)] م، ر: رخت-1[

 )] ب بقيه اشعار را ندارد-2[

 )] شرح حال او در نسخه، ق نيست.-3[

 743:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  فردوسى

 ]]. منها:2]، اشعار خوب دارد. [اما مشهور نيست [1و هو ابو القاسم الحسن بن على الطوسى، بخالف از شاهنامه [

 شعر
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  ]            سر از فخر بر آسمان سودمى3شبى در برت گر بر آسودمى [          

  قلم در كف تير بشكستمى            كاله از سر مهر بر بودمى            

  بقدر از نهم چرخ بگذشتمى            بپى فرق كيوان بفرسودمى            

  جمال تو گر زانكه من دارمى            جفا كار بى مهر كى بودمى            

  بدرماندگان بر ببخشودمى    ببيچارگان رحمت آوردمى                    

 وفاتش در سنه ست عشر و اربعمائه بطوس، بعهد قادر خليفه.

  فلكى شروانى

 ]. اشعار خوب دارد.4مداح منوچهر پادشاه شروان بود و معاصر [

  فخر الدين گرگانى

 بك سلجوقى بود. شعرى نيك دارد. كتاب ويس ورامين از منشآت اوست. معاصر سلطان طغرل

  فهانىفخرى اص

 خان بود. اشعار نيكو دارد و من اشعاره: معاصر غزان

 شعر

 گفت بدندان بتم عقد درر            من همچو توام خوشاب و پاكيزه گهر مى          

 ]5خندان خندان بزير لب گفت بدو            بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر [            

  فاخته كاشى

  شعرى روان دارد و مداح اكابر قزوين بود. كتاب و هو زين الدين على.

__________________________________________________ 

  )] يعنى گذشته از شاهنامه. ق، ب: بخالف شاهنامه-1[
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 )] ب ندارد-2[

  )] م: بياسودمى-3[

 )] ق، م، ر-4[

 ل نشده است.)] شرح حال فخرى در نسخه ب نيست. در نسخه ق، ر هم شعرى ازو نق-5[

 744:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]2] نصر اهللا از منشآت اوست. [1نصايح االوالد بمدح برادرم مرحوم امين الدين [

  فخر الدين فتح اهللا

 ]]:4الرحمة و الرضوان [ ] اوحدى گفته است [عليه3برادرم طال عمره غزليات نيكو دارد و در جواب [

 شعر

 صد گره باز بر آن زلف معنبر زده بود            عالمى را چو سر زلف بهم بر زده بود          

 در چمن گشته چمان، ساغرى از باده بدست            متمايل شده، گوئى دو سه ساغر زده بود            

 اى شبنم بر برگ گل تر زده بود عارض از سورت مى درخوى و گوئى كه نسيم            قطره            

 نونى از غاليه بر برگ سمن ساخته بود            نقطه بر روى از آن خال معنبر زده بود            

 ر زر و زيور زده بودعرصه باغ ز انواع رياحين خود را            از براى قدمش ب            

 گلشن از بهر نثار قدمش ما حضرى            برگها ساخته از هر طرف و زر زده بود             

 اى بود همه ديده كه بر در زده بود مدتى بود كه از شوق تو گوئى نرگس            حلقه            

 كاتشم در دل و در ديده چو مجمر زده بود  شد            همچو عودم ز غمش دود بسر بر مى            

 مردم ديده بخون دست ز جان پاك بشست            بس كه بيچاره در او پر چو كبوتر زده بود            

__________________________________________________ 
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  ق امين الدوله -)] ر: امين نصر اهللا-1[

  ت)] شرح حالش در نسخه ب، ق نيس-2[

  )] ب: در مجابات-3[

 )] م فقط.-4[

 745:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] نكرد            در نظر نامدش اين صيد كه الغر زده بود1بر گذشت از من و در من نظرى نيز [         

 ]3] ناوك خنجر زده بود [ ] بر آن2[دل ديوانه [»             فتح« اش قصد دل خلق خدا كرده و غمزه            

  قطب الدين عتيقى تبريزى

 پدر جالل الدين عتيقى است. اشعار نيكو دارد. منها:

 شعر

  بارم آرم            از دل و ديده خود خون جگر مى من ازين بار كه رخ سوى سفر مى          

  نيست كه داند حالم            همدمى نيست كه باشد نفسى غمخوارمجز خدا هيچ كسى             

  تر            بيم آن است كه جان را بقضا بسپارم اندرين قافله كس نيست ز من سوخته            

  گذرد بر من و من بر سر راه            جان ضعيف از غم هجران و بتن بيمارم [كاروان مى             

  آرم افتم از اين قافله هر ساعت و باز            روى در مسكن آن سرو روان مى باز مى            

 ]4حيوان بار كشد روز و بشب آسايد            من دل سوخته هم روز و شب اندر كارم [            

 ]5] [ جهد از گفتارمآيد            بيم آن است كه آتش  را اين سخن از سوز جگر مى» قطب«             

__________________________________________________ 

 )] م، ب: تيز-1[
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 )] ب: بهر او بر دل خود-2[

 ».زده بود«است بجاى » اى زده«)] در نسخه ر رديف غزل -3[

  ف: بارم -)] اين بيت در نسخه ر نيست-4[

 )] قسمت بين دو قالب در نسخ ب، ق نيست.-5[

                         

 746:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1كمال الدين اسماعيل اصفهان [

 نظم خوب دارد و خياالت شيرين انگيخته [و رسائل بكمال دارد.

 ] بر ديوار نوشت:2] [ خود اين دو رباعىمنها الرسالة القوسية. در فترت مغول در اصفهان شهيد شد و بخون 

 شعر

  گدازى اينست            در مذهب ما كمينه بسازى اينست دل خون شد و شرط جان          

  يارم گفت            شايد كه مگر بنده نوازى اينست با اين همه هم هيچ نمى            

  و له

 بر حال من و واقعه بد گريد          [كو دل كه دمى بر وطن خود گريد            

 ]4] بود            امروز يكى نيست كه بر صد گريد] [3اى دو صد گريان [ دى بر سر مرده            

  كافى كرجى

] [باول فترت مغول در گذشت. بزبان  6] همدانى بود [5و هو ابو الفرج احمد بن محمد مداح مجد الدين عالء الدوله [
  ] سه بيت نوشته شد، از جهت تبرك7خوب دارد. دو [ كرجى اشعار

__________________________________________________ 
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 )] در نسخه م قبل از كمال الدين آمده است: قنادى ولى. بدون هيچگونه توضيحى.-1[

 )] ب ندارد-2[

  )] ف: شيون-3[

  )] در نسخه ب. ق نيست-4[

  )] ف، ر: عماد الدوله-5[

 )] ق تا اينجا بيشتر ندارد-6[

، شش بيت آمده ولى در »دو سه بيت«)] ر: سه بيت. در نسخه م چنانكه در متن نقل شد، با اينكه نوشته شده -7[
 نسخه ر سه بيت بيشتر نيامده بدين ترتيب:

  مكرودى كانه و دى حالن هما            نه ر [؟] كشان ماندونه بوسكلشان         

 هندو سازمانه كوركامك و رسان سرين            حرامك و مردى بدبرند روزشان برسا            

  چه نه كه واجى كه كره هزار دينار سره            بدان كاله كوه سى هرى مرنه كواه            

 747:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شا مكرودى كان و دى اجانان همسا            نه ر [؟] كشان ماند نه بونه شمكشان ماندنه         

 زمانه كوردكا و سك فروشان شيرينى            جز اسك و ودى بد [؟] ر درشان لرسا            

 كه كوه منى مرى مزنه كوا  چه نه كه واحى كه كره هزار دينار سره            چه جان كالسى            

 بليس ان رو [؟] ه بليس كه كلودى مدنى            كرش كرا كرد بليس كردى تنيشا            

 انون اج هر كده بليس ا [؟] رون دره صد            كه هاودندى بسوره بليس وايش لعقا            

 ]1ثناش ريش و كلك و بتوته شلويه كال] [ بليس ماى دل ساكرس مسلم نكردند                       

  كمال الدين زنجانى
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 ]2مداح خواجه صدر الدين احمد خالدى صاحبديوان بود. اشعار نيك دارد. [

 ]3كركس [

]. شاعرى نيز مداح او بود. اما او نجم الدين كركس را مقدم و معززتر داشتى جهت آنكه بمحاوره و 4و هو نجم الدين [
 رين معنى گفت:شعر بهتر بود. د

 شعر

  سود بر گردون كاله سرورى آن شنيدستى كه نمرود از مقام افتخار            مدتى مى          

  نماند            كز خليل اهللا شنيدى معجز پيغمبرى باد كبر سلطنت گوش دلش را مى            

__________________________________________________ 

  شرح حال و اشعار اين شخص در نسخه ب نيامده)] -1[

 )] ب ندارد-2[

  )] ف: كركين-3[

 )] ر، م، ف. در نسخ ق، ب شرح حال اين شخص نيامده است.-4[

 748:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  تا كند با او يكى ساعت مصاف و داورى         اى را نصب كرد    ال جرم داراى گيتى پشه         

  پشه چون بى اعتضاد نيزه و عون سپر            يافت از تأييد حق بر كشتن او قادرى            

  ستان در ذروه نيلوفرى قابض ارواح را فرمان رسيد از كردگار            كاى هماى جان            

  پرورده آن خاكسار            از پى آرايش دوزخ سوى مالك برى خيز تا جان هوس            

  رسيد            با تو گويم گر مرا از اهل تهمت نشمرى اين بال دانى به نمرود از چه معنى مى            

  پرورى فرمود تعذيبى دگر            تا چرا آورد بيرون رسم كركس ايزدش هر لحظه مى            
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  كوتوال

 ] خراسانى در حيات است. سخنان نيك دارد.1و هو محمود بن [

  معزى

] آن زمان بود. اشعار نيكو دارد. 3]. مداح سلطان سنجر سلجوقى بود و بدو منسوب است و امير الشعراى [2و هو [
 ]]. اسب سلطان خطا كرد. معزى گفت:4سلطان سنجر در ميدان [گوى باختى [

 شعر

 ] رسانيد رخ نيكو را5ادبى كن فرس بدخو را            كاسيب [شاها           

__________________________________________________ 

  )] نسخ م، ر چنين است. در نسخ ب، ق شرح حال او نيامده-1[

لقب ملكشاه كه  اند و تخلص او از نام او را محمد بن عبد الملك نيشابورى نوشته -)] چنين است در نسخ م، ر، ق-2[
معز الدين بوده اقتباس شده است. براى اطالع بيشتر بر احوال او رجوع شود بمجمع الفصحا جلد اول و تذكره دولتشاه و 

  مقدمه ديوان چاپى او باهتمام مرحوم عباس اقبال آشتيانى و حواشى قزوينى بر چهار مقاله نظامى عروضى

  )] ق: امير شعراى-3[

 ر: در گوى باختن از اسب خطا كرد -ى باختن بود)] ق، ب، ف: گو -4[

 ب: گر چشم. -)] ق، ر، ف: كو چشم-5[

 749:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] خطا كرد بچوگانش زن            ور اسب خطا كرد بمن بخش او را1كركوى [          

 شيد. بر اسب سوار شد و گفت:سلطان اسب بمعزى بخ

 شعر
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  ] بكشم            گفتا كه نخست بشنو اين عذر خوشم2رفتم بر اسب تا بزارش [          

  ] چهارمم كه خورشيد كشم3نه گاو زمينم كه جهان برگيرم            نه چرخ [            

  ] غورى4شاه [ مبارك

 ].6] از منشآت اوست [ ] منظوم5نجوم [مداح سلطان غياث الدين غورى بود. مدخل [

  مجير الدين بيلقانى

 ]].8]. اشعار خوب دارد بتخصيص سوگند نامه [كه بى نظير گفته است [7معاصر [

 ] همگر9مجد الدين [

]. [از مضحكات او گويند زنى سال بر آمده داشت 10يزدى است و از ندماى خواجه بهاء الدين صاحبديوان جوينى بود [
زد مانده بود. در پى او باصفهان آمد. شاگردى او را گفت مژده كه خاتون بخانه فرود آمد. همگر گفت [مژده در و در ي

 ] بر خاتون فرود آمدى. اين سخن بزنش رسانيدند.11] [ آن بودى كه خانه

بلى، اما حاشا   چون شوهر را ديد عتاب كرد و گفت خواجه پيش از من و تو ليل و نهارى بودست. همگر گفت پيش از من
 كه پيش از تو ليل و نهارى بوده باشد.

 ]]13] يك طرف طلبيدند. [12اهل كاشان اين ابيات در باب شعر انورى و ظهير بدو فرستادند [و ترجيح [

__________________________________________________ 

  )] ر: گوى گنه-1[

  )] ب: بجرمش-2[

 )] م، ب: يا-3[

  مبارك)] ر: -4[

 )] ب:-5[
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  م: منظوم نجوم -منظوم

  )] شرح حالش در نسخه ق نيست-6[

 )] م، ر-7[

 )] ب: كه گفته شاهد آن است.-8[

 )] ب: محمد همگر-9[

 )] نسخه ب تا اينجا بيشتر ندارد-10[

 ر: مژده آن ... -)] م: كاش خانه-11[

  )] ر: رجحان-12[

 )] ق، ف ندارد.-13[

 750:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 شعر

  اى آن زمين وقار كه بر آسمان فضل            ماه خجسته منظر و خورشيد انورى          

  نهند بر اشعار انورى ] سخن گفته ظهير            ترجيح مى1جمعى ز ناقدان [            

 ]2كنند            فى الجمله در محل نزاعند و داورى [ ر اين سخن انكار مىجمعى دگر ب            

  رجحان يك طرف تو بديشان نما كه هست            زير نگين طبع تو ملك سخنورى            

 ؟!1] 1ما را در اين مجادله فرياد رس تو باش            نه پادشاه ملك سخن مجد همگرى [            

 در جواب گفت:همگر 

  اند            ز ارباب فضل و دانش گوى سخنورى جمعى ز اهل خطه كاشان كه برده         

  كردند بحث در سخن منشيان نظم            تا خود كه سفت به درر درى درى             
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 ]3ر ز شاعرى [شان رفت و در ظهير            تا خود كراست پايه برت در انورى مناظره            

  از آب فارياب يكى عرضه داد در            وز خاك خاوران دگرى زر جعفرى            

  نمود يكى حور بر پرى نهاد يكى مهر بر قمر            تفضيل مى ترجيح مى            

__________________________________________________ 

  )] ف ر: ناقالن-1[

  در نسخ ر نيست )] بيت-2[

 در اين نسخ نيست....» در انورى «)] ق، ر: تا خود كه سفت به درر درى درى. بيت -3[

 751:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  رىانصاف چون نيافت گروه از دگر گروه            من بنده را گزيد نظرشان بداو          

 ]1محضر نوشته شد چه بمن داعى آمدست            استفتا از دور ز سرنيك محضرى (؟) [            

  در كان طبع آن چو بگشتم كران كران            در قعر بحر اين چو نمودم شناورى            

  شعر يكى بر آمد چون در شاهوار            نظم دگر بر آمد چون زر جعفرى            

  شعر ظهير اگر چه سر آمد ز جنس نظم            با طرز انورى نزند الف همسرى            

  بر اوج مشترى نرسد تير نظم او            خاصه گه ثناگرى و مدح گسترى            

  طبع رطب اگر چه لذيذ است و خوش مذاق            كى به بود بخاصيت از قند عسكرى            

  بيدار چه پاك و سبز و لطيف است و آبدار            چون در چمن بجلوه كند بيد عرعرى            

  هر چند الله صحن چمن را دهد فروغ            پهلو كجا زند ببهى با گل طرى            

  ]            گر تو مقلد سخن مجد همگرى2اين است اعتقاد رهى در دو عذر گوى (؟) [            

  زاد اين نتيجه نيم شب از آخر رجب            در خا و عين و دال ز هجر پيمبرى            
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__________________________________________________ 

 )] ف فقط-1[

بيب السير كه اين قطعه شعر در آن نقل شده چنين آمده است: خوش قبول كن. (حبيب السير جلد )] در تاريخ ح-2[
 رجال حبيب السير گرد آورده نگارنده). 15و ص  68سوم جزو اول ص 

 752:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 و امامى هروى درين معنى گفت:

 رشع

  اى سالك مسالك فكرت درين سخن            معذور نيستى بحقيقت چو بنگرى          

  تمييز را ز بهر تناسب درين دو طرز            هيچ احتياج نيست بدين شرح گسترى            

  ر و آن پرىكين معجزست و آن سحر، اين شمع و آن چراغ            اين ماه و آن ستاره، اين حو              

 [از شيخ سعدى شيرازى عليه الرحمه پرسيدند كه شعر امامى بهتر يا مجد همگر. در جواب فرمود: 

 ]1همگر كه بعمر خود نكردست نماز            شك نيست كه هرگز بامامى نرسد] [         

  ملك محمود تبريزى

 نها:پسر ملك مظفر الدين بود و از اكابر جهان. اشعار خوب دارد. م

 شعر

 وقت نيامد هنوز كاورمت در كنار            عمر بآخر رسيد تا بكى اين انتظار          

 ]2چونكه ببر در كشم قد تو گويد جهان            هين كه نهاديم باز آرزويت در كنار [            

 درنگ            فرصت ايام عشق فوت مكن زينهار گذرد بى عمرو جوانى چو باد مى            

 وقت غنيمت شمر، ور نه چو فرصت نماند            ناله كرا داشت سود، گريه كى آيد بكار            
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  نجم الدين زركوب

 معاصر ابقاخان بود و ارغون خان. اشعار خوب دارد. منها:

 منم زر كوب و محصولم ز صنعت            بجز فريادى و بانگى نباشد         

 مدام اندر ميان زر نشينم            و ليكن هرگزم دانگى نباشد            

  اى نظامى گنجه

 معاصر سلطان طغرل بن ارسالن سلجوقى بود. كتاب خسرو و شيرين و ليلى و

__________________________________________________ 

 )] م فقط-1[

 )] اين بيت در نسخه ب نيست.-2[

 753:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] از منظومات اوست.1مجنون و هفت پيكر و مخزن االسرار و اسكندر نامه [

  نظامى عروضى

] از مصنفات اوست. اشعار خوب دارد. گويند سلطان از او پرسيد 2النوادر [اى بود. كتاب مجمع  معاصر نظامى گنجه
 نظامى غير از تو دگر كيست. گفت:

 شعر

 ] سه نظامئيم اى شاه            كه جهانى ز ما بافغانند3در جهان [          

 ام بخدمت شاه            و آن دو در مرو پيش سلطانند زان يكى بنده            

 گر چه همچون روان سخن گويند            ور چه همچون خرد سخن دانند             

 ]4[ور چه تحقيق در سخن امروز            هر يكى مفخر خراسانند] [             
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 ]            هر دو در كار خود فرو مانند5من شرابم كه شان چو دريابم [            

  نظامى

 ]6] [ اين نظامى است [صاحب تاج المآثر پسر

 ناصر خسرو

] غلوى عظيم داشت و آن گروه او را حجت خوانند و او مردى حكيم بود و معاصر مستنصر 7] [ در مذهب شيعه [سبعه
]]. قرب صد سال عمر يافت. والدتش در سنه ثمان و خمسين و ثالثمائة 8فاطمى مغرب [و بنام نزار دعوت كردى [

 ]. اشعار باالدست دارد.9[

 اما از تعصب خالى نبود. كتاب روشنائى نامه از منظومات اوست.

__________________________________________________ 

  )] م: اسكندر نامه و غيره-1[

 )] مقصود همان كتابى است كه بنام چهار مقاله معروف است (رك: مقدمه مرحوم قزوينى بر چهار مقاله)-2[

  )] ب، ر: سه نظاميم-3[

  چهار مقاله چاپ آقاى دكتر معين: بحقيقت -)] م فقط-4[

 )] ر: من بر آنم كه شان ...-5[

  ب: من سر رشته چو برتابم -

مقصود از تاج المآثر بنظر ميرسد همان تاريخ وقايع سلطنت قطب الدين آيبك و شمس الدين  -)] ر، ق ندارد-6[
  تأليف شده 614تا  602التتمش از سالطين دهلى باشد كه در خالل سالهاى 

  )] ق، ف-7[

 )] ب ندارد-8[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 آيد كه تولد وى در سيصد و نود و چهار بوده است چنانكه خود گويد: )] بنظر مى-9[

 بگذشت ز هجرت پس سيصد نود و چهار            بگذاشت مرا مادر بر توده اغبر         

                         

 754:انه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخ                        

  نجيب الدين جربادقانى

] از 2] و در آخر عهد سالجقه در گذشت. اشعار خوب دارد. كتاب بشر و هند [1مداح امراى قلعه وشاق بود [
 منظومات اوست.

  قاضى نظام الدين اصفهانى

د. از قصيده ملمع كه در مدح خواجه شمس الدين صاحبديوان گفته اين معاصر ابقاخان بود. اشعار عربى و فارسى نيكو دار 
 ]] ثبت افتاد.3چند بيت [كه بر خاطر بود [

 شعر

  بيا بشنو كه خوش خوش ماجرائيست            ميان آب و سرو جويبارى          

 ]4صفاى اندرون هر دم كند عرض            گشايد صد زبان بى نطق جارى [            

__________________________________________________ 

)] بشرح حال امراى قلعه وشاق دسترسى نيافتم و در هيچيك از مراجع مهم ذكرى از آنان نديدم مگر در نزهة -1[
مرت  ايست در واليت نطنز. در اول آن را ك قلعه«چاپ آقاى دبير سياقى) باين عبارت:  77القلوب حمد اهللا مستوفى (ص 

 گفتندى. چون وشاق بر آنجا حاكم شد به وشاق معروف گشت. نجيب الدين جربادقانى در حق آن قلعه گفت:

  پاى آفتاب به سنگ» كمرت«چه سركشى كه بهر صبحدم بگاه طلوع            در آيد از          

(جرفادقانى) مترجم تاريخ يمينى بدين  و در ذيل ترجمه تاريخ يمينى از ابو الشرف ناصح بن ظفر بن سعد منشى گلپايگانى
نور الدين قرآن خوان كه خمير مايه فتنه بود و عمرو عاص وقت بود و مركز دائره فتنه، در واسطه عراق قلعه «... عبارت: 
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نطنز را عمارت فرمود و اموال و دفائن و خزائن خويش آنجايگه فرستاد و خيال كرد كه دست تصاريف روزگار بدامن رفعت 
نرسد و با چنان قلعه او را از حوادث باكى نباشد. اين قلعه بنور الدين محمد وشاق سپرد و بسببى از اسباب نفرتى در  او

ميان ايشان افتاد و قلعه بدست باز گرفت و او را جواب باز داد و او در آن غصه فرو شد و بعد از آن دو پسر او كه 
بپاى قلعه پدر رفتند و محمد وشاق اين هر دو فرزندان قرآن خوان را  جنبانيدند بطوع و رغبت سلسله مطالبت ثار مى

بصنعت در دام كشيد و بر قلعه برد و هر دو را سر بريد و جائى بدان محنت بدست آورد بى موجبى و مزعجى باختيار باز  
شد و آن حسرت با  گذاشت و بخراسان شد و بدانجا مقيم بود و آن روز با لشكر خراسان بحد عراق رسيد مفاجأة فرو

 بقلم نگارنده)» خاتمه ترجمه تاريخ يمينى«سال اول مقاله  4(رجوع شود بمجله يادگار شماره » خاك برد.

 )] ق: بشر و سند:-2[

 )] ف، ق فقط-3[

  )] م: خوارى-4[

 755:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  وفا يار            چه لرزم بر سرت از دوستدارى گفت سرو اى بى بدو مى         

  ] رو، بهر سو سر بر آرى1منم از راستى خويش در بند            توئى كج [            

 ] گذارى همبرى را مى اى نيست            چو من بى [ترا از بار خس چون چاره             

  كنون بادم بدست است از حديثت            بخاكم در نشسته سوگوارى            

  ] در جوابش            سر اندر پيش داشت از شرمسارى2تر [ فرو خواند اين غزل            

  بديدم خود سر وصلم ندارى            ندارد عهد تو هيچ استوارى            

  يد            ز ما جز خوى نرم و سازگارىز تو جز سركشى كارى نيا            

  مكن دعوى آزادى ازين پس            مزن در عشق الف پايدارى            

  بناز اندر كنارت پروريدم            بود كم سايه روزى بر سر آرى            
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  نارىكنون كار تو خود باال گرفتست            گرم هرگز نبينى ياد              

  ز عشقت سر كشيدم سوى صحرا            زنان بر سينه سنك از بى قرارى            

  ترا سر سوى گردون از بلندى            در افتاده بپايت من بخوارى            

  ترا سر سبزى و حسن و طراوت            مرا شوريدگى و خاكسارى            

  سر افرازى هميشه            كه هستى تو مقيم و ما گذارىترا باد اين             

  همى گفت اين و بس ناگه فرو شد            تن اندر خاك ره از جانسپارى            

  ازين سر گشته شد سرو سر افراز            بسى كرد اضطراب از روى يارى            

  برو مرغان همى كردند زارى          بباغ اندر همى زد دست بر دست              

  ام ياد آمد اين بيت            كه الحق زيبد ار بر جان نگارى ز شعر خواجه            

 »لقد ناحت على عود القمارى            و فاح الروض كالعود القمارى«             

  ناصربجه

 عدى شيرازى بود.بجه دهى است از واليت رامجرد فارس و او معاصر شيخ س

 اشعار نيك دارد.

  نزارى قهستانى

 ]3اشعار لطيف دارد. در خمريات كس مثل او سخن نگفته است. [

__________________________________________________ 

 )] ق: گژرو-1[

 )] ر: تو-2[

 )] در نسخه ب شرح حال او نيست.-3[
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  همام تبريزى

] سعدى شيرازى بود. اشعار دالويز و غزلهاى شورانگيز دارد. اما در غزليات، چون سعدى گوى شهرت ربوده 1معاصر [
 بود. درين معنى گفته است: بود، همام را بر آن رشك مى

 شعر

  ولى بچاره بيچارگان نپردازى          بيك كرشمه توانى كه كار ما سازى            

  در آرزوى خيالت غالم خوابم من            خنك كسى كه تواش همنشين و همرازى            

 ]2اگر حريف منى، يك زبان و يك دل باش            مكن كه خوش نبود ده دلى و طنازى [            

  چو ما بديدن رويت ز دور خرسنديم            نسيم با سر زلفت چرا كند بازى            

 ]3بدست باد سر زلف را تو باز مده            كه هست پيشه آن هرزه گرد غمازى [            

  مكن تفرج سرو سهى، همان بهتر            كه عشق با قد و باالى خويشتن بازى            

  نازى گردى            كه در ميان رياحين بحسن مى بگل بگو كه ز رويم خجل نمى            

 ] سوى بلبل كه با وجود همام            روا بود كه نواهاى عشق پردازى؟4پيام بر [            

  شيرازىهمام را سخن دلفريب و شيرين است            ولى چه سود كه بيچاره نيست             

 وطواط

و هو رشيد الدين محمد بن محمد بن عبد الجليل العمرى معاصر سلطان سنجر بود. كتاب حدايق السخر فى دقايق الشعر 
 ] از تصانيف اوست.5و كتاب فوايد العالئيه [

 اشعار خوب دارد. تبرك را اين سه بيت نوشته شد:

 شعر
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  ز تو در ديده روشنائيهاستديده را با تو آشنائيهاست            و           

  ] تو            كاندر آن شيشه موميائيهاست6عشق بر من شكست كو لب [            

  گشائيهاست گر سر زلف تو كشم شايد            روز روز گره             

__________________________________________________ 

  )] ر: شيخ سعدى-1[

  در نسخه م است )] بيت تنها-2[

 )] ب ندارد-3[

 )] ق، ب: ده. در نسخه ر اين بيت نيست.-4[

 ف: فرايد القالئد -)] ر: فوايد القالئد-5[

 )] ب: كوكب.-6[
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 [سلطان در حق او فرمود:

 شعر

 سايد            زان بر سر تو موى همى برنايد از فضل سرت بر آسمان مى          

 ]1بايد            در ديده اگر موى نباشد شايد] [ ما را سر تو چو ديده در مى            

  مهستى

 رباعيات خوب دارد. در حق خوش پسرى قصاب گفته است:

 شعر

 رگيرد            و اندر لب و دندان چو شكر گيردهر كارد كه از كشته خود ب          
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 گر بار دگر بر گلوى كشته نهد            از ذوق لبش زندگى از سر گيرد             

 [قصاب چنانكه عادت اوست مرا            بفكند و بكشت و گفت كاين خوست مرا             

 ]2دم ميدهدم تا بكند پوست مرا] [      پس البه كنان نهاد سر بر پايم                  

  ] مطربه3فردوس [

 بوقت آنكه خوارزمشاه بر سالطين غور دست يافت، بر حسب حال گفت:

 شعر

  شاها ز تو غورى بلباسات بجست            ماننده جوژه از كف خات بجست          

  از اسب پياده گشت و رخ پنهان كرد            فيالن بتو شاه داد و از مات بجست            

 ]4بنت البخاريه [

 سخنان نيكو دارد. منها.

 شعر

  ما را بدم پير نگه نتوان داشت            در خانه دلگير نگه نتوان داشت          

  در خانه بزنجير نگه نتوان داشت        آن را كه سر زلف چو زنجير بود                

 ]5عايشه مقريه [

 رباعيات نيكو دارد. منها:

  اى خواهان است            گفتا كه بهاى بوسه من جان است گفتم دلم از تو بوسه          

  دل آمد و در پهلوى جان زد انگشت            يعنى كه بخر، بيع بكن ارزان است            

__________________________________________________ 

 )] م فقط-1[
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  )] م، ف-2[

  )] ر: فردوسيه-3[

 ر ندارد -)] ب: بنت التحاريه؟-4[

 )] ب، ف.-5[
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  باب ششم در ذكر احوال شهر قزوين كه مقام و مولد و منشأ مؤلف است

 ] فصل است:1و آن هشت [

  فصل اول

 در ذكر اخبار و آثار كه در شأن آن بقعه وارد است.

 ] حديث است.2اهللا عليه و سلم و آن چهل و دو [فمن االخبار از قول رسول صلى 

اى كه بخط مصنف بود نقل كرده  ] رافعى رفع اهللا درجته، از نسخه3سى و شش از آن احاديث از كتاب تدوين امام الدين [
ة ] رافعى رفع اهللا درجته و تخفيف كتاب ننوشت و بمجرد اسامى روا4و اسناد احاديث نظر بر درستى قول امام الدين [

 ] حديث ديگر از كتب مختلف نقل كرد و در هر يك شرح منتسخ منه ياد كرد.5اصل قناعت كرد و شش [

االول عن اسد اهللا الغالب على بن ابى طالب كرم اهللا وجهه. انه قال فى وصية له لرجل: عليك باالسكندريه او بقزوين. فانى 
امتى و انهما بابان من ابواب الجنة من رابط فيهما او فى سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سيفتحان على 

إحداهما ليلة واحدة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. ترجمه يعنى گشوده شود بر امت من دو شهر كه دو درند از درهاى 
سيفتحان عايد بهشت. هر كه در يكى از آنها شبى بباشد، بيرون آيد از گناهان همچنان كه روز اول از مادر زاد. و ضمير 

 است با اسكندريه و قزوين.

  الثانى ايضا عنه صلوات اهللا على اخى يحيى بن زكريا قال يكون فى آخر الزمان

__________________________________________________ 

  شايد ازين جهت كه فصل اول يعنى اخبار و آثار منسوب بقزوين را فاقد است -)] ب: هفت-1[

  ل)] ق: چه-2[

  )] ف ر: امام رافعى-3[

 )] ر: امام سعيد-4[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 )] ق: چهار-5[
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ترعة من ترع الجنة يعنى بابا من ابواب الجنة يقال لها قزوين. فمن ادركها فليرابطها و ليشركنى فى رباطها اشركه فى فضل 
 وتى.نب

ترجمه درود خداى باد بر برادرم يحيى بن زكريا كه او گفت در آخر الزمان درى است از درهاى بهشت، آن را قزوين خوانند 
 هر كه آن را دريابد و آنجا باشد و شريك گرداند مرا در فضيلت بودن در آنجا، شريك گردانم او را در فضيلت نبوت خود.

] الترتيب الى امير المؤمنين على بن ابى 1موسى الرضا رضى اهللا عنه عن آبائه على [الثالث عن االمام المعصوم على بن 
طالب كرم اهللا وجهه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قزوين باب من ابواب الجنة و هى اليوم فى ايدى المشركين 

د فيها كالمصلى فى غيرها و ان الشهيد فيها و سيفتح على يدى امتى من بعدى. المفطر فيها كالصائم فى غيرها و القاع
ء عمله و هو فى الجنة خالدا  يركب يوم القيامة على براذين من نور فيساق الى الجنة ثم ال يحاسب على ذنب اذنبه و ال شى

مه قزوين و يزوج حور العين و يسقى من االلبان و العسل و السلسبيل فطوبى للشهيد فيها مع ماله عند اهللا من المزيد. ترج
درى است از درهاى بهشت و اكنون در دست مشركان است. بعد از من بر امت من گشاده شود: مفطر آنجا چون روزه 
دار ديگر جاها باشد و نشسته آن جا چون نماز كننده ديگر جاها و اهل آنجا روز قيامت بر مركبهاى نور روان باشند و 

] و حور العين كرامت كنند 2خشند و ايشان را در بهشت جاويد در آرند [ببهشت روند و بوقت حساب گناهان ايشان را بب
]. خوشا حال شهيدان آنجا كه ايشان را اينها آماده است پيش خدا 4] و از جويها شير و انگبين و سلسبيل چشانند [3[

] اين زيادت 5» [26: 10َو زِياَدٌة   ىِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسن«و زيادت ازين و مراد از مزيد ديدار حق است و مفسران آيت 
 اند. ديدار حق گفته

__________________________________________________ 

  )] ر، ف: بالترتيب-1[

 )] ق: دارد-2[

 )] ايضا بچند-3[

 )] ايضا: بنوشاند-4[
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 .26)] قرآن كريم: سوره يونس -5[
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الرابع ايضا عنهم رضوان اهللا عليهم رحم اهللا اخوانى بقزوين. قالوا يا رسول اهللا ما قزوين و ما اخوانك؟ قال بلدة فى آخر 
ند قزوين كدام الزمان يقال لها قزوين. ان الشهيد فيها عند اهللا يعدل شهداء بدر. ترجمه خدا بيامرزاد برادران مرا بقزوين. گفت

 است و برادرانت آنجا كيانند؟ گفت شهرى باشد در آخر الزمان. شهيدان آنجا را خداى تعالى مرتبه شهيدان بدر دهد.

الخامس عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: اغزوا قزوين فانه من اعلى ابواب 
و اولى آن است كه عايد » اغزوا«عايد است با » انه«د از بهر اقامت و جهاد در او. و ضمير الجنة. ترجمه قصد قزوين كني

باشد با قزوين. از بهر آنكه مشهور است كه قزوين درى است از درهاى بهشت و تذكير ضمير بتقدير عود با بلد يا موضع 
] السادس ايضا عنه انى 1زوين نيامده است. [باشد و امام سعيد رفع اهللا درجته آورده كه ازين حديث صحيحتر در حق ق

العرف اقواما يكونون فى آخر الزمان قد اختلط االيمان بلحومهم و دمائهم يقاتلون فى بلدة يقال لها قزوين تشتاق اليهم 
مه قومى را الجنة و تحن كما تحن الناقة الى ولدها. و فى رواية: انى العرف اقواما فى آخر الزمان يحبون اهللا و يحبهم. ترج

دانم كه در آخر الزمان باشند و ايمان با خون و گوشت ايشان آميخته باشد. جهاد كنند در شهرى كه آن را قزوين  مى
خوانند. بهشت مشتاق است بايشان چنانكه شتر ببچه خود. و بروايت دوم خدا ايشان را دوست دارد و ايشان خدا را 

 ].2دوست دارند [

قوم احب الى اهللا تعالى من قوم حملوا القرآن و ركبوا الى التجارة التى ذكرها اهللا تعالى تنجيكم من السابع ايضا عنه ما من 
  عذاب اليم قرأوا القرآن و شهروا السيوف

__________________________________________________ 

  اين ترجمه در نسخه ق نيامده -)] ر: نيست-1[

 ارد و ايشان خدا را.)] ق: خدا ايشان را دوست د-2[
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يسكنون بلدة يقال لها قزوين يأتون يوم القيامة و اوداجهم تقطر دما يحبهم اهللا و يحبونه. يفتح لهم ثمانية ابواب الجنة فيقال 
]] دوستر از آن قوم كه حافظان قران باشند و 1قومى نيستند [نزد خداى تعالى [لهم ادخلوا من ايها شئتم. ترجمه هيچ 
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مداومت نمايند بر تجارتى كه خدا فرموده و سبب رستگارى ايشان باشد از عذاب اليم. غزا كنند و مشغول باشند بخواندن 
ايشان را چون حشر كنند، از رگ گردن قرآن و شمشير را در جهاد كار فرمايند و ساكنند در شهرى كه آن را قزوين خوانند. 

] غزا بر ايشان بوده. خدا ايشان را دوست دارد و ايشان خدا را دوست دارند. 2ايشان خون چكد از جراحتى كه از [
] الثامن عن ابى بن كعب رضى اهللا عنه قال: 3بگشايند هشت در بهشت بديشان و گويند از هر در كه خواهيد در رويد [

ء الشمس  ء نورهم للشهداء كما يضي صلى اهللا عليه و سلم اخبرنى انه يكون فى آخر الزمان قوم بقزوين يضيقال رسول اهللا 
الهل الدنيا. ترجمه آگاهى دادند مرا كه در آخر الزمان، در شهر قزوين، قومى باشند كه نور ايشان تابان باشد شهدا را 

شد شهداء غير ايشان را از بهر رفعت مكان ايشان يا خود نور ايشان چنانكه آفتاب اهل دنيا را. يعنى نور ايشان تابان با
 روشنى دهنده شهدا باشد در ميان ايشان.

التاسع عن انس بن مالك رضى اهللا عنه قال قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستفتح عليكم االفاق و تفتح عليكم مدينة 
له فى الجنة عمود من ذهب على رأسه قبة من ياقوت حمراء على رأسها  يقال لها قزوين. من رابط فيها اربعين صباحا كان

سبعون الف مصراع على كل باب منها زوجة من الحور العين. ترجمه گشاده شود آفاق بر شما و گشاده شود بر شما شهرى 
  بسازند از زر سرخنامش قزوين. هر كه چهل صباح در وى مقام كند، از بهر جهاد و عبادت، از بهر او عمودى در بهشت 

__________________________________________________ 

 )] ق: خداى را-1[

 )] م: از-2[

 )] ر: در بهشت رويد.-3[
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 سرخ، بر سر آن قبه هفتاد هزار در، بر هر درى حوريى جهت او نشسته.اى از ياقوت  بر سر آن قبه

العاشر ايضا عنه: يحول اهللا تعالى يوم القيامة ثالث قرى من زبر جدة خضراء تزف الى ازواجهن: عسقالن و اسكندرية و 
دد و اين دليل است بر قزوين. ترجمه يعنى خداى تعالى اين سه موضع را بشكل زبرجد گرداند تا چشم اهل آنجا روشن گر 

 اكرام اهل آن بقاع در عقبى.

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 الحادى عشر ايضا عنه ان جبال من جبال فارس بارض الديلم بقال له قزوين.

نبأنى به خليلى جبرئيل عليه السالم قال يحشرون يوم القيامة فيقومون على ابواب الجنة صفوفا و الخالئق فى الحساب و هم 
ى است از كوههاى فارس بزمين ديلم. آن را قزوين خوانند. آگاهى داد مرا دوستم جبرئيل يجدون رائحة الجنة. ترجمه كوه

عليه السالم كه در محشر ايشان صف صف بر در بهشت ايستاده باشند و بوى بهشت شنوند و خاليق هنوز در حساب  
جم خوانند و در آن امم گرفتار باشند. و مراد از زمين فارس زمين عجم است نه ملك فارس چنانكه غير عرب را ع

 اند. مختلفه

الثانى عشر ايضا عنه لو ال ان اهللا اقسم بيمينه و عهد أن ال يبعث بعدى نبيا لبعث من قزوين الف نبى. ترجمه اگر نه آن 
 است كه خداى تعالى سوگند ياد فرموده و عهد كرده كه بعد از من پيغمبر نباشد، از قزوين هزار پيغمبر خاستى.

ر ايضا عنه: بابان مفتوحان فى الجنة: عبادان و قزوين. قلنا عبادان محدث. قال و لكنها اول بقعة آمنت بعيسى الثالث عش
  بن مريم. ترجمه يعنى دو در گشوده است در بهشت: يكى از عبادان و يكى از قزوين. اصحاب
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 ايست كه اهل آن بعيسى بن مريم ايمان آوردند. گفتند عبادان محدث است. فرمود ليكن اول بقعه

الرابع عشر عن ابى ذر الغفارى رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه سيكون فى آخر الزمان قوم ينزلون 
اهللا. ترجمه در آخر الزمان قومى بمكانى فرود آيند كه آن را قزوين  مكانا يقال له قزوين يكتب لهم فيه قتال فى سبيل

 ] در راه خداى تعالى.1خوانند. بر ايشان نويسند جهاد [

الخامس عشر عن عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا عليه و سلم ينظر اهللا تعالى الى اهل قزوين فى كل يوم 
تقبل عن محسنهم. ترجمه خداى تعالى هر روز دو نوبت باهل قزوين نظر فرمايد. يك نوبت  مرتين فيتجاوز عن مسيئهم و ي

 گناهانشان ببخشد و يك نوبت نيكوئيهاشان بپذيرد.

السادس عشر ايضا عنه يخرج الدجال من يهودية اصفهان حتى يأتى الكوفه فيلحقه قوم من المدينة و قوم من الطور و قوم 
] باآلخرة يخرجون من الدنيا زهدا فيها يرد 2وين. قيل يا رسول اهللا و ما قزوين. قال قوم يقومون [من ذى اليمن و قوم من قز 

] ترجمه دجال از جهوديه اصفهان خروج كند و تا كوفه برود. از چهار موضع قصد 3اهللا بهم قوما من الكفر الى االيمان. [
ن و قومى از قزوين. پس گفتند يا رسول اهللا كدام است قزوين؟  او كنند: قومى از مدينه و قومى از طور و قومى از ذى اليم
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گفت آن قوم گروهى باشند كه پرهيزگار از دنيا بروند و ببركت ايشان خداى تعالى قومى را از كفر بايمان آورد. و درستى 
  اظهار اين معنى آنكه
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 خان بر دست شيخ سعد الدين قتلق خواجه قزوينى مسلمان شد و اكثر مغول بمتابعت او مسلمان شدند. غزان

] فى مثل ربيعة و مضر. ترجمه زود باشد كه اهل 1] [ عنه سيكون جهاد و رباط بقزوين يشفع [احدهم السابع عشر ايضا
جهاد بقزوين شوند و هر يكى از ايشان را قبول شفاعت باشد در مثل ربيعه و مضر و در عرب هيچ قومى ازين دو قوم 

 بيشتر نباشند. جهت مبالغه مرتبه ايشان بر اين صورت فرمود.

عشر ايضا عنه من سره ان يفتح اهللا له بابا من ابواب الجنة فليشهد بابا من ابواب العجم سكانه رهبان فى الليل و الثامن 
] خداى تعالى درى از درهاى بهشت بر وى بگشايد، بغزا  2ليوث بالنهار. ترجمه هر كه خواهد كه خرم گردد بر آنچه [

شهرهاى عجم كه قوم آن شهر، شب چون رهبانان بطاعت و عبادت كردن و طاعت داشتن و مقيم بودن در شهرى باشد از 
 اند. مشغول باشند و روز چون شيران دالور بغزا قيام نمايند و در بالد عجم بدين صفت اهل قزوين موصوف

روى  التاسع عشر ايضا عنه من سره ان يحرم اهللا وجهه و بدنه على النار فليمت بقزوين ترجمه هر كه خواهد كه خداى تعالى
 و تن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند بايد كه در قزوين بميرد، يعنى در آنجا بطاعت قيام نمايد تا بميرد.

العشرون عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلوات اهللا على اهل قزوين فان اهللا 
فرستد بر اهل قزوين و نظر كند بر ايشان در دنيا  رض. ترجمه خداى تعالى درود مىينظر اليهم فى الدنيا و يرحم بهم اهل اال

 و رحمت بر ايشان از اهل زمين باشد.

__________________________________________________ 
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الحادى و العشرون ايضا عنه ان اهللا و مالئكته يصلون فى كل يوم و ليلة على موتى قزوين و التجار و شهدائهم مائة صالة 
 فرستد بر مردگان قزوين و بازرگانان و شهداء ايشان. ترجمه خداى تعالى و فرشتكان او هر شبانروزى صد بار درود مى

عنه من سره ان يختم له بالشهادة و السعادة فليشهد باب قزوين. ترجمه هر كه خواهد خرمى يابد  الثانى و العشرون ايضا
 بخاتمت كار از سعادت و شهادت بقزوين رود، يعنى در او جهاد و غزا كند.

حسرة و الثالث و العشرون عن ام المؤمنين عايشه رضى اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك قزوين 
اتيانها بركة و الجنة الى اهلها مسرعة. ترجمه ترك قزوين حسرت است و رسيدن بدانجا بركت و بهشت شتابنده است باهل 

 آنجا.

الرابع و العشرون عن كعب بن عجزه حين رؤى خارجا من مدينة النبى تاركا جواره معبرا عن ذلك قال امضى الى مدينة 
ء يوم القيامة و لها جناحان تطير بهما ما بين السماء و االرض من درة بيضاء  نها تجيسمعت رسول صلى اهللا عليه و سلم ا

مجوفة باهلها تنادى انا قزوين قطعة من الفردوس من يدخلنى حتى اشفع له الى. ربى و فى رواية قطعه من الفردوس. ترجمه 
ين طيران كند و گويد هر كه در من بوده قزوين روز قيامت، از يك دانه در سفيد مجوف با دو بال ميان آسمان و زم

 ]1ام از بهشت.] [ اى [شفاعت او كنم پيش خدا و من پاره
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الخامس و العشرون عن معاذ بن جبل رضى اهللا عنه قال قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات ليلة بقزوين على قدر 
هر فواق ناقة بعث اهللا تعالى من كل سماء سبعين الفا من المالئكة مع كل ملك دفتر من نور و اقالم من نور يستمدون من ن

من نور يكتبون ثوابه الى ان ينفخ فى الصور. ترجمه هر كه در قزوين بيتوته كند شبى، اگر خود بقدر فواق ناقه باشد، يعنى 
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زمانى اندك، خداى تعالى از بهر او هفتاد هزار فرشته بيافريند با هر يكى دفترى و قلمى از نور تا از جوئى از نور پيوسته تا 
 نويسند.نفخ صور از بهر او ثواب 

السادس و العشرون عن ابى هريره رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم ارحم اخوانى بقزوين. قلنا و 
من اخوانك هوالء؟ قال قزوين باب من ابواب الجنة يقاتلون الديلم الشهداء فيها كشهداء بدر. ترجمه خدا بيامرزاد برادران 

يستند برادرانت آنجا؟ فرمود قزوين درى است از درهاى بهشت و اهل آن با ديلم جنك كنند و مرا بقزوين. پرسيدند ك
] السابع و العشرون ايضا عنه تكون المتى مدينة يقال لها قزوين. الساكن 1] [ شهداء آنجا چون شهيدان بدر باشند [بمرتبه

زوين. در آنجا بودن فاضلتر باشد كه در حرمين بها افضل من ساكن الحرمين. ترجمه شهرى امت مرا مسخر گردد نامش ق
 يعنى در آنجا با طاعت و جهاد بايد بودن.

 الثامن و العشرون ايضا عنه: افضل الثغور ارض ستفتح يقال لها قزوين.

من بات بها ليلة احتسابا مات شهيدا و بعث مع الصديقين فى زمرة النبيين حتى يدخل الجنة. ترجمه بهترين ثغور چون  
 ده شود قزوين است. [هر كه يك شب آنجا با توبه وگشا
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 ]] ببهشت رسانند.2پيغمبران، [برانگيزند و [ ] چون بميرد شهيد باشد و او را با صديقان، در زمره1اطاعت باشد] [

التاسع و العشرون ايضا عنه، حين رفع بصره الى السماء كانه يتوقع امرا، رحم اهللا اخوانى بقزوين. يقولها ثلثا. فقال اصحابه 
نة و هى اليوم فى يد يا رسول اهللا بآبائنا و امهاتنا ما قزوين هذه و ما اخوانك الذين هم بها؟ قال قزوين باب من ابواب الج

المشركين سيفتح فى آخر الزمان على امتى فمن ادرك ذلك الزمان فليأخذ نصيبه من فضل الرباط بقزوين. ترجمه سر بر 
] اصحاب برو سوگند 3آسمان داشت چنانكه منتظر امرى بودى و سه بار گفت: [خدا برادران مرا بقزوين بيامرزاد]. [

] فرمود قزوين درى است از درهاى بهشت و اكنون در دست 4رادرانت آنجا كيانند؟ [دادند كه اين قزوين كجاست و ب
 مشركان است.

 بعد ازين بر امت من گشاده شود. هر كه آن را دريابد، نصيب خود از فضيلت بودن در آنجا بردارد.
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جمه ظاهرست الحادى و الثالثون الثالثون ايضا عنه قزوين باب من ابواب الجنة يحشر من مقبرتها كذا و كذا الف شهيد. تر 
ايضا عنه و عن ابن عباس رضى اهللا عنه، حين رفع بصره الى السماء كانه يتوقع شيئا، يرحم اهللا اخوانى بقزوين ثالث مرات. 
فسالت دموعه فجعلت تقطر من اطراف لحيته. قالوا يا رسول اهللا ما قزوين و من اخوانك الذين ذكرتهم و رققت لهم؟ قال 

ارض من ارض الديلم و هى اليوم فى يد الديلم و سينقح على امتى و يكون رباطا لطوائف من امتى فمن ادرك ذلك قزوين 
 فليأخذ نصيبه من فضل رباط قزوين فانه يستشهد بها قوم يعدلون شهداء بدر.
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 )] ق: كدامانند-4[

 768:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ] گريه فرموده است.2[ ] ] است بما قبل و [در اينجا پيغمبر عليه الصالة و السالم1] [ ترجمه اين حديث را [معنى موافق

الثانى و الثالثون عن ابى الدرداء رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم المرابطون بقزوين و الروم و ساير 
المرابطين فى البالد يختم لكل رباط منهم فى كل يوم و ليلة اجر قتيل فى سبيل اهللا متشحط فى دمه. ترجمه كسانى كه در 

اند فضيلت دارند بر غازيان ديگر بالد و از بهر ايشان بقدر بودن هر شبانروزى  ] غزا آماده3اسكندريه جهت كار [قزوين و 
ترين نوعى شهيد شده باشد [و از بسيارى زخم در خون آغشته شده يعنى هر كه  در او مزد شهيدى نويسند كه بسخت

 ] ثوابش بيشتر باشد.4ترين نوعى شهيد شود] [ بسخت

ث و الثالثون عن عمر بن عبد العزيز عن ابيه عن جده مروان بن الحكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ستفتح الثال
على امتى مدينتان إحداهما من ارض الديلم يقال لها قزوين و اآلخر من ارض الروم يقال لها اسكندريه من رابط فى إحداهما 

جمه گشاده شود بر امت من دو شهر يكى بزمين ديلم نامش قزوين و ديگرى يوما او بات يوما و ليلة وجبت له الجنة. تر 
بزمين روم نامش اسكندريه. هر كه در يكى ازينها، روزى يا شبانروزى، مرابطت نمايد، يعنى مقام و طاعت كند، بهشت بر 

 وى واجب گردد.
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عل لى فى إحداهما دارا و منزال يعنى خدايا گويند چون عمر بن عبد العزيز اين حديث بشنيد گفت: اللهم ال تمتنى حتى تج
 مرا چندان مرگ مفرست كه در يكى ازين دو شهر نيك جهت خود مسكنى سازم.

 الرابع و الثالثون ايضا عنهم تفتح مدينتان فى آخر الزمان: مدينة الروم و
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نوبه كيوم ولدته امة. ترجمه ء منهما خرج من ذ مدينة الديلم. اما مدينة الروم اسكندريه و مدينة الديلم قزوين. من رابط فى شى
دو شهر در آخر زمان گشاده شود: يكى بروم نامش اسكندريه و يكى بديلم نامش قزوين. هر كه در يكى ازينها باشد، از  

 گناه بيرون آيد چنانكه آن روز كه از مادر زاده است.

ه است كه در كتابى در فقه بخط امام فقيه الخامس و الثالثون امام سعيد امام الدين رافعى رفع اهللا درجته در تدوين آورد
حجازى بن شعبويه اين حديث يافته است و خط او معروف بوده و او مردى متدين و عالمى عامل بود. حديث: انه تكون 

فى آخر الزمان بلدة بقرب الديلم يقال لها قزوين هى باب من ابواب الجنة من عمل فى عمارة سورها و لو بقدر كف من 
 ر اهللا ذنوبه صغيرها و كبيرها.الطين غف

ترجمه امت مرا مسخر شود در آخر الزمان شهرى نزديك ديلم كه آن را قزوين خوانند و آن درى است از درهاى بهشت. 
هر كه در عمارت با روى آن سعى كند، و اگر خود بقدر يك مشت گل باشد، خداى تعالى گناهان كبيره و صغيره او 

 بيامرزد.

] كه اجزاى كهن حديثى چند 1امام سعيد امام الدين رافعى رفع اهللا درجته در تدوين ياد كرده است [ -ثونالسادس و الثال
 غير مسند، در فضيلت طالقان كه ميان رى و قزوين است يافته و هى هذه:
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 يعتقه من النار.] ان تربة قزوين و تربة طالقان من تربة الجنة من كبر بهما تكبيرة فله عند اهللا ان 2] [ [الحديث

] نمازى كند خداى تعالى او 3ترجمه بدرستى كه زمين طالقان و زمين قزوين از بهشت است. هر كه در آنجا تكبيرى يعنى [
 را از آتش دوزخ آزاد كند.

 السابع و الثالثون در كتاب او رادى كه از آن فقيه حجازى بن شعبويه بود
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 شود مسطور است: پنج ديگر كه متعاقب نوشته مى ]1بخالف بعضى احاديث ما قبل اين حديث و [

] قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعالى ينظر الى 3]] عن على بن ابى طالب رضى اهللا عنه [2[الحديث [
زوين. ترجمه اهل قزوين فيباهى بهم كل يوم طرفى النهار و ان اهللا تعالى اذا اراد باهل االرض بالء كف عنهم البالء بقوم ق

بدرستى كه خداى تعالى هر روز دو بار باهل قزوين نظر كند در اول و آخر روز و بديشان مباهات نمايد و چون خواهد كه 
 بالئى بقومى از اهل زمين رساند بسبب قزوين آن بال ازيشان بگرداند.

ليه و سلم ليت شعرى متى القى اخوانى. قال يا الثامن و الثالثون عن عباد بن كثير عن القاسم قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
]. اخوانى قوم بقزوين. ترجمه كاش بدانستمى كى بينم برادرانم را. اصحاب  4رسول اهللا السنا اخوانك؟ قال انتم اصحابى [

 اند بقزوين. ]] ما برادران تو نيستيم؟ فرمود شما اصحاب منيد. برادران من قومى5گفتند يا [رسول اهللا آيا [

تاسع و الثالثون عن ابن عباس رضى اهللا عنه يحشر شهداء قزوين و الروم و التجار و موتاهم اشباه االنبياء و يشتاق اليهم ال
 الجنان و حور العين.
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ترجمه حشر كنند شهداء قزوين و روم و بازرگانان و مردگان ايشان را همچنانكه پيغمبران را و مشتاقند بديشان بهشت و 
 حور العين.

بعون عن خالد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بابان مفتوحان من الجنان الى الدنيا فقلنا و ما هما؟ قال مدينة االر 
 بارض دشتبى يقال لها قزوين. الميت بها

__________________________________________________ 

  )] م: نهج-1[

 )] ر فقط-2[

  )] ف، ر: كرم اهللا وجهه-3[

  )] ر: و اخوانى-4[

 )] م:-5[

 رسول اهللا السنا باخوانك يعنى ما.
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سعيد و هى اول بقعة آمنت بعيسى بن مريم و من بعده بمحمد صلى اهللا عليه و سلم و اسكندرية. ترجمه دو در از درهاى 
 نيا گشوده است. اصحاب پرسيدند كدام است.بهشت در د

گفت شهرى است بزمين دشتبى كه آن را قزوين خوانند و آن اولين موضعى است كه اهل آن بعيسى ايمان آوردند، پس ازو 
 بمحمد عليه السالم و اسكندريه.

رابط قدر فواق ناقة بقزوين فله  الحادى و االربعون عن عايشه رضى اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من
] الشهداء ترجمه 2] الثانى و االربعون قال النبى صلى اهللا عليه و سلم شهداء قزوين سادة [1الجنة ترجمه ظاهرست. [

 ظاهرست.

 و من االثار: قول الصحابه و التابعين رضوان اهللا عليهم اجمعين:
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من كره المقام معنا فليلحق بقزوين. ترجمه هر كرا كراهت است با ما قول امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اهللا وجهه: 
] اربعة فى الدنيا من الجنة: اسكندريه و عسقالن و 3بودن، بقزوين بايد بودن. يعنى فضيلت آن را بيشترست و قال: [

روضة من رياض الجنة  عبادان و قزوين قول ابن عباس رضى اهللا عنه، در وقت ذكر فضليت ثغور: و من الثغور قزوين و هى
 ] و من استشهد بها كان اكرم الشهداء عند اهللا تعالى يوم القيامة.4[

] مرغزارى است از مرغزارهاى بهشت. هر كه آنجا شهيد شود، روز قيامت [گراميترين شهدا باشد نزد 5] [ ترجمه [قزوين
 ] ] تعالى6اهللا [

__________________________________________________ 

  )] ر. ظاهر و پيداست-1[

  )] ر: سادات-2[

  ر: الحديث ف: و قوله -)] ظ: و قول-3[

 )] م: الخلد-4[

 )] م ندارد-5[

 )] ر: پيش خداى تعالى گراميترين شهدا باشد.-6[
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غفارى رضى اهللا عنه: من مشى بارض قزوين اربعين خطوة فما فوقها عند فزعة العدو ثم لقى اهللا بمثل ] ابى ذر 1و از قول [
ترس از دشمن، يعنى  قراب االرض خطيئة غفر اهللا له و ال يبالى ترجمه هر كه بزمين قزوين چهل گام برود يا زيادت، در حالت

زديكتر گردد، پيش خداى تعالى مالقاتش افتد، يعنى شهيد شود و  در غزا باشد و بر آن دليرى نمايد و پيش رود و بدشمن ن
 گناه دارد چنانكه بزمين بر نتواند گرفت، خداى تعالى جميع گناهان او را بيامرزد و مباالت نكند.

فيها ]] لو كان لى من يكفينى امر االمة لتحولت الى قزوين بعيالى ارابط 2] عمر بن عبد العزيز [رحمة اهللا عليه [1قول [
 فاما ان استشهد و اما ان اموت مرابطها فابعث يوم القيامه مع شهداء بدر.
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] نقل كردمى بقزوين با اتباع و 3ترجمه اگر نه آن است كه مرا بكار خالفت و ساختن امور امت اسالم قيام بايد نمودن [
 تعالى با شهيدان بدرم برانگيختى.] شهيد شدمى يا بمرك طبيعى بمردمى تا روز قيامت خداى 4درو بودمى تا در غزا [

گويند يزيد عجمى از سفيان ثورى پرسيد مجاورة سنة بمكه احب اليك ام رباط اربعين يوما بقزوين؟ سفيان ثورى در جواب  
 گفت: رباط اربعين يوما بقزوين احب الى من مجاورة سنة بمكة.

قزوين چند راه است؟ گفت تقريبا چهل فرسنگ. گفت ] رضى اهللا عنه از مردى همدانى پرسيد كه ميان همدان و 5شريك [
  اى؟ گفت نه. شريك گفت لومت ما صليت عليك. چون براه دراز بحج رفتى اى؟ گفت بلى. گفت بقزوين رفته حج كرده

__________________________________________________ 

  )] ر: الحديث-1[

 )] م فقط-2[

 بايد نمود )] ر: مى-3[

  غزائى )] ر:-4[

ترجمه تدوين رافعى بنقل از كتاب ....» هناد بن سرى گفت مردى از همدان بشريكش در آمد و باو گفت )] «-5[
 89تأليف آقاى سيد محمد على گلريز ص » مينودر«
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 فتى مسلمانى تو ريائى باشد. چون بميرى بر تو نماز نكنم.] كوتاه بغزا نر 1و براه [

 واثلة بن االسقع رضى اهللا عنه گفت: مثل قزوين فى االرض كمثل جنة عدن فى الجنات.

گفت اين كفار ]» 3[ 123: 9قاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم من اْلُكفَّاِر «] روايت كرد، در معنى آيت 2ربيع بن صبيح از حسن [
 .ديلمند
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  فصل دوم از باب ششم در بيان كيفيت نام قزوين

] آورده است كه شهر قزوين شاپور بن اردشير ساخته است و شاد شاپور نام  5] در كتاب البنيان [4احمد بن ابى عبد اهللا [
بر جنوبى ]] 8اند چنانچه رودخانه [رامند [ ساخته ]] مى7] [و نرجه [6كرده و همانا آن شهرى بود كه در ميان قرقسين [

آن روان است و رودخانه ابهر بر شمالى او و آنجا اطالل بارو پديدست و مشهور آن است كه يكى از اكاسره قديم لشكر 
بجنگ ديلمان فرستاده بود. در صحراى قزوين صف كشيدند. سپهدار لشكر اكاسره، بموضع زمين قزوين، در صف لشكر 

 خود خللى ديد. با يكى از اتباع خود گفت:

] و لشكر راست كن. نام كشوين بر آن موضع افتاد. چون آنجا شهر گشودند،  9يعنى بدان كج بنگر [» ن كش وينآ«
 كشوين خواندند. عرب معرب كردند، قزوين گفتند.
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  فصل سوم از باب ششم

]] برون دهك منسوب. 10در ذكر چگونگى بناء عمارت آن بقعه كه پيوسته است بمحلت شهرستان [و گورستان [
] معلوم نشده و مشهورست كه شهرستان 12] آن بانى [11قديمترين عمارات قزوين آن است و بسبب قدمت [بناء] [

] آن زمان كه از روم گريخته بايران آمد، تا بدانجا 13االكتاف ساخته، [قزوين كه محلتى است در ميان شهر، شاپور ذو 
  پرستى بود كه ] نداشت. آنجا بر كنار رودخانه صومعه يزدان14رسيدن هيچ آرام [

__________________________________________________ 

  )] ر: در راه-1[

  )] يعنى حسن بصرى-2[

 123ه )] قرآن كريم سورة التوب-3[

م: احمد بن عبد اهللا و او ابو جعفر احمد بن ابى عبد اهللا برقى صاحب كتاب  -)] اين اسم در نسخه ب نيست-4[
  البنيان است

  )] نسخ: التبيان-5[

  )] ب: قزبين. م: قرسين-6[

 )] ب ندارد.-7[

 )] ب: چند-8[

 سه: نگر -)] ر: درنگر-9[

 )] م ندارد-10[

 )] ر فقط-11[

 )] ب:-12[

  انى آنب

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  ر: در آن زمان -ب: زمانى -)] م: و آن زمان-13[

 ر: امتى. -)] ف، ب: امنى-14[
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ها بودند،  و رودخانه اكنون قلندرخانه است نزول كرد. اتفاقا وزيرش و جمعى امرا كه از بيم قيصر گريخته بودند، در كوهها
 بدو پيوستند و با او بجنگ قيصر رفتند و مظفر شدند.

شاپور ذو االكتاف، چون بپادشاهى رسيد، زمين قزوين بر خود مبارك دانست. فرمود كه آنجا شهرى بسازند. معماران 
كردند. معماران  خراب مى ساختند، ديلمان بشب بعمارت مشغول شدند. ديلمان مزاحم ايشان بودند. هر چه ايشان بروز مى

پرداخت. جواب  حال بحضرت شاپور انها كردند. شاپور بدفع اعراب و ديگر طامعان ملك مشغول بود. با كار ديلمان نمى
] كردند و شهرستان بساختند. آغاز عمارت آن در 2] و شهر بسازيد. چنين [1فرستاد كه ديلمان را بمال مشغول كنيد [

و ستين و اربعمائه اسكندرى، بطالع جوزا. از تاريخ بناء آن تا اكنون يك هزار و صد و هفتاد و  ماه ايار بود، سنه ثالث
هشت سال شمسى است. جمعى از لشكريان شاپور جهت دفع شر ديلمان در آنجا ساكن شدند. چون شاپور دفع طامعان 

هيچ ديلم ابقا نكرد و هر چه بغارت لشكر ملك كرد، بجنگ ديلمان آمد و تا كنار درياى خزر برفت و قتل عام كرد و بر 
او از آن واليت برده بودند بعضى بسوخت و بعضى در زير خاك كرد و از بردن آن عار داشت. ميان ديلمان و مقيمان آن 

 حصار، از آن وقت باز، خصومت قائم شد.

ف شدند، در زمان خالفت امير چون رايات اسالم باقطار و افاق جهان برسيد و مردم شهرستان قزوين بشرف اسالم مشر 
] فرستاد و آن 3المؤمنين عثمان رضى اهللا عنه، وليد بن عقبه كه والى عراقين بود، سعيد بن العاص االموى را بدين ثغر [

]] گردانيد. چون دولت خالفت به هادى موسى بن مهدى 4حصار را شهرى ساخت و تمامت [مردم را در آنجا ساكن [
ان ديگر در جنب آن بساخت و مدينه موسى نام كرد و اتباع خود را در آنجا ساكن گردانيد و آن عباسى رسيد، او شهرست

 شهرستان اكنون داخل محله دزج و جوسق است و

__________________________________________________ 

 )] م: گردانيد-1[

  )] ب: همچنين-2[
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اى از متصرفات اسالمى كه با كفار مجاور باشد و چون مردم ديلم  طه)] بمعناى مرز و سر حد و اصطالحا بمعناى نق-3[
 شد سالها با مسلمانان در نزاع بودند، قزوين كه در مجاورت منطقه ديلم بود، ثغر خوانده مى

 )] ف: تمامت بمردم مسكون گردانيد.-4[
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] مملوك هادى خليفه، هم در آن زمان شهرستانى ديگر در آن 3] و مبارك تركه [2] خوانند [1آن كوچه را شهرستانك [
حدود بساخت و كسان خود را در آنجا نشاند و بنام خود منسوب كرد و آن شهرستان اكنون باغى است داخل محله 

 آباد خوانند. دستجرد و دزج و مبارك

خالفت بهارون الرشيد رسيد، مسجد جامع كه صحن كوچك است بطرف غربى مقصوره بزرك و صفوفى كه چون نوبت 
معروف است به پيشين صف بساخت و بنياد بارو نهاد، چنانكه هر سه شهرستان و زمين داخل محالت كه اكنون است 

ب باشد. اما بارو بسبب وفات هارون داخل آن بود و مستغالتى چند بخريد و بر آن وقف كرد و آنها به رشيدآباد منسو 
 متوقف ماند. از پسرانش، معتصم خواست كه در اتمام عمارت باروى شهر قزوين ساعى گردد زمانش امان نداد.

پرداختند. تا داعى الى الحق حسن بن زيد بن احمد الباقرى بر اين  بعد ازو خلفا در دست غالمان زبون بودند. با آن نمى
تز خليفه موسى بن بوقا را بجنگ او فرستاد. موسى بر او مظفر شد. بارويى كه هارون الرشيد بنياد  ملك مستولى شد. مع

كرده بود، چنانكه محيط بدان بالد و ساير محال بود، باتمام رسانيد، در سنه اربع و خمسين و مأتين. دور آن بارو ده هزار 
 ] و هفت دروازه دارد.5ويست و شش برج []] و د4» [باع«و سيصد شمارست [و شمار ما يقال بالعربية 

 ]؟6شهر قزوين نه محلت است. و در ميان شهر: يكى شهرستان ديگر سريح [

 و هفت بدروب منسوب است: ابهر و ارداق ورى و صامغان و دستجرد و دزج و جوسق.

فخر الدوله ديلم، در سنه ] بارو راه يافت. صاحب جليل اسماعيل بن عباد وزير 7بعد از صد و بيست سال خرابى بحال [
 ] عمارت بارو كرد و8ثالث و سبعين و ثالثمائة، [بتجديد] [

__________________________________________________ 

  )] ب: شهر سنامك-1[
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  )] ازينجا ببعد در نسخه ب نيست، تا ابتداى فصل چهارم-2[

 چاپ تهران) 62(رك: نزهة القلوب ص » شهرستان ديگر ساختمبارك تركى « -)] ر: مبارك كه مملوك هادى خليفه-3[

 )] م فقط-4[

در كتاب تدوين آمده كه برجهاى حصار قزوين جز برج معروف به كاهدان دويست و پنج بود.  -)] م: دويست و سى-5[
 كتاب مينودر  39بنقل از ص 

  )] ر، ف: شريح-6[

  )] ر: براه-7[

 )] ر، ف فقط.-8[
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 آباد خوانند. در محلت جوسق جهت خود عمارت عالى ساخت و اكنون آن عمارت را اثر نيست. اما آن موضع را صاحب

ان با اهل شهر بود، خرابى ببارو راه يافت و ] مرزب1بعد از اين بسى و هشت سال، بسبب جنگى كه ميان ساالر ابراهيم [
] ابو على جعفرى، در سنه احدى عشر و اربعمائه، آن را مرمت كرد. بعد ازين بصد و شصت و يك سال، 2امير شريف [

وزير سلطان ارسالن سلجوقى، صاحب سعيد صدر الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن مالك خزاعى، در سنه اثنى و 
و خمسمائه آن را تجديد عمارت كرد و روى بارو بآجر بر آورد و شرفه از آجر بساخت و متولى درين عمارت امام سبعين 

 سعيد جمال الدين بابويه رافعى رحمة اهللا عليه بود.

 در فترت مغول آن بارو خراب شد و اكنون از آن اطالل باقى است. تا توفيق آن خير حق سبحانه و تعالى كرا خواهد داد.
 ]]4] [ان شاء اهللا [3[
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  فصل چهارم از باب ششم

] الطائى فتح  5در ذكر فتح و اسالم اهل آن بقعه در كتاب البلدان مذكور است كه قزوين براء بن عازب و زيد الخيل [
كردند، در زمان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه و در آن وقت حصار شهرستان شاپورى بود. مردم آنجا با 

]] ايشان بر 6[بعد از محاربات مسلمانان پيغام فرستادند كه مسلمان شويد يا جزيت قبول كنيد [ كردند مسلمانان جنگ مى
 ]:7سر بارو بآواز بلند گفتند [

 ]8نه مسلمان بيم و نه گزيت دهيم            بشى او مكه شى كاما برهيم [         

  ظهار مسلمانىمسلمانان راه آوردنى بر ايشان ببستند. ايشان بصلح در آمدند و ا

__________________________________________________ 

 جلد نهم) 263)] يعنى ابراهيم بن مرزبان بن اسماعيل بن وهسودان ديلمى (رك ابن االثير ص -1[

  )] م: شريف-2[

 )] م فقط-3[

 )] ر فقط-4[

ل بن زيد ... و اسمه سودان بن عمرو بن غوث )] ر، ب: زيد بن الجبل و آن اشتباه است. اسد الغابه: زيد بن مهله-5[
 )24الطائى النبهانى المعروف بزيد الخيل و كان من المؤلفة قلوبهم و سماه النبى (ص) زيد الخير (جلد دوم ص 

 )] ب: تا جزيه قبول كنند-6[

 گفتند )] ب: مى-7[

 ن اومكه سين كه اما برهيم.دهيم. لسي شويم و نه جزيه مى ر: نه مسلمان مى -)] شعر در نسخه ب نيست-8[

 777:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

كردند و بعد از مراجعت مسلمانان، با سر ضاللت و گبرى رفتند. لشكرى ديگر از اسالم در صحبت عبد الرحمن الحارثى 
امير المؤمنين عمر رضى اهللا عنه قزوينيان اين نوبت اسالم را بصدق  بيامدند و آن را مسخر كردند و هم در عهد حضرت
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قبول كردند و در كار دين اسالم و طاعت مبالغت عظيم نمودند و درجه عالى يافتند. چون مذاهب پيدا شد، اندكى حنفى و 
از جهودان در ]] و معدودى چند 1شيعى شدند و هر دو قوم در محلت دستجردند و ديگر محالت [شافعى مذهبند [

] عشرى است و ناحيت دشتبى خراجى و 2آنجااند و هيچ ملت و مذهب ديگر نيست. شهر قزوين و ناحيت قاقزان [
 نواحى دشتبى و قاقزان عروة ابن زيد الخيل طائى فتح كرده است، در زمان خالفت امير المؤمنين عمر رضى اهللا عنه.
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  فصل پنجم از باب ششم

 ها و قنوات و مساجد و مقابر آنجا اما در ذكر نواحى و رودخانه

  نواحى

ساخت، بشاريات و بعضى از دشتبى كه داخل همدان بود و ناحيت ابهر رود و  چون هارون الرشيد قزوين را شهر مى
كرد، و جهت آنكه در صحراى قزوين افتاده، ]] و بعضى از قاقزان كه داخل ابهر بود از آن واليت مفروز  3مرز [ [ووالن

] شد. بعد از هارون الرشيد حكام اين واليت آن مواضع با تصرف خود  5اى [ ] [و قزوين كوره4داخل قزوين گردانيد [
گرفتند. چون موسى بن بوقا باروى قزوين بساخت، مردم را از اطراف بياورد و در محالت آنجا ساكن كرد و آن شهرى 

] مرضى (؟) از رى و خرقانين و خرود 7د. اين نواحى باز داخل قزوين گردانيد و ناحيت زهرا و قهپايه و [] معظم ش6[
 سفلى از همدان و طالقان و ناحيت سفح و قصر البراذين و پشكل دره از ديلمان مفروز كرد و داخل قزوين گردانيد.

الك بن حنظلة بن خالد التميمى كه از اكابر آن زمان بود و كردند. ابو م و بعد از آن بار ديگر حكام آن واليات تنازع مى
 مقيم واليت قزوين بود و در حضرت خلفا صاحب حرمت،

__________________________________________________ 

 اند و مذهب او اختيار كردند )] م: شافعى مطلبى رضى اهللا عنه-1[

 )] ب، ر:-2[

 )143ص  1ده (رك: اسامى دهات كشور ج  146قزان باقى است و شامل هم اكنون نيز دهستان قا -قاقران

از دهستان كوهپايه (رك: » والمدر«ف: رامند. جائى بدين اسم نيافتم مگر ديهى بنام  -ر: در انمرر -)] ب، ندارد-3[
 )145اسامى دهات كشور ص 

  )] از اينجا تا آخر فصل در نسخه ب نيست-4[

  )] ر: كوره-5[

 هر)] ر: ش-6[

 ف: مرصى. -)] ر: مرجى-7[
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 ] (؟) با رى و خرقانين با همدان گذارند ديگرها داخل قزوين باشد.1سعى نمود و توسط كردند بر آنكه قهپايه و مرضى [

] 3] و خستجان [2آباد [ و طارمين و رودبارها و ديلمان و خرگام و رحمت چون حكومت به جعفريان رسيد، ابهر و زنجان
] داخل قزوين كردند و در حجج و صكوك قديم تمامت 5] و در آباد و كاغذ كنان و و مزدقان [4و سجاس و سهرورد [
 اند. از كوره قزوين نوشته

] و جهرود بر آن مضاف كردند و تومانى 6اره [چون دولت بمغول رسيد و حكومت به افتخاريان دادند، ساوه و آوه و زر 
خواندند. مردم نواحى قزوين اهل زهرا و بعضى دشتبى و ابهر رود شيعى باشند و مردم ناحيت بشاريات و سفح حنفى و 

] و تمام مذاهب در مذهب 9] در خفيه مزدكى باشند [8] قاقزان و دستجرد سفح [7اك [ ديگر نواحى شافعى مذهبند. ده
 ايت صلب باشند.]خود بغ

 اما

 ]10ها [ رودخانه

هاى آنجا از برف است و اندكى چشمه دارد و در آخر زمستان و اول بهار جارى باشد و در گرما چون آب  آب رودخانه
 ]:12] و پنج رودخانه است [11ها اندك است بشهر نتواند رسيد [ چشمه

__________________________________________________ 

  ف: مرصى -)] ر: مرحى-1[

  )] ر: جركام-2[

آيا همان اشتجين فعلى يا حسن جون نيست. چون چنين نامى در جزو قرى و قسمتهاى فعلى  -)] ر: حسنخان (؟)-3[
و حواشى براى نسخه  65طهران ص  1336و نزهة القلوب چاپ  143ص  1قزوين نيافتم (رك اسامى دهات كشور ج 

 )67ص  1يران ج بدلها و فرهنگ جغرافيائى ا

 )] ر: شهر درد-4[

  م: و هردقان -)] ر: هرمزقان-5[

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 »مينودر«ف: وزوا. تصحيح از رافعى بنقل از كتاب  -)] م: زاده-6[

و » اك«در جزو دهات قاقزان فعلى چنين دهى نيست ولى هم در دهستان اقبال قزوين دهى است بنام  -آك )] ر: ده-7[
 )136و  138دهات كشور ص  هم در دهستان خرقان (رك. اسامى

  )] م: دستجرد و سفح-8[

 448 -441و كتاب مينودر ص  67)] در خصوص اين مطلب رجوع شود به نزهة القلوب ص -9[

 )] ب: واديها-10[

 )] ب: نتوانند.-11[

 )] بقيه مطالب مربوط بدين فصل در نسخه ب نيست.-12[

 779:الم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اس                        

گذرد و وقت باشد كه شهر را از آن خوف بود. جهت آنكه زمين رودخانه [بر  اول منسوب به دزج. در ميان شهر مى
] شمالى و 2] مشرف است. اكثر باغات داخل شهر و باغات خارج شهر بطرف غربى و بعضى اطراف [1سرايها] [

 كنند. رداق بدان سيراب مىجنوبى بدروب جوسق و ابهر و ا

] بعضى باغات داخل شهر و باغات خارج بطرف شرقى و بعضى اطراف شمالى و جنوبى، بدروب 3دوم منسوب به ارنزك [
 كنند. ] و رى، بدان سيراب مى4دزج و دستجرد و صامغان [

 كنند. ]. باغات بعضى درب ابهر و جوسق خارج شهر بدان سقى مى5سيم منسوب به زراره [

] و رشتقون. آب آن بباغات فند نهرين ميرود و آن فند بدان دو جوى منسوب است و از 6چهارم منسوب به سامر (؟) [
باغستان شهر جداست و ديگر فندها متصل همديگر است و در گرد شهر همچون كمرى و بمساحت احتياط [كرده شد] 

] و مزروعى 8] [ ان باغستان هيچ زمين [عاطل] سى هزار جريب باشد و هر جريبى شصت گام در شصت گام و مي7[
ها بر آب كروم نيست. االعلى  نيست و امام مجتهد، امام الدين رافعى رفع اهللا درجته آورده است كه آب اين رودخانه

ايست كه ارباب اعلى   اند و مناوبه نهاده مسامحه فاالعلى بحسب الشريعه مباح است و آنچه اصطالح به مهجات كرده

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



ند و هر گاه كه خواهند شرعا رجوع توانند كردن و اين مهجات و مناوبه، در عهد امير الياس بن احمد برادر اسماعيل ا كرده
 اند. سامانى، وضع و اصطالح كرده

 ]. آن را مهج و مناوبه نيست و درين چند سال بباغات درب ابهر ميآورند.9] [ پنجم منسوب به اك [و فاسقين

  قنوات

  آباد كه ملك سعيد افتخار الدين يرون كاريز مبارككاريزهاى آن، ب

__________________________________________________ 

 )] ر ندارد-1[

  )] ر: اطراف-2[

 تصحيح از يافعى بنقل از كتاب مينودر -ر: ارنژك -)] م: ارلوك-3[

  )] م. صامغان-4[

  )] ر: زوياره-5[

  ف. بنانه -)] ر: بنامر-6[

 ر: كردم تقريبا)] -7[

 )] م فقط-8[

 )] ر: ندارد.-9[

 780:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

] خود وقف گردانيد، تمامت سبيل است و هيچ ملكى نيست. اول در 1طاب ثراه اخراج كرد و با باغ بهم بر خوابگاه [
اند و چاه آنجا زيادت از صد گز فرو رود. حمزة بن اليسع كه حاكم قم بود  خورده ز چاه مىقزوين كاريز نبوده است و آب ا

] چنانكه باكثر محالت 2و سلطان محمود بن سبكتكين قزوين نيز بدو داد، كاريزى بيرون آورد [و در جامع بود] [
 رسيد و اكنون مطموس است. مى
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طيفور اخراج كرد و آن را دو شعبه است: يكى طرخانى دوم بطحا  ] [بر محلت دزج. امير جمال الدين3ثانى طيفورى [
 ] بر محلت ابهر.5].] ثالث كاريز زويارى [4بادى (؟) [

 ] بر محلت دستجرد.6رابع سيدى [

] [بر محلت صامغان و رى. ارسالن خاتون بنت سلطان الب ارسالن سلجوقى اخراج كرد. گويند قزوين 7خامس خاتونى [
 كرد. او بود و او بهر چندگاه آنجا رفتى و بر ظاهر شهر نزول كردى. اهل قزوين را آب وفا نمىدر وجه اخراجات 

بخدمت او رفتند تا از او التماس كنند كه كاريزى بيرون آورد. او را ديدند چرخ زنان در پيش. فكر كردند كه چون او در 
] 8داشتن و هيچ نگفتند. او بنور فراست [رسد، دلش ندهد التماس ما مبذول  نصابى است كه بدست خود دوك مى

] نرود و ميدانم كه شما را 9دريافت و گفت چرخ پيرايه بهين زنان است تا بدان مشغول باشند و فكرشان بناشايست [
التماسى است و بسبب چرخ گردانيدن من موقوف داشتيد، تقرير بايد كرد تا بقبول مقرون شود. ايشان بخرد و همت و 

 ] شدند و التماس باز گفتند.10[عفت او مقر 

 او بفرمود تا استادان بكار مشغول شدند و تا آب روان نشد، از قزوين غيبت نكرد.

 رحمة اهللا عليها.]

__________________________________________________ 

  )] مسلما مقصود مرقد و خوابگاه ابدى يعنى گور اوست-1[

 )] ب فقط-2[

 )] ب ندارد-3[

 »مطاباديه) «113نسخه تدوين رافعى بنقل از كتاب مينودر (ص  -ف: بطمابادى -)] ر: رطما بادى-4[

  ايضا رافعى: زرارى -)] ر، ب: رودبارى-5[

  رافعى: سيديه -م: سيدكى -)] ر: رشيدى-6[

  )] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيست-7[
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  )] ر: بفراست-8[

 دف: بچيزى كه نشاي -)] م: ناشايست-9[

 )] ر: معترف.-10[

 781:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

سادس خمارتاشى. باكثر شهر و محالت جارى است و مدار شهر اكنون بر آن است. زاهد خمارتاش عمادى اخراج كرد، 
 بقرب سنه خمسمائه. جزاه اهللا خيرا.

].] 2] خرقانى حاجب سلطان طغرل ابن ارسالن سلجوقى بيرون آورد [1ر. حاجب حسن [سابع حاجبى [بمحلت ابه
] رحمة اهللا عليه اخراج كرد. آب 4] رى. ملك سعيد امام الدين يحيى افتخارى [3ثامن ملكى بمحلت ابهر و ارداق و راه [

 بردن بموجب شرط واقفان روا نيست.اين كاريزها تا جهت خوردن و ريختن و حمامات در بايست باشد، بباغات و زراعات 

 اما

 ]5مساجد [

اى، كسى ساخت و بدين  جامع كبير كه بامام اعظم شافعى مطلبى رضى اهللا عنه منسوب است. صحن بزرگ آن را، هر پاره
سبب هر گوشه هر كه ساخته بدو باز خوانند و اوالد آن كس آنجا نماز كنند [و صحن كوچك بطرف غربى مقصوره و 

صف كه ذكر رفت، هارون الرشيد ساخت و صحن كوچك بطرف شرقى مقصوره كه بر ممر حالويين است، عبد پيشين 
الجبار بن حاتم ساخت و مقصوره كبير و بهوى كه متصل آن است بطرف قبلى، امير زاهد خمارتاش عمادى عليه الرحمة و 

] خراب شده بود، صدر سعيد 6. طاق آن بهو [الغفران ساخت، در سنه خمسمائه و در سنه تسع و خمسمائه باتمام رسيد
] آن را عمارت كرد و بهوى ديگر بر طرف شرقى و اكثر طاقات روى 7حاجى فخر الدين دولتشاه كيا آن تاجر قزوينى [

مسجد تجديد كرد و بهوى كه برطرف شمالى است، ملك مظفر الدين الب ارغو بن يرنقش بازدار ساخت، در سنه ثمان و 
 ]]8سمائه [اربعين و خم

__________________________________________________ 

  )] ر: حسين و صحيح همان حسن است كما اينكه در نسخ خطى رافعى هم حسن آمده است-1[
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  )] اين قسمت در نسخه ب نيست-2[

  ف، ر، م: رى. محله راه رى اكنون نيز موجود است در جنوب قزوين -)] ب: اورى-3[

 )] ب:-4[

  لبخارىا

 )] ب: مسجدها-5[

  برهان قاطع» بهو، بفتح اول و سكون ثانى و واو، صفه و ايوان و كوشك و باالخانه را گويند)] «-6[

 فقط در نسخه م است. ف: تاجر.» تاجر قزوينى«)] كلمات -7[

 )] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيست.-8[

 782:اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ                         

]. ملك 2]] [مساحت كوچك بود] [1جامع اصحاب امام اعظم ابو حنيفه رضى اهللا عنه [زاهد خمارتاش عمادى ساخت [
] بزرگ آن مرحوم خواجه 3مظفر الدين الب ارغو سراى عيسى نصرانى بخريد و اضافت كرد آن را تا بزرگ شد. طاق بهو [

 ساخت.عز الدين حنفى 

] و گويند در اول بتخانه بود. در قزوين، 5] (؟) محمد بن حجاج بن يوسف ثقفى با مسجد كرد [4مسجد توت بابكنان [
بايام اسالم، اول نماز جمعه آنجا گزاردندى. اهل شيعه [بتصور آنكه در عهد بنى اميه، در آن مسجد، امير المؤمنين على 

] آن نيز از مساجد 7] مسجد مهرهيره [6ده باشند، آن مسجد را دشمن دارند] [بن ابى طالب را كرم اهللا وجهه لعنت كر 
 ] است. گويند پيش از اسالم آتشكده بود.8قديمه [

__________________________________________________ 

 )] ب ندارد-1[

  )] فقط ب-2[

  ر: بهوى بزرك -)] ب: طاق بزرك-3[
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 )] م:-4[

  تدوين رافعى (بنقل از مينودر): توث -كبارهر: ناه -توت ناهكباره

 )] ر: گويند در اول بتخانه بود.-5[

 )] ب: آن مسجد را دشمن دارند. بجهت آنكه گويند بنى اميه در آن مسجد امير المؤمنين على را لعنت كرده باشند-6[

 127يگر: شهر هيره) مينودر ص تدوين رافعى: سهر هيزه. (نسخه د -ر: سهره منيره -م: سر ميزه -)] ب: شهر مده-7[
كه هفت نسخه بدل بدست داده است). مخدوم معظم جناب آقاى   105ص  3(رك ايضا يادداشتهاى مرحوم قزوينى ج 
بايد باشد. زيرا در نسخه بدلها اين صورت » مهر«اند كه قاعدة جزء اول اين اسم كلمه  ذبيح بهروز مرا بدين نكته توجه داده

در يادداشتهاى خود طرح كرده است. اما قسمت دوم » مهر هيزه«و مرحوم قزوينى هم آن را بصورت شود  بيشتر ديده مى
است يعنى با راء مهمله نه بازاء معجمه) كه در لغت بمعناى طاعت و عبادت آمده است (رك » هيره«باحتمال قوى كلمه 

و » مام عمر با زنان نزديكى نكرده استشخصى كه در ت«برهان قاطع) و از همين ريشه است هيرسا بمعناى پارسا و 
همچنين هيربد بمعناى صوفى و مرتاض (رك ايضا برهان قاطع) و هيرمند بمعناى عابد (رك فرهنك رشيدى و جهانگيرى). 

در انگليسى نيز ازين  timreHL) در فرانسه و etimrEL(در امالى جديد  etimreHLمحتمل است كه كلمه 
ز بمعناى كسى است كه بمنظور عبادت گوشه گرفته و تن برياضت داده است. با اين ترتيب مهر ريشه باشد. چه اين كلمه ني

 هيره بمعناى دير يا صومعه مهر است.

 ] ب: قديم.8[
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 سعيد خواجه فخر الدين مستوفى طاب ثراه آن را تجديد عمارت كرد.]. مراد نامى ساخته بود. صاحب 1مسجد مراديان [

] ساخته بود. صاحب سعيد خواجه صدر الدين احمد خالدى آن را تجديد 3] قاضى ابو خليفه [2آباد [ مسجد طيب
 عمارت كرد.

 ] بر سر محلت صامغان.4مسجد قاضى اسماعيل ماكى [

 ] مادا بمحلت دزج.5مسجد بنى [
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 ].6شهرستان بميان بازار] [مسجد [در 

 مسجد دهك.

 مسجد سر راه گورستان فيه قبر الصيقلى.

 ].7مسجد نزديك حوض النبى بحوالى خانقاه نظام الدين شنازندى [

] و 8اند] [ و اين مساجد مقام اولياء بزرگ بوده است و پيوسته در آنجا صلوات و تالوت بود و بسيار بزرگان آنجا [رسيده
 اجد بسيار است. اما آنچه بتبرك وصول قدم اولياء منسوب است و در تدوين مذكور اين است كه ايراد رفت.بيرون ازين مس

 اما

 مقابر

]] 10اى است كه شرقى آن محلت [راه رى [ ] بركت مقبره9گورستانهاى آن تمام داخل شهرست و بهترين آن بكثرت [
جنوبى آن باروى شهر [است و آن را كهنبر خوانند و گويند  و غربى آن محلت ارداق و شمالى آن محلت شهرستان و 
 ] بطرف ارداق، نزديك رودخانه،11] [ كنبر يعنى آنچه كنى همان با خود بگور برى و در آن مقبره

__________________________________________________ 

 هنه.): مسجد بنى مراد در شهر ك115)] تدوين رافعى (بنقل از مينودر ص -1[

  تدوين رافعى: طيبين -آباد )] م: طبيب-2[

  )] نسخ: قاضى خليفه. تصحيح از متن رافعى-3[

  )] ب: باكى-4[

 )] ايضا: نسخ مادا-5[

 )] ر، م: در شهرستان ساز بازار-6[

 ف: سزيدى. تصحيح قياسى. شنازند دهى است از بلوك قاقزان (رك -ر: شبازندى -)] اين كلمه در نسخه ب نيست-7[
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 اند )] ب: بوده-8[

  )] ب، م: كثرت و بركت-9[

  )] نسخ: رى-10[

 )] ب ندارد.-11[

                         

 784:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

ت از آن پسر على بن موسى الرضا. [وفات آن پسر در دو گورى است از آن يكى از صحابه و در آن مقبره مشهدى اس
سالگى بوده و گويند حسين نام داشته و در آن مقبره گور ابن ماجه محدث قزوينى و خير النساج و شيخ ابراهيم ستنبه 

رحمة و ] و خواجه ابو بكر شادانى عليه ال2] و] شيخ احمد غزالى رحمة اهللا عليه و شيخ رضى الدين طالقانى [1هروى [
] و خواجه امام الدين رافعى رفع اهللا درجته و موالنا 3الرضوان و شيخ نور الدين گيلى و خواجه جمال الدين عين الزمان [

]. و بمشهد 5] صاحب الحاوى رضوان اهللا عليهم اجمعين و بسيارى از كبار ائمه و علماست [4نجم الدين عبد الغفار [
جمال الدين بابويه رافعى و بر طرف يسار تربت خواجه داود مغربى است. گويند هر كه نارسيده، بر طرف يمين، تربت امام 

 ] بسيارى مزارات علما و اخيار شهداست.6بصدق در ميان اين دو گور حاجت خواهد روا شود و در موضع در مشبك [

رفت، آن  كرد كه يكبار بحج مى  و در اول مقبره گور جوانى قزوينى است كه شيخ علك رحمة اهللا عليه از احوال او حكايت
جوان با او همراه شد. علك از همراهى او اعراض نمود و گفت تو طاقت صحبت من نيارى. گفت اگر خدا توفيق بخشد 

طاقت آورم. و شيخ علك را عادت آن بود كه از قزوين تا بغداد افطار نكردى و از بغداد تا مكه و در مراجعت نيز 
كنى؟ جوان   كرد، علك متعجب شد. با او گفت چرا افطار نمى ] جوان نيز افطار نمى7آن [ همچنين. چون روان شدند و

گفت هر كرا چيزى از مشغول بودن بخدا باز دارد، او در راه خدا بر چيزى نيست و هر كه مشغول است بخدا با هيچ چيز 
جوالهى قزوينى در بغداد بود كه شيخ علك را نپردازد و از همه منقطع باشد. اى علك مرا از مشغول بودن بخدا باز مدار و 

] تو آمد. شيخ علك متعجب 9] كرد. جوان چون او را بديد گفت اى علك معبود و رازق [8طعام دادى. استقبال شيخ [
 شد. چون علك افطار كرد

__________________________________________________ 
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 ده است: و قبر)] بجاى قسمت بين دو قالب در نسخه ب آم-1[

  )] اسم اين شخص فقط در نسخه م است-2[

 )] اسم او در نسخه ب نيست.-3[

  )] ب: عبد اهللا-4[

  )] ازينجا تا آخر فصل در نسخه ب نيامده-5[

 ): نيز در باب المشبك ...116تصحيح از رافعى (بنقل از مينودر ص  -)] نسخ: در مشك-6[

  )] ر: روان شدند آن جوان-7[

  : حجاج)] ر-8[

 )] ف، ر: رزاق.-9[
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او نكرد تا بمكه رسيد. اعرجى قزوينى آنجا بود كه شيخ را طعام دادى. بوقت دخول قافله بمكه، علك منتظر او بود. جوان  
مكه بخانه او رفت و افطار كرد. جوان نكرد و در مراجعت نيز همچنين.  گفت منتظر مباش كه او رنجور است. علك در

چون بدر قزوين رسيدند، شيخ علك نشان خانه جوان پرسيد. نگفت و از او جدا شد. شيخ علك بر در دروازه مادر جوان 
چون سر مرا آشكار   پرسيد. علك از او نشان خانه پرسيد و آنجا رفت. جوان گفت خدايا را ديد كه نشان او از علك مى

 كردى مرا مرگ فرست و همان شب بجوار رحمت حق پيوست.

ديگر مقبره محلت جوسق در آنجا گور شيخ علك قزوينى است و در آن مقبره موضعى است قبور الشهدا خوانند. دعا در 
] ديگر مقبره محلت دزج. بسيارى صلحا و عباد آنجا مدفونند [و از مشايخ شيخ عوض 1آن موضع مستجاب باشد. [

اى  دستجرد. در آنجا مقابر اعاظم سادات است و پشته ].] ديگر مقبره2آنجا مدفون است و او را كرامات ظاهر بود [
] [ديگر بجانب محلت ارداق در جنب مزار كهنبر مزار خواجه 3است كه آن را كوهك خوانند. دعا آنجا مقبول است [

] و دو مقبره ديگر از آن سادات علوى سيد بهاء الدين و سيد 4] و خواجه محمد قراضه (؟) [4احمد كنار حاله (؟) [
]] و جهت آنكه قزوين در اول چند شهرستان 5اند و نسوخته است. [ ر الدين كه موى ايشان بامتحان بر آتش نهادهفخ
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ها نيز  ] نيز مقبره ساخته بودند. چون بارو كشيدند و آن همه شهرستانها داخل بارو شد، مقبره6بود، خارج شهرستانها [
] قبور 7ها در مسجد جامع و ديگر مساجد و مدارس و خانقاهها [ برهداخل شهر شد و بچند جاى بماند و بيرون از اين مق

  اكابر است و امام سعيد امام الدين رفع

__________________________________________________ 

 )] ر: گردد ف: باشد-1[

 )] م فقط-2[

 )] ف، ر: دعا را آنجا اجابت باشد-3[

 ده ضبط صحيح و اطمينان بخش آنها ممكن نگرديد.)] چون فقط در يك نسخه اين اسامى آم-4[

 )] م فقط-5[

  )] ر: شهرستان-6[

 )] ر: خانقاهات.-7[
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يار است. يكى مشهدى است اهللا درجته گفته عذر وضع مقابر در مساجد معلوم نيست و در رساتيق آن مزارات متبركه بس
] و آن مزار را 2] و در آنجا گور بعضى از صحابه است و گورهاى متبركه است نزديك دربند آشنستان [1به جرندق [

] مشهدى پيدا 4] مشهدى متبرك است و به بيدستان مشهدى بزرگوار است [و در شناس [3هيبتى تمام است و به طرزك [
 وجهه يكى از آنجا مدفون است نامش على بن عون بن على مرتضى عليه السالم و آن مزار شده كه از فرزندان على كرم اهللا

را هيبتى عظيم است. و در موضع نزديك پل قاقزان، بر سر كوه، گنبدى است مشهور. درين روزگار جماعتى از آن مزار 
تى چند و موتى در آن خفته و هيچ خللى تفحص احوال كردند و اندرون گشادند. در آن زير زمينى پيدا شد و در آنجا تابو 

در اعضاى ايشان راه نيافته. اين جماعت قدرى بنه جهت تبرك برداشتند و از كفن قدرى. در ميان آن جماعت زحمت 
] و 5] [ طاعون پيدا شد تا باز آنچه برداشته بودند با جاى خود نهادند، آن زحمتها تسكين شد و اين صورت يقين است

 بركه معلوم نشد كه خوابگاه كدام بزرگان است و اهللا اعلم.اين مزارات مت
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  فصل ششم از باب ششم در ذكر صحابه و تابعين و ائمه معصومين

 اند. رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين و علما و مشايخ رحمهم اهللا و پادشاهان و وزراء و خوانين و امراء كه بقزوين رسيده

 فمن الصحابه:

لشكرى كه با او آمده بودند بسيارى در قزوين براء بن عازب رضى اهللا عنه پيشتر ياد كرده شد كه فتح قزوين او كرد و از 
  مقام كردند و از نسل

__________________________________________________ 

م: خرندق ر: بحرمدق. جرندق دهى است از دهستان قاقزان (اسامى دهات كشور ص  -)] تدوين رافعى: خزند ف-1[
143( 

 م: داشنستاق. -)] ر: و اشنستاق-2[

ان است كه در متن آمده و آن دهى است فعالآباد از دهستان كوهپايه در دو فرسخى شمال شرقى قزوين (رك صحيح هم
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شايد همان طرويزك (گويا اصال تبريزك) بلوك رامند باشد يا طرزك بلوك افشار (رك اسامى دهات كشور  -)] ر: طررك-3[
 )140و  137ص 

 )61ص  1هپايه بخش آبيك قزوين است (فرهنگ جغرافيائى ايران ج )] چناس جزو بلوك كو -4[

 )] قسمت بين دو قالب فقط در نسخه م است.-5[
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 .اند ايشان علماء بزرك و رواة حديث بودند و اكنون بسيارى از خطباى واليت عازبى

 ديگر زيد الخيل الطائى در فتح قزوين مصاحب براء بن عازب بود.

 سعيد ابن العاص االموى از قبل وليد بن عقبه برادر مادرى امير المؤمنين عثمان رضى اهللا عنه والى قزوين بود.

 ] بوقت غزو ديلم بقزوين رسيد.1سلمان فارسى كه پيغمبر او را سلمان االسالم و سلمان الخير خواند [
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 نعمان بن مقرن المدنى بوقت استخالص بالد عجم بظاهر قزوين رسيد.

 ابو هريرة الدوسى بوقت غزو ديلم بقزوين رسيد.

] بوقت غزو ديلم بقزوين رسيد. سماك بن خرشه و هو ابو دجانة االنصارى، اول كسى كه والى 2سلمان بن ربيعة التميمى [
 ست.دشتبى بود از مسلمانان و با ديلم جنگ كرد او 

  و من التابعين

 ابراهيم بن زيد النخعى و اويس قرنى بوقت آنكه بحرب ديلم ميرفتند بقزوين رسيدند.

سعيد بن جبير بن هشام از مشاهير علما و تابعين است. بوقتى كه از حجاج متوارى بود بقزوين رسيد و يك شب در مسجد 
 هذه الليلة.] بود و گفت ليجتهد عباد المسجدين فلن يدركوا فضل 3توت [

]: 5] سماك بن مخرمة االسدى و سماك بن عبيد العبدى [4ربيع بن خثيم الكوفى از قبل مرتضى على والى قزوين بود. [
 اين هر دو سماك با

__________________________________________________ 

  )] ف م: خوانده است-1[

ك النبى و ليس له صحبة و هو اول من قضى بالكوفه ثم قضى بالمدائن )] اسد الغابة: سلمان بن ربيعة الباهلى .. ادر -2[
 »بيجان ثم غزا بلنجر فقتل بلنجر سنة ثمان و عشرين فى خالفة عثمان. -.. غزا سلمان بن ربيعة آذر

 )105ص  3قزوين: مسجد التوث (رك يادداشتهاى قزوين ج  -)] ر: توب، ف: نوث-3[

 )] ب ندارد-4[

ب: عبد القيس.  -اى تراشيده شده و بصورت عيسى در آمده) ر: عبيد العيسى (كلمه -العيسى)] ف، م: عبد -5[
 .353ص  2تصحيح از اسد الغابة ج 
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رضى اهللا عنه در حقشان گفت: بارك اهللا فيكم.  سماك خرشه بوقت غزو ديلم بقزوين رسيدند و امير المؤمنين عمر خطاب
 اللهم اسمك بهم االسالم و ايدهم.

سمرة بن عطية االسدى الكوفى، مروى است كه بوقت آنكه بقزوين آمد اسبش را بچهار هزار دينار قيمت كردند و درعش 
 ].1بسه هزار دينار و تمامت لباسش به دوازده هزار درم [

 ت حرب ديلم بقزوين رسيد.شهر بن حوشب االشعرى بوق

]] احنف بن 3] الهمدانى و عبيد بن عمرو السلمانى از قبل امير المؤمنين على والى قزوين بودند [2[مرة بن شراحيل [
 قيس بوقت حرب ديلم بقزوين رسيد.

كن شد و طليحة بن خويلد االسدى بوقت فتح ايران مصاحب براء بن عازب بود و با فرزندان خود در ناحيه دشتبى سا 
 اند، از نسل اواند. بعضى خطباء واليت كه اسدى

 عبد الخير بن يزيد الهمدانى و عبد الرحمن بن يزيد الحنفى و عبد اهللا بن خليفة الهمدانى بوقت غزو ديلم بقزوين آمدند.

 قرطة بن ارطاة دو نوبت بقزوين آمد يكى والى و يكى غازى.

بقزوين آمد و فتح كرد و بعد از آن بفرمان امير المؤمنين عمر خطاب رضى اهللا عنه [كثير بن شهاب الحارثى در غزو دوم 
 والى شد.

] محمد 4محمد بن جبير بن مطعم القرشى بخويشى نزديك است برسول صلى اهللا عليه و سلم. بوقت غزا بقزوين رسيد.] [
 بن حجاج بن يوسف الثقفى از قبل پدر والى قزوين بود.

 ]5فتح قزوين مصاحب براء بن عازب بود.] [ [منارة العامرى در
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  ف: دو هزار و ده درم -)] م: دوازده درم-1[

 )145)] ب: مرة بن الجبل. تصحيح زتدوين رافعى بنقل از كتاب مينودر (ص -2[

 )] ب، فقط-3[
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 )] ب ندارد-4[

 نسخه ب نيست.)] قسمت بين دو قالب در -5[
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 يزيد بن كيسان اليشكرى الكوفى بقزوين آمد و آنجا مقيم شد و او را نسل معتبر بود از اهل حديث.

 و

 من االئمة و الخلفا

] عازبى نزول كرد و او را پسرى دو 1 عنه متوارى بقزوين آمد و در سراى داود بن عيسى [على بن موسى الرضا رضى اهللا
 ساله آنجا متوفى شد. مشهد او مشهور است.

 ] مهدى عباسى بوقت غزاء ديلم بقزوين آمد.2امير المؤمنين [

اشناخت بيامد و بر بااليى ] هادى موسى بن مهدى يك نوبت با پدر بقزوين آمد و يك نوبت ديگر بن2امير المؤمنين [
 بنشست و والى منادى كرد بر جهاد.

نمودند. او را خوش آمد و آنجا شهرستانى كرد، چنانكه ذكر  اهل قزوين بر آن مبادرت كردند و بر همديگر سبقت مى
 رفت.

از همدان عازم ] هارون الرشيد يك نوبت با پدر بقزوين آمد و يك نوبت در خالفت خود. بوقت آنكه 2امير المؤمنين [
خراسان بود، اهل قزوين پيش او رفتند و ازو مرحمت طلبيدند. بقزوين آمد. چون بر حالشان واقف شد، بر ايشان رحمت 

آورد [و در عمارت بارو و بزرگ گردانيدن شهر ساعى گشت و خراج از ايشان برداشت و آنچه از امالك ديوان كه در 
 ر كرد و منشورى داد. سوادش اينست:] بود، در حق ايشان اقرا3دست ايشان [

 بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد اهللا هرون الرشيد الهل قزوين.

انكم رفعتم الى امير المؤمنين مكان ثغركم و قربه من العدو و ما ينالكم من المؤنة فى اعداد االسلحة و ارتباط الخيل و 
المؤمنين قد اقر ما فى ايديكم من االراضى و البساتين و غيرهما مما  -] باراكم من اعداء اهللا الديلم و ان امير4جهاد من [
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ك و سألتم امير المؤمنين انفاذ ذلك لكم فاجابكم اليه لرأيه فى االحسان اليكم و التقوية يجرى عليه الخراج فرفع عنكم ذل
  لكم على جهاد عدوكم و امر عماله عليكم ان ال يتعرضوا لكم فمن
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  )] ف ب: داود بن عيسى بن سليمان غازى-1[

  امير المؤمنين در اين موارد ذكر نشده )] در نسخه ر، كلمه-2[
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  )] ر: ثاراكم-4[
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ؤمنين قرى عليه كتاب امير المؤمنين هذا من عماله فلينفذه و ال يتعد الى غيره و ال يجعل على نفسه فى مخالفة امير الم
 سبيال و كتب اسماعيل بن صبيح فى انسالخ ذى القعدة لسنة تسع و ثمانين و مايه.

امير المؤمنين مأمون با پدر خود هارون الرشيد بقزوين آمد. يحيى بن عبد اهللا ابن حسن بن حسين بن مرتضى على رضى اهللا 
او از بيم هارون الرشيد بواليت ديلمان گريخته بود،  عنهم عابد و زاهد وقت بود و اكثر علماء زمان او را بامامت پذيرفته و

پيش جستان پادشاه آنجا. هارون الرشيد بتدبير فضل بن يحيى برمكى و تزوير قضاة بغداد سجلى بست بر آنكه يحيى بنده 
] گردانيد و در صحبت فضل بن يحيى به جستان فرستاد و جمعى بر صورت آن حجت گواهى دادند. 1اوست و مشهود [

 ستان ناچار او را بسپرد.ج

چون يحيى بقزوين رسيد معلوم كرد كه از گواهان جمعى قزوينى بودند. گفت يا اهل قزوين ال جمع اهللا كلمتكم. بسبب 
 دعاى او قزوينيان را با هم زيادت اتفاقى نباشد.

 و من المشايخ و العلماء

 در او بود تا وفات كرد. ] و3] هروى رحمة اهللا عليه بقزوين آمد [2شيخ ابراهيم ستنبه [

 ابراهيم ادهم قدس سره و ابراهيم خواص عليه الرحمة بوقت سلوك بقزوين آمدند.

 احمد بن محمد غزالى رحمة اهللا عليه دو نوبت بقزوين آمد و در دوم نوبت آنجا مقام كرد تا متوفى شد.
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 حاتم اصم و سفيان ثورى رحمهما اهللا بوقت سلوك بقزوين آمدند.

 ى بوقت سلوك بقزوين آمد و گفت متعبدان را هيچ جا بهتر از قزوين نيست و مدتى در او متوطن بود.شقيق بلخ

 استاد ابو القاسم قشيرى مصاحب سلطان طغرلبيك سلجوقى بقزوين رسيد.
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 )] م: شهود-1[

) ستنبه بمعناى درشت و ستيزه 44ص  1336شيبه (نفحات االنس چاپ طهران ر: ابراهيم  -)] ب: ابراهيم بن شيبه-2[
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 ] در سنه ثمان و عشرين و ثالثمائة بقزوين آمد.1ابو بكر طاهران ابهرى [

عبد اهللا مبارك بقزوين آمد و وعظ گفت فضيل عياض در وقت سلوك بقزوين آمد يحيى بن معاذ رازى بقزوين آمد و در خانه 
 ]3] نزول كرد و وعظ گفت و رقص و سماع كرد.] [2سندول [

 و من الملوك و الوزراء

 ان بيرون آورد و ببغداد برد.فضل بن يحيى برمكى جهت قضيه يحيى بن عبد اهللا بقزوين آمد و او را از دست ديلم

 ] محمد بن اليمانى وزير عراق و خواجه بسيار خير بود.4[ [

سعى در كار منشورى كه هارون الرشيد داد او كرد. هارون الرشيد چند بدره زر بدو داد تا بر فقراء قزوين صرف كند. اعتقاد 
كردند، بامانت نيز در خانه خود راه نميدادند و  مىاى بود كه نه آنكه جهت خود قبول  اهل قزوين در آن وقت بمرتبه

] (؟) بر سر راه افتاده بود و هيچكس بآن التفات 5ميگفتند مال سلطان را در خانه ما جا نبود. چند شبانروز به ناهكياره [
سماعيل بن ] ا6نميكرد. تا ائمه اسالم اتفاق كردند و بدان مستغالت خريدند و وقف كردند. داخل وقف رشيدى است.] [

] بود. با وجود آنكه قطعا يك آدمى از 7احمد سامانى در طلب محمد بن هارون بظاهر قزوين نزول كرد. وقت حصاد [
 خواستند. ستدند، از ارباب ضياع استحالل مى رفت و هيچ چيز بى بها نمى لشكر او در هيچ خرمن و باغ نمى
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 مأتين والى قزوين بود. الياس برادر اسماعيل سامانى در سنه ثالث و تسعين و

اى كه واقع  ابن العميد ابو الفتح على بن محمد بن حسين وزير ركن الدوله، در سنه ثمان و خمسين و ثالثمائة، جهت فتنه
 شده بود، بقزوين آمد و

__________________________________________________ 
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 ] و دويست هزار درم بستد و آن را مال التأديب نام نهاد.2] از اهل قزوين هزار هزار [1بجبايت [

 اسماعيل بن عباد الصاحب چند كرت بقزوين رسيده است و آنجا تعلقات داشته.

 بوقت فتح بالد بقزوين رسيد و مسخر كرد. سلطان طغرلبيك سلجوقى

زاده خود را،  ]. چون ايشان را از دست مالحده منزعج يافت، غالم3سلطان ملكشاه بوقت مطالعه واليات بقزوين رسيد [
عماد الدوله بوزان بن الفقشت را، حاكم آنجا كرد و فرمود كه خانه و تعلقات آنجا دارد تا اهتمامش بحال آنجا بيشتر 

 د.باش

 سلطان محمد بن ملكشاه بوقت تنازع با برادرش بركيارق بقزوين آمد.
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] بقزوين رسيد و برادرش سلطان مسعود، بوقت استخالص قالع مالحده، بقزوين آمد و 4[سلطان طغرل بن محمد بوقت [
 فتح ناكرده بازگشت.

ن بود تا قلعه قاهره را از ملحدان پاك كرد و ]] سلطان ارسالن بن طغرل بكرات بقزوين آمد و مدتى در قزوي5اش [ برادرزاده
ارسالن و  ]. پسرش سلطان طغرل بكرات بقزوين آمد، در وقت تنازع با قتلغ اينانج و قزل6به ارسالن گشا موسوم كرد [

 غيرهما.

ه عز ] بوقت قلع ديلمان بقزوين آمد. پسرش سلطان محمد بوقت انهزام از مغول بقزوين آمد و بخان7خوارزمشاه تكش [
] رهنمونى كردند. او از اكابر قزوين پرسيد چرا 9] بكوچه نو نزول كرد و اهل قزوين او را بجزائر دريا [8الدين كريمان [

] در آيد و تماشاى باغ 11] كه زنان ما آفتاب آن بينند كه از سرسرا [10سازيد. گفتند از بهر آن [ سرسراها چنين فراخ مى
 تا يكباره محبوس نباشند. و بستان ايشان اين خانه باشد

 ]12اتابك سعد بن زنگى سلغرى بوقت آنكه از خوارزمشاه خالص شد [

__________________________________________________ 

  )] نسخ: جنايت. صحيح جنايت است بمعناى تاوان و غرامت و جريمه-1[

 )] ب:-2[

 قدر هزار ...

 )] م: آمد-3[

ق: سلطان طغرل بن محمد و برادر سلطان  -ر: بوقت خراسان بقزوين رسيد (؟) -ذاشته شده)] در نسخه م سفيد گ-4[
 محمد سلجوقى بوقت استخالص قالع مالحده ...

  )] ب، قسمت بين دو قالب را فاقد است-5[

  ر: گشت -)] ب: گردانيد-6[

  خان )] ر: تكش-7[

  )] ر: كريم خان-8[
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  )] نسخ: زيرا كه-10[
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ين زاكانى او را بقزوين آمد و در خانه عماد الدين احمد زاكانى بمحله ارداق نزول كرد. قحطى عظيم بود. عماد الد
كرد. خدمات پسنديده كرد چنانكه اتابك خجل شد. الجرم چون بفارس باسر  شناخت و او نيز خود را ظاهر نمى نمى

 پادشاهى باز رسيد او را دعوت كرد و در مقابل آن نيكوئيهاى فراوان فرمود.

 و من الخواقين و االمراء

و در حمام مسلم استحمام فرمود. پسرش ابقاخان با پسرش ارغون هوالكوخان بوقت استخالص قالع مالحده بقزوين آمد 
] نزول كرد و هر 2] شبانروز بخانه ملك افتخار الدين بمحلت رى [1خان و امراء و اركان دولت بقزوين آمد و هجده [

خان و  انچه ما يحتاج ايشان بود ملك افتخار الدين از خود داد و از كس مدد نطلبيد. احمدخان و گيخاتوخان و غز 
اولجايتو سلطان و ابو سعيد بهادرخان همه بكرات بحدود قزوين عبور كردند و اكثر امراى بزرگ مغول بارها بقزوين 

 اند. ذكر تمامت تطويلى دارد. رسيده

 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



  فصل هفتم از باب ششم در ذكر حكام قزوين

] و 3در عهد اكاسره كه شهرستان شاپورى بود، امراى ايشان حاكم بودندى و مقامشان تابستان [در شهر و پائيز] [
زمستان به رى بود. چون رايات اسالم در افطار آفاق عالم شايع شد و اهل آنجا بشرف اسالم و ايمان مشرف شدند، از 

المؤمنين عمر خطاب رضى اهللا عنه، ابو دجانه سماك بن خرشة االنصارى و كثير بن شهاب الحارثى والى بودند و قبل امير 
در عهد عثمان، برادر مادرش وليد بن عقبة، سعيد بن العاص االموى حاكم گشت و در زمان امير المؤمنين على بن ابى 

االرجهى و مرة بن شراحيل الهمدانى و عبيدة بن عمرو السلمانى و  طالب كرم اهللا وجهه ربيع بن خثيم الكوفى و ابو العريف
قرطة بن ارطاة والى بودند، يكى بعد از ديگرى. چون دولت به بنى اميه رسيد و حجاج ابن يوسف الثقفى از قبل ايشان 

 حاكم اكثر ايران شد، پسرش محمد والى اين ثغر
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  )] ظاهرا: راه رى-2[

 م: سرد بار. -ر: سرو بار -ب: در سرو باز -)] ق: بشرو بار-3[

 794:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

بعد از او به نصر بن سيار، كسان ايشان  بود و چون جاى حجاج به يزيد بن مهلب دادند و بعد ازو به قتيبة بن مسلم و
] شد، عراق عجم و خراسان بديشان 1والة قزوين بودند و چون دولت به بنى عباس رسيد و وزارت به برامكه مفوض [

مخصوص بود و بعد از ايشان به على بن عيسى بن ماهان و بعد از او بطاهريان تعلق گرفت، همچنين والى از قبل ايشان 
ند گاهى يكى آمدى و ذكر تمامت تطويلى دارد چون نوبت خالفت به معتصم بن هارون الرشيد رسيد، حال بودى و هر چ

تغلب ديالمه و تسلط ايشان بر قزوين بسمع او رسانيدند گفت اهم مهمات ما تدارك اين قضيه است كه ديلمان بدترين و 
] من 3سخر كنند، نه بس دير، زود باشد كه از زير سرير []. اگر ايشان قزوين را م2ترين و دليرترين دشمنان مااند [ محيل

] باحوال آن بقعه، آن را از تصرف حكام عراق و خراسان مفروز كرد و چهاردهم 4سر بر آورند. بجهت التفات خاطر [
سنه ثالث و پدرم، فخر الدوله ابو منصور كوفى، از تخم حر بن يزيد رياحى، را بامارت لشكر و ايالت بدين ثغر فرستاد، در 

] لقب بود و نام و كنيت متفاوت، قرب دويست سال بدان قيام 5عشرين و مأتين. او و فرزندان او كه همه را فخر الدوله [
نمودند. در اول بيست و هشت سال بحكم خلفا حاكم بودند. چون الداعى الى الحق حسن بن زيد الباقرى، در سنه 
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] بودند. چون موسى بن بوقا بحكم معتز 6مسلط شد، دو سال بفرمان او [ احدى و خمسين و مأتين بر اكثر عراق عجم
] و بنى ليث را بر 7خليفه او را ازين ملك دور كرد، سى و هشت سال بحكم خلفا والى بودند. چون سامانيان باقريان [
مانى والى بود و در سنه انداختند و بر طبرستان و مازندران و بعضى عراق نيز مستولى شدند، دو سال الياس بن احمد سا

اربع و تسعين و مأتين، باز بحكم خلفا، ايالت بدوازدهم پدرم فخر الدوله ابو على تعلق گرفت بيست و هفت سال حكم  
  كرد. چون ديالمه در سنه احدى و عشرين و ثالثمائة بر اكثر ايران پادشاه شدند، صد سال در عهد ايشان حاكم

__________________________________________________ 

  )] ب ف: تفويض رفت-1[

 )] ر: مايند-2[

  )] م: سر من-3[

  )] ر: خاطره باحوال-4[

 )] ب: فخر الدوله ابو منصور-5[

  )] ر: بفرمان او حاكم-6[

 )] مقصود علويان طبرستان است.-7[
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 اند موجود است. بودند و اكثر مناشير و امثله كه خلفا و پادشاهان در حق ايشان صادر فرموده

چون در سنه احدى و عشرين و اربعمائه سلطان محمود بن سبكتكين رحمه اهللا بر ملك عراق نيز مستولى شد، نهم پدرم 
] نديم را 1سيده بود و بكار ايالت شايسته نه. كاراستى [فخر الدوله ابى منصور در گذشت. پسرش ابى نصر بحد بلوغ نر 

 بايالت قزوين معين كرد و اين تخمه را استيفا فرمود. از آن وقت باز به مستوفيان منسوب شدند.

در آن وقت ديانت اهل قزوين در مرتبه اعلى بود و اكثر آن قوم لقمه بى شبهه خوردندى و مستجاب الدعوة بودندى و 
كنم. هر  ] مكر كرد و گفت من بشما طمع بسيار نمى1چ حاكم بر ايشان تطاول نتوانستى كرد. كاراستى [بدين سبب هي

] و خرجى 2يك جهت من يك تخم مرغ بياوريد تا من آن را تيمار دارم ماكيان از آن حاصل شود و مرا از ايشان نفقى [
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خوابى ديدم و از آن ستدن پشيمان گشتم. شما  باشد. همچنين كردند چون تمامت بيضها در انبارى جمع شد، گفت من
 همچنان آن بيضها با خانه خود بريد. هر يك يكى بردند و هيچكس ندانست كه از آن او كدام است:

] دست بظلم دراز كرد. دعاء ايشان 1برد و لقمه مشتبه در حلق همگان رفت. كاراستى [ اين از آن او و او از آن اين مى
 بود. جهال قزاونه او را بدين سبب بكشتند. يك سال و چند ماه والى بود. در حق او مستجاب نمى

 بعد از او، حمزة بن اليسع را كه حاكم قم بود، امارت قزوين فرمودند.

دو سال و چند ماه حكم كرد. بعد از او بامير شريف ابو على محمد جعفر حوالت رفت و او صاحب ثروت تمام بود. او و 
ال حاكم بودند و آخرين ايشان فخر المعالى ذو السعادات ابو على شرفشاه بن محمد بن احمد فرزندانش قرب شصت س

بن محمد جعفرى بود و او را دستگاهى عظيم بوده است. بيشتر ديههاى نواحى و باغات قصبه و مستغالت شهر ملك او 
 و اتباع او بود و محصول امالك او هر سال سيصد و شصت و شش هزار

__________________________________________________ 

  م: كار راستى -)] ر: كار راسى-1[

  م: نفعى -)] ق: حظى-2[
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ود و با وجود چنين نعمت دينار سرخ بود و راتب مطبخش هر روز ششصد من نان و صد و بيست من گوشت بوزن قزوين ب
 وافر و خرج فراوان لباس فاخر نپوشيدى.

وفات او در سنه اربع و ثمانين و اربعمائه. ازو يك دختر ماند. اين همه امالك و اسباب در دست او تلف شد و او بعد از 
 آنكه بقوت محتاج شد و مردم در حق او بتصدق انعام كردند، در گذشت.

نعمت واجب است امثال اين حكايات در نظر آوردن و باسباب دنياء دنى غره نبودن و در توشه بر ارباب ثروت و اصحاب 
 راه عقبى كوشيدن.

  بيت

 ]2] روان است و زندگانى باد [1بمال غره مباش و بزندگانى شاد            كه مال آب [          
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اه سلجوقى والى قزوين شد. پس از او پسرش الفقشت زاده سلطان ملكش [بعد از او عماد الدوله بوزان بن الفقشت غالم 
متصدى آن شغل بود و ايشان پنجاه و يك سال حاكم بودند و چون بيشتر اوقات بمالزمت سالطين مشغول بودندى، 

]، هم جهت قزوينيان آثار خير بسيار 3مملوكشان زاهد خمارتاش كفيل مهمات قزوين بود. او را در قزوين و در مكه [
 ].4ت زاهد خمارتاش سنه ثالثين و خمسمائه [است. وفا

چون زاهد خمارتاش تائب شد و ترك اشغال ديوانى كرد، عيسى نصرانى پيشكار ايشان بود. چون الفقشت بن بوزان در  
گذشت، ائمه قزوين بدار الخالفه رفتند و التماس والى كردند. مقتفى خليفه، غالم خود يرنقش باز دار را بحكومت و ايالت 

وين فرستاد، در سنه خمس و ثالثين و خمسمائه. او و فرزندانش صد و شانزده سال حاكم بودند. امالك و اسباب فراوان قز 
] چون نوبت 6] بن مظفر الدين الب ارغو بن يرنقش باز دار بود] [5بر ايشان جمع شد. آخرين ايشان ملك ناصر الدين [

 سعيد ] مغول رسيد، بحكم يرليغ منگوقاآن، ملك7دولت [

__________________________________________________ 

  )] ب: گنج-1[

 )] ب: زندگى بر باد-2[

  )] ر: و هم در مكه-3[

  )] ر، م: ثالث و خمسمائه-4[

  )] در هر دو نسخه سفيد گذاشته شده-5[

  الدين الب ارغون بن يرنقش)] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيست. در نسخه ق، ف: ناصر الدين بن مظفر -6[

 )] ف، ب، م، ر: چون دولت بدور مغول.-7[

                         

 797:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

، امام الدين يحيى افتخار الدين محمد افتخارى حاكم شد، در سنه احدى و خمسين و ستمائة. او و برادرش ملك سعيد
طاب مثواهما، بيست و هفت سال حكومت كردند [و در حينى كه ارغون آقا بدين ملك آمد، جهت دفع مالحده، امير 
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] در سنه سبع و سبعين و ستمائة 1] [ آقا را حكومت قزوين داد و مدتى حاكم بود. در زمان اوكتاى قاآن مرحوم تكش
ر عمر شيرزادى و خواجه فخر الدين مستوفى تعلق گرفت [و بحكم يرليغ حكومت بصاحبان سعيدان حسام الدين امي

]] و تا آخر عهد اولجايتو سلطان اكثر اوقات افتخاريان حاكم 2ابقاخان ده سال حاكم بودند. باز بافتخاريان تعلق گرفت [
، در وجه اخراجات ] خاتون3بودند. در اول عهد ابو سعيد بهادرخان بنواب مادر پدرش، خاتون معظمه كنجشكاب [

 ].4اردوى او، تفويض رفت [
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 اند فصل هشتم از باب ششم در ذكر قبايل قزوين و بزرگانى كه از ايشان خاسته

] و شهرى معتبر شد، 6] بيشتر از عرب است. بوقت آنكه موسى بن بوقا باروى قزوين بساخت [5اصل قبائل آنجا [
] قوم و 8ايشان هر [] 7بحكم خلفا بعضى مردم را از واليات بآنجا نقل كردند و جمعى بخود رغبت نمودند. نسل [

] شاپورى بوده و [بعضى آنكه چون از شهريان يكى را مرتبه و 8اى گشت و بعضى قبايل آنكه در اصل در شهرستان [ قبيله
 اند و قبيله گشته. فمنهم: ]] بدو باز خوانده9جاهى پيدا شده نسل او را [

  السادات

اند و درويش و  و تقوى و علم و ادب و قطع طمع متحلى شريفترين قبايل جهان ساداتند و سادات قزوين بزهد و ورع
 توانگر ايشان از طمع بديگران محترز

__________________________________________________ 

 )] فقط در نسخه ر-1[

 )] ب ندارد-2[

  )] ب: كنجشكان-3[

 )] ب: تفويض كرد.-4[

  )] م: قزوين-5[

 )] ر، م بكشيد-6[

  ر: هر قبيله. ظاهرا: هر يك -)] ب: از نسل-7[

  ر: شهرشارستان -)] ب: شهر شاپورى ق: شارستان-8[

ب، ف: بعضى آنكه چون يكى از  -)] ق: و بعضى از شهرستان يكى را چون مرتبه و جاهى پيدا شد نسل او را-9[
 ر: چندى آنكه ... -شد نسل او شهريان را مرتبه و جاهى مى
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اند:  الدعوة در ايشان بوده -] سؤال در ايشان نيست و از كسب خود خورند و سادات بزرگ مستجاب1باشند و رسم [
رهيزكار ] النقيب كه از اكابر نقباء زمان خود بود و متقى و پ3] و سيد عماد الدين عبد العظيم الحسنى [2چون سيد رضا [

] احمد كه درين زمان 5]] و امالك بسيار داشت. ازو نسل نيست. و سيد عز الدين [4[و مقبول عند الخواص و العوام [
] و اكثر بنين و بنات 7] بيشتر با شيخ جمال الدين گيل داشتى [6نقابت كرد، سيدى عاقل فاضل بود و مجالست [
حترز و درين عهد از ايشان موالنا مرتضى اعظم [اقضى القضاة و الحكام، ايشان متقى و پرهيزكار باشند و از سب صحابه م

] قاضى القضاة دار الملك سلطانيه و تومان 9الملة و الدين محمد الحسنى [ -]]، سيف8مبين الشرائع و االحكام [
طع قضايا از جاده ] و متابع مذهب امام اعظم شافعى رضى اهللا عنه [و در ق10قزوين و ابهر و زنجان و طارمين است [

 ]]11كند. [ شرع تجاوز نمى

 العلماء االكابر

اند و در طاعت و عبادت درجات عالى داشته [و در علومى   علماء قزوين بيشتر صاحب علوم تفسير و حديث و فقه بوده
آنجا مرتبه و كه دين را از آن خللى باشد شروع كمتر نموده و در كار دين و تقويت مذهب خود بغايت صلب بوده و اكابر 

 ]12] [ اند و بعضى بوزارت رسيده جاه عظيم يافته

 ]13افتخاريان [

اصلشان افتخار الدين محمد بكرى بود، از نسل امير المؤمنين ابو بكر صديق رضى اهللا عنه، و او مردى دانشمند و متقى 
]]. از احفاد او ملك سعيد 15ت [] تحصيل كرده [و بقدر منالى داش14بود. پيش امام سعيد محمد بن يحيى نيشابورى [

]] ملكى عادل و 16افتخار الدين محمد بن ابى نصر [طاب ثراه، در عهد دولت مغول، بزرگترين اكابر قزوين شد و او [
 ] حزم و رأى بود و در تدبير امور17عاقل صاحب [

__________________________________________________ 

 )] ب: رسوم.-1[

  سخ م، ر اينجا سفيد مانده)] در ن-2[

 )] ر، ق، ب الحسينى. و صحيح همان حسنى است (رك سراج االنساب نسخه خطى كتابخانه ملك تهران)-3[

 )] ق ندارد.-4[
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 ق: حمد -)] ب: محمد-5[

 ب، ف: مجالست او -)] ق: صحبت او-6[

 )] ب: بود-7[

 )] ق ندارد-8[

  )] ق، ب: الحسينى-9[

 )] ق: بود-10[

 ق ندارد)] -11[

 )] ق ندارد-12[

  م: افتخاران -)] ق: افتخار الدين-13[

  )] ب: نيسابورى-14[

 )] ق ندارد-15[

 )] ب ندارد-16[

 ب: عاقل صاحب. -)] ق: عالم عادل صاحب ..-17[
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در تحصيل خط و زبان تركى و مغولى سعى بليغ نمود. قول او مغوالن را نص قاطع باشد و كتاب  ديوانى عديم المثل و 
كليله و دمنه با زبان مغولى و كتاب سندباد با زبان تركى نقل كرد و الحق در هر دو داد سخنورى داده است. [در زمان 

].] چون دولت 1پيش او تعليم كردند [زادگان و خويشانش  قاآن بحضرت رفت. منگوقاآن و برادران و عم اوكتاى
بمنگوقاآن رسيد، او مرتبه و جاهى تمام يافت و حاكم تومان قزوين شد [و حكومت آن بود كه او كرد. مال و ملك فراوان 

].] عمارات عالى ساخت [و در سنه ثمان و سبعين و ستمائة در گذشت. امير عماد الدين اسماعيل  1بر او جمع شد [
 وفات ملك افتخار الدين محمد: گويد در تاريخ
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 شعر

  جهان فضل و كرم، افتخار دولت و دين            كه بود پايه قدرش و راى اوج زحل          

  ] از جمادى االول2گذشته ششصد و هفتاد و هشت از هجرت            شب دوشنبه [             

 ]3] [ چون، خداى عز و جل بپيش ايزد بى    ز رود بار سفر كرد سوى خلد برين                    

 برادرانش بجاه او مرتبه بلند داشتند:

[ملك سعيد امام الدين يحيى طاب مثواه در اوايل حاكم تومان قزوين بود. بعد از آن بر تمامت عراق عجم حاكم شد و 
بها در ملك خود نزول كردى و چون ] كه اقصاى عراق است بيشتر ش4امالك بى قياس جمع كرد چنانكه از تبريز تا يزد [

  اكابر عراق در خدمتش بودندى، علوفه از امالك خاصه او خوردندى و او در طاعت

__________________________________________________ 

 ندارد -)] ب-1[

  )] در نسخه ال يقرأ است-2[

 ب نداردر، ف: و در سنه ثمان و سبعين و ستمائة در گذشت.  -)] م فقط-3[

 )] ق: از اران و آذربايجان تا يزد ...-4[
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]. در آخر عمر قرب ده سال بر عراق عرب نيز حاكم شد.] 1و عبادت درجه عالى داشت و هرگز از ذكر خالى نبودى [
 ن محمود حاكم مازندران بود.] برادر ديگرش عماد الدي2[

 ] بود.4] حاكم گرجستان [3برادر ديگرش ركن الدين احمد [

 برادر ديگرش رضى الدين بابا حاكم ديار بكر بود.
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].] بعد از 5[بعد از همه برادران، ببغداد ملك امام الدين در ربيع اآلخر سنه سبعمائة در گذشت و هم آنجا مدفون شد [
ك و اسباب در دست ورثه هيچ نماند. از آن قوم ملك سعيد رضى الدين بابا [و پسرش عماد الدين دو سال از آن همه امال

 اسماعيل اشعار خوب دارند.

 امير اسماعيل گويد:

  نبود مهترى چو دست دهد            روز تا شب شراب نوشيدن         

  يا طعام لذيذ پر خوردن            يا ملون لباس پوشيدن            

  يا بر آنها كه زير دست تواند            هر زمان بى سبب خروشيدن            

  من بگويم كه مهترى چه بود            گر توانى سخن نيوشيدن            

 ]6] [ در مراعات خلق كوشيدن غمگنان را ز غم رهانيدن                       

  بازداران

] باز دار است و او غالم مقتفى خليفه بود. بفرمان خليفه بحكومت قزوين آمد و مظفر الدين لقب 8] يرنقش [7اولشان [
يافت [و بدين سبب آن قوم را مظفريان نيز خوانند. نسل بر نسل حكام قزوين بودند و امالك و اسباب بسيار داشتند و 

 ]9در آن قوم نه حكومت مانده است نه امالك.] [ اكنون

__________________________________________________ 

 )] ق: نبود-1[

 )] ب ندارد-2[

 )] ر: ركن الدين حمد-3[

  )] ق: گرجيستان-4[

 )] ب ندارد-5[

  ر فقط در نسخه م)] ب: حاكم ديار بكر بود و بعد از دو سال هيچش نماند. اشعار خوب دارند. اشعا-6[
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  )] ر: اول ايشان-7[

  ر: بر نقش -)] ب: برتعش-8[

 اند نسل بر نسل حكام قزوين بوده -ر: .. نه حكومت مانده است نه اسباب -)] ب ندارد-9[

 801:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1بشاريان [

] 4] صاحب نعمت بود. [با صاين خان بن باتو بن [3] [ اند. خواجه عز الدين [بشارى خواجه بوده ]2مردمانى متمول [
 ]5اند.] [ توشى خان معامله كردى. اكنون آن قوم عمل پيشه

 ]6برهانان [

آورد و قاآن رفت و نعمتى وافر  ]. نبيره او زين الدين احمد بحضرت اوكتاى7اولشان برهان الدين بود از قبيله كياآن [
 ].9]. احفاد ايشان در تبريز مقيمند [8پسران او پادشاه شناس شدند [و مرتبه بلند كردند] [

 ]10حنفيان [

نسل ايشان از تخم هوده حنفى است كه در عهد حضرت رسول صلى اهللا عليه و سلم حاكم اعراب يمامه بود. در ايشان 
 اند و بعضى عمل پيشه. وهاب و اسباط ايشان خطباء حنفيهاند چون امام حجازى ابن عبد ال مردم عالم متدين بوده

 ]11حلوانيان [

 ].13اند [ ] صاحب جاه و عمل پيشه12اصلشان از شهر حلوان است. مردمى [

 ]14] [ [از ايشان شمس الدين ابو الحارث جد مادرى پدرم مدتى والى رى بود و نعمت وافر داشت

  خالديان

 اند: مخزومى است. دو شعبهاصلشان از نسل خالد بن وليد 

 -] شيخ16]]. شيخ نور الدين گيل جد موالنا [15[يكى از گيالن فومن آمدند [
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__________________________________________________ 

  م: بشاران -)] در نسخه ق نامى از آنان نيامده-1[

  )] ف، معقول-2[

 )] ب فقط-3[

  انوى توشىخان ب )] م فقط آنهم بصورت: صابن-4[

 )] م، ر فقط-5[

  )] ذكرشان در نسخه ب نيامده-6[

  م: كتاان -ر ندارد -)] ق: كيان-7[

 )] م، ر فقط-8[

 باشند )] ق: مى-9[

  )] ر: حنيفان-10[

  )] ق، ر: حالويان-11[

  )] ق: مردم-12[

 اند ق، ر بوده -اند )] ر: پيشه بوده-13[

 )] ب ندارد-14[

 ب ندارد -اند فومن )] م: يكى از گيالن-15[

 )] ب:-16[

  موالنا و شيخ االسالم

 802:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        
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 االسالم سعد الدين قتلق خواجه رحمهم اهللا ازيشان بود و آن گروه در تصوف درجه عالى داشتند.

سعيد خواجه صدر الدين احمد طاب ثراه چهار سال در ملك ايران وزارت كرد  شعبه دوم از زنجان آمدند. ازيشان صاحب
عشرين رجب سنه سبع و تسعين و ستمائة بحكم  ]. حاتم زمان خود بود. [در حادى2] شد [1و به صدر جهان موسوم [

 غزان خان درجه شهادت يافت و در تاريخ وفاتش گفتند:

 شعر

  يك شنبه اندر وقت چاشت» خصز«در             كاف الف بگذشته از ماه رجب           

  صدر دين احمد وزير شرق و غرب            آنكه در عالم نظير خود نداشت            

 ]]3بر براق نيكنامى سوى خلد            رخت بست و عالم فانى گذاشت [            

]. هر دو برادر جهان كرم 5ايران بود و بقطب جهان منسوب [] قاضى القضاة 4برادرش موالناء سعيد قطب الدين حمد [
]] پسر موالنا 6و كريم جهان بودند. [بر زبانشان ال، اال در كلمه توحيد نرفت. رحمهما اهللا تعالى و طول بقاء اعقابهما [

ل تمام داشت. ] قاضى قزوين [بود و فضائ8] مظفر الدين شاه [7]، موالناء اعظم قاضى القضاة [4قطب الدين حمد [
پسر او موالناء اعظم شمس الدين حمد اكنون قاضى و مفسر و محدث است و جوانى بحليه صالح و علم و عمل متحلى 

]9[.[ 

__________________________________________________ 

 )] ب: منسوب شد-1[

  )] ازينجا تا جائى كه بعالمت ستاره مشخص شده است در نسخه ب نيست-2[

و در  -)] بجاى قسمت بين دو قالب در نسخه م، ف چنين آمده: تاج يخشى همچو او از صدر ديوان برنخاست-3[
  نسخه ق: تا نبخشيد او جهان از صدر ديوان برنخاست

 ف. احمد -را ندارد» سعيد«فقط در نسخه ق است. ق كلمه » حمد«)] كلمه -4[

  )] ق: موسوم-5[

 جمله دعائيه را ندارد.ولى نسخه ر  -)] ر، م، ف فقط-6[
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  )] كلمه قاضى القضاة در نسخه ق نيست-7[

  )] ر: مظفر الدين شاه زيدت فضائله-8[

 )] ر: است و الحق قاضى شريعت رو و ذهنى صافى و علمى تمام دارد.-9[

 803:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

 ]1خليالن [

 ]].2صلشان [از نسل امير المؤمنين عثمان بن عفان است رضى اهللا عنه [ا

] رحمة اهللا عليه عالمى 5]. ازيشان خليل حافظ [4] قزوين بديشان تعلق دارد [3اند. خطابت شافعيه [ علماء متقى بوده
 عامل و متقى بود. كتاب ارشاد در تاريخ قزوين از تصانيف اوست.

  دبيران

صالح بودند. ازيشان موالناء سعيد استاد علماء زمان نجم الدين على بن عمر الكاتبى [عالمى ذو  ] عالم و6مردمى [
 ]] و از شرح و وصف مستغنى.8] عديم المثل بود [و در علوم معقول سر آمد زمان خود [7] [ فنون

  رافعان

اند و ساكن شده. در ايشان  زوين آمدهاصلشان از عرب است، از نسل رافع بن خديج االنصارى. در عهد خلفاء ما تقدم بق
 ] در حق او گفته است:10]. [چون امام سعيد جمال الدين بابويه رافعى كه خاقانى شاعر [9اند [ علماء عالى مرتبه بوده

 شعر

  الى اهللا فى الحشر بعد النبى            ارى ثانى الشافعى شافعى          

  فبابوية الرافعى رافعى            لئن اصبح الدهر لى حافظا            

]] الرافعى رفع 12]] امام الدين [ابو القاسم عبد الكريم [11پسرش موالناء اعظم [مفتى الفريقين فى العرب و العجم [
اهللا درجته تصانيف معتبر دارد: شرح كبير و شرح صغير و محرر و تدوين و غيرها از تصانيف اوست. وفات او در ذى 

 ثالث و عشرين و ستمائة در اول مقبره كهنبر مدفون است. القعده سنه
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__________________________________________________ 

  )] ذكر آنان در نسخه ب نيامده-1[

 ف: از -)] ق: از يعلى حافظ است-2[

 )] ق:-3[

  ر: خطباى شافعيه -خطابت قزوين

  )] ق: داشته است-4[

 )] ق: خليل بن حافظ-5[

  ب: مردمان )]-6[

 )] ب ندارد.-7[

 )] ب ندارد-8[

 )] ازينجا تا جائى كه بعالمت ستاره مشخص شده است در نسخه ب نيست.-9[

  )] م: خاقانى-10[

 ر، ف: خير -)] ق: حبر امام سعيد-11[

 )] ق ندارد.-12[

                         

 804:تاريخ گزيده ، متن ، صفحهکتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ،                         

 شعر

  [حجة االسالم امام رافعى            آنكه بود او شارح هر مشكالت          

 ]]1ششصد و بيست و سه از هجرت شمرد            ماه ذى قعده ششم بودش وفات [            
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  زاكانان

و سلم بخط امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اهللا  اصلشان از عرب بنى خفاجه است. منشورى از رسول صلى اهللا عليه
 ]] اين سواد آن است:2وجهه [در حق ايشان صادر شده. [

زاكان بعد ما اسلموا به فانى احمد اليكم اهللا الذى ال اله اال  بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول اهللا الى بنى
ون الى دياركم و مقامكم و منازلكم و ليس عليكم بأس لقربكم من اهللا و رسوله و هو. اما بعد فانه قد انزل الى انكم ترجع

يعفو جرائمكم و يغفر عن سيآتكم و قد اجازكم رسول اهللا بما اجاز به نفسه و لكم ذمة اهللا و ذمة رسوله و ان اهللا قد غفر 
ادمتم تسمعون لرسول اهللا و رسول يبطل حق من حقوقكم م -لكم سيآتكم و سمع شكواكم لكونكم مؤمنين موقنين فال

رسول اهللا و عليكم [عارية ثالثين دروعا و اربعين بعيرا يعترون بها لرسول اهللا ان كان يجلس باليمن فيردها عليكم و بعد ذلك 
تم به تجاورون بجوار اهللا و رسوله على انفسكم و اموالكم و اوالدكم و ال تعسرون و ال سخرة عليكم و تعاونوا على ما استعن

عليه و هو الحق و من اطلع لكم بخير فهو خير له و من اطلع لكم بشر فهو شر له و على المؤمنين و المؤمنات و 
المسلمين و المسلمات الوفاء بما فى هذا الكتاب و من ترك حقا لكم او نكث و غير ما فى هذا الكتاب من امتى فهو برى 

و رسوله على ما فى هذا الكتاب و شهد عمر بن الخطاب و ابو بكر الصديق و  من شفاعتى يوم القيامة. شهد اهللا و مالئكته
سلمان الفارسى و مغيرة بن شعبة الثقفى و جرير بن عبد اهللا البجلى و مالك بن عوف و كتبه على بن ابى طالب فى سبع 

 خلون من محرم.

__________________________________________________ 

 شود. در نسخه م ديده مى )] اشعار فقط-1[

 )] ب، دارند.-2[

 805:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

اند: يكى بعالمى منسوب بوده. از ايشان امام سعيد  ] زاكانان دو شعبه1و مهرى بر اين صورت در آخر منشور است: [
لدين محمد عالمان عامل بودند و در كار دين بغايت متعصب و در عهد مغول ميان ] و پسرش ركن ا2شرف الدين عمر [

 شيعه و اهل سنت، در رجحان مذهب، دعوى عظيم خاست.

امام ركن الدين زاكانى بخراسان رفت، پيش امير جرماغون و بدليل و براهين معقول و منقول اهل شيعه را ملزم گردانيد [و 
] رضى اهللا عنه بساخت و حكمى بستد كه آن را بر آتش بر پيشانى 3مؤمنين عمر بن الخطاب [تمغايى از آهن بنام امير ال
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] شعبه دوم ارباب و صدور بودند. 5] و كار مذهب اهل سنت بسعى او از سر رونق و طراوت گرفت.] [4روافض نهد [
اند و  او اكنون از اكابر ارباب قزوين] نوادگان 6از ايشان صاحب سعيد صفى الدين زاكانى خداوند امالك و اسباب بود. [

 از ايشان صاحب معظم خواجه نظام الدين عبيد اهللا اشعار خوب دارد [و ديوان او مشهور است.

 اين دو بيت در حال نزع گفته:

 شعر

  اندرين دنيا عزيزم داشتى يا رب بلطف            و ز بسى نعمت نهادى بر من مسكين سپاس          

 ] اند            خوش نباشد جامه نيمى اطلس و نيمى پالس هم در آن دنيا عزيزم دار، زيرا گفته            

]7[ 

  زبيريان

اند [چون شهاب الدين ابو سليمان احمد و غيره  اند و در ايشان علما و صلحا بوده ] زبير بن العوام8از نسل مصعب بن [
 ]9و اكنون قوم ايشان اهل صالحند.] [

__________________________________________________ 

 شود )] در همه نسخ اين قسمت سفيد مانده و صورت مهرى در آنها ديده نمى-1[

 )] ر:-2[

 شرف الدين محمد

 ر: عمر -)] ق: عمر خطاب-3[

 )] م: را بر آتش نهد و بر پيشانى روافض نهد-4[

  )] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيست-5[

 )] ق: شد-6[
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نسخه ق، ف، راساسا اين قسمت را فاقد  -)] بجاى قسمت بين دو قالب در نسخه ب آمده: [و رسائل بى نظير]-7[
  است

 )] ب: زبير بن مصعب بن زبير-8[

 )] ب ندارد-9[

 806:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  زادانيان

 زادانند كه در عهد رسول صلى اهللا عليه حاكم جمعى اعراب بود. از نسل

] دارند با كرام زادان صادر فرموده و در آن منشور گفته: اسكن يا زادان 1منشورى از امير المؤمنين على رضى اهللا عنه [
] عمر الزادانى كه امام 2[ اند [چون جد مادرى مادرم هبة اهللا بقزوين او عسقالن. در ايشان علماء زهاد عالى مرتبه بوده

گران بودى و وصيت كرده  سعيد امام الدين رافعى رفع اهللا درجته در كتاب تدوين در ذكر او آورده است كه او منكر نوحه
گر در آمد و آغاز نوحه   گران را در پيش او راه ندهند. اخالف او فراموش كردند. چون نوحه بود كه در وقت وفاتش نوحه

گران را بيرون كردند. هر چند صورت اين معنى  لت خفتگى با نشستگى آمد. حاضران بترسيدند و نوحهكرد، او از حا
معقول نيست، اما بنا بر آنكه عقل در راه خدائى زيادت مدخلى ندارد و قول امام سعيد را اعتبارى عظيم است، از روى 

 ]]3اعتقاد قبول بايد كرد. [

 ]4شيرزاديان [

بود از اوساط الناس قزوين. او را گله گوسفند بودى پسرش حاجى بدر الدين را امالك و اسباب اولشان شيرزاد نامى 
] عمر 7] قزوين بستد. پسر او حسام الدين امير [6قاآن شد و راه الغ بيتكچى [ ]]. بحضرت اوگتاى5[بزيادت رفت [

يش پادشاه در نظر آمد و مرتبه بلند كرد. چند پيش امير بوقا چينكسانك كه امير الوس ارغون خان بود راه نيابت يافت و پ
] [و امالك نيكو و نعمتى وافر بر او جمع شد. بوقت آنكه امير بوقا 8سال حاكم بر و بحر مملكت فارس بود [

 چينكسانك را نكبت رسيد، بحكم يرليغ او را نيز بياسا رسانيدند. اقرباى ايشان از اكابر ارباب قزوين بودند و

__________________________________________________ 

  )] ف ب، ق: كرم اهللا وجهه-1[
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  )] ر، ق: هيبة اهللا-2[

 شود )] اين قسمت در نسخه ب ديده نمى-3[

  )] ف، ق، ر: شيرزادان-4[

 ر: -)] ق، ب: زيادت شد-5[

 با ... شد -م -بزيادت رفعت بود

 مغو (؟)راه الغ بيتكچى  -ق: -)] نسخه ر: يرليغ بيتكچكى-6[

  ق: امير على -)] ب: عمر-7[

 )] ازينجا تا آخر قسمت شيرزاديان از نسخه ب ساقط است.-8[

 807:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

امالك نمانده است و كس ] كرد. اما اكنون در آن قوم نعمت و 1] [ برادرزاده او خواجه مجد الدين نيز حكومت [فارس
 نيز نه كه از او باز گويند.

 ]2طاوسيان [

اند چون شيخ محمد و  اصلشان از تخم طاوس بن كيسان است و او از تابعين بود و در ايشان علماء عالى مرتبه بوده
 پسرش ابو جعفر عراقى.

هو معروف بحسن السيرة و الوجاهة و كان له  ] امام سعيد امام الدين رافعى اعلى اهللا درجته در ذكر او آورده است كه3[ [
] فرزندان ايشان بدو شعبه منشعب 4سعى جميل فى اسقاط الضرائب و المكوس و بورك فى نسله عددا و رياسة.] [

] طاوسى صاحب تعليقه است و 5شدند: بعضى كه بعلم موصوف بودند، از ايشان موالناء سعيد عالء الدين [محمد] [
] بخواب ديد شخصى نورانى  6خود بود. از بزرگى مقبول القول شنيدم كه در [شب روز وفات او] [استاد علماى زمان 
 خواند: گشت و اين بيت مى گرداگرد جامع مى

 شعر
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  مدارس آيات خلت من تالوة            و مهبط وحى مغفر العرصات          

 شهاب الدين زاكانى گفت:در روزش موالنا عالء الدين در گذشت. در تاريخ وفاتش موالنا 

  ] اولوا االفضال7عالء ملت و دين افضل ائمه عصر            گزيده علما مفخر [         

  گذشته بد ز صفر ده كه سوى حضرت شد            بسال ششصد و هفتاد و دو بوقت زوال             

  و اهل شعبه ديگر وزراء و صدور بودند. [اخالف ايشان اكنون طالب علمند

__________________________________________________ 

  )] فقط در نسخه ق-1[

  )] ب: طاوسان-2[

 )] ازينجا تا آخر قسمت طاوسيان از نسخه ب ساقط است.-3[

  )] قسمت بين دو قالب در نسخه ق نيست-4[

  )] فقط در نسخه ق-5[

  يافت)] ق: در شب روزى كه موالنا عالء الدين وفات -6[

 ق: -)] ر: معجز-7[

 زبده.
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] از ايشان موالناى اعظم سعيد عالء الدين [يحيى طاوسى از علماى معتبر و بعمل و زهد و تقوى متحلى و 1صالح و] [
االخبار و كتاب تحرير در تفسير و بسيارى از شروح كتب و قصايد  -درارى كتاب مشارق االنوار را شرحى مطول نوشته و

 عربى از تصانيف اوست.

 ]]2در سنه ثمان و اربعين و سبعمائة وفات يافت. [
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  عباسيان

]، در نيابت و 4]] نسل ايشان از تخم عباس بن عبد المطلب است. كاركنان ديوان قزوين باشند [3[بزعم ايشان [
 هر و رياست محالت.اسفهساالرى ش

 ]5غفاريان [

الملة و الدين عبد الغفار صاحب الحاوى  -در اول مردمى صالح و متدين بودند. از ايشان امام سعيد استاد االئمه نجم
] سعيه در علم فقه بمذهب امام اعظم شافعى مطلبى رضى اهللا عنه باقصى الغاية و اإلمكان بكوشيد و آن قوم 6شكر اهللا [

 گشتند و از او مفتخر شدند.بدو منسوب  

 ]7و كم من اب قد عال بابن له شرفا            كما عال برسول اهللا عدنان [         

] گفته 8اش، موالنا شهاب الدين زاكانى [ وفات او ثامن محرم سنه خمس و ستين و ستمائة. [تاريخ وفات او، دخترزاده
 است:

  آفتاب فضل و مهتاب شريعت نجم دين            آنكه خاك پاى او شد تاج فرق مشترى         

  هشتم ماه محرم سوى جنت نقل كرد            در سنه خ، س، ه، از هجرت پيغمبرى            

 نون پسران او ائمه قزوينند.] اك9پسر او امام عالم موالنا جالل الدين محمد رحمه اهللا استاد علماء زمان خود بود] و [

__________________________________________________ 

  ق: و درين عهد از نسل ايشان -)] ر، م فقط-1[

 )] بجاى قسمت دو قالب در نسخه ر آمده: سر آمد علماى اين زمان است.-2[

 )] ق، م فقط-3[

 است. )] ب: بودند. قسمت اخير جمله هم از نسخه مزبور ساقط-4[

  )] در نسخه ق نيست-5[

  اهللا عليه -ب: رحمة -)] ر: رحمه اهللا-6[
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  )] شعر فقط در نسخه م-7[

  )] م: كازرونى-8[

 )] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيامده.-9[
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 ]1فيلواكوشان [

]] بسبب مسلمانى از واليت 2از ديلمان است. چون در آن واليت الحاد ظاهر شد، جد ايشان [امير شهر [اصلشان 
 ديلم تخلف نمود و بقزوين آمد و متوطن شد.

]، از اكابر ارباب 3الدين فيلواكوش [ -مردى متمول بود. ضياع و عقار خريد. نعمتى تمام بر او جمع شد. پسر او جمال
 ]4اى ندارند. [ اند، در مال و جاه زيادت مرتبه ود. اكنون كسانى كه از ايشان باز ماندهو متموالن قزوين ب

 ]5قضويان [

]. پسرش عز الدين ابى 6جدشان فخر الدين فخر آور در ديوان قضا وكالت كردى. بدين سبب ايشان را قضوى خوانند [
ارشاد كرد و بخدمتكارى امير آيتغمش مملوك اتابك العز هوس كار ديوان كرد. پدر جدم امين الدين نصر مستوفى او را 

محمد بن ايلدگز در آورد و چون او از قبل خوارزمشاه حاكم عراق شد، عز الدين ابى العز از نيابت او نعمتى وافر حاصل 
مير بوقا ] نيز خوانند. نبيره او عماد الدين عمر پيش ا7كرد. امالك و اسباب خريد. آن قوم را نسبت بدو ابو العزيان [

نايب بود. بوقت آنكه خليفه بر دست مغول شهيد شد و امير بوقا امارت بغداد يافت، عماد الدين عمر در اجراء خيرات و 
رفع رسوم ناپسنديده سعى بليغ نمود. بدين سبب در بغداد نامش بلند شد و بغداديان او را ثالث العمرين خواندند. قوم 

] بديشان رسيده از نعمتى كه داشتند هيچ نقصان نپذيرفت [بلكه در 8و تا بزرگى [اند  ايشان مردمى صاحب جاه و مال
] در اين عهد از ايشان صاحب مرحوم عز الدين منوچهر بن جمال الدين امير على بن صدر الدين محمد بن 9تزايد بود] [

ايى صايب داشت و در حفظ ] صاحب جاه و مال بود و در كسب و جذب دنياوى ر 10عز الدين ابى العز بن فخر آور [
 آن جدى بغايت.

__________________________________________________ 

  ر: فيلوكوشان -)] در نسخه ب، ذكرى از ايشان نيامده-1[
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 )] در نسخه م:-2[

 اميره شهر.

  )] م: فيالكوش-3[

 )] ر: مال و جاه و زيادت مرتبه ندارند-4[

  ق: قضويات -)] ب: قصويان-5[

 )] ازينجا تا عالمت ستاره از نسخه ب ساقط است.-6[

  ق: ابو العزات ف: بلغزان -)] ر: بو العزان-7[

  )] ر: و تا غايت كه بزرگى بديشان-8[

 )] ق، ندارد-9[

 )] م:-10[

 ر .... صدر الدين بن محمد بن عز الدين ابو العز. -عز الدين بى ابى العز بن فخر آور
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  قراوالن

اند كه در عهد دولت مغول بدين واليت آمدند. تمولى تمام داشتند. امالك و اسباب خريدند. گروهى خوش  از تركانى
او باز توان گفت و آن  صورت و طرب دوست بودند و ذكور و اناث ايشان بر اين مولع. [از ايشان كسى باقى نيست كه از

 ]1دستگاه نيز نمانده.] [

 ]2قرايان [

 اند. اصلشان از قبيله بنى تميم است و مردمى طالب علم بودند و اكنون بعضى از ايشان عمل پيشه

  كرجيان
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] 3اصلشان از نسل ابو دلف عجلى است كه بفرمان هارون الرشيد بعجم آمد و شهر كرج بساخت و آنجا ساكن شد. [
اند. از ايشان ابو القاسم شهيد مدفون بجامع   فرزندان او با قزوين نقل كردند و بدو شعبه منشعب شدند: يكى ائمه كرجيهاما 

 كبير و از نسل او موالنا مجد الدين محمد كرجى علماء متبحر بود و سر آمد علماء عهد خود.

 شعبه ديگر صدور اعرابيانند. باربابى و صدارت معروف بودند.

 ]4[ انسيان

اند [چون ابو جعفر احمد بن  اصلشان از نسل انس بن مالك رضى اهللا عنه است و در ايشان علما و فقهاء عالى مرتبه بوده
] و اكنون نسل ايشان در قزوين منقطع 5] [ عبد اهللا و امام زكريا بن محمد بن محمود صاحب كتاب عجايب المخلوقات

 است.

 ]6كياآن [

ر علوم بمرتبه اعلى. از ايشان موالناء سعيد عز الدين ابو الفضائل بتبريز رفت و در آنجا ساكن اند و د قومى معروف بوده
 شد. در فتنه خوارزمشاهى مساعى جميله نمود

__________________________________________________ 

  )] در نسخه ق نيامده-1[

  ر: قرائيان -)] ذكرشان در نسخه ب نيست-2[

  مت ستاره از نسخه ب ساقط است)] تا عال-3[

  ر: اين كلمه را ندارد ولى شرح اين خاندان را شامل است -)] م: مكونيان (؟) نسخه ق ندارد-4[

  )] قسمت بين دو قالب از نسخه ب افتاده-5[

 )] ب:-6[

  در نسخه ق ذكر اين خاندان نيامده -كيسان
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[تا در آذربيجان زيادت قتلى و نهبى نرفت. پسر او موالناء سعيد محيى الدين ابى الحسن قاضى القضاة آذربيجان بود و 
قاضى القضاة ممالك بود عالمى متبحر و در عهد خود عديم المثل و از ايشان موالناء اعظم سعيد نظام الدين عبد الملك 

 ] آن قوم را اكنون در قزوين نسل نيست.2] [ ] كامل داشت1و علمى وافر و عقلى [

  ماكانان

اولشان ماك بود از نسل ماكان بن كاكى ديلمى و او مردى تند و تيز بود. نبيره او سديد الدين اسماعيل بن عبد الجبار بن 
و بمنصب قضا رسيد و تا غايت قضاء قزوين در نسل اوست. [از ايشان  ] محمد بن عبد العزيز بن ماك تحصيل كرد3[

قاضى عماد الدين عمر بن عبد الحميد بن عبد العزيز بن اسماعيل بن عبد الجبار بن محمد بن عبد العزيز بن ماك قاضى 
تزويرات و گواهى  الغاية كردى. در تحقيق -صاحب ديانت بود، موصوف بصفات حميده. تمييز ميان ظالم و مظلوم باقصى

] دروغ نظرى دقيق داشت و از علوم دينى با حظى وافر بود. در مدة العمر هيچ قضيه بخالف شرع و راستى قطع نكرد 4[
و بدين سبب او را ثالث العمرين خواندند و قاضى شمس الدين احمد بن شمس الدين محمد بن قوام الدين ابو بكر بن عبد 

ى اسماعيل بن عبد الجبار بن محمد بن عبد العزيز بن ماك و پسرش موالنا رضى الدين محمد الحميد بن عبد العزيز بن قاض
طاب مثواهما صاحب شكوه و ثروت تمام بودند و بمنصب قاضى القضاتى عراق رسيدند. هوالكوخان را جهت دفع شر 

عين قلع كردند و اهل جهان را از شر ] بليغ نمودند تا قالع آن مال5مالحده مالعين ايشان آوردند و در آن كار سعيهاى [
 ]6ايشان برهانيدند. جزاهما اهللا خيرا.] [

  مستوفيان

قديمترين قبائل قزوينند. اصلشان از نسل حر بن يزيد رياحى بود. در اوائل والى قزوين بودند. از زمان معتصم خليفه تا عهد 
  قادر خليفه اكثر اوقات بدان

__________________________________________________ 

  )] ر: عملى-1[

 )] قسمت بين دو قالب از نسخه ب ساقط است.-2[

 )] ر:-3[
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 عبد الجبار محمد

  )] پايان نسخه ق-4[

 )] ر: سعيها-5[

 )] قسمت بين دو قالب در نسخه ب نيست.-6[
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]. [از ايشان پدر جدم 3] شدند و بمستوفى معروف گشتند [2] بودند و بعد از آن بشغل استيفا منصوب [1مهم نامزد [
كه بحكم   -] امين الدين نصر بن عز الدين سعد بن سيف الدين يوسف بن امين الدين نصر بن زين الدين ابى نصر4[

تمولى داشت. در جوانى در خدمت سالطين عراق مالزم  -فتادسلطان محمود سبكتكين نام مستوفى بر اين ابى نصر ا
بودى و استيفاء عراق بدو مفوض. چون در پيرى از آن شغل توبه كرد، بحج رفت و روزگار خود بر طاعت موزع كرد. روزى 

اند،  ا داده] پرسيد كه چون در جوانى عمل پيشه بودم و مردم برشوت مرا چيزه5از شيخ نور الدين گيل رحمة اهللا عليه [
]. گفت آن جماعت را 6اكنون بر گردن من وبال است. دفع آن بچه صورت توان كرد؟ شيخ گفت با خداوندانش رد كن [

مگر خداى تعالى جل و عال در محشر جمع گرداند و گر نه در دنيا جمعيت ايشان ناممكن است. شيخ گفت غزا كن مگر 
خشنود گرداند چه پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم فرموده است: السيف  شهيد گردى و ببركت آن خداى تعالى خصمان ترا

محا الذنوب. او از اين سخن متألم گشت جهت آنكه از مرد پير دار و گير نيايد. تا چون قوم مغول بر ملك ايران مستولى 
ى بديشان خواهد نمود بخانه ] دهى از آن او گرفتند، او ايشان را ببهانه آنكه در شهر مالى نهان7شدند و او را در راه [

]. پس نبيره 8خود آورد و بعصائى كه داشت با مغوالن غزا كرد تا او را بدرجه شهادت رسانيدند و سخن شيخ مؤثر شد [
 ] محمد بن ناصر الدين ابى بكر بن عز الدين خواجه بن امين الدين نصر بوزارت رسيد.9او خواجه فخر الدين [

سال وزارت كرد و چند سال حاكم ملك روم بود و برادرم زين الدين محمد بن تاج الدين ] آل نداشت، يك 10اگر چه [
] امين الدين نصر مدتى متصدى اشغال خطير بود و در آخر عمر [تائب شد و وزارت 11ابى بكر بن زين الدين احمد بن [

 تقادى نيكو داشت.]] وزير سعيد مخدوم اعظم خواجه رشيد الحق والدين طاب ثراه بدو اع12ترك كرد [

__________________________________________________ 

  ب: موسوم - )] ر: موصوف-1[
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  )] ر: منسوب-2[

 )] كلمه گشتند در نسخه ب نيست.-3[

  )] م: جد پدرم-4[

  )] جمله دعائيه در نسخه ب نيست-5[

 )] ر: رد بايد كرد-6[

  ر: در دهى -)] ف: براه دهى-7[

  پسر نبيره)] ر: -8[

 )] م: عز الدين محمد-9[

  )] ايقا: ال-10[

 )] ف: حمد-11[

 )] ر: در آخر عمر نايب ديوان وزارت شد-12[

 813:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

  مؤمنان

الدين مؤمنى در ديوان وزارت نايب صاحب سعيد مردمى صاحب جاه و مال بودند. از ايشان صاحب سعيد خواجه تاج 
خواجه شمس الدين صاحب ديوان طاب ثراه بود و نايبى مطلق العنان. در آخر عمر توبه كرد و بتبريز ساكن شد و روزگار 

 خود را بر طاعت موزع گردانيد.

 ]1مختاريان [

 حرمت و ثروت و عمل پيشه بودند. اصلشان از خير الدين مختار است كه حاجب سالطين عراق بود. مردمى صاحب

 ]2معافيان [
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] عالمى متبحر بود و در زمان او كس به ازو ننوشت. در 3اند. از ايشان عبد الملك معافى [ اى عظيم ذو القدر بوده قبيله
 ديوان سلطان طغرلبيك سلجوقى براه انشا شريك صفى ابو العال بود. آن گروه را اكنون در قزوين نسل نيست.

 ]4نان [مرزبا

اند. [در تدوين  اى معروف بودند و مقيم محلت دستجرد، نزديك باغ ميدان. در ايشان علما و اهل حديث بوده قبيله
مسطور است كه شبى از منارى كه در جوار خانهاى ايشان بود آوازى آمد: ارحلوا يا اهل مرز. چهل دانشمند معتبر آن 

ابن ماجه محدث رحمه اهللا از ايشان بود و مقيم محله شهرستان نزديك در شب از قبيله ايشان در گذشتند. بعضى گويند 
] هست بدو منسوب بوده. از گروه 6] دشت بحد طريق مهر هيره [5] و مسجدى كه بر طرف قبلى راه در [5دشت [

 ] در قزوين منقطع است.7مرزبانان سديد الدين عالمى متبحر بود و نسل ايشان اكنون [

  نيشابوريان

 آنكه در نيشابور زلزله افتاد، در سنه اربعين و خمسمائه، مردم از آنجا بوقت
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 -)] شرح حالشان در نسخه ب نيست-1[

 )] م، ر: مختار نامى بود-2[

 )] ب:-3[

  آمده» مختاريان«در نسخه ر، شرح حال آنان ذيل كلمه  -معافانى

  مرزبانيان)] ب: -4[

  )] ر: دروشت-5[

 782)] رك حواشى ص -6[

 تنها در نسخه راست.» اكنون«)] كلمه -7[

 814:کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم ، تاريخ گزيده ، متن ، صفحه                        

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 

كتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



لرزاق قاضى معتبر بود و متفرق شدند. بعضى از قضاة آنجا بقزوين آمدند و از ايشان قاضى القضاة تاج الدين على بن عبد ا
صاحب مال. نواده او قاضى زين الدين مجد الملك ترك قضا كرد و در خدمت خوارزمشاه بشغل وزارت منصوب شد. در 

 قزوين بر در مسجد جامع كبير، مدرسه و خانقاه و حمام و باغ و غير آن بساخت و بر آن موقوفات كرد.

 نسل ايشان در قزوين اكنون منقطع است.

 ]1يموريان [يوالت

] قزوين آمد و آنجا 3قاآن بشحنگى [ ]. در زمان اوگتاى2خان پادشاه قوم نايمان [ اولشان امير تكش بود، از نسل تايانگ
قياس در عراق  ] امير يوالتيمور بمرتبه امارت رسيد و آن قوم بدو منسوب شدند. امالك و اسباب بى4ساكن شد. پسرش [

] است. قبائل قزوين بسيارند. 5بعضى از آن در تصرف پسرش امير نصرة الدين بوقاى [ و خراسان بر او جمع شد و هنوز
 ]، بر آن اختصار رفت.6چون معارف را نوشتم [
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  خاتمه

صورت مخدوم سعيد خواجه رشيد در ذكر انساب انبيا و اولياء و ائمه و پادشاهان و وزراء و غيرهم بر سبيل شجره اين 
الحق والدين طاب ثراه اختراع كرده است و راستى آنكه وضعى خوب است و نديدم كه پيش از او كسى اين وضع كرد. اما 

] و تقديم و 1اند، اسامى ايشان مختلف ياد كرده [ چون چند چيز را ملتفت نشده بود، چنانكه جمعى كه معاصرهم بوده
و ذكر پادشاهان و وزراء و حكما و ائمه سنت قطعا نكرده و شرح نسب پيغمبر ما محمد مصطفى تأخير معتبر نداشته 

اند مؤخر گردانيده و ذكر  صلى اهللا عليه و سلم و اجداد او تا اسماعيل عليه السالم، از كسانى كه سالها بعد از ايشان بوده
سيار از هم بر گذرانيده و بعيد الفهم گشته، انديشه كردم كه ائمه معصوم اثنى عشريه بتمام نكرده و جد اولى كه برانگيخته ب

 شجره از پيوند بهتر ثمره دهد.

]. ابن شجره بر ذكر انبيا و ائمه و حكما و پادشاهان و وزراء و بعضى از صحابه 2بنابر اين بتكميل بر آن پيوند كردم [
 نوشته شد بنوعى كه قريب الفهم است:

گردد و  اهان و مشاهير ايران كه شطرى از احوال ايشان در اين كتاب آمده از آن معلوم مىانساب اكثر پيغمبران و پادش
 بنياد آن بر اين موجب است:

از زمان آدم عليه السالم تا عهد رسول صلى اهللا عليه و سلم پدران رسول عليه الصالة و السالم را درين جدول مثنى بوسط 
اهان بطرف يسار آورد و انبياء اولوا العزم را در مدور بزرگ بوسط شجره نام بسبزى شجره و اكثر انبيا را بطرف يمين و پادش

نوشت و از ايشان آنچه پدران رسول نبوده چون اولوا العزم بوده هم در وسط شجره بجدول مثنى جاى باز داده نامشان 
 ثبت شده با سر ترتيب رفته. انبياء مرسل را در مدور
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رده آورده انبياء غير مرسل را در ] سبز نام بسبزى نوشت و هر كرا در قرآن و حديث صريحا نام بوده در يك 1بزوار [
] نام بسياهى نوشت و اولين هر 2مدورى بزوار زرد نام بسرخى نوشت و ذكر نبى كرد و پادشاهان را در مدورى بزوار طلى [

 ] ياد كرد.3قوم را بعرض اولى رسانيد و هر كه پادشاه نبود و از نسلش پادشاه بود، نامش در مدورى طلى [

] زرد نوشت و ياد اصل قبيله كرد. بعد از رسول، چون رسالت ختم است، رعايت اطراف 4ئره بزوار [اصل قبائل را در دا
يمين و يسار نرفت. خلفاء راشدين و ائمه اثنى عشرى را در صدر شجره نوشت و همچنين اهل بيت را نام بسرخى نوشت 

كرد و پادشاهان زمان ما را آنچه مسلمان شدند   و عشره مبشره را نام بسرخى نوشت و نام پادشاهان را بموجب ما قبل ياد
نام بزر نوشت و از اكابر هر كه در گمراهى بوده در دائره او سياهى افزود و هر جدولى كه از مدورى برخاسته پسر اوست و 

ب از  آن را كه تحقيق كميت پدران معلوم نشده، از آن نسل كه بوده جدولش بدو رسانيده و ياد كرده و تصحيح اين انسا
 ].6] و اهللا اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب [5كتب معتمد عليه كرده [
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