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 مصحح  مقدمه

 ادبى فنون از است فنى خود گرديده متداول امروز چنانكه طبع براى از ساختن آماده و انتقادى و علمى بطريق كتاب تصحيح

. است نبوده متداول و مرسوم چندان اخير قرن نصف تا ما دنياى در كه انتقادى

 باز روشنى و سهولت بحال پيچيدگى و ابهام حالت از امروزى فنى بطريق را كتابى ميخواست دانشمندى اگر قديم عهد در

 يا مفسر و- ميگرفت صورت ادبيات در كمتر و علمى و مذهبى كتب در بيشتر عمل اين و ميكرد، شرح با تفسير آنرا گرداند،

 و سازد رفع آنرا اشكاالت و كند انتقاد خود بسليقه آنرا سپس كرده ذكر را كتاب اصل از قسمت قسمت بود ناچار شارح

. آورد باز بصالح خود بعقيده آنرا اغالط و نمايد روشن آنرا پيچيدگيهاى

 كار اوقات، از بيشتر كه ميآمد بوجود ديگر كتابى و ميرفت بين از تأليف اصل كه بود آن داشت كتب قبيل آن كه عيبى

. مى ساخت مشكل تر را خواننده

 چون ميكرد تصحيح را كتابي كسى اگر و نداشت رواجى قديم دنياى در معمولست امروز كه فنى بطريق انتقادى تصحيح اما

 بشرح كه بى معنى حواشى يا ميامد، بيرون كار از معيوب و ناقص بود استقصا و كامل تفحص بدون و شخصى بسليقه غالبا

. ميگرفت قرار استفاده مورد كمتر كه ميامد بوجود سطور اطراف و صفحه فراويز در بود شبيه تر تفسير و

 مجاز شاگردان يا مؤلف نزد در كه كتبى مگر برسد، خواننده بدست بود ممكن ادبى و علمى از صحيحى كتاب كمتر ازينرو

 كمتر هم كتب قبيل آن از و بود، عارى انتقاد حليه از باز آنهم و- باشد شده داده قرائت اجازه و شده مقابله و قرائت مؤلف

 هم مؤلف خود زمان در ادبى و علمى كتب غالب سبب ازين نميكردند، احتمال را زحمت اين مؤلفان همه و ميآمد، بدست

 گذشته قرن اواخر از دانشمندان! مى كاست چيزى يا مى افزود چيزى خود بسليقه كاتبى هر و مى شد منتشر ناقص و مغلوط

 با كه دست ازين كتبى ببعد اخير قرن ابتداى از و- افتادند قديمست ادبى و علمى ميراثهاى كه كتب قبيل اين اصالح بخيال

. دادند انتشار بود شده تهيه كامل استقصاى و عمده اسناد و بمآخذ مراجعه و فراوان رسى غور و تحقيق و دقت

 خود در ليكن- كردند دنبال را پسنديده روش اين ديگر دانشمندان تشويق سايه در رفته رفته نيز مشرق فضالى و علما

 بطبع بى پايان زياديهاى و كم و تصحيفها و اغالط با و كتابهائى داشت دوام ديرين طرز بهمان كتب طبع ترتيب باز ايران

 و مياورد فراهم را بيچاره خواننده گمراهى مايه و ميآمد بوجود نافع غير كتبي و!) دارد دوام بدبختانه هم هنوز كه (ميرسيد

 اهللا خلد پهلوى شاهنشاه همايون اعلى حضرت بندگان مقتدر دولت سايه كه روزى از! مينمود بجهل اغراء را آموزان دانش

 اين العاده خارق ذكاى و هوش افروخته شمع با يكايك كشور اين خاموش شمعهاى و تافت ايران بوم و مرز بر ملكه

 كار در كه مؤثرى و بزرگ اصالحات از گذشته و شد مبذول معارف بامر هم توجهى گرديد، روشن جهاندار شهريار

 غيره و ورزشى امور و اوقاف و دانشكده ها و دبيرستانها و دبستانها ايجاد و كشور نوجوانان و كودكان پرورش و آموزش

 از زبان كردن پاك و كتب جلب و مطابع و كتابخانها ايجاد از پارسى زبان كار در نيز خاصى اعتناى و توجه بست، صورت

. افتاد مبذول مختلف طرق از پارسى زبان رواج و دخيل لغتهاى

 اعطا ملى بكتابخانه هاى نيز را سلطنتى كتابخانه كتب و آمده، فراهم كتب خريد براى از اعتبارى معارف وزارت در نخست

 شاهانه امر كار اين براى پيكر كوه بناهاى و معارف وزارت و جنگ وزارت در بزرگ كتابخانهاى احداث در و- فرمودند

. يافت بى اندازه وسعت هم ديگر كتابخانهاى و شد صادر
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 سراغ غيره و اروپا كتابخانهاى در كه عربي و فارسى بفرد منحصر يا كمياب كتب استنساخ براى از ديگرى اعتبار سپس

 القصص و التواريخ مجمل كتاب همين جمله آن از يكى كه عمده و نفيس كتب نيز راه ازين و شد داده معارف بوزارت مى شد

. گرديد ارسال بايران افاضاته دامت قزوينى محمد آقاى بزرگوار عالمه بتوسط- است

 گرديد اعطا معارف بوزارت تازه كتب ترجمه و تأليف و جديد بطرز قديم كتب تصحيح براى از ديگرى اعتبار وقت همان در

) است شده منتشر تاكنون آن زيباى مطبعه و جنگ وزارت خود در كه كتبى سواى (فراوانى نفيس كتب تاكنون راه آن از كه

. است گرديده آماده طبع براى يا و شده طبع و تهيه

 ايجاد مذكور بامور رسيدگى براى از احتياج حسب بر و نداشت خارجى وجود كه بود انطباعات اداره تاسيس- ديگر اقدام

. داد خواهد و داده انجام ادبى و علمى بامور شايانى خدمات و گرديد

 تاكيد و امر حسب بر كه بود فرهنگستان بنگاه تاسيس بگيرد نتيجه گذشته اقدامات مجموع از بايستى كه اقدام باالترين

 فارسى زبان پيراستن و بزدودن شهريارى خاصه تعاليم سايه در كه سالست سه قريب اينك و آمد بوجود شهريارى خاص

 نوشتن و- ميگذرانيم روز آن آرزوى در هنوز كه فارسى جامع و صحيح فرهنگ تدارك در اين سواى و- مشغولست

 اساتيد و دانشوران از جمعى و برآمده- ميزنيم پا و دست بى خبرى تنگناى در هم حيث آن از درى  كه زبان وسيع دستور

. هستند سرگرم بزرگ مقصود دو اين كردن بآماده فرهنگستان در نيز فارسى زبان

 حقير بتوسط آنچه است شده تصحيح معارف وزارت بامر فنى جديد بطرز اخير سال شش پنج اين ظرف در كه كتبى از

: ذيلست بقرار يافته انجام

. است شده طبع كه صفحه 500 قريب: مقدمه با سيستان تاريخ) 1

. است شده طبع كه صفحه 600 قرب: مقدمه با التواريخ مجمل) 2

. چاپست زير صفحه هزار دو قرب: مقدمه با بلعمى تاريخ) 3

. است شده طبع كه صفحه صد قرب: مقدمه با ارسطو نفس رساله) 4

. است آماده طبع براى و شده كامل آن ربع سه كه است صفحه هزار دو قرب: عوفى الروايات لوامع و الحكايات جوامع) 5

 مدد از و معارفى تازه جنبش بركت از ايران خود در اخير سالهاى اين در شد، اشاره چنانكه انتقادى و فنى تصحيح بالجمله

 خير ساير و مطابع صاحبان بعد من كه اميدواريم و است شده شايع ايران بزرگ پيشواى العاده خارق ذات مشعشع قوه

 اندك تحمل با و كنند، خوددارى قديم بطرز مغلوط كتب نشر و طبع از و بوده عمل اين محسنات متوجه نيز معارف خواهان

 بلكه آورند بوجود مفيد و سودمند كتبى و نموده پيروى معارف وزارت از فن، و خبره باهل كتاب هر ارجاع و زحمت

. كنند احيا وسيله بدين نيز را مفيد چاپى كتابهاى

 بفرمان افاضاته ايام دامت قزوينى محمد آقاى تحرير عالمه بتوسط كه است عكسى اوراق كتابست، اين چاپ ماخذ كه نسخه

 بايران و گرفته عكس) 620 فارسى (نمره تحت پاريس ملى كتابخانه در محفوظ خطى نسخه يك روى از معارف وزارت

 عالمه طرف از اصل نسخه و نسخه اين چگونگى و عكسى نسخه با آن تفاوت و اصل نسخه مميزات است، شده فرستاده
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 شده داده شرح داشته اند، مرقوم) صفحه 32 در (عكسى نسخه اول در خود بقلم كه دقيقى و نفيس بسيار مقدمه در قزوينى

 آب نسخه اين اصل كه شود اضافه بايد اينجا تنها رسيد، خواهد خوانندگان بنظر مقدمه ازين بعد فاصله بال مقدمه آن و

 در كه جايها بسا و است افزوده چيزى عيب اين بر هم عكاسى و بوده ناخوان و خراب و ضايع صفحهايش بيشتر و افتاده

 دست و تصرفها نوشته اند قزوينى آقاى خود چنانكه و است، شده بريده بعد صحافى در حواشى خيلى و نگرفته، عكس

 مصحح براى از بردارى عكس بسبب و است افزوده كلمات  بر و عبارات فساد و اشكال بر هم نادان مصححى بردهاى

 اشكال از خالى گاهى آنها اصل زدن حدس: «مينويسند چنانكه نيست آسان بى معنى تصرفات و دستبردها اين تشخيص

 اصل جمالت و اسامى و كلمات در نيز و .. »است مرتفع بكلى اشكال اين گفتيم چنانكه نسخه اصل در كه صورتى در نيست

 اشكال و نيست خالى آن از قديمى خطى كتاب هيچ تقريبا كه بود موجود غريبى و عجيب تصحيفات و افتادگيها هم كتاب

 كتاب عمده قسمت بتصحيح كه چيزى و بود، شده ترجمه و نقل مختلف كتب از و بفرد منحصر نسخه اين آنكه ديگر بزرگ

 پر رسيده بطبع برلين در اينكه با نيز حمزه كتاب خط سوء از كه بود، طبرى تاريخ و اصفهانى حمزه تاريخ كرد، همراهى

 ترجمه يا نقل آنها از مؤلف كه مآخذى چه مينمود، دشوار كار ديگر بگذريم كه كتاب دو ازين و- افتادگيها و اغالط از است

 بچند جز بود مشغول بتصحيح فقير كه حالى آن در و دشوار، آن تدارك يا رفته ميان از شد خواهد ديده بعد چنانكه كرده

 از قسمتى چنانكه نداشت، رسى دست ديگر بكتابخانه هاى بود گرفته قرار وى دسترس در كه خود بكتابخانه متعلق كتاب

. كرد اصالح و مراجعه مطبعه تصحيح در را اغالط

 مقدمه در و كرده تحقيق قزوينى آقاى آنچه از زياده است همدان اسدآباد از كه مؤلف حال ترجمه و) ه 520 (تاليف سال در

: ص (است كرده گردش نيز باهواز و بوده نيز اصفهان در مؤلف گويا آنكه جز نيامد، بدست چيزي نوشته اند، خودشان

 عن اهللا حماها «بعبارت آنرا هم يكبار و كرده بحث اصفهان از زياد زيرا است بوده سالجقه دبيران جمله از شايد و) 445

. ميفرستد دعا) 296- ص (»االفات

: كرده اند استقصا قزوينى آقاي كه را قسمتى است برده نام آنها از مؤلف كه كتبى

 ادب ،)حواشى 109- 108 ص: ك ر- مهابهارتا مختصر (هندوان اخبار ، ...نريمان اخبار ، ...لهراسف اخبار بهمن، اخبار

 تاريخ جرير، بن محمد تاريخ اصفهان، تاريخ الكاتب، واضح بن يعقوب ابى بن احمد تاريخ التراجم، تاج پيروزنامه، الملوك،

 سير و العجم سير] 2. [آورده بنظم معزى امير كه سنجر سلطان فتوح و سير] 1 [سكندرنامه، القبله، داليل اصفهانى، حمزه

 العلوم، عجايب الدنيا، عجايب فردوسى، شاهنامه المقفع، البن الملوك

__________________________________________________ 

 نسبت بمنوچهرى آنرا كه ميباشد مردم دست در اضافاتى و تصرفات با امروز كه است همان ظاهرا نامه اسكندر اين] 1[

 نفيسى خطى نسخه و شده نوشته بفارسى پنجم قرن از قبل ظاهرا كه است شده ديده نامه اسكندر از ديگرى نسخه- ميدهند

. نباشد معلوم گويا آن مؤلف و است موجود نفيسى سعيد آقاى محترم فاضل كتابخانه در آن از

 سنجر حروب و غزوات شرح در معزى كه باشد مديحى قصايد مراد گويا شده اشاره 412 ص كتاب حاشيه در چنانكه] 2[

 در مستقلى كتاب از اثري دستست در سالجقه ديگر شعراى از بيش معزى آثار بالنسبه آنكه با امروز تا نه ور است، گفته

. شود پيدا بعدها مگر است نشده ذكرى هم تذكرها در و نيست پيدا سنجرى فتوح و سير
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 بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن لعلى اصفهان كتاب الحسن، بن لحمزة اصفهان كتاب دندان، پيل كوش قصه نامه، فرامرز

 همدان، كتاب) است قتيبه ابن المعارف التحقيق على كه (المعارف كتاب الفتوح، كتاب السير، كتاب االنساب، كتاب يسار،

 و الدر نثر مؤلف ديالمه وزراى از االبى الحسن بن منصور سعيد ابو الوزير هو و (آبى سعيد بو مجموعه نامه، گرشاسف

 از آنها نام و برخورد ديگر كتاب بچند نيز فقير كتاب اثناء در و ... انتهى نامه، همدان) 3 حاشيه 404 ص: ك ر ..- رى تاريخ

: است قرار اين

. است بيهقى الفضل ابو معروف تاريخ همان بى شك كه) 405 ص (بيهقى تاريخ

. باشد عتبى تاليف يمينى تاريخ بايد كه) 405 ص (يميني تاريخ

 ابراهيم اسحق ابى تاليف الديلمية الدولة اخبار فى التاجى كتاب) (388 ص (ديالمه اخبار در است كرده صابى كه التاجى كتاب

 را التاجى كتاب و اهله، اخبار كتاب و ديوان و رسائل صاحب) ه 384- 313 (الصابى الحرانى زهرون بن ابراهيم بن هالل بن

 نيست دست در كتاب اين و است شده اخذ بود المله تاج كه الدوله عضد لقب از كتاب آن نام و است، نوشته زندان در گويند

 ذيلي ظاهرا و ديالمه تاريخ در كه مذكور صابى نبيره الصابى ابراهيم بن المحسن بن هالل الحسن ابو تاريخ از ثامن جزء و

 بن حمزة كتاب) است رسيده بچاپ بيروت در همو تاليف الوزرا تاريخ آخر در و است موجود سنان بن ثابت تاريخ بر است

 بردن نام درين واضح بن يعقوب ابى بن احمد نام و الحسن بن حمزة نام اگر كه) 259 ص (واضح بن وهب بن يعقوب

 است؟ حده على كتابى باشد نشده مخلوط

 لالمام االنس رياض بنام كتابى خليفه حاجى (بوده رسول حضرت احوال در كه) 261 ص (االنس لعقد االنس رياض كتاب

 اشاره قزوينى آقاى چنانكه و) نميكند تعيين را او زمان و ميبرد نام نصايح و موعظه در الواعظ على بن الحسن سعيد ابى

 جرير بن محمد تواريخ كتاب: «گويد) 180 (صفحه در است، داشته دست در ترديد بال را بلعمى على ابو تاريخ فرموده اند،

 نوح بن منصور امير بفرمان] 1 [البلعمى الوزير محمد بن محمد على ابو كردست بپارسى تازى از كه عليه اهللا رحمة الطبرى

 سياقت و نسب ذكر در آنچ ثالثمائة، و خمسين و اثني سنه در فرستاد پيغام الخاصه الفائق الحسن ابى زبان بر كه السامانى

 بعين عباراتى بلعمى تاريخ از جاها خيلى و »مختصر و مجمل شد كرده ثبت صحيفه بدين خوانديم السالم عليهم پيغامبران

 شده نقل كتاب اين در بعين بلعمي عبارات كه) 317 ص (مسلم بو كسوت گردانيدن قصه در جمله آن از است، كرده نقل

. است

 از شايد كه قديمترى فارسى كتاب از بعينه را مطالب كه اينست مثل ضحاك و جمشيد داستان در 41- 40- 39 صفحات در

 تاريخ آغاز بنثرهاى بى اندازه و ميآيد قديمى تر بنظر فصل اين عبارات و كرده  است، نقل او، خود بقول باشد »المؤيد ابو نثر«

 گفت، خواهيم چنانكه مؤلف چند هر و است، شبيه باشد شده نقل المؤيد ابو منثور گرشاسپنامه از ظاهرا آنهم كه سيستان

. پيداست بخوبى اصل از تقليد تفاوت باز ليكن است گرفته پيش روش بهمان را خود نثر هم او خود

 

__________________________________________________ 

. الحشمى اصل] 1[
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 كتاب  سياقت

 يك آنرا است نتوانسته است، آورده گرد را خود كتاب متفرق كتب و مختلف منابع از التواريخ مجمل مؤلف باينكه نظر

 كتاب بآخر تا باالخره ولى باشد داده قرار خود كتاب براى پى در پى فهرستهاى كه آنست مانند سازد دست يك و نواخت

) 416 ص: ك ر (»بنرود اندام اندام «او كتاب كه است كرده سعى آنكه با خودش بقول و- است برده بپايان طريق بهمين

 باب در ديگر جاى- كرده ذكرى ثالث باب در يكجا عجم پادشاهان مورد در مثال! است رفته اندام اندام او كتاب باز معذلك

 پادشاهان نو از فصلى هر در و كرده قسمت فصل بسه آنرا و شمرده ديگر شرحى تاسع باب در باز و آورده شرحى ثامن

 روايت باز سوم فصل در و آورده كرده اند كه كارها و بناها و پادشاهى مدت از و نسب از را آنان احوال و كرده ياد را عجم

 و بود زمان آن در پيغمبر كدام اينكه و پادشاه هر روزگار عاشر باب در سپس است نموده تجديد را االصفهانى حمزة

 پادشاهان لقب حادى عشر باب در باز آنگاه است، كرده مطلع تجديد شرحى بوده اند، كسان چه عهد آن معروفان و مبارزان

 صورتى در- است نموده ياد را مذكور پادشاهان دخمه و نواويس العشرون و الثانى باب در باالخره و است نوشته را عجم

- نمى شد اسامى بتكرار مجبور هم مؤلف و برده تمام بهره خواننده تا مينمود ذكر باب يك در را احوال اين تمام بايستى كه

. منوالست همين بر تقريباً هم حمزه تاريخ و است كرده تقليد اصفهانى حمزه از را سياقت اين و

 كتاب  انشاء سبك

 آميختگى عرب صنعتى تكلفات با و نخورده دست درى ساده انشاى سبك هنوز كه است شده نوشته زمانى در كتاب اين

 جمالت يا مفردات و است، كنار بر هنوز سجع و موازنه و مترادفات وجود عدم و ايجاز و سادگى از و] 1 [است بهمنرسانيده

 مختصر اينجا و نمانده كنار بر زمانست طبيعى كه تطورى از ولى. است نيافته راه آن در عربى لفظى تركيبات يا تمثيلى

: ميشود بدان اشارتى

 باء ولى نيست، خالى آن از باز ليكن نيست، قديمتر كتب ساير و سيستان تاريخ و بلعمى بفراوانى افعال سر بر تاكيد، باء

 فعل سر بر و باشد نيامده آورده) بنماند (و) بنرود (كه موضع سه دو در جز گويا و است نادر بغايت نفى افعال سر بر تاكيد

. آمد خواهد چنانكه ميشود ديده بندرت هم اسامى سر بر و است نيامده در هيچ) بمكنيد- بمرو: چون (مخاطب نهى

 از قبل چه جاى چند صفحه هر در باز و نرفته ميان از معذلك است، يافته تبديل) در (به و نهاده بضعف روى كلمه اين- اندر

 جاى از كه ميرساند كه است شده افراطى سيستان تاريخ مانند باب آن در گاهى و است رفته بكار آن از بعد چه و اسامى

. است گرديده نقل بعينه عبارت ديگر

. ميايد فراوان نيز تاكيد منباب) با (به مضاف اسامى از بعد و- است مستعمل اندر بجاى- در

. ميشود استعمال بكسرت مضاف اسامى از بعد و افعال از قبل و نيفتاده خود قديم حيثيت از كلمه اين- بر

__________________________________________________ 

. نگارنده تاليف فارسى نثر تطور بتاريخ شود رجوع] 1[
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 درين است مى شده استعمال فراوان قديم نثرهاى غالب و خسرو ناصر المسافر زاد و طبرى نثر در كه مفعول عالمت- مر

. است شده برده بكار كلمه اين كمتر بمراتب هم سيستان تاريخ از و يافته استعمال مورد كمتر كتاب

. است نادر و نشده استعمال تركيبها در سيستان تاريخ و طبرى باندازه- فراز و فرو و فرا

 تاريخ خاصه قديم كتب بكثرت بواسطه مفعول يا زايد راهاى و) له مفعول (اختصاص عالمت و به مفعول عالمت- را

. آمد خواهد چنانكه نيست هم كم اما نيست، سيستان

 شده استعمال خود بجاى يك هر) آيد خواب گزاردن مورد در كه (ترديدى يا استمرارى و مطيعى و تمنى و شرطى ياهاى

. ندارد وفور ولى است

 چندين در هم قديم نثر مخصوص شرطى جملهاى نيز و- گفت خواهيم چنانكه- است شده ديده بار چند) يا (بمعنى- اگر

: 169 صفحه از مثال منجمله، است، شده ديده مورد

 خراج اگر گفت سبيط: «173 صفحه در و!» گردى ناچيز كه كنم افسونى نه اگر و روى بيرون ساعت همين اگر گفت بليناس«

 من نه اگر) ؟ (و نيست واجب كشتن رسول بر كه آنستى نه اگر: «256 صفحه در و »كنم برده شما فرزند و زن اال و بدهيد

 و ...» كنم افسونى نه اگر و روى بيرون ساعت همين بايد: «مى گويند اول مثال مانند مواردى در كه »فرمودمى كشتن را شما

 قسمت در را) آنستى نه اگر (با ثاني قسمت در را) نه اگر (سوم مثال در و ... اال و بدهيد خراج بايد: گويند دوم مثال مانند در

. كنند حذف جمله اول

. كمست بسيار) چنين (عوض) ايدون (ولي است زياد اينجا عوض- ايدر

 دو مثالى را شاهد و بود خواهد مقدمه درازى سبب همه آن ذكر كه دارد فراوان قبيح حشوهاى و- معترضه جملهاى

 فرستاد كنيزك بديگر زهرآلود لوزينه طبقى هادى آن از كنيزكى گويند «341 ص: گويد عباسى هادى مرگ سيب در كافيست،

 كه پيداست!» بمرد و گويند نيز ميوه و بخورد آن از لوزينه يكى و خواست پيش بديد هادى چون برشك، بكشد، را وى تا

 از: «گويد عباد صاحب كه است حشوهائى آن مخالف درست و بى مزه ايست، و قبيح حشو چه »گويند نيز ميوه و «جمله

 ميوه كنيزك گويند نيز بعضى و بمرد و بخورد لوزينه آن از هادى كه آنست مؤلف مراد و »است شيرين تر لوزينج حشو

: گويد باللّه الواثق خالفت در 360 صفحه در باز! بمرد و بخورد ميوه آن از هادى و- مذكور گشت كه بطريقى- بفرستاد

 قاطع بضرس) ضرس (كلمه در هم جا اين »بركندند ضرس بود بزرگتر كه دندانش چهار جمله از و فرمود عذابها را او واثق«

 دهان از اضراس جميع با آن شنيدن هول از باشد دهان در لوزينه اگر كه است قبيح بسيار حشوهاى از كه گفت ميتوان

 آن يكى عذابها جمله از كه آنست مؤلف مراد! شود خستو نويسنده بى سليقگى بر دندان بن از خواننده و ريزد بيرون مستمع

 و شعرى خاص الفاظ انتخاب از شعرا مستعمالت- ديگر! بركندند خوانند ضرس كه را او پيشين دندان چهار كرد امر كه بود

. است گرديده تطور مراحل از مرحله وارد و كرده اثر كتاب اين در حروف بعضي حذف و كلمات تخفيف
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 باب و باشد، شده نقل قديمتر كتابي از تصرفى اندك با گويا كه) 41- 40- 39: صفحات (كتاب اول از صفحه چند بجز و

 دار خازن الجلتى محمد بن على الحسن ابو كتاب از باختصار كه) 124- 107 :ص از (هندوان پادشاهان ذكر در عشر الثانى

 مختصات از كه مؤلف ايجاز و حذف و اختصار وجود با و- كرده نقل شده ترجمه بپارسى 417 سنه در كه جرجان الكتب

 و ميشود ديده مذكور سبك همان كتاب فصول ساير در- ميرسد بنظر كتاب متن از قديمتر آن تحرير سبك باز كتابست اين

 قسمت (سيستان تاريخ و العالم حدود و بلعمى تاريخ قبيل از فارسى قديم كتب اول رسته در را كتاب اين ميتوان بالجمله

 الحكايات جوامع و سوم رسته در را دمنه و كليله و دوم رسته در را بيهقى تاريخ چنانكه- بشماريم گرديزى تاريخ و) اول

 است بحثى خود معنى اين و داد، قرار ميتوان پنجم رسته در را حميدى مقامات و چهارم رسته در را ناصرى طبقات و عوفى

 بسيار چند هر و دارد قرار فارسى نثر كتب از اول رسته جزء انشاء سبك و اسلوب حيث از كتاب اين ازينروى جداگانه،

 ذى سند تحقيق اهل براى باز تازيست بندى جمله طرز و عربى نثر از متأثر احيانا و مخل ايجازهاى داراى و فشرده و موجز

. بود خواهد قيمتى

 

 لغات  استعمال

 يا تفنن روى از ببعد پنجم قرن اواخر از فاضل دبيران كه لغاتى آن- تازى مأنوس غير لغات از كرديم، اشاره چنانكه

 و رونى الفرج ابو شعر و منشى اهللا نصر و بيهقى الفضل ابو نثر در آن نمونه و كرده اند فارسى نظم و نثر داخل اضطرار

 اوايل و چهارم قرن در متداول و مأنوس عربى لغات جز و است خالى كتاب اين- ميشود ديده بسيار آنان اشباه و انورى

 از پيش سال دويست نثر در يا و بوده ضعيف دانيش عربي قوه يا مؤلف كه پيداست و نمى شود، ديده آن در پنجم، قرن

. است نشده خود زمان فاضالنه سبك دستخوش كه داشته فراوانى تتبعات خود

 عباراتش در زيبا بسيار جمالت و تركيبات و لغات باز نداشته، روا تعمدى چند هر فارسي تركيبات و لغات استعمال در اما

 و نحوى تركيب و تعبير و لغت چند نمونه منباب نبود جملها و لغات تمام يادداشت براى مجالى چه اگر و ميشود ديده

: ميشود ياد كامل استقصاى رعايت بدون بود شده يادداشت كه صرفى

 

. ترديد قيد با ،234 ص مصدرى بصيغه- كرد آغاز) 1

 نثر و نظم در ولى شده استعمال زياد شاهنامه در باشد آوردن فعل اصل كه فعل اين و) 84 ص (آوردن عوض- آوريدن) 2

 خواندن تاثير تحت مؤلف ظاهرا و است آمده يكبار كتاب درين ليكن ميشود، منسوخ بتدريج و دارد كمتر استعمال مورد بعد

. است داشته قرار شاهنامه

. متداولست امروز كه گردد و شود بمعنى تركيبى افعال در- آيد) 3

: 383 ص از و- او خيانت اين يعني »شد معلوم او از خيانت اين را اسبار و: «389 صفحه از مثال اضافه، مورد در- از) 4

 بين اضافه مورد در »از «كلمه هرات و خراسان در هم امروز و »برفت دنيا از شش و هشتاد و چهارصد از سال اندر«

. تو جان و من سر و او دست يعنى »تو از جانى- من از سرى- او از دستى: «گويند چنانكه مستعملست، عوام و روستائيان
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 و »يا «بمعنى- اگر) 5] 1 [بى آنكه يعنى آنك، از بى: چون مياوردند »بى «كلمه از بعد را مذكور كلمه قديم نثر كتب بعض در و

 معنى باين را كلمه اين انورى گويد و است سرخس و ابيورد مردم مختصات از رازى قيس شمس بقول معنى بدين كلمه اين

 و سيستان تاريخ در- است آورده »ويا «و »يا «بمعنى را »ور «و »ار «و »اگر «بيشتر همه از فردوسى ليكن- است آورده

: 67 ص از مثال است، آمده هم كتاب درين- شد ديده هم طبرى تاريخ

 اگر داناترست، خداى گفته ام، ذكر را زردشت چنين اين و ... گداخت سينه بر مس او پيش و بيامد نامى آذرباد گويد حمزه«

 كوز نبود را ديگر ملوك هيچ انچ] از [را پرويز: «81 ص از و. است كرده را كار اين نيز آذرباد يا و: يعنى »است كرده نيز اين

 و: «448 ص از و ... كردندى آب يا شراب چند هر: يعنى »نيامدى كم هيچ كردندى فرو آب اگر و شراب چند هر بود، ابرى

 ... حرب يا كردن قبول جزيه يا: يعنى »حرب اگر كردن، قبول جزيه يا مسلمانى بدعوت بگزارديم پيغام گفتيم

. كردند مشورت و زدند راى يعنى »انداختند نوع هر از پس: «496 ص از مثال كردن، مشورت و زدن راى بمعنى- انداختن) 6

: است شكل باين قديم كتب تمام در امال اين و مكرر، اميد بجاى- اوميد) 7

. است آمده مكرر- ايستادن متعدى فعل استانيدن،: و- ايستانيدن) 8

: 363 ص از مثال است، آمده مكرر) براى بسوى (و) ديگر بار باز (و) به (بمعنى- با) 9

. حربگاه زمين آن به: يعني »بريختند پخته و آميخته اخالط با سپيد نفط بسيار حربگاه زمين آن با تا بفرمود«

 ... بود كه شد خانه بدان هم ديگر بار باز معن يعنى »ببود پنهان و شد خانه آن هم با معن بپراكندند چون: «330 ص از

 كه شنيد يعنى »جست خبر همى وى از ميكنند االمام ابراهيم با دعوت ايشان كه رسيد بمروان خبرها اين چون: «318 ص از

 ... ميكنند ابراهيم- براى از يا- بسوى دعوت

 معنى اين بجاى و .. شدند عمارت و آبادى سر بر ديگر بار يعني »شدند عمارت سر با و بكشتند غله را زمين ها: «318 ص از

. نويسند) وا (كتب بعض در و) باز (كتب بعض در اخير

. مكرر- پديد بمعنى- باديد) 10

) 22 رقم: ك ر (تفتيش بمعني- جستن باز) 12 »رفت باز خود جاى باز: «258 ص از مثال اول، بجاى بمعنى- جاى باز) 11

. ميرساند را موقتى توقيف معنى و است قديم مستعمل لغات از و است، آمده مكرر- كردن حبس بمعنى- بازداشتن) 13

 

__________________________________________________ 

. است آمده جوينى جهانگشاى در همه از بيش] 1[
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!»  است حجره ديگر نوبت گشت بهتر پيغامبر گفت را عايشه ببازى: «258 ص از مثال طيبت، و مزاح بمعنى- بازى) 14

 راه شدى آنجا در ماهى چون شنبه روز كندند مغاك جوى لب بر) «؟ (آب پيش كردن سد و بستن بش بمعنى- ببشتند) 15

 نقطه آنرا كسى و بوده) ببستندى (اصل كه ميرسد بنظر و 218 ص ..» نهادندى تأويل و بگرفتندى يكشنبه و ببشتندى

 اصلى لغت اين كه ميشود تصور ازينرو بداند را بشتن فعل و نداند را فارسى بستن فعل كسى كه بعيدست ولى است، گذاشته

 .. الحاقى يا است اصلى شين نقطه كه نشد معلوم نبود دست در نسخه اصل چون و باشد،

. است شده استعمال آوردن باز نخستين بحال بمعنى- آوردن بجاى) 16

 جوق جوق سپاه و بگذاشتند بجاى صف رسم ازين بعد و: «314 ص از مثال كردن، ترك بمعنى- بگذاشتن بجاى) 17

. دادند قرار هم سر پشت دسته دسته را سپاه و كرده ترك را صف رسم يعنى »بداشتندى پشتاپشت

: 341 ص از مثال رسيدن مردى بحد و شدن بالغ يعنى- رسيدن بجاى) 18

 تو فرزند عهد ولى تا كند خلع] را خرد [كه آرم فراز بدان را هرون كه من بر عهده اين رسد بجاء المؤمنين امير فرزند چون«

.» باشد

 دين خرّمه آن از پس: «354 ص از مثال است آمده كردن ترك بمعنى) بگذاشتن بجاى (مثل- كردن رها بجاى) 19

 اين بر آنچه و: «332 ص از مثال مكرر، توزيع و تقسيم بمعنى- بخشيدن) 20 »كردند رها بجاى مزدكى و خواندندشان

 مردم ميان منصور را بغداد عمارت هزينه: يعنى »عمارت از ماند باز ديگر چنانكه بخشيد مردم بر كرد بايست خرج عمارتها

 نرد بزرجمهر: «75 ص از مثال شده قسمت بمعنى- بخشيده) 21! آورد زياد هم مبلغي خرج وضع از پس چنانكه كرد توزيع

 خانهاى مثال بر كرده قسمت يعنى »مثال بران بخشيده خانها و آفتاب و ماه چون كعبتين به آن گردش و ساخت فلك برسان

. آفتاب و ماه

 .17 فقره: ك ر »بداشتندى پشتاپشت جوق جوق سپاه و: «214 ص از مثال ايستانيدن، و برگماشتن بمعنى- بداشتن) 22

 دهقان نژاد از كه فرمود را زرمهر قباد: «73 ص از مثال) مغايب بصيغه حاضر امر (كند تحقيق و جويد باز بمعنى- بداند) 23

 قاتل زهر كاغذى «268 ص از مثال فورى، مردن بمعنى- مردن برجاى) 24 »بود افريدون تخمه از جستند باز چون بداند،

 منجمله قديمست، و شده ديده هم پهلوى نثر در تركيب اين و »بميرد جاى بر دهند را عظيم پيلى آن از اندكى اگر كه بخورد

 جاى بر و نگزد ترا كه منه بمار دست زود زود دانى نيكو مار افسون تو اگر: «است آمده »مارسپندان آذرباد اندرز «كتاب در

 طبع 68 ص پهلوى متنهاى »بميرى بجاى و نبرد آب كت مرو ستمبه آب در زودزود دانى نيكو بسيار شناورى اگر و- ميراند

. بمبئى

 عجم سپاه و سالح، با نشست وقاص سعد اسپ بر المحجن ابو: «273 ص از مثال كردن، مشغول بمعنى- بركارداشتن) 25

 طبرى) 201 ص (بدكار زن بمعنى- باليه- بالبه) 26 »را مسلمانان بودى هزيمت بيم بودى وى نه اگر و ... داشت كار بر را

. است آورده را لغت اين هم
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 يا گرديد، حرام يعنى »بود حرام شراب و خمر، تحريم در آمد آيت وقت درين: «248 ص از مثال گرديدن، بمعنى- بودن) 27

. شد حرام

 ك ر .. فعل همان از مضارعى معنى در بباشم و- عمل امتداد و كردن توقف بمعني و مستمر مؤكد ماضى ببودن) 28

 .475- 339- 320- 325: صفحات

 كه ما بعد كرديم ياد بوديم ديده دارس كتابهاى در آنكه بحكم: «مثال)- آنكه بر عالوه- كه آن از بعد (بمعنى- كه ما بعد) 29

از  بيش كتاب اين در ولى ميشود، يافت خوارزمى و سلجوقى عهد اشعار و كتب در تركيب اين و) 38 ص (»گويند چنين مغان

. است نيامده ظاهرا نوبت يك

 بدر معتمدان و خدم از هم او و دادند خلعت بوزارت را رافع بكر ابو «398 ص. بود فعل از بعيد ماضى- بود بوده) 30

 عوام بين مشرق و جنوب در هم هنوز و است مى شده استعمال بسيار قديم كتب در فعل اين و »بود بوده حسنويه

. متداولست

 مفاوضه وى با يعنى »كنيد تفويض بوى و رويد] من  [مادر پيش شما كه كند واجب چه «340 ص- وى با بمعنى- بوى) 31

. كنيد

 منتشر: يعنى »عظيم سخت ميافتاد ناخوش و مردار بوى: «490 ص از مثال- بد بوى شدن پراكنده بمعنى- افتادن بوى) 32

. مى شد

. مكرر- ويران بمعنى- بيران) 33

. مكرر- مملكت بمعنى- پادشاهى) 34

 .17 فقره: ك ر »بداشتندى پشتاپشت جوق جوق سپاه: «314 ص از مثال- سرهم پشت بمعنى- پشتاپشت) 35

 تلفظ مجهول واو با پول قديم در و است) پوهل (پهلوى در كلمه اين و باشد عربى قنطره كه پل بمعنى- فول و پول) 36

: است آورده شعر در هم اسدى و دارد زياد سيستان تاريخ و. است آن معرب فول و مى شده

 كاروان ما و كاال عمر آن در جهان اين جهان آن زى است پولى چو

 .391 ص. گفتن و گرفتن بجاى مصدرى بمعنى گفت و گرفت قبيل از تاختن بجاى- تاخت) 37 

 و كنيد تفويض بوى و رويد] من  [مادر پيش شما كه كند واجب چه پس: «340 ص از مثال مفاوضه، بجاى- تفويض) 38

 »نهيد مردم دهان در و آوريد او سخن

 در بسيار پوشش حيث از يعنى »بود تقصير عظيم جامه تن از كه: «501 ص از مثال تنگى، و عسرت بمعنى- تقصير) 39 

. بودند عسرت
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 سگان و هزاالن و مسخرگان و مطربان همه تا بفرمود و: «364 ص از مثال مشغولى، و سرگرمى بمعنى بالف- تماشا) 40

 »كردند بيرون خالفت سراى از باشد ملوك تماشاء كه جنسها ازين و بوزنه و شكارى

 .37 فقره: رك 501 ص از مثال پوشش، بمعنى- جامه تن) 41 

 .52 ص. مثلث بمعنى سو سه و 508 ص- مربع بمعنى- چارسو) 42

 260 ص »رسته بانبوه و خرد و سياه موى محجمه چند اندر كتفها ميان: «باندازه و بقدر و اندازه و قدر بمعنى- چند) 43

 دو ميان: گويد مورد همين در نيز بلعمى و- بود رسته نرم انبوه موى حجامت آلت جاي باندازه پيغمبر كتفهاى بميان: يعنى

 آمدند شرفها سر بر بسيار وقتى گفتند: «ديگر جاى مجمل باز و »بود رسته. خرد مويهاى نهى بر بزرگ درمى همچند كتفش

: 203 صفحه در و .. زيادتر نبودند نيم و يكوجب بقدر يكى هر يعنى) 493 ص (»نبودند بيش نيم و بدستى چند شخصى هر

. جهانى مانند يا و بود جهانى مقدار و ببزرگى يعنى »جهانى چند بيفتاد و زد عوج كعب بر و گرفت بر عصا«

 ابراهيم و بياورد كبش السالم عليه جبرائيل چون و: «مثال خبر، ذكر بدون جمالت ابتداى در خاصه زايد و مكرر- چون) 44

 و) 266 ص (رود، يمامه به تا فرمود را خالد و يافتند پيروزى جاى بهمه ... مسلمانان سپاه چون تا «و) 192 ص (»كرد قربان

 گاه هر كه كرد تصور ميتوان چند هر و .. ديگر جاهاى و 6 س) 445 (ص و- 6 س) 385 (ص و 9- 8 سطر) 375 (صفحات

 گويا جا همه در اما بود، خواهد) چون (خبر آن از بعد جمله برداريم، ميايد جمالت ازين يكى از بعد البد كه را) و (حرف

 رسيد، بنظر مكرر جملها اين نظير هم عوفى الحكايات جوامع و سيستان تاريخ در بعالوه و آورد بجا را اصالح اين نتوان

. شد خوددارى زايدست كه بود شده فرض كه) و (حذف در اين بنابر

.» نماند خافى هيچ باشد اصلى هاء مقصود چه هر كنند تامل خوانند چون تا: مثال گويند، مخفى كه پنهان بمعنى- خافى) 45

 ريختند وى سينه بر و بگداختند بوته چهار در روى رطل ده: «51 ص از مثال آسانى، و بسهولت يعنى- خوار خوار) 46

. آسان آسان: يعنى »خوار خوار

. دشوار بمعنى است دشخوار آن ضد و آسانست و سهل بمعنى پهلوى لغت اصل در خوار و

 هفتم قرن از فعل اين و- غيره و رفت خواست و شد خواست و گشت خواست و مركبه مقاربه افعال از كرد، خواست) 47

 بكار زياد قديم نثر و نظم در آن نظاير و فعل اين- برند بكار جمله يا آورند جدا فعل دو آن بجاى و است شده منسوخ ببعد

 »كرد خواستند آشكار دعوتها: «مثال مى بسته اند، بكار آنرا متقدمان غالب و فردوسى و طبرى و است فعلى خوب و ميرفته

. دقيقى »شد خواست همى ديگر فريدون «و) 317: ص(

 جمله ضمن در را چيزى يا جائي يا كسى نام ميخواهيم كه وقتى در) نام (گوئيم امروز آنكه بجاى- خواندندى و خوانند) 48

 نثر و پهلوى زبان در و. است شده ويران بزلزله دارد نام تربت كه شهرى كه رسيد خبر گوئيم چنانكه- كنيم معين ديگرى

 نثر از مثال- ميآورند) گفتند (يا) خواندند (يا) خوانند (فعل) نام (بجاى موارد اين در كتاب اين و سيستان تاريخ و طبرى

 ص پهلوى متون- بمبئى طبع ايران شتروهاى كتاب (»كرد اشكانان نرسيه خوانند دهستان شهرستان گرگان اندر: «پهلوى

: يعنى)- 17 فقره 20

: 362 ص سيستان تاريخ از مثال. كرد بنا اشك پسر نرسى را نام دهستان ايالت گرگان در
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 ملك آنرا كه خواندند ايله بود يكى جمازه شتران از و: «264 ص كتاب اين در و- »خوانند بمختاران تا بشدند ايشان پس و«

 بين گاهى و »گفتندى لؤلؤ بو او كنيت و فيروز بنام بود غالمى را شعبه بن مغيرة: «280 ص ديگر جاى و »بود فرستاده ايله

: 272 ص چون آورده بين

 .279 ص »خوانند رتبيل را ايشان ملك و: «چون مفعول، عالمت با بعد زمان مانند گاهى و »خوانند قادسيه حرب اين و

 بدون را خورشيد عكس بر و نويسند واو با را خوراسان و است معمول قديم در رسم اين و. مكرر واو، با- خوراسان) 49

 است، بواو نيز خورشيد كتاب درين ولى- واو

 در آب تا مى كشيد بخود آنرا زمين خشكى طبع كه نرفت زمين بر خون: «مثال كردن مسلط و آميختن بمعنى- داشتن) 50 

) 267 ص (»برفت خون و داشتند آن

 بر دست كه نوبت بيكى تير بزخم بكردند كور عجم از را مرد هزار ده: «مثال- تير گرفتن نشانه بمعنى- داشتن دست) 51 

) 269: ص (»جمله اندر بآهن ايشان تن پوشيدگى از داشتند چشمشان

 را ذمت اهل تا بفرمود پس: «361 ص از مثال است شده ضبط) راغيار (اصل در و- جهودى وصله بمعنى- داغپاره) 52 

 »ترسا و جهود دارند عسلى و نهند بر) داغپاره: ظ (غبار

 هر از را شكار بسيارى «مثال- است متداول كه) دد (با بودن مرادف بدون تنها به چارپا حيوان بمعنى ظاهرا- دام) 53 

 را) دام (كلمه جا هيچ در مكان درين جز و 451 ص »يوز و سك و بدام بگرفتند را راهها جمله و پيچيدند كوهى بر جنس

 لغت و- است شده استعمال زندبار و اهلى جانوران بمعنى فرهنگستان طرف از لغت اين اخيرا و- نيافته ام) دد (ذكر بدون

. است نرسيده حقير بنظر فيه نحن ما بمعنى و است مى شده استعمال يزدان مخلوقات كليه بمعنى تنها پهلوى زبان در) دام(

 .15: س 496: ص: ك ر) ؟- (دبيجه) 54

 دانه ده بشمردند و كردند جمع آنرا تا بفرمود «355 ص از مثال داشتن، ضرور يا بودن كسر بمعنى- دربايستن) 55

 »بود برداشته خادمى كه درمى بايست

 ببو شمشير و آمدند بيرون مردان آن و بزد دست آن از بعد: «327 ص از مثال زدن، چيزى سو هر از بمعنى- دربستن) 56 

. بزدند شمشير سو هر از يعنى »بستند اندر شمشير و آمدند اندر غالمان تا: «361 ص از و »دربستند مسلم

 كلمه در جنس يك از حرف دو جا هر كه است بوده معمول قديم در رسم اين و) 316 ص (درست تر بجاى- درستتر) 57

- راستر- بتر- هيچيز- درستتر: چون. كنند حذف هم نوشتن در و كنند ادغام ديگرى در را يكى گيرد قرار هم پهلوى مركب

. است بوده راست تر و بدتر و چيز هيچ و درست تر اصل در كه غيره و

 »افتاد بچاهي] اسپ  [با مى دوانيد اندر بشكارگاه گور بهرام: «71 ص از مثال تاختن، بمعنى مركوب ذكر بدون- دوانيدن) 58
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 در و گويند روز دو و ماه يازده و سال هشت و سى او عمر: «365 ص از- اعداد مورد در كامل و تمام بمعنى راست،) 59

 »گويد راست هشت و بيست جرير تاريخ

. زن خواهر بمعنى- خواهر زن) 60 

:  ص زن، پدر بمعنى- پدر زن) 61

: 364 ص از- دادن اسلحه و نمودن آراسته و كردن ساخته بمعنى- سازكردن) 62 81

 و گونه گون بمعانى ميكند پيدا كه گوناگونى تركيبات و مشتقات با »ساز «كلمه و »را ثغور اصحاب كردن فرمود ساز و«

. درميايد متعدد موارد

: 467 صفحه از مثال- معنى بهمان) بر (با تركيب با و- مانند بمعنى- سان) 63

. »كرد ترسان بنيكو كار و بيامد نريمان سام تا: «43 ص از- طرز بمعنى و »دكاني برسان گشت پيدا جايگاهى«

) 26 ص (»بود او كتف بر كه علت آن بسبب گفتند اژدهاك: «مثال: بسبب بجاى- سبب) 64

. مكرر)- سپرد (بجاى اول بضم- سفرد) 65 

: 233 صفحه از مثال- بودن بيمناك و بسيار ترسيدن بمعنى- سهميدن) 66

 ابرهه. داشت تواند باز آن از را دشمن كه خداونديست را خانه و گفت توانم شتر سخن شترم خداوند من گفت المطلب عبد«

 »سخن آن از بسهميد

 ابو و بود، سخت زيان و سود منصور و «326 صفحه از مثال. مقتصد بمعنى تركيبى صفت- سخت زيان و سود) 67 

 »گفتى بدانق يعنى خواندندى آن از دوانيق

 صفحه از مثال ،]1 [است شده ديده هم حافظ ديوان و شاهنامه و سيستان تاريخ در چنانكه الوقوع، محقق مستقبل- شد) 68 

345 :

 »باشد دشوار آن تدارك و كنند بر سر خوارج و دشمنان شدند ستوه مصادره از و گردد تهى مال از خراسان چون«

 سير كار از شد رخشم كه ترسم كه            شير برهام رستم گفت          چنين:گويد فردوسى

 كارش  در كند عشوه كچون انديشه در گل            يارش شد گل كه آنست همه بلبل فكر            :گويد خواجه

. ميكنند اشتباه ميخوانند شين بفتح را شد موارد چنين در كه كسانى و

__________________________________________________ 

 كز: ص سيستان تاريخ مقدمه: ك- ر] 1[
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 و) 48: ص (»بود ايرانيان بر شكن بار ديگر  و ...است بسيار سپاه باز طوس: «مثال- مغلوبى و شكست بمعنى- شكن) 69

. است كرده استعمال زياد را لغت اين هم فردوسى

. متقدمان از غيره و گرديزى و سيستان تاريخ و طبرى خالف بر الف بحذف استر بجاى ستر و اشتر بجاى- شتر) 70

 .444 ص منجمله مكرر- حال اى على: بمعنى- الحال على) 71

 و ربيعه در ترسائى عرب اندر پيغامبر ظهور و اسالم دين غايت تا: «334 صفحه از مثال آغاز، و ابتدا بمعنى- غايت) 72

 »بود غسان

 آن از چند هر بود، ابرى كوز را پرويز خسرو «81 صفحه از مثال كردن، خالى و ريختن بيرون بمعنى- فروكردن) 73 

 دانى سو هر آن از بعد: «488 صفحه از مثال انداختن، و افكندن فرو بمعنى و «نيامدى كم هيچ كردندى فرو آب اگر و شراب

 و ... مخلب در دو و منقار در يكى زيتون سه يكى هر با و تعالى خداى بقدرت آيند جمع آنجا باشند ديار و حدود آن در كه

 »برميدارند ساكنان و كنند فرو آنجا زيتون

 خواهد روم در يعنى »افتد بروم كام را او كه بود شنيده منجمان از مسلم بو: «326 صفحه از مردن، بمعنى- افتادن كام) 74 

. مرد

 »ايشان بگرفت ساختند حيلتها: «105 ص مصدرى بصيغه- گرفت) 75

 352 ص گرمابه، بجاى- گرماوه) 76 

 يا گفته از يعنى »دادند خبر بود رفته آنچ و پيغمبر گفت از را او و آمدند باذان سوى: «252 ص مفعولى، بصيغه- گفت) 77 

. پيغمبر گفتار

- مى آورد) گفت (جواب محل يا جمله ضمن در و آورده) گفتا (بقولى قائل مبادرت يا جمله ابتداى محل در گاهى- گفتا) 78

 تفاوت براى نتوان هنوز ظاهرا اما است شده رعايت گاهى معنى اين هم طبرى قديمى نسخ در و ندارد، كليت معنى اين ولى

. داد قرار معينى قاعده كلمه دو اين محل

 .355 ص- لگام و لجام بمعنى- لغام) 79

 بردن رنج و كرد بايد بهتر تاملى آن در ماند بخواهد يادگارى كچون انديشيديم و: «8 صفحه از- متعدى بصيغه- ماندن) 80

 و بماند مملكت همه فان: «111 ص از و] 1 [»است كمتر عيب را ناگفته كه بماندن ضايع نه اگر و شود حاصل فايده آن از تا

. است شده منسوخ ببعد هشتم قرن از صيغه اين و بگذاشت، مملكت: يعنى »رفت بكوه

__________________________________________________ 

 يعنى) بماند ضايع (كتاب در و- كرده اند تصحيح) بهتر بماندن ضايع (را جمله اين عكسى نسخه مقدمه در قزوينى آقاى] 1[

. است شده چاپ غلط
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 جهت از پس: «243 ص از مثال. مرگ مستحق يعنى باشد) ارچان مرگ يا ارژان مرگ (آن صحيح كه- ارجان مرگ) 81

 ارچان آنكه توضيح »بگريخت- كشتن موجب يعنى- خوانند جان] ر [ا مرگ پارسيان بزبان كه برفت وى دست بر كه كارى

 بمعنى اولى و است ريشه همين از نيز ارزانيان و ارزانى و- است مستحق و اليق معنى به اصل در گوئيم ارزان امروز كه

 اليق كه كاالئى يعنى ارزان كاالى همچنين و- باشند چيزى مستحق و خور در كه است كسانى بمعنى ثانى و خور، در و اليق

 »مزديسنا «كيش در و- باشد شده بمرگ محكوم كه است كسي بمعنى و ماده ازين هم ارزان مرگ و- است شده خريدارى

!» راين مركز «را لغت اين قاطع برهان صاحب و. است ارتداد جمله آن از كه ميشود »ارزان مرگ «آن فاعل كه است اعمالى

! كرده اند كتاب داخل و شده خوانده بغلط پهلوى از كه است لغاتى صدها جمله از و كرده ضبط

 ... تعبد و برآورد سر بمسلمانى آنجا تا بفرستاد را ترسائى: «494 ص از مثال- اعتماد طرف و ثقه بمعنى- سخن معتمد) 82 

. گشت موثق و گرديد اعتماد طرف وى سخن يعنى »گشت سخن معتمد تا

 كشته بكربال جمله نماند، فرزند هيچ االصغر على از مگر: «455 ص از مثال- مقدم استثناى در) بغير (بمعنى- از مگر) 83

 آورده، استدراك براى و منقطع استثناى مورد در آنرا ديگر جاى در و. نماند كس اصغر على بغير حسين از يعنى »شدند

. مى شود ديده كمتر آن نظير كه است خاصى استثناى اين و »استر و خر بر مگر ننشينند اسپ بر و: «361 ص از مثال

 يعنى »فرستادند بغزو را اسامه شدند فارغ پيغمبر از كه نخستين: «265 ص از مثال عربى، ى) فلما (بمعنى- نخستين) 84

. آنكه بمحض: گوئيم امروز ما و است آورده) راه يك (موارد اين در سيستان تاريخ و- كه چون- همينكه

. نشد ديده امال باين و 510 ص ،)نقب (بمعنى- نقم) 85

 را) نگنده (برهان- است آورده احيا يا اموات كردن چال يا كردن گور از نوعى بمعنى را لغت اين مؤلف: نگندند- نگنده) 86

 غيره و زمين زير در آنچه يعنى دفينه بمعنى نيز و سوزنى، و جامه آجيده و بخيه «بمعنى فارسى كاف با فكنده وزن بر

 بزمين بباغى را) مزدكيان (همه: «ميگويد كه 74 صفحه در يكى آمده لغت اين جا دو كتاب درين و- است آورده »كنند پنهان

 و رفت مكه در قرمطى ماه اين سوم و بيست: «گويد ديگر جاى باز »نگنده در بزمين بسينه تا و باال بر پايها بكشت اندر

 چون بود، افكنده كعبه پيراهن كشته هزار سه و بگنديد تا كرد پر كشته از را زمزم چاه و بكشت مسلمانان از بسيارى

 مراد اگر چه ميشود، مستفاد كردن چاله معنى مورد دو هر در و) 375: ص (»بنگندند همانجا را ايشان) كذا (و برفتند قرامطه

 حمزه و برنمى آيد معنى اين اول مورد از آنكه حال و ميشد مستفاد معنى آن هم اول مورد در بايستى دفن  بود ثانى مورد از

: ص (القرمطى خروج بعد فدفنت: گويد و آورده »دفن «كلمه مورد اين در است شده ترجمه وى كتاب از ثانى روايت اين كه

 نيز مؤلف و كرد، دفن آئين طبق بر نمى توان باشد هم بسيار و مانده روز چند كه كشته آنهم را كشته كه پيداست ولى) 134

 فارسى كاف با لغت اين بايستى حقير بنظر و- است كرده ترجمه »نگندن «به را »دفن «لغت مورد اين در نكته همين بنابر

. است خوبى لغت و است، گفته برهان چنانكه باشد

) 317: ص (نانديشيد و) نينديشيد (بجاى- ننديشيد) 87

. است نشده ديده خراسان عوام تلفظ در جز و است شاذ لهجه اين و- 392: ص ،)نوشتن (بجاى- نويشتن) 88



 

   18     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 بود ديدار نه و كوچكست جعفر تو پسر المؤمنين امير يا گفت: «341 ص از آن مثال) نيست معلوم (بمعنى- بود ديدار نه) 89

 شود؟ چون كارها تو از بعد كه نيست معلوم يعنى »افتد؟ چون كارها كه

 اين و: «255 ص از و »نرسيدند بشام نيز روميان و آمدند شام اندر عرب پس: «176 صفحه از مثال) ديگر (بمعنى- نيز) 90

 نيز كه بينم اگر و: «340 ص از و »نديدند باز را پيغامبر نيز كه زيرا اين، بود جمعه آخرين و خوانند الوداع) حجة؟ (حج را

 اول رسته كتب در معنى بدين كلمه اين و آمده مكرر ديگر صفحات و 493 ص در و »بزنم گردنش رود او بسراى كسى

. است رفته ميان از بتدريج و فراوانست

 با و كرد هاموار بزعفران سرش و سيم و زر سبيكهاى از كند بپا را دو هر و: «496 ص از مثال) هموار (بمعنى- هاموار) 91

 »كرد هامون زرين و سيمين) ؟ (دبيجه هاى

 جائى: «467 صفحه از و »كردند هامون) را شهر آن (تا بفرستاد پيالن: «67 صفحه از مثال) هموار (بمعنى- هامون) 92 

 بر و: «512 ص از و »بود كه كرديم هامون همچنان باز و ... خارا سنگ از دكانى برسان گشت پيدا جايگاهى كندن، بفرمود

 شده استعمال) هامون (مانند مورد همين در كه) هاموار (كلمه از و امثال ازين »نيفتد كوه بر چشم كه است هامون زمينى

 و است، هموار و صاف زمين بمعنى ميكنيم استعمال صحرا و دشت مطلق بمعنى آنرا ما كه) هامون (لفظ كه ميشود معلوم

 از ديگر معانى و است شده) هموار (كه است هامون تشبيهى بمعناى) هامونوار (اصل در كه ميرسد بنظر رو ازين هم هاموار

: يعنى باشد) واره (و) هم (از تركيبى و) هم وارك (مخفف شايد) پيوسته و دايم (بمعنى هموار و) آرام بمعنى (هموار قبيل

 باشند؟ شده يكسان و درآميخته ديگر، يك با) وار هامون (و) همواره (لغت دو اين و هم، مانند

: 457 ص از مثال قرين، و بپهلو پهلو يعنى- پهلو بهم و پهلو هم) 93

. است شده مكرر لغت اين و »كردند دفن الرشيد هرون پهلوى هم آنجايگاه هم را او و«

 استعمال بطرز درست كلمه اين و- 273- 72- 55- 43- 42 ص: ك ر است، شده مكرر) هندوستان (بجاى- هندوان) 94

 جاى الف از بعد كه پهلوى كلمات آخر كافهاى چون و مياورده اند، هندوكان هندوستان بجاى جا همه كه پهلويست زبان

. است آورده) هندوستان (هم گاهى. است شده هندوان ميشود حذف درى زبان در داشته

 بار شصت شبانه روزى در بايست بوقت و: «80 ص از مثال عربى،) الحاجه عند (بمعنى) اضافى بطريق- (بايست وقت) 95

. »كردى مباشرت

: بجاى سيوم،- چهيل- يانزده) 98) 510 (ص- يابد بجاى- ياود) 97) 420 (ص) ستاره شناس (بجاى) ؟- (هستى و) 96

 بمعنى و چسبيدن بجاى چفسيدن: مثل لغات از ديگر مجموعى و) 99 غيره و 365- 172: صفحات. سوم- چهل- يازده

 در وجب بجاى) بدست (و اژدها بجاى) اژدرها (و امال دو بهر ديه و ده و- سكو و تختگاه بمعنى) دكان (و) گرفتن بدست(

. ديگر لغات و كابين عوض كاوين و پيمايش
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 صرفى  و نحوى خصايص

: مانند است نوشته جدا را پيوسته ضميرهاى گاهى- ضماير

 شما- شمايم امير: گويند و نويسند پيوسته را ضماير اين امروز كه »غيره و .. جهان اند در. مؤمنين ايد شما شماام، امير من«

) اند (هوهند) .. ايد (هوهيد ،)ايم (هوهيم (...) هوهد) اى (هوهى) ام (هوهم،: ضماير نيز پهلوى خط در و جهانند، در- مؤمنينيد

. است مى شده نوشته فعل از جدا

 احتمال ميتوان و- مياورد جمع بصيغه احترام روى از را مغايب مفرد ضمير گاهى سيستان، تاريخ در و كتاب درين نيز و

. نموديم اشاره بدان حاشيه در ولى كرده اصالح را متن ديديم چنان جا هر ما و باشد، كاتب تصرفات از معنى اين كه داد

 درين كه را او كنيد بيعت: «مثال است، آورده) او (منفصل ضمير معرفه بياورد) آن (بايد كه را موصول يا اشاره حرف گاهى

: مانند العقول، ذوى غير براى) او (ضمير گاهى و ... را كسى يعنى است عهد درين كه آنرا: بجاى) 307 ص (»است عهد

. است شده ديده هم قديم كتب ساير در و) 483 ص (»است بوده يثرب او نام اول اندر«

 در گاهى و) 395 ص ...» (بود سال هفت او پادشاهى مدت را الدوله مؤيد: «مثال است، آورده زايد ضميرهاى نيز گاهى

 در ارجاسف بحرب كه بودند پسر اند و سى را او و: «چون آورده جمع مفرد آورند را جمع ضمير فارسيان كه مواردى

 بگشتاسپ تعلق اينجا در) بود (فعل چه شدند، كشته ... كه بود پسر اند و سى را او: گويند بفارسي كه) 30 ص (»شدند كشته

 مفرد را ضمير همين باز ديگر جاى در ولى داشت، پسر اند و سى گشتاسپ: باشيم گفته كه آنست مثل و است مفرد كه دارد

. است آورده

 را مردمان و گردد يار ما با تا بگويى را اسقف فالن ... گفت را رسول ملك: «مثال حاضر، امر در خطاب ياى اضافه

 درين است مفعولى ضمير فعل از بعد گاه و اضافى گاهى كه ضمير اين- متصل شين ضمير) 153 ص (»خوانيم بمسلمانى

 اين و) 253 ص ...» (خويش پسر با فرستادش هديها را پيغامبر: «گويد چنانكه است، شده استعمال زايد ثاني مورد در كتاب

: گويد منجمله است، آمده هم شاهنامه خاصه متقدمان اشعار در زايد ضمير

 زايد ضمير اين آن نواحى و طهرانيان لهجه در هم امروز و آوردگاه خاك شد لعل خون ز سياه اسب يال و قش گرفتش

. رفت و گفت بمن يعنى رفتش، و بمن گفتش فالن: گويند چنانكه ميشود استعمال

: مثال) خويش (بجاى) وى (ضمير و »خوانده ام ما كتبهاى در من: «مثال) خود (بجاى) ما (منفصل ضمير استعمال: ديگر

 براى از كه خواست: يعنى) 331 ص (»بسازد جائى را وى كه خواست و ... كوفه و گشت سرد هاشميه از دلش منصور«

 ... بسازد جائى خويش

 جمعهاى و ذلك امثال و متقدمان و امامان و 375 ص) نصريه (مورد در نصريان مانند عربى، بر فارسى جمعهاى: ديگر

 بمعنى) وجوهان (مانند شاذ جمعهاى گاهى و مكرر بر مكرر آثارها عجايبها- ملوكان: چون عربى جمعهاى بر فارسى

 همه: «مثال است، آورده مفرد را وحده متكلم يا جمع بفعل معطوف فعل معطوفه جملهاى در: ديگر 11 س 272 ص. اشراف

 يار وى با الدوله بهاء خال و برخاست بوئى پس: «مثال) 266: ص (»بياورد قبايل همه از صدقات و بازگشتند بمسلماني عرب
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 ذكر حال بصيغه را آخر فعل موارد ساير در و) 381 ص (»بازداشت و ببريدند گوشش و بكشيدند سرير از طايع و شد

 بجاى آن اندر بليغ احتياطى و نموده ام تمامتر جدى كتابها بسيار مطالعت اندر كه آنست من ظن غالب: «مانند است نموده

 روش اين كه 8 و 7 و 6 قرون فارسى كتب خالف بر است، شده ديده بندرت كتاب درين روش اين و) 8 ص (»آورده

. نظم در چه و نثر در چه است، بوده مستعمل

 بكار زيادتر بعد ازمنه نثر از ولى نشده استعمال قديم نثر بكثرت است، له مفعول و به مفعول عاليم از كه) را (كلمه: ديگر

. است شده برده

 باشد داشته بدلى يا عطف  بيان اسم آن و شود واقع مفعول جمله اى در اسمى لغت يا اسم كه جا هر قديم نثر در جمله آن از

: آن بدل يا معطوف از بعد هم و ميشود گذاشته مفعول عالمت مذكور لغت يا اسم از بعد هم

 كتب كه) 274 ص (»بفرستاد يزدجرد پس از مثال- را وقاص بن عتبة بن هاشم- را زاده برادر سعد،: «كتاب اين خود از مثال

. است مملو قبيل ازين قديم

 منوچهر: «مثال است، كرده حذف را معطوف) را (مواضع اكثر در و بنادر مگر است نشده رعايت معنى اين كتاب اين در اما

 را عم دو هر: ميگفت بايستى كه) 42 ص (»ايرج بخون- تور و سلم- بكشت را عم دو هر افريدون بزندگانى و برخاست

: بگويد بايد كه) 47 ص (»بفرستاد پسرش را گيو تا كيخسرو كار در ديد خواب گودرز: «ديگر مثال يا ... را تور و سلم بكشت

. بفرستاد را گيو خود پسر تا: يا- بكشت را تور و سلم خود عم دو هر: گويند امروز و- را پسرش را گيو

: اول معنى از مثال است، شده استعمال زايد و ضرورت بدون گاهى و »براى «و »به- از «بمعنى) تخصيصى راء (كلمه نيز و

: يعنى) 100 ص (»گشت پيدا آتشى كوه آن سر بر را شب پس: «ديگر. طمع از: يعنى) 242 ص (»بيامد پيغامبر پس از را طمع«

 جيحون اندر دو هر برادرش و پدر كه زيرا كنند چه بدو كه ندانستند و بمرد پسرى را خزر كه افتاد چنان: «ثانى مثال. بشب

 هر) سنگ آن (و شدند جمع برادران: «ديگر مثال ... سازم تدبير را پسر جيحون آب بخالف من گفت پس بودند، شده غرقه

 ... خويشتن براى و پسر براى يعنى) 103 ص (»خواست را خويشتن كس

 دست بر شد كشته را اسپار تا)- «60 ص (»كرد قهر را پادشاهاى بسيارى مدت اندرين را اردشير: «زايده راهاى مثال

 عيسى مريم كه آن از بعد)- «452 ص (»شدند سيراب را جانوران آن و بفرستاد بارانى تعالى خداى)- «389 ص (»مرداويج

. ميشود ديده جنس ازين بندرت هم قديم نظم يا نثر در و است بى مورد و زايد راها اين تمام كه) 215 ص (»شد جدا وى از را

 سال هفت او پادشاهى مدت را الدوله مؤيد «چون است، شده استعمال منفصل ضمير ذكر با له مفعول عالمت راء گاهى و

 كه است] 1 [تاكيد باء حرف: ديگر) 236 ص (»بود گذشته او عمر از سال اند و سيصد مدت اندرين را او «و) 395 ص (»بود

: مثال است، درميامده افعال سر بر

__________________________________________________ 

 حرفى كالم در كه ميدانيم چون و كرده اند، ضبط زايده باء آنرا فضال بعض و ناميده اند زينت باء فرهنگ نويسان را با اين] 1[

 و نهى و نفى افعال در خاصه بسيار موارد در بعالوه و نيست خالى فايدتى از حرفى هيچ و ندارد معنى زينت منباب يا زايد

 است  ارجح حقير بعقيده نهادن تاكيد باء آنرا نام لذا است تاكيد معنى مفيد) با (اين كه مى بينيم جحد



 

   21     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

. شده بسته محكم يعنى) 370 ص (»بكرده سخت در و بود داشته باز بحجره الليث بن عمرو«

 نثرهاى از و نيست هم كم ليكن نيامده در افعال سر بر قديم نثر كتب ساير و بلعمى تاريخ بفراوانى حرف اين كتاب درين و

 افعال بر و است نيامده مورد دو يكى از زيادة »بنرود اندام اندام كتاب تا «مانند نفى فعلهاى سر بر اما زيادترست، بعد قرون

 و »بزمين «مانند اضافى موارد در جز) (شمارى و مقدارى تاكيد باء قبيل از (اسامى سر بر و. نشد ديده هيچ نيز جحد و نهى

- ،)326 ص (»گفتى بدانق يعنى خواندندش آن از دوانيق ابو: «مثال نرسيد، بنظر مورد سه دو از بيش نيز) غيره و »بآسمان«

 مردى مسترشد: «مثال مصاحبت، باء ديگر ،)502 ص (»شد به حاجت و بگرديد مسئله اما بودم آمده حاجت بيك من «مثال

 »گذشتن بايد بمى: «چون درآورده استمرار عالمت سر بر را تاكيد باء هم يكجا و) 285 ص ...» (بشكوه و بود روى نيكو

. مى ببايد: يعنى) 499 ص(

 است آمده زياد اندازه اى تا هم طبرى در و زياد بسيار سيستان تاريخ در كه- جمله متمم و جمالت ابتداى در) تا (كلمه: ديگر

 آخر بر تا: «مثال- باشد ديگر جاى از بعبارت نقل گويا كه كتاب اوليه فصول از قسمتى در مگر كمست، بسيار كتاب اين در

 بى كشتى حالها بعد تا بيافت را  خسرو ...سال هفت از بعد تا بفرستاد، را گيو تا ، ...شد گرفتار تركان بدست شكن كي

 هم شعرا و است مؤلف عصر اختصاصات از كه اسامى سر بر ظرفيت باء حذف- ديگر) 47- 46 ص ...» (بگذشتند بجيحون

 بشهر بجاى و ميكرده اند، حذف گاهى باشد »باز «يا »اندرون «يا »اندر «يا »در «كلمه بباء مضاف اسم از بعد كه خاصه آنرا

 اشعار در زياد را قاعده اين هم پيشاورى اديب مرحوم و ميگفته اند، اندرون گيتى- اندرون بگيتى: عوض و اندر شهر اندر

. است برده بكار خود

 آمده بغداد باز: يعنى) 396 ص (»بپادشاهى بود آمده باز بغداد الفوارس ابو: «مثال شد، ديده حذف اين يكبار كتاب درين و

]. 1 [بود بازگشته ببغداد ديگر بار كه، آنست معنى كه بود،

 قديم بقاعده كدام هر كه آورند، ديدن خواب مورد در كه يائى و مطيعى ياى و شرطى و ترجى و تمنى ياهاى استعمال: ديگر

 استعمال را فعل اين نصر بخت ديدن خواب ذكر در) 440 (صفحه در فقط اطنابست موجب آنها ذكر و است، شده استعمال

 عبارات در چون و »بود زمين در پايش و آسمان در سرش كه ديدى صورتى گفت دانيال: «گويد چنانكه است، نكرده

 بميان ديدن خواب از ذكرى كه) 490- 441 صفحات (ديگر مورد در زيرا- باشد شده حذف آن ياء شايد دارد، افتادگى

 ... بودى كشيده آسمان اندر سر شاخ بسيار درختى كه ديدى بخواب تو: «مثال برده، بكار مخصوص  را فعل است، آورده

- 442 ص (»الخ ... بستاندى تيشه پس بگذار بهرى كه آمدى آواز تا گرفتى بريدن شاخها و آمدى فرود آسمان از فرشته پس

. نيست كتاب درين كرديت و كردتى و كردتانى و كردمانى: فعل هاى و) 441

 

__________________________________________________ 

) 8 ص 9 ج كامل،: ك ر (باشد شيراز يا) فارس (آن صحيح و باشد غلط كتاب متن در) بغداد (كلمه ظاهرا] 1[
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 قاعده ها خالف

 المهاى و الف و نشده، رعايت الحاجب ذو: چون نامها و القعده ذى و الحجه ذى چون عربى ماههاى و كنيه ها اعراب: ديگر

 هاء با است آورده ارده شير اردشير بجاى يكجا و. است نكرده حذف را المناف عبد و الشمس عبد و- المعشر ابو: چون زايد

: چون كرده اضافه بعربى را فارسي ديگر جاى و- دال از بعد

 مصدري ياء با درازنائى و نبيشتن، نبشتن بجاى و نشناس نسناس بجاى و گشسته گسسته، بجاى و. الخاتم نگين نقش

 مصدرى ياى و عرض بمعنى پهناى برابر در است طول بمعناى و است محقق آن در مصدرى معنى خود كه درازناى عوض

. ندارد ضرورت

 »شد طيره فالن: «كه است آورده مكرر بيهقى چنانكه است، وصفى آن معنى الظاهر على آنكه با مصدرى بمعنى طيره: ديگر

 مطابق و) 267 ص (»نبود اندازه كه بگشت چندان طيره از خالد: «گويد كتاب درين ولى شد، كوك امروز باصطالح يعنى

. است نرسيده بسماع چند هر- باشد آورده مصدرى ياى با طيرگى طيره بجاى اينجا در بايستى قياس

 شعرى بضرورت اخير اين كه نوشته النهر، ماور جائى و النهر ماورى جائي و النهر ماوراى يكجا را النهر وراء ما: ديگر

. است

: گويد منوچهرى

 النهرى  وراء ما سرود مرغ يك            گويد پارسى سرود مرغ يك         

. است نوشته صاد با بار چند اينجا و كرده اند ضبط مهمله سين با همه آنرا كه معروف جشن سده بجاى صده،: ديگر

. است كرده ضبط ماله با) الولى على (را) الوالء علي (و) كلمتها اعال (را) كلمتها اعلى: (ديگر

 ازين: يعنى) 90 ص (»بود بجاى هنوز جدش بزرگان ازين بعض با كاوه قباد «چون زمان، اسم حذف با زمانى اضافه: ديگر

. بودند بجاى هنوز جدش عهد بزرگان

 خادم وصيف يا- جرير بن محمد تاريخ بجاى يا- جرير بن محمد بجاى جرير: قبيل از اسامى، صحيح ذكر در مسامحه: ديگر

 ص (بگريخت ساج ابى بن محمد غالم وصيف: يعنى- بگريخت ساج ابو: يا ساج ابى بن محمد خادم وصيف بجاى ساج ابو

. ميكند تجاوز ميكرده اند ذكر پسر بجاى را پدر كه قديم طبيعى حدود از گاهى كه غيره، و) 369

 گيالن جانب از: «گويد وشمگير مورد در چنانكه تمدن، از دور روستائى و جاهل و ساده بجاى) عجمى (لفظ استعمال: ديگر

              »الخ ... بود عجمى سخت و آمد برى

 بطريق) 1: ص.» (ديگر يك مختلف آفريد جانور نوع هر از و: «مخالف بجاى- مختلف: ديگر) 389 ص: ك ر (سكنگبين قصه و

 ... ديگر يك مخالف يعني اضافه

 مصور چه هر شود، گفته آن سبب و نيست ديگر يك موافق هيچ نوشتم كه كتابها اين چه اگر: «معلوم مرادف- مصور: ديگر

. باشد) مقرر (آن اصل و غلط مصور شايد كه) 3: ص (»شده كرده تأليف گشت معلوم و
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. 33 ص: ك ر. است كرده ذكر حمزه كه. باشد دينار بشكل زرد گل هاى داراى يا دينارگون پارچه كه- مدثّر ترجمه- بدينارها

 آنها ذكر كه بسيارست ندارد شباهتى هم بعربى و رفته بيرون فارسى سياق و قاعده از ترجمه بدى بسبب كه جمالتي: ديگر

 طوفان گويند بعضى: «42 صفحه در جمله اين مانند است پيچيده بغايت آن معنى كه دارد نيز جملهائى و اطنابست موجب

 عليه بود الرحمن خليل فريدون بگاه و است بوده عالم بهمه كه نيست اصلى هيچ همچنين اندر شام بزمين بود وى بعهد

 چنين ميتوان بزحمت اينكه جز برمى آيد؟ چه است، مؤلف خود از كه عبارت ازين و! »محاالتست جمله از همه نوح نه السالم

 در و داشته شام بزمين اختصاص و است بوده فريدون عهد در نوح طوفان گويند بعضى: كه بگويد ميخواهد كه پنداشت

 معاصر فريدون نيز و است بوده عالم بهمه و عام طوفان كه نيست شكى هيچ: گويد آنگاه است، نبوده طوفان زمين همه

 بودن فريدون همعصر و طوفان نبودن عام يعنى روايات اين همه: گويد آنگاه نوح، معاصر نه است الرحمن خليل ابراهيم

. نيست كم كتاب درين جملها قبيل ازين و! است محال روايات جمله از همه نوح،

 كتب در چنانكه گردد، ختم بفعل بعالوه و بوده كوتاه جمله هر بايستى كه است فارسى زبان قياس خالف بر جملها بعضى

 و بيهقى تاريخ مانند كتاب درين پيداست، غيره و سعدى گلستان و دمنه و كليله و گرديزى و بلعمي مانند فصيح فارسى

 جمله هم كه شده عربى بجمالت شبيه جمله ترجمه كردن، بوقت عربى متون در استغراق بسبب بگاه گاه سيستان تاريخ

 و عثمان و عمر چيز هر و نامها و نوشتندى وحى كه كسانى: «317 صفحه از مثال ميگردد، ختم باسم هم و است طوالنى

 فتح چون و شده مرتد كه سرح ابي بن سعد بن اهللا عبد و) اساميست سطر دو اينجا (ابان و خالد و عنهم اهللا رضي بودند على

 »عنهم اهللا رضى نويسندگان بودند جماعت اين انصار از كعب بن ابى) اسامى سطر يك (و معاويه و آورد اسالم باز بود مكه

 سبك و اسلوب از كامال و است نشده ختم بفعل هم عاقبت و دارد ميان در معترضه جمالت و كتابست سطر شش جمله اين

. بيرونست فارسى نثر تحرير

: 326 صفحه از ديگر مثال

 همى نام زشت را خود كه نوشتند نامه بوى هاشم بنى همه تا فرمود] و [كردن عهدها و سلم ببو گرفت فرستادن نامها پس«

: ديگر مثال) 326: ص (»بهتر چه هر تو حق در المؤمنين امير و دولت، اندرين تو كردارها بدين كنى

 و حال ازين بگفت را مأمون الرضا موسى بن على تا بود پوشيده] كارها اين [مأمون بر سهل بن فضل روزگارى و«

 اما بسيارست، جملها دست ازين و) 352: ص (»مملكت كار اندر داشت پوشيده همى وى بر كه چيز چند از كرد نصيحتها

. شيرينست و فصيح بسيار و فارسى زبان بسياق و كوتاه جملها بيشتر و نيست، طريقه اين بر كتاب بناى

 شاهنامه اندر و بكشت را او و بستد وى از افراسياب پادشاهى اما ... بود منوچهر پسر نوذر: «مخلّ و موجز عبارات ديگر

 درين) 27- 28: ص (»كردست وضع آن از مگر كرد پادشاهى مدت بس نه ليكن شود، گفته خويش بجاى دارد، تمام شرحى

 نوذر اول فعل فاعل آنكه حال و ميرسد بنظر يكى ظاهرا است آمده هم عقب در كه) كرد وضع (و) كرد پادشاهى (فاعل جمله،

 ... است فردوسى ديگر فعل فاعل و

 ترجمه  اشتباههاى

 حواشى در شده ام، آن ملتفت تصحيح هنگام كه آنها غالب يا همه كه است كرده نيز اشتباههائى مطالب ترجمه در مؤلف

- 376- 372- 318- 313- 184: بصفحات كنيد رجوع گردد دراز مقدمه كنيم ياد را همه آن بخواهيم اگر و است، شده نموده
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 در باللّه المقتدر بعهد بغداد انقالب در مخصوصا ... غيره و- 517- 492- 488- 477- 476- 475- 474- 468- 467

 مؤلف كه ميشود معلوم درست حمزه مجموعه با مقابله از پس است، كرده ترجمه حمزه از كه 373- 372- 371 صفحات

 بفارسى كرده حل و يافته چه هر جا هر بلكه آرد باختصار آنرا بخواهد كه آنست نه و زده طفره عربي عبارات حل از گاهى

 اينطور جا همه كتاب اين كه چنانست نه و ندارد عموميت معنى اين اما است درگذشته آن از يافته دشوار جا هر و آورده

. است شده ذكر خود بجاى كدام هر كه است مطالبى تاريخى اختالفات باب در نيز و. باشد

 كتاب  الخط رسم

 از نشد معلوم آنهم و آورده نقطه سه پاء كه مورد دو يكى در جز نوشته نقطه يك با را ژ و چ و پ جا همه كتاب اين در

. كرديم نقطه بسه را حروف اين تمام ما و مصحح از يا است ناسخ

 معكوس ياى با يعنى ميشود خوانده) كى (و) كه (بين كه است طورى هم گاهي و نوشته) كى (قديم بعادت را) كه (غالبا ديگر

. باشد آسان آن خواندن روزگار اين مردم براى كه كرديم را اصالح آنها جا همه ما و- است نوشته كوچك

 ما دهد روى اشتباهى بود ممكن جا هر كه است داده قرار كوچكى) ء (همزه درآيد الف از بعد كه اضافه) ياء (بجاى- ديگر

. كرديم بدل بزرگ بياى آنرا

 نوشته يا يك بنويسد، يا دو اينكه بجاى شده، عالوه آن بر وحدت غير يا وحدت ياء و بوده ياء آن آخر كه كلمه هر- ديگر

 اصالح را آنها ما و) رفت بجاء- بجاى (نوشته) رفت بجائى (عوض يا و) رفت بسوى (نوشته) رفت بسوئى (عوض مثال است

) ى (بشكل آنرا درآيد، بالف مختوم غير حروف از بعد كه اضافه كسره- ديگر] 1. [نموديم اشاره بدانها حواشى در و كرديم

 هفتاد و سيصد مدتى اندر بوده اند پادشاه نه و بيست: «يا اشتر، بند زانو: بجاى) 265 ص (»اشتر بندى زانو «مانند نوشته

 وقتى (عوض و كرده حذف شود ثبت بايد كه را نكره ياء بالعكس گاهى و سال، هفتاد و سيصد مدت: يعنى» 123 ص سال

 نوشته آنك، و آنچ را آنكه و آنچه- ديگر] 2. [كرديم وانمود حاشيه در و كرده اصالح را آنها ما و) كه وقت (است نوشته) كه

. گذاشتيم باقى خود بحال شده اند معتاد بدان مردم چون و

 بى نقطه يا نقطه كم را كتاب كاتبان بعضى كه است بوده رسم گويا و است، نوشته دال را معجمه ذالهاى تمام- ديگر

 نشده درست نقطه گذارى كه است آنهايى از كتاب اين و- است مينهاده نقطه قاعده مطابق آنرا مؤلف خود سپس و مينوشتند

. است نهاده غلط نقطه هاى آنرا عامي مردى بعدها و

  حرث و اسحق و ابراهيم را غيره و خالد و سفيان و قاسم و حارث و اسحاق و ابراهيم قبيل از را چندى عربى اسامى- ديگر

__________________________________________________ 

 كوچك آنرا سبب بهمين و خوانده بهمزه شبيه آنرا خواندن موقع در كه است بوده يائى ظاهرا كوچك همزه اين] 1[

. است بوده متداول رسم اين دهم و نهم قرن تا قديم كتب تمام در و مينوشته اند

 حذف ولى بود، باقى رسم اين 7- 6 قرون تا هم اسالمى قديم كتب در و است بوده) ى (نيز پهلوى خط در اضافه عالمت] 2[

. است اسالمى كاتبان اختراعات از نكره ياء
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 تقليد عبرى) سطرنجيلى (به معروف خط از را امال اين هم عرب و عربست تقليد معنى اين و نوشته خلد و سفين و قسم و 

 اين و نيست فارسى و عربى خط در عالمت آن و ميگذارند محذوف حرف زير در عالمتى نجيلى، سطر (در ليكن كرده اند،

. ميشود ديده فارسى قديم خطي كتب غالب در الخط رسم

. گذاشتيم باقى خود بحال آنرا ما كه آن امثال و كتا- كبا- كچون: مانند بعد بكلمه) كه (اتصال- ديگر

.  است كرده ضبط) طبقى (را) طبقه (و آورده) ى (اضافه عالمت همزه بجاى يكجا در تنها- ديگر

 

 كتاب  اين فوايد و مزايا

 بدست آنرا نميتوان ديگر كتب در كه است مطالبى حاوى كه حيث ازين و بسيارست، تاريخى و علمى لحاظ از كتاب اين فوايد

 تاريخ و مجمل بلكه ناياب آن نسخهاى كه كتاب سه دو اين اگر كه دارد، شباهت سيستان تاريخ و بيهقى بتاريخ آورد،

 عالمه و نبود، ممكن ديگر آن يافتن كه ميكرد گم را چيزهائى تاريخ علم عالم ميرفت، ميان از بوده اند، بفرد منحصر سيستان

 بر زياده را ما و كرده اند بيان عكسى نسخه مقدمه در حقه هو كما و بدرستى را كتاب اين مزاياى تاريخى جنبه از قزوينى

 حاشيه در رسيده ايم تاريخى موارد باين كه جا هر ما نيز و فرمايند، مراجعه ايشان بمقدمه خوانندگان نيست، استقصايى آن

. كرده ايم اشارتى بدان

 را كتاب اين ميتوان و شد، اشاره بدان مقدمه اين گنجايش حدود در كه آنست انشاى سبك و طرز كتاب اين مزاياى از ديگر

. داد قرار فارسى نثر تطور سلسله استوار و متقن حلقهاى از يكى آنرا و شمرد فارسى نثر جزيل و فصيح كتب از يكى

 كتب از بعضى در جز كه است پهلوى قديم عبارات و لغات آوردن است، نشده گفته چيزى آن از و دارد كه ديگرى مزيت

 شعر فقره دو يكى از عبارتست آن و است، نشده بدانها اشاره ابدا فارسى كتب در خاصه ديگر جاى در عربى تواريخ و ادبى

. نيست بى فايده اينجا در آنها ذكر كه لقب و نام چند و

: گويد و آورده 5 سطر 55 صفحه در كه است چهرآزاد هماى بسكه مربوط شعر) 1

: نوشتند درم و زر نقش بر كه بفرمود خويش عهد اندر«

 مهرگان  و نوروز سال هزار            جهان، بانوى بخور         

 اوزان از كه] 1 [هجائى هشت بوزن است،) عروضى مصراع دو برابر (هجائى شعر فرد دو عبارت اين حقير بعقيده كه »

: است بوده چنين نيز آن اصل و بوده قديم زمان متداول

 مهرگان  و نوروز هزار            جهان بانوى بخورى         

__________________________________________________ 

. است هجائى هشت ظاهرا و بوديم دانسته هجائى هفت شعر آنرا پنجم، سال مهر سوم شماره »ايران در شعر «مقاله در] 1[
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 هشت بيت دو درست است، زايد دوم قسمت در كه) سال (حذف با و مى بخشد بشعر دعا مفاد كه) خطاب ياى (اضافه با كه

. باشد ساسانى بانوان از بيكى مربوط و ساسانيان زمان شعرهاى از شايد و ميايد، بيرون آن از قافيه با هجائى

 در كه ترانه ايست آن و است كرده ذكر 14 سطر 251 صفحه در كه است) عروضى بيت دو برابر (هجائى بيت چهار) 2

 سطر 129 صفحه در الفقيه ابن چنانكه است بوده همدان شهر ارك و قلعه نام ابيات درين »سارو «و شده گفته همدان وصف

. است بوده ساروق آن معرّب و سارو آن نام گويد 473 صفحه 8 جلد در نيز ياقوت و نام  برده) ساروق (آنرا 10

: گويد چنين مؤلف و

: كه پهلوى بالفاظ يكى است آورده است كرده الهمدانى الكاتب عيسى بن الرحمن عبد كه نامه همدان در«

 بست  كمر بهمن            كرد جم سارو         

 آورد گردآهم]            1 [دارا] ى  [دارا            

 و شعر اين كتاب مؤلف چه اگر و) 521 ص (»تازى شعر را عرب همچنانكه را گويان پهلوى حجتست پهلوى كلمات اين و

 و است شعر عبارات اين كه است معلوم ليكن است، كرده ثبت سطور ضمن در و نثر بطريق را چهرآزاد بهماى مربوط شعر

 و عربى متفرقه كتب در و اشعار مختصات از كه آن بر) پهلوى (لفظ اطالق بر عالوه كه) سارو (ترانه خاصه نيست، نثر

 اشعار از نوعى آن و داريم، آشنائى هم اشعار اين وزن با ما نويسند،) فهلويات (آنرا جمع و) فهلوى (را آنها فارسى

 گويند كه] 2 [رامان او كردى قطعه و- ميشود گفته وزن بهمان هم تاكنون كردى اشعار كه است وزني همان اين و قديمست،

 پيدا سكوت پنجم هجاى در كه است هجا ده بر قطعه اين و است، وزن بهمين نيز شده كشف پهلوى بخط كردستان در

. است شده حذف هجا يك آهنگ درآمد بمناسبت اول لخت در و) عولن، مف لن فع عولن، مف لن فع (ميشود

__________________________________________________ 

 اين تلفظ طرز از و مى شود هجا پنج درست اضافه، ياء مخفف قرائت با كه. دارآيان داراى: است بوده چنين اصل ظاهرا] 1[

. است نشده تخطى هم) دآرايان داراى (پهلوى زبان در نام

 وزن بهمين همه است شده ديده كردى شعر چه هر قديم از مهر مجله 5 شماره 5 سال- ايران در شعر بمقاله كن رجوع] 2[

) پريشان مال (ديوان تمام جمله آن از- است وزن باين كردى مثنويات و قصايد و غزليات و- ترانه ها تمام هم امروز و بوده،

 در هم كرد خوانندگان را وزن اين و- وزنست بهمين است بوده طايفه اين شعراى اساتيد و كرد شيعه عرفاى از يكى كه

 و آهنگ اين كه است ديگر دليلى متن شعر و ميخوانند، آنرا تصنيف و ترانه در هم و ميبرند بكار آهنگ اداى و آواز ضمن

 ميتوان هست كه چيزى است، نبوده بيش فرضى داشت بكردان تاكنون كه اختصاصى و است ايرانى قديمى آهنگهاى از وزن

. دانست بدانجا مختص و) ماد (مملكت و ايران غربى اوزان از آنرا
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 پهلوى  نامهاى و لقبها برخى

 شانه شاپور/ سنبا هويه شاپور/ 34 نخستين گاو)/ شيرزاد وزن بر- (ايودات/ 22 آنها ترجمه: اسامى و القاب/ صفحه

/ 39 بود دين بد قبال كه قباد)/ ؟ (دش پرآئين پر- دش اين پريرا كوات/ 36 خشن- زبر)/ شعر: وزن بر (دفر/ 35 كن سوراخ

 ايالت/ كواد تارت و اپرنو استان/ 45 صورت كلنك؟ ؟/ديس كلنگ/ 41) حمزه (الملك ارض انه اى)/ اصطخر (شاه بوم كدا

: ظ- اقدم/ 60 جمشيد تخت/ استون هزاران/ 55] 1 [گشتاسب آرام محل)/ شهر نام (رام يشتاسپان/ 52 قباد االحداث جديد

/ انتيوشاهپوهر اچ ويه- انديوشاپور از به/ 64 حمزه: از/ چند شهرهاى نام/ 62- 61 آخرين)/ سوم ضم و اول بفتح (افدم

 شروين)/ نام (پرنيان شروين/ 86 زاد خانه)/ فيل نام (كذيزاد/ 97 آتشكده نام/ آذران سروش/ 67 شاپور انطاكيه از بهتر

 دراز كينه توز)/ ؟ (دست آن در تور كينه/ 418 فريدون لقب/ ده داد فرّخ/ 418 مرگ مستحق/ ارجان مرگ/ 243 دشتپئى

 ؟ ...دست

 دراز (انگشت دراز/ انگل دراز/ 418 مهر بد/ مهر وذ/ 418 هوا اندر)/ كيخسرو لقب (واى اندر/ 418 خرد بد/ ذخرذ و/ 418

/ سنبا هوبه/ 418 آخرين/ افدم/ 418) بتصغير (گره ويران: ظ)/ ؟ (كره ويراى/ 418 بزرگ)/ اول بفتح (وزرگ/ 418) دست

 ؟/ ...اپرور/ 419 كار بزه/ وزه گر/ 419 كن سوراخ شانه

) 36 رقم كن رجوع/ (ديس ادان كوادين/ 419

 و القاب ازين قسمتى و- داده ايم تذكر و اصالح حاشيه در را يك هر ما كه ميشود پيدا قديمى كلمات نيز كلمات اين سواى و

. است كرده نقل اصفهانى حمزه تاريخ از را اسامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

. است آمده زريران يادگار در شتاسبان و رام: اسم اين] 1[
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: مقدمه خاتمه

 سياه آن صفحه ده در صفحه ده گاهى بود نگرفته جاهائى عكس در اينكه از گذشته بود، افتاده آب و خراب بسيار كتاب اين

. است شده خوانده و گرديده جدا هم از آن كلمات بين ذره با و بزحمت كه بود ناخوان و

 و اصالح در كه نبود ممكن حالى چنان با و آورد بپايان آنرا سال يك از كمتر مدتى در و حاالت اسوء در اين بر عالوه

 امور ليكن است، ضرور و خور در مطالعه و مدت سال چند تصحيحى چنان براى چه شود، داده بسزا معنى داد آن تكميل

 كارهاى ازين يكى خود نيز قديمى كتب سريع انتشار و دارد ضرورى تر كارهاى كه كشورى در ادبى قسمت هاى خاصه فنى

 بقا قابل كه بصورتى گذشتگان آثار كه اينست مراد و برود، پيش امور ساير همدوش بايستى ناگزير فوريست، و ضرورى

. فرابرند دست كارها باين زيادترى فرصت و كاملتر معنوى و مادى سرمايه هاى با كسانى آينده در تا درآيد، باشد

 مى طلبد پوزش ادب و علم جهابذه و فضل خداوندان از و ورزيده اعتراف خويش حدسيات ضعف و تحقيقات بنقص ازينروى

 متوجه لغزشها بدان را نويسنده علمى مجالت در يادآورى بوسيله و درنگرند بدان كرم و عفو ديده با بردند پى بزلتى اگر كه

 و بصر نور اينكه جز نيفتاده، مصروف بنده من طرف از اصالحيست چنان خور در كه كمالى و فضلى كه دائم چه سازند،

 را خود و آورده بروز كتب بررسى در شب ها و كرده، تا دو پشت شبانروز سالى و نهاده بميان است بوده كه فكرى زيت

 ياد خيرى بدعاى نيز ويرا گرفتند بهره آن قرائت از را اتفاق گاه هر ازينرو است، داده قرار شنعت تير آماج خدمت بطمع

. فرمايند

 لغت/ 31/ ك ضمير/ ضمير معرفه/ 24/ يط صحيح/ غلط/ سطر/ صفحه فرمائيد تصحيح را ذيل غلط سه بهار. م 1317 مرداد

 مذكور. صفت/ مذكور لغت/ 1/ كا اسمى صفت/ اسمى

 

 است  شده بسيار استفاده آنها از كتاب اين تصحيح در كه كتبى

 آنچه- است نمائى خود شايبه مورث و تطويل موجب جمله آن ذكر كه است شده مراجعه زيادى بكتب كتاب اين اصالح براى

: ميكنيم ياد اينجا برده ايم نام آن از رمز بصورت گاهى و است شده ذكرى آن از حواشى در

. البيرونى ريحان ابو تاليف الخاليه قرون عن- الباقيه االثار الباقيه آثار- آثار

. الممالك و المسالك- خردادبه ابن خرداد ابن

 ... الخبر و المبتدا ديوان و العبر كتاب: خلدون ابن

 ... االعيان وفيات: خلكان ابن خل ابن

. النفيسه االعالق: ك ر- رسته ابن

 ... تاريخ- العبرى ابن
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 ... الفقيه البن البلدان كتاب- فقيه ابن

. النديم اسحق بن محمد تاليف الفهرست- النديم ابن

. الخاليه القرون عن الباقيه االثار الباقيه آثار ريحان ابو

 ... حماة صاحب المؤيد الملك تاليف- تاريخ: الفدا ابو

 ... مقدسى تاليف: التقاسيم احسن

. بيروت طبع- الصابى- الوزرا اخبار

. الفارسى محمد بن ابراهيم اسحق البى الممالك مسالك- اصطخري

. النفيسه االعالق: ك ر: اعالق- ع ا

. دينورى ك، ر: الطوال االخبار) لغت در (الشوارد و العربية فصيح فى .. الموارد اقرب

. الحرام اهللا بيت بأعالم االعالم: االعالم رسته بن احمد علي ابى تاليف: النفيسه االعالق

. مسعودى: االشراف و التنبيه

. زيدان جرجى: االسالم قبل العرب

. لغت: المنجد) شب يك و هزار (عربى: ليله و ليلة الف

. داود پور: اوستا

. لغت- قاطع برهان: برهان

. بالذرى البلدان فتوح: بالذرى

. الوزير البلعمى علي ابو ترجمه بفارسى طبرى تاريخ: بلعمى

. الباقية آثار: ك ر: بيرونى) بمبئى- گور بهرام طبع (پهلوى بزبان- دينى و ادبى و تاريخى كتاب: بندهشن- بندهش- بند

. بيهقى الفضل ابو تاليف بيهقى تاريخ: بيهقى

- باستان ايران از نقل (پلوتارك تاريخ از قسمتى: پلوتارك قمرى 1294 تهران طبع نام باين روزنامه: علمى روزنامه پاورقى

). پيرنيا

). شفر طبع (النرشخى جعفر ابو تاليف از القباوي نصر ابو ترجمه: بخارا تاريخ

. الخطيب على بن احمد بكر ابى الحافظ تاليف: بغداد تاريخ
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 .. خطى نسخه: بناكتى تاريخ

. االصفهانى الحسن بن حمزة تاليف: االرض ملوك سنى تاريخ سنى اصفهانى كاتب عماد تاليف- سالجقه تاريخ

. خاور طبع: سيستان تاريخ

. كاتب عماد: ك ر: سالجقه تاريخ

. الطبرى جرير بن محمد تاليف الملوك و الرسل تاريخ: طبرى تاريخ

). بمبئى طبع (فرشته هندوشاه قاسم محمد تاليف: فرشته تاريخ

. دانشگاه  استاد.شيبانى الحسين عبد: وسطى قرون تاريخ

. ميلر- م- و تاليف: قديم كليساى تاريخ

. مسكويه البن: االمم تجارب تجارب،

. آشتيانى اقبال عباس تاليف: مغول تاريخ

. البيرونى ريحان ابو تاليف: للهند ما تحقيق

 سمرقندى  دولتشاه الشعراى تذكرة: دولتشاه تذكره

 ... معرفة فى االمه خواص تذكرة

. الجوزى سبط تاليف: االئمه

. وزير  الدين ..رشيد خواجه تاليف: التواريخ جامع

. االرض ملوك سنى تاريخ ك ر: حمزه- ح

. شوش كشفيات سلسله: دموركان

. الدينورى داود بن احمد حنيفه ابى تاليف الطوال االخبار: دينورى

 زين) خطي (رسول حاالت در فارسى: االحباب روضة پهلوى متون: ك ر: پهلوى رساالت راوندى تاليف: الصدور راحة راحه

. الگرديزى الضحاك ابن الحى عبد سعيد ابو تاليف: االخبار

. االمه خواص تذكره: ك ر: سبط

. هند تاريخ: المتاخرين سير) پاريس (دموركان- مشرق سكه هاى: ساسانى سكه هاى

. فردوسى القاسم ابو حكيم: شاهنامه
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 تاريخ ك ر: طبرى طا- ط) لغت (جوهرى اللغه صحاح: صحاح) بمبئى (پهلوى رساالت- پهلوى جغرافياى: ايران شهرهاى

. طبرى

. اقبال عباس ترجمه- پول لين استانلى تاليف: اسالم سالطين طبقات

. سالجقه تاريخ ك ر: كاتب عماد

. مقدس تورية و مقدس انجيل: عهد كتاب جديد عهد عهد

. الرضا اخبار عيون

. شاهنامه ك ر: فردوسى

 .. االئمه معرفة فى المهمه فصول

 .. كاوس المعالى عنصر: قابوسنامه

 .. امريكائى هاكس مستر تاليف: مقدس كتاب قاموس) لغت (فيروزآبادى: قاموس

 ... كريم قرآن

. الحميرى سعيد بن لنشوان: الحميريه قصيدة

. جاحظ الملوك اخالق: التاج كتاب الجزرى اثير البن: التواريخ كامل كاك

. خطى نسخه الحسن بن لحمزة- التنبيه كتاب

. خليفه حاجى: الظنون كشف

. الدوله عضد كوفى كتيبه و جمشيد تخت در سكانشاه شاپور: پهلوى كتيبه

: ك ر گرديزى االخبار زين گرديزى

. االخبار زين

. طوسى اسدى: گرشاسپنامه

. پروفسور شوشترى عباس ترجمه گريشنا فلسفه داستان- كريشنا

 جاماسجى دستور آورده گرد پهلوى رساالت مجموع: متن- متنها- پهلوى متون للمافروخى اصبهان محاسن ك ر: مافرّوخى

. تهران طبع: مهر مجله بمبئى طبع

: الجوهر معادن و الذهب مروج تهران طبع للمافروخى: اصبهان محاسن
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. مسعودى تاليف

. الذهب مروج: ك ر: مسعودى

. ياقوت البلدان معجم: معجم

. شاعر منوچهرى ديوان: منوچهرى

. كريشنا و الماخرين سير و فرشته از نقل: بهارتا- مهابهارتا

. خاور طبع: شب يك و هزار تهران- علمى مجمعى: دانشوران نامه تهران- كاشانى الملك لسان: التواريخ ناسخ

 ... البلدان معجم: ياقوت

 ... االدباء معجم: ياقوت

. الكاتب واضح ابن يعقوب ابى تاليف البلدان كتاب: يعقوبى داود، پور تاليف دوم و اول جلد: يشتها

               

 است  حاشيه و متن در كه رمزهائى

 ديگر ماخذ از يا بحدس و بود شده محو متن از كه شد داده جا كلمه طرف دو كتاب اوايل جاى چند در عالمت اين متن در[] 

 در ديگرى ماخذ از نقل صورت در و شده نقل ديگر مأخذى از يا و شده افزوده بقياس يا موارد ساير در و- شد افزوده

. است شده نقل ذلك غير يا حمزه از يعنى) ح: از (مثال كه كرده ايم اشاره حاشيه

 عبارتى آن بين اگر و- است ترديدى لغت يا عبارت آن در كه آنست عالمت باشد) كذا (يا) ؟ (آن بين اگر متن در هالل دو() 

. باشد شده تسهيلى خواندن در كه آورده ايم معترضه جمله بيان براى را هاللين است،

. شد اشاره كه است طبرى مراد حاشيه در: ط

. ظاهرا يعنى حاشيه در: ظ

 معلوم بقرينه و است) حاشيه (مراد يا است همو االرض ملوك سنى تاريخ بكتاب اشاره و است الحسن بن حمزة مراد يا: ح

. ميشود

. همانست هم ل خ- بدل نسخه يعنى: خ

. ميشود معلوم بقرينه و است) صواب (نشانه يا صفحه: ص

. است سطر: س

. قاهره طبع 4 سطر سوم صفحه دوم جلد طبرى يعنى- قاهره 4 س 3 ص 2 ج: ط مثال است، جلد: ج
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. جا فالن از نقل يا كتاب فالن از شد اصالح يعنى: از

: كذا يا و- الكامل فى كذا. داريم ترديد آن در ما و باشد درست نبايد و مي بينيد كه است چنين يعنى: كذا؟. همچنين يعنى: كذا

. طبرى كتاب در است چنين و حمزه كتاب در است چنين و كامل كتاب در است چنين يعنى- ط: كذا و ح

 ... به كن رجوع يعنى: ك ر

 بهار. م- 1318 ماه شهريور- طهران السالم و. كرديم ياد كتب قائمه در هم را كتب رمزهاى
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 عكسى  نسخه مقدمه

 تعالى  بسمه

 القصص  و التواريخ مجمل كتاب

 است عالم اجمالى تاريخ آن موضوع و القصص و التواريخ مجمل به است موسوم است نظر مقابل در آن عكس كه كتابى

 بر عالوه و است، كتاب تأليف سال كه هجرى بيست و پانصد سنه الى خلقت مبدأ از خصوصا ايران ممالك تاريخ و عموما

 براى و است ذيل قرار از كتاب ابواب اجمالى ترتيب مى نمايد، بحث عصر آن معروفه بالد جغرافياى از اندازه تا نيز تاريخ

 است عبارت و باب پنج و بيست بر است مشتمل كتاب اصل] 1 [7- 4 بصفحات كتاب باصل نمود رجوع بايد بيشتر تفصيل

. صفحه 698 از

 است، گذشته خلفاء و ملوك تاريخى جداول فقط آن موضوع و است مانند مقدمه و مختصر بسيار آن اول باب هشت

 تاريخ در هجدهم، الى يازدهم باب- ص 94] 2 [اسالم از قبل ايران قديم تاريخ در دهم، و نهم باب صفحه، 30 روى همرفته

. ص 170 رويهمرفته باب يك كدام هر براى السالم عليهم انبيا تاريخ و عرب و اسرائيل بنى و روم و] 3 [هندوان و تركان

 تأليف تاريخ كه 520 سنه الي هجرت اول سنه از اسالم از بعد تاريخى وقايع در است كتاب ابواب اطول كه نوزدهم، باب

. ص 205 است كتاب

. ص 40 خلفا معاصر اسالم سالطين در بيستم، باب

. ص 19 مختلفه ملوك القاب در يكم، و بيست باب

. صفحه 50 معروفه نواويس و مقابر در دوم، و بيست باب

 ابنيه بعضى شرح و معروف رودهاى و درياها و شهرها وصف و ممالك و مسالك در چهارم، و بيست و سوم و بيست باب

. ص 86 تاريخى آثار و

 

__________________________________________________ 

 مراجعه سهولت براى ما ولى بودند داشته مرقوم اصل نسخه شماره روى از را صفحات شماره قزوينى عالمه] 1[

) طابع. (داديم قرار آن بجاى را شده چاپ كتاب صفحات عدد خوانندگان

 مستشرق JulesMoh l ژول مهل بتوسط بفرانسه آن ترجمه با دهم و نهم و هشتم باب يعنى كتاب از باب سه اين] 2[

 رسيده بطبع فرانسه آسيائى روزنامه در) م 1842- 1841 (1258- 1257 سنه در شاهنامه مترجم و طابع فرانسوى معروف

. است

 البلدان تقويم طابع فرانسوى مشهور مستشرق LReinaud رينو بتوسط است كتاب دوازدهم باب كه نيز بهند راجع باب] 3[

. است رسيده بطبع 184- 131 ص آسيائى روزنامه در) م 1844 (1260 سنه در بفرانسه آن ترجمه با الفدا ابو
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 اخير صفحه كه آن اخير صفحه باستثناى (تماما باب اين پراكنده، فصول در است كتاب اخير باب كه پنجم، و بيست باب

. است ساقط ما نسخه از بوده مقدار چه نيست معلوم كه چهارم و بيست باب آخر از قسمتى با) است كتاب خود

 و تاريخى افسانهاى و حكايات و بقصص مخصوصى اهميت كتاب اين فصول و ابواب جميع در جغرافيا و تاريخ از گذشته

 العاده فوق ميشود معلوم كتاب سرتاسر مطالعه از چنانكه مؤلف مذاق كلية و است، شده داده اعصار آن در متداوله محلى

 آثار و امكنه و ببالد يا باشخاص راجع افسانهاى چه قبيل هر از معروف افسانهاى و عاميانه قصص بجمع است بوده متمايل

 مجمل نه است نهاده القصص و التواريخ مجمل را خود كتاب نام مؤلف كه است مناسبت بهمين ظاهرا و غيرها و ابنيه و

 اهميت موجبات از يكى خود عصر آن محلى و تاريخى افسانهاى بجمع مؤلف مخصوص تقيد يعنى نكته اين و تنها، التواريخ

 بهيچوجه كتاب اثناء در گويا نمود حكم ميتوان مجموعه اين. مستعجل مطالعه از كه آنجا تا كتاب مؤلف نام است، كتاب اين

 راقم براى عجالة كه است التواريخ مجمل بسطر سطر دقيق بمطالعه موقوف خصوص اين در بتى حكم ولى نيست مذكور

 اهالى از قوى بظن و عجم عراق اهل از مؤلف كه اينست است محقق كه چيزى نيست، ميسر اشغال تراكم بواسطه سطور

 ابن بالش صورت يعني [او صورت اندر ما حدود بدين و «گويد 73- 72 ص در است، بوده حدود آن و آباد اسد يا همدان

 جنس آن از و نهادست كوچك تلى بر و خوانند ندانند آنرا كه] 1 [نقش حرف مانند آن پيرامون و نگاشتست سنگى بر] فيروز

 بدين هم و الش، و دون خوانند باز صورت بدان كه است دهى پيرامونش و تل اكنون و نيست] 2 [نزديكى بدان كبود سنگ

 خوانند خورهند آنرا كه بزرگ كوه دامن بر سنگ از شكارگاه ديوار اثر و بودست وى شكارگاه] 3 [الشجرد و حدود

 عجم پادشاهان سخن كه برخاست روى آن از] كتاب  اين تاليف انديشه يعنى [انديشه اين مرا و «گويد 8 ص در و ،»پيداست

 آنكه بحكم مى پرسيد چيزى هر من از باسدآباد بود حاضر بزرگان و مشاهير از جمله مهترى رفت همى ايشان سير و

 درج سه دو شراب سر بر بديها بر و شد گفته بود خاطر بر آنچ ديد، مشافهه و خواندن كتاب در من هوس بود شناخت

 رنج و كرد بايد بهتر تاملى آن در ماند بخواهد يادگارى كچون انديشيدم و مدتى بعد كردم باطل پس و معنى درين بنوشتم

. شود حاصل فايده آن از تا بردن

. كمترست عيب را ناگفته كه] بهتر [بماندن ضايع نه اگر و

 نهى  خوانى ناساز كه به آن از            تهى خوردن ز بماند گر دهان         

__________________________________________________ 

. حروف مانند نقوشى يعنى است بوده »نقشى «صواب شايد و االصل، في كذا] 1[

. نزديك: االصل فى و قياسى، تصحيح] 2[

 كنگاور شرق در فرسخ سه قريب و همدان آباد اسد جنوب در فرسخ چهار قريب است بوده شهركى نام الشجرد و] 3[

 با والسجرد باسم يا اسم بهمين قريه گويا هم هنوز و توى سرگان غربى جنوب در فرسخ چهار قريب و) اللصوص قصر(

 ميشود، ديده مهندس الرزاقخان عبد ميرزا سرتيپ آقاى تأليف ايران نقشه در چنانكه است باقى نقطه همان در مهمله سين

 ،587 ص سمعاني انساب و واو، باب در البلدان بمعجم كنيد رجوع
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 در تعالى ايزد از و شد نبشته خويش بضاعت حسب بر نبود فراغت چه اگر و كتاب اين تأليف بر كردم محقق عزم] 1 [پس

- 397- 83- 81 صفحات در مخصوصا و كتاب تضاعيف در جا همه اينكه با منضما جزئيه قرائن اين از »خواستيم توفيق آن

 كنگاور و اسدآباد و بهمدان راجع تاريخى وقايع از خصوصيات و جزئيات تمام با مبسوطى مفصل شرح ،522- 520- 403

 حاصل قطع تقريبا خواننده براى ميدهد بدست مذكوره نقاط ابنيه و آثار وصف و جغرافيا و قصص و افسانها از و دينور و

 در كه است مناسبت بهمين قطعا و است، بوده آن مضافات و نواحى يا همدان اهالى از شك بدون كتاب اين مؤلف كه ميشود

 هليل پسرش و حسنويه بن بدر سلسله از اكراد امراء و دشمنزياران و ديالمه زمان در نواحى همان تاريخى وقايع خصوص

 ميتوان گويا ديگر كتابى كمتر در كه است مندرج كتاب درين تازه و بكر اطالعاتى ببعد چهارم قرن اواخر از غيرهم و) هالل(

. آورد بدست

 است بوده موسوم مؤلف جد كه اينست ميشود استنباط مؤلف احوال بشرح راجع كتاب تضاعيف از كه معلوماتى از ديگر و

 وقت درين كه شادى بن محمد بن مهلب جدم بخط كتابى در خواندم چنان و: «گويد 344 ص در شادى بن محمد بن بمهلب

 ميشود معلوم نيز و »الخ بخواند بيت اين پس آمد پيش كردن ببيعت الزبير بن اهللا عبد بن ثابت بن مصعب بن اهللا عبد بيعت،

 برمك عهد از است بسيار برامكه اخبار و: «گويد 343 ص در برامكه، باخبار مخصوص است بوده ديگرى تأليف را مؤلف كه

 روزگار و مردم حق در كرده اند آنچ و را ايشان دولت روزگار نهاده ترتيبى و ساخته ام مفرد كتابى آنرا من و دولت آخر تا

 در هجرى بيست و پانصد سنه در مؤلف مكرر بتصريح كتاب تأليف تاريخ اما ،»آمد ايشان سر بر آنچ و آن سبب و محنت

- 511 (غزنوى بهرامشاه و) 525- 512 (ملكشاه بن محمد بن محمود سلطان و) 552- 511 (سنجر سلطان سلطنت عهد

 بيست و پانصد سال اندر شد كرده ابتدا و: «گويد 9 ص در است، بوده) 529- 512 (عباسى مسترشد خالفت و) 550 حدود

 حرّس و علوها اهللا ادام مسترشد] 4 [امامى نبوى مقدس تعظيم] 3 [مواقف] 2 [معاودت ايام اندر السالم عليه پيغمبر هجرت از

 المسلمين و االسالم ناصر الدين و الدنيا معز اعظم سلطان پادشاهى و كلمتها، اعلى و دولتها حساد كبت و و سموها مجدها

 و االسالم كهف الدين و الدنيا مغيث معظم سلطان عهد و المؤمنين، امير برهان محمد بن ملكشاه بن سنجر الحرث ابو

 ضاعف و انصارهما اهللا اعز المؤمنين امير يمين ملكشاه] بن  محمد [بن محمود القاسم ابو العالمين فى العهد ولى المسلمين

 حاوى كه 21- 12 صفحات در و »بجاست هنوز غايت اين تا و: «گويد غزنوى بهرامشاه سلطنت در 406 ص در و »اقتدارهما

 مجموع و ميكند ذكر كه را مشاهير وفيات و مواليد و خلفا و سالطين جلوس و مشهوره وقايع جميع است تاريخى جداول

 تاريخ از: «گويد مثال هجرى، بيست و پانصد بسنه ميشوند منتهي استثنا بدون همه است تاريخى واقعه و سى صد قريب آنها

: نسقست برين عليه اهللا صلّى مصطفى محمد پيغامبر هجرت از خمسمائه و عشرين سنه تا پيغمبران

__________________________________________________ 

 بر،: االصل فى و قياسى تصحيح] 1[

 مصحح،) معادت (متن] 2[

 موافقت،: االصل فى و قياسى تصحيح] 3[

. مامى: االصل فى و قياسى تصحيح] 4[
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 سال، نه و بيست و پانصد السالم عليه رسول مبعث از سال، نه و شصت و پانصد السالم عليه مصطفى محمد مولود گاه از

 گاه از سال، هشت و پانصد عنه اهللا رضى الصديق بكر ابو بيعت گاه از سال، بيست و پانصد بمدينه مكه از هجرتش گاه از

 ابا المسترشد موالنا خالفت روزگار از سال، نه و هفتاد و چهارصد السالم عليه طالب ابى بن على المؤمنين امير بيعت

 سنه تا سال صد رستم طالب ابى شهنشاه گرفتن و برى سبكتكين بن محمود سلطان آمدن از سال، هشت] 1 [الفضل منصور

 سلطان وفات گاه از سال، نه خمسمائه و عشرين سنه غايت اين تا] 2 [مسعود بن بهرامشاه عهد اول از خمسمائه، و عشرين

 و صد اين جميع در كه هكذا و هكذا و سال، هشت] 4 [باصفهان محمد بن محمود سلطان جلوس گاه از: سال نه] 3 [محمد

 الوجوه من وجه بهيچ ديگر كه استثنا بدون است داده قرار آنها همه اليه منتهى را بيست و پانصد سنه مشهوره وقايع چيزى

. است بوده هجرى بيست و پانصد سنه كتاب تأليف سال كه نمى ماند شبهه و شك جاى

 الى را وقايع ذيل مواضع بعضي در است بوده مؤلف بعصر العهد قريب گويا كه كتاب اين متأخر قراء از يكى كله معذلك ولى

 خلفا القاب جداول در 430- 427 ص در مثال] 5 [است نموده عالوه كتاب اثناء در جابجا و داده امتداد 600 و 590 سنه حدود

. الناصر و مستضي ء و مستنجد و راشد اسامى است بوده مؤلف معاصر خليفه كه) 529- 512 (مسترشد بر عالوه

 اسامى سلجوقيان القاب جدول همچنين  در و است، شده الحاق نموده اند خالفت 622 الي 529 از كه خلفائى يعنى اهللا لدين

 سلطان گذشت چنانكه كه) 525- 512 (ملكشاه بن محمد ابن محمود سلطان از متاخر سلجوقى سالطين از ديگر نفر هفت

 و 465 ص است نموده سلجوقيان مقابر فصل در را كار همين عين تقريبا و است، الحاقى همه است بوده مؤلف معاصر

 بهرامشاه جانشين) 559- 550 حدود (بهرامشاه بن شاه خسرو شجاع ابو نام 429 ص در غزنويان القاب جدول در كذلك

 راحة از منقول عبارت بعين تقريبا و الحاقى بكلى 526 ص در غز فتنه حكايت همچنين و است، الحاقى مؤلف معاصر سلطان

 اردشير طبرستان ملك خمسمائه و ثمانين و تسع سنه در و: «عبارت اين صفحه همان در نيز و ظاهرا، است راوندى الصدور

 مسطور عبارت اين مسترشد خالفت ذكر از بعد 386 ص در است، اصل بر عالوه »مى فزود آن عمارت تجديد الحسن بن

 باشد مراد را كسى اگر است يافته قدر اين مدت كه همانا كردست جايگاه بدين تا خلفا ذكر كتاب اين تصنيف صاحب: «است

 و زرين شارستان مبسوط مفصل حكايت دو همچنين و است، الحاقى كه است صريح كه »عهد بدين تا ميكند خلفا ديگر الحاق

: ميشود معلوم ظاهرا آن ابتداء عبارت اين از چنانكه است الحاقى دو هر 511- 498 ص در روئين شارستان

__________________________________________________ 

. است بوده 512 سنه در او جلوس] 1[

. است بوده 511 سنه در او جلوس] 2[

. است بوده 511 سنه در او وفات سلجوقى، ملكشاه بن محمد سلطان يعنى] 3[

 است، بوده 512 سنه در او جلوس] 4[

 در و داده امتداد خود عصر تا را كتاب تاليف تاريخ از متاخره وقايع ذيل متاخر قراء از يكى اينكه يعنى فقره اين نظاير] 5[

 در و طبرى تاريخ ترجمه در مثال است، داده روى متقدمين كتب در مكرر بالحاق، تصريح بدون باشد، كرده الحلق كتاب اثناء

. است شده واقع قضيه اين عين عوفى الحكايات جوامع در و اسفنديار البن طبرستان تاريخ
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 بدين چون اما بود التواريخ- مجمل خارج شارستان اين ذكر و حكايت دو هر اين روئين، شارستان و زرين شارستان ذكر«

 اشاره ديباچه در مؤلف- مؤلف، مآخذ »دهد فايده و باشد تمام كتاب تا آمد نوشته و شد كرده آن ذكر بود اليق] مقام [

 راقم است، برده نام كرده استفاده آنها از كه را كتبى از بعضى احيانا نيز كتاب اثناء در و نموده خود مآخذ از ببعضى

 ولى ميدارد مذكور ذيال نموده يادداشت مجموعه اين مستعجل مطالعه اثناء در كه را كتب اين از بعضى اسامى سطور

 ذيل جدول مطالعه از نيست، ميسر من براى فعال كه است التواريخ مجمل سرتاسر دقيق بتتبع موقوف آنها كامل استقصاء

 حمزه تاريخ مانند آنها از بعضى چند هر كه داشته بدست معتبرى مآخذ كتاب اين تأليف در مؤلف كه ميشود واضح

 از آنها از ديگر بسيارى ولى است باقى نيز هنوز بختانه خوش غيره و يعقوبى واضح ابن تاريخ و طبرى تاريخ و اصفهانى

 و كيقباد و سام و نريمان اخبار و اصفهانى، حمزه اصفهان تاريخ و الهمدانى، الكاتب عيسى بن الرحمن عبد نامه همدان قبيل

 اثناء در گويا او نام كه مؤلفى از پيروزنامه و همو، از هادان و اغش و لهراسف اخبار و بنثر، بلخى المؤيد ابو از افراسياب

 و رفته ميان از بكلى امروز گويا غيرها و غيرها و معزى الشعرا امير نظم سنجر سلطان فتوح و سير و نيست، مذكور كتاب

] 1 [است كتاب اين اهميت موجبات از يكى مخصوصا نيز فقره همين و نيست باقى آنها از اثرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 نسخه درين و ميايد عكسى نسخه بكار كه نوشته اند اوراق رمز عالمات و بصفحات راجع شرحى قزوينى آقاى اينجا] 1[

. شد حذف اينجا از حواشى آن اين بنابر ندارد، ضرورت
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 مؤلف  مآخذ از بعضى اسامى

. 2 صفحه بهمن اخبار

. 2 ص ميشود مفهوم عبارت سياق از چنانكه بنثر بلخى المؤيد ابو تأليف ظاهرا هادان، و اغش و لهراسف اخبار

 بن شعيب بن صالح ابو ترجمه هندوان، اخبار 3- 2 ص بنثر بلخى المؤيد ابو از افراسياب، و كيقباد و سام و نريمان اخبار

 از را كتاب همان جرجان الكتب دار خازن الحلبى محمد بن علي الحسن ابو ترجمه سپس و بعربى »هندوانى «زبان از جامع

. 107 ص ،417 سنه در بفارسى عربى

. 124 ص است مندرج كتاب اين در آن ترجمه از اختصارى هند، ملوك از يكى وزير تأليف الملوك، ادب

. 80- 70- 66: ص نامه، پيروز

. 433: ص التراجم، تاج

) ه 1301 (م، 1883 سنه در كه است معروف يعقوبى واضح ابن تاريخ همان كه الكاتب، واضح بن يعقوب ابى بن احمد تاريخ

. 278 ،271 ،229 ص. است رسيده بطبع جلد دو در هالند در

 كنيد رجوع كتاب، اثناء در مكرر بسيار و 242 ص معروف تاريخ صاحب االصفهانى الحسن بن حمزة تأليف اصفهان، تاريخ

. است كتاب همين عين كه اصفهان بكتاب نيز

 بتاريخ آن از اغلب التواريخ مجمل مؤلف ولى است كتاب همين عين كه طبرى جرير بن محمد بتاريخ كنيد رجوع جرير، تاريخ

 بن احمد بجاى) غيره و گلستان در (ميمندى حسن و حالج منصور بن حسين بجاى حالج منصور قبيل از ميكند، تعبير جرير

: بخيام منسوب شعر در ادهم بن ابراهيم بجاى ادهم و غزنوى، محمود سلطان معروف وزير ميمندى حسن

 يكى كه شخص خود نام بجاى جد يا پدر نام استعمال قبيل از يعنى بهتر ادهم و سعيد بو ناله از خمارى سينه ز بسحر آهى

. است فارسى زبان مخصوصه اساليب از

 همين كه االصفهانى الحسن بن حمزة بمجموعه نيز كنيد رجوع كتاب اثناء در مكرر بسيار و 2: ص اصفهانى، حمزه تاريخ

. است كتاب

. 180: ص بفارسى عربى از مذكور كتاب ترجمه. كتاب اثناء در مكرر بسيار و 2: ص طبرى، جرير بن محمد تاريخ

. 31: ص نامه، سكندر ،433- 430: ص القبله، دالئل

 ،412: ص. بوده آورده بنظم معزى الشعراء امير كه سنجر سلطان فتوح و سير

. ظاهرا است كتاب همين كه الملوك بسير نيز كنيد رجوع ،521: ص مؤلف بتصريح المقفع البن العجم سير



 

   40     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

. غيرها و 221- 208- 155- 154- 145- 81- 72- 2: ص المقفع البن الملوك، سير

. كتاب تضاعيف در مكرر بسيار فردوسى شاهنامه

. 75: ص الدنيا، عجائب

. 519: ص العلوم، عجائب

. 2: ص فرامرزنامه،

. 2: ص دندان، پيل كوش قصه

. اصفهان بتاريخ نيز كنيد رجوع ،513 ،511 ،461 ،47: ص االصفهانى الحسن بن لحمزة اصفهان، كتاب

 حمزه الذكر سابق اصفهان كتاب غير بكلى كتاب اين و ،328 ص يسار بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن لعلى اصفهان كتاب

. 201 ص 5 ج ياقوت االدباء بمعجم كنيد رجوع است، اصبهان مفاخر فى الشرف قالئد آن حقيقى اسم و است اصفهانى

. 145: ص االنساب، كتاب

. 171: ص الفتوح، كتاب كلمه، بدين رجوع باشد الذكر سابق الملوك سير همان گويا 433- 221: ص السير، كتاب

 مصر و آلمان در كه باشد قتيبه ابن المعارف كتاب مراد گويا كتاب، اثناء در مكرر بسيار و ،154 ،71: ص المعارف، كتاب

. است رسيده بطبع

. است كتاب همين عين ظاهرا كه نامه بهمدان نيز كنيد رجوع ،132 ،71: ص همدان، كتاب

. است طوسى اسدى معروف نامه گرشاسب همان مراد ظاهرا ،2: ص گرشاسف نامه،

. 404: ص آبى، سعيد بو مجموعه

 عين كه اصفهانى حمزه بتاريخ نيز كنيد رجوع كتاب اثناء در مكرر بسيار و ،2: ص االصفهانى، الحسن بن حمزة مجموعه

. است كتاب همين

. است كتاب همين ظاهرا كه همدان بكتاب نيز كنيد رجوع 523 ،522 ص الهمدانى، الكاتب عيسى بن الرحمن لعبد نامه همدان

 كه است اصفهانى حمزه تاريخ يكى است نموده استفاده آنها از بيشتر همه از مؤلف كه كتبى فوق در مذكوره مآخذ بين ما

 و است نموده درج خود كتاب اين در نقصان و زياده بدون تقريبا آنرا فصول و ابواب اغلب و بوده مؤلف عمده مآخذ از يكى

 تاريخ ديگر و بود، خواهد مفيد بسيار ديگرى تصحيح براى اصفهانى حمزه تاريخ و حاضر كتاب از كدام لحاظ هر باين

 و است، داشته بدست مؤلف ميشود استنباط 180 ص از چنانكه آنرا عربى متن نه آنرا فارسى ترجمه ظاهرا كه است طبرى

 شاهنامه ديگر و است، برده آن از اسمى التواريخ مجمل ابواب اغلب در و نموده كاملى بسيار استفاده نيز كتاب اين از

 بنظم گاه آن از عديده فقرات و نموده آن از ذكرى مكرر بسيار ايران قديم پادشاهان تاريخ فصل در مؤلف كه است فردوسى
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 شاهنامه از كه باشد كتابى قديمترين التواريخ مجمل اين] 1 [اسدى نامه گرشاسب از بعد شايد و است، كرده نقل بنثر اغلب و

 قديمترين گويا التواريخ مجمل نيز مورد درين است، اسدى نامه گرشاسب ديگر و است، برده نام رسم و باسم فردوسى

 صريحا چنانكه شده تأليف 458 سنه در نامه گرشاسب چه است برده اسمى او گرشاسب نامه و اسدى از كه باشد مأخذى

: گويد

 دو و شصت فقط يعنى ،520 سنه در التواريخ مجمل و هشت و پنجاه و سال چارصد شده گشت كه سپهرى بدور هجرت ز

 ميان از اغلب اكنون و نموده استفاده آنها از كتاب اين كه مآخذى اهميت از نظر قطع و نامه، گرشاسب تأليف از بعد سال

 و پانصد حدود از بفارسى نثرى كتاب بقاء و وجود اصال قصص و تاريخ يعنى كتاب موضوع اهميت از نظر قطع و رفته اند

 يادگار فارسى كتب اينكه مالحظه با است وزيرى صفحه هفتصد قريب كه تفصيل و بسط اين با هم آن تاكنون هجرى بيست

 نسخه كه بخصوص است، كتاب اين اهميت موجبات از ديگر يكى است ندرت نهايت در هجرى ششم و پنجم و چهارم قرون

. است بفرد منحصر ظاهرا گفت خواهيم چنانكه نيز كتاب اين

 كتابخانه در كه نسخه ايست است شده برداشته آن روى از حاضر عكس كه كتاب اين اصلى نسخه- كتاب، اين اصلى نسخه

 فهارس در كه زيرا است بفرد منحصر ظاهرا نسخه اين و] 2 [است محفوظ) 62 فارسي (نمره تحت در پاريس ملى

 عموم مانند (است ممكن ولى نميشود، ديده آن از ذكرى است شده داده ترتيب آنها از چاپى فهرست كه معروف كتابخانهاى

 نيست بدست فعال آنها از مطبوعى فهرست كه خصوصى يا عمومى كتابخانهاى بعضى در كه) بفرد منحصره يا نادره نسخ

 بقطع مزبوره نسخه شود، حاصل آن از اطالع بعدها كه باشد موجود آن از نسخى يا نسخه مشرق ممالك در بخصوص

 349 داراى و] 3) [عرضا و طوال است شده تصغير نصف باندازه تقريبا صرفه بمالحظه عكس در كه (بزرگ بسيار وزيرى

 است كاتبى بخط و 813 سنه االولى جمادى 28 به است مورخ و جلى بثلث متمايل نسخ بخط و است صفحه 698 يا ورق

 فضل اهل چندان گويا ولى است داشته مطبوعى مليح نسبة خط گرچه كه الرودبارى على  نجيب بن محمود بن بعلى موسوم

 ظاهرا كه كاتب اصل تصحيفات و اغالط از لكن است، ننوشته تصحيفات و اغالط از خالى را نسخه اين و نبوده اطالع و

 و نبوده ايرانى هم اصال گويا كه بى سوادى عامى شخص يك بدست بعدها نسخه اين بدبختانه گذشته نيست زياد چندان

 ادارات موظفين از يكى بخط مفصلى يادداشت بين و كتاب حواشى متفرقه يادداشتهاى بين كامل شباهت از چنانكه (ظاهرا

 بوده عثمانى اتراك از) ميشود استنباط است مثبت كتاب اخير صفحه در كه تعليقى زاده به موسوم دهم قرن در عثمانى

 بسيارى برسم را كه نسخه اصل كلمات موارد اغلب در و خوانده دقت كمال با بآخر تا سر از را كتاب اين او و بوده افتاده

 و حركات و نقاط خود از شخص اين نمى گذارده اند را الزمه نقاط جميع و مى نموده اهمال نقاط وضع در غالبا قديمه نسخ از

__________________________________________________ 

 شاهنامه تأليف از بعد سال شصت قريب فقط يعنى هجرى 458 سنه در آمد خواهد عنقريب چنانكه اسدى نامه گرشاسب] 1[

 است  برده اسم او شاهنامه و فردوسى از مكرّر كتاب اين در و است شده تأليف) 400 سنه(

 )AncienfondPersan 26)ص 1 ج E .Blochet بلوشه ادگار تأليف مزبوره كتابخانه فارسى نسخ بفهرست كنيد رجوع] 2[

691 -491  

. دوازده در هفده حاضر عكس قطع و است سانتى متر نوزده در سي نسخه اصل قطع] 3[
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 را مهمله سين دو با نسناس مثال است، شده واقع مضحك بسيار نيز گاهى و غلط غالبا كه كرده عالوه تصحيحاتى و سكنات

 كه را هند معروف شهر جيم آخر در و نون و قاف با قنوج و) 148 ص (است گذارده نقطه معجمه اول شين با نشناس او

 نقاط فتح جمع هيئت بهمان مهمله حاء آخر در و فوقانيه مثناة تاء و فاء با فتوح او بوده بى نقطه بكلى نسخه اصل در گويا

 را، فتح و عين بضم العرباء عرب او دوم كلمه در مهمله راء سكون و مهمله عين بفتح را العرباء عرب و) 422 ص (گذارده

 عبارت اين 389 ص در او ساده لوحيهاى و معروف قابوس پدر وشمگير حال شرح در) 148 ص (گذارده حركات

: مسطورست

 سكنگبين كلمه شخص اين »گالبست كه پنداشت و ريخت خود روى و سر بر بردند وى پيش سكنگبين آمد بيرون حمام از«

 گذارده نقطه و كرده اصالح (!) غزنوى محمود سلطان پدر امالى بهمان سبكتكين بوده نقطه هيچ بدون نسخه اصل در كه را

 است ميكرده تصحيح خود بعقيده كه را عباراتى معنى ابدا و اصال وى كه ميشود واضح كه بطورى هكذا و هكذا و است،

 نسخه اصل در است كرده عالوه خود از بى سواد خواننده اين كه الحاقى تصحيحات و حركات و نقاط اين و است نمى فهميده

 غالبا و براق و سياه بكلى الحاقيات اين مركب كه زيرا است متمايز نسخه اصلى خط از و نمايان وضوح كمال در پاريس

 براى مركب روى نوشتن از پس بوده رسم عثمانى بالد در مخصوصا و نقاط بعضى در كه است سنباده با مخلوط

 و است براق غير بكلى و تاريك و رنگ كم و محو نسبة نسخه اصل مركب كه صورتى در مى افشانده اند، آن خشكانيدن

 تفاوت الحاقى تصحيحات و نقاط و حركات اين مركب با كه است گرفته بخود تيره گونى ديگر رنگ آن سياهى زمان بطول

 اين در لهذا افتاده اند عكس طرز بيك دو هر و است نشده پيدا جديد و قديم مركب بين فرقى عكس در چون لكن دارد، بين

 حدس بطوريكه است درآمده آب از مغلوط »تصحيحات «بعضى و حركات و نقاط حيث از كلمات از بسيارى حاضر عكس

. است مرتفع بكلى اشكال اين گفتيم چنانكه نسخه اصل در كه صورتى در نيست، اشكال از خالى گاهي آنها اصل زدن

 نه و چهل و سيصد و هزار سنه شوال شهر پنجم بتاريخ قزوينى الوهاب عبد بن محمد ضعيف عبد بقلم مقدمه شد تمام

. شمسى هجرى 1309 اسفند چهارم مطابق قمرى هجرى
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] فهرست  خالصه و مقدمه [

 

 

 

 مزين مشاعل و بانوار آنرا و بيافريد، را مطبق زمين و معلّق آسمان كه جالله جلّ را خداى سپاس الرحيم الرحمن اهللا بسم

 پيدا مرعى و ظاهر روزى را كسى هر ديگر، يك مختلف آفريد جانور نوع هر از و معين، قدرت و نعم بچنين را اين و كرد،

 كه را كسانى و ساخت، ايشان معيشت آراسته سان برين عالمى و كرد، ساالر همه بر السالم عليه را آدم ذرية و ،]1[

 توحيد و آورد، بيرون ضاللت و شرك از و داد، هدايت و كرد، دور جهل از و داشت، ارزانى خرد و عقل و برگزيد، خواست

 محمد خلق بهترين و برگزيده او صلوات و درود و ،93: 16 يشاء من يهدي و يشاء من يضلُّ كرد، منزّه تضليل از و داد،

 و] 2 [يبقى ينقضى ال صالة رسله و انبيائه جميع على و اجمعين الخالئق على العالمين رب رسول و المرسلين سيد المصطفى

. الوكيل نعم و اهللا حسبنا تعالى هو و أمدها يفنى ال

 بسيار تناسل السلم عليه را آدم و ش] .... 3 [بيافريد را عالم چون تعالى و سبحانه ايزد كه كتاب اين مؤلف ميگويد بعد اما

 سپاس را او) آ- 1 (نعمت و نمايند راه ايمان روشنايى سوى كفر تيرگى از را خلق ايشان كه تا فرستاد پيغامبران گشت،

 كافر و آورند، شرك كه نپسندد است مستغنى ايشان طاعت از چه اگر و يابند، بهشت و شود، خشنود ايشان از تا كنند، دارى

 ايشان بر] 4 [پادشاهى باز و ،7: 39 لَكُم يرْضَه تَشْكُرُوا إِنْ و الْكُفْرَ لعباده يرْضى  ال و عنْكُم غَني اهللا فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ باشند،

 بر را ايشان كرد فضل و سپردند، راستى طريق و داشتند، آبادان بعدل را جهان تا ديد، خويش كرامت شايسته كه گماشت

 علم را ايشان و ،165: 6 درجات بعضٍ فَوقَ بعضَكُم رفَع و الْأَرضِ] فى  [165: 6 خَالئف جعلَكُم الَّذي هو و تعالى قوله آن، ديگر

 ماند اثر ايشان از عالم در عجايبها، و آوردند، بدست چيز هر از دراز عمر و بتجربت، تا داد، توفيق و داشت، ارزانى حكمت و

 عجايب و افالك گردش اخبار جمع  كرده اند دانش خداوندان و حكيمان عصرى هر اندر پس است، رسيده بما آسان چنين كه

 را، اخـبار همه است داده شـرح الطبرى جرير بـن محمد و پراكنده، رفتست چـه هـر و پادشاهان و پيغامبران قصهاء و عالم

__________________________________________________ 

 مدا: متن]- 1[

. است شده نوشته بعد و نيست صحيح و كذا،]- 2[

. است شيث نام انوش- را آدم پسر انوش: ظ. است شده حك متن]- 3[

. پادشاهانى: ظ] 4[
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 الّا نكردست، زيادتى] 1 [شرحى] و [را، عالم ن] ها [پادشا بزرگتر بوده اند رابع اقليم در كه را عجم ملوك سير و سيرت و

 تقدم ما بزرگان و شاهان و اكاسره و ملوك اخبار چه اگر و خويش، تاريخ اندر ايشان پادشاهى سياقت اندر مختصر ذكرى

 نقل پيشين راويان و دارد، تمام شرحى خويش بجايگاه حده على يك هر و ،]2 [جرير تاريخ از بيرون) ب- 1 (ظاهرست

 بنقشهاء آراسته خويش ممدوح و مقصود كارگاه يك هر نگذاشته اند باقى نثر و نظم اندر و فارسيان،] 3 [كتابهاء از كرده اند

 كنيم جمع الولى على كتاب درين ايشان سيرت و رفتار و نسب و عجم شاهان تاريخ كه خواستيم ما خوب،] ء [طرازها و زيبا

 حكما ديگر و آنست، شعبهاء كه ديگر كتابهاء و است، اصلى كه فردوسى شاهنامه در خوانده ايم انچ از اختصار، سبيل بر

] 5 [المؤيد ابو نثر از و دندان، پيل كوش قصه و بهمن، اخبار و نامه، فرامرز چون و نامه،] 4 [گرساسف چون كرده اند، نظم

 تاريخ در آنچ و شكن، كى و هادان، و] 6] [غش  [آ و. لهراسف اخبار و افراسياب، و كيقباد، و سام، و نريمان، اخبار چون

- جهم بن محمد نقل از كه االصفهانى، الحسن بن حمزة مجموعه و المقفّع، ابن روايت و گفتار از الملوك سير و يافتيم، جرير

] 9 [القسم بن هشام نقل و] 8] [األصفهانى  مطيار [بن بهرام بن محمد نقل و األصفهانى، شاهويه بن] 7 [زادوية نقل و البرمكى،

 فارس] 10] [بالد از [شاپور مؤبد مرادانشاه ابن بهرام] كه  [پادشاهان تاريخ كتاب و] الكسروى  [عيسى بن موسى نقل و

 نيست، ديگر يـك موافق نوشتيم  هيچ كـه كتابها اين چه اگر و ،]11 [طاقت بحسب كـرده محقق آنرا و) آ- 2 (آوردست بيرون

__________________________________________________ 

. شده نوشته حاشيه در اينجا تا ستاره از]- 1[

) 320- 224 (غالب بن كثير بن يزيد قيل و خالد بن يزيد بن جرير بن محمد مراد جرير] 2[

. ميگذاريم خود بحال آنرا ما و ميآورد است بهمزه شبيه كه كوچك يائى اضافى ياء بجاى غالبا كتاب اين در] 3[

. گرشاسف] 4[

. است شده حك كلمه يك باندازه اينجا متن در] 5[

 كرديم  اصالح بعد صفحات روى از ما و شده حك باقى ممدود الف از غير آغش] 6[

). 9 ص (زادويه االرض ملوك سنى رادوية، متن] 7[

). 9 ص (شد گرفته االرض ملوك سنى از شده حك متن] 8[

.  االصبهانى:سنى] 9[

. است مغشوش اينجا در متن] 10[

 تاريخ ترجمه و نقل است التواريخ مجمل از اول جلد كه جلد اين عمده قسمت و كرده ذكر كه اسناد اين غالب قسمت] 11[

 دست در است حسن بن حمزة مأخذ كه را كتبى كه است معلوم و است، االصفهانى حسن بن لحمزة االرض ملوك سنى 

 نداشته،
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] ء [مقصودها چه هر كنند تأمل خوانندگان چون تا شد، كرده تأليف گشت معلوم و] 1 [مصور چه هر شود، گفته آن سبب و

 نظم] 3 [محالست چند هر و نموده اند، اطناب نثر عبارت تحسين و نظم صناعت در آنچ الّا نماند،] 2 [خافى هيچ باشد اصلى

: گفت فردوسى كه باشد چنان آن سبيل كه كردن، نقل البلخى المؤيد ابو نثر و. ديگران و اسدى و فردوسى حكيم

 داورى  آن ماند بديوانگى            برى دريا ژرف بر چشمه چو         

 شرح گفته اند رمز سبيل بر كه سخنها بعضى و آوردن، جمع] 4 [مسطورات بدين كتابها از است تواريخ و اخبار مقصود، اما

 در كه استشهادى] 5 [اگر باشد، دالويز كه گفته اند، مبالغتى در كه بيتى مگر نوشتيم، كمتر حكمت و امثال و نظم و دادن،

 بدين تا حكما و خلفا و پادشاهان، و السالم، عليهم پيغمبران تاريخ و ،]6 [شود حاصل فايدة حكيمان گفتار از تا آيد، خور

 و ساالران سپاه و بود، كدام پيغامبر پادشاه، هر روزگار در كه آن شرح و نبشتيم، اول در افتاد، تحرير كتاب اين كه غايت

 پادشاهى مدت و تواريخ، اندر اخالق، ذكر و) ب- 2 (داشتند سيرت چه و شد، ظاهر آثار چه كسى هر از و بودند، كه مبارزان

 و روم، پادشاهان تاريخ و هندوان، و تركان نسب ذكر و است، رسيده بما كه روايتها بهمه ايشان نسبت و عجم، ملوك

] و [كنده، بنى و يمن، حمير و شام، غسان و عراق،] 7 [لخم از عرب، ملوك تاريخ و نسب و اسرائيل، بنى و قبط، و يونان،

 اندر سالطين و خلفا و رسل و ملوك حليت و] 8 [دفينه و القاب ذكر و. روزگار بدين تا سالطين، و خلفا و اسالم، عرب ملوك

]. 9 [كرديم مخصوص و القصص، و التّواريخ مجمل نهادم نام را كتاب اين و شد كرده جمع مختصر وجهى بر ابتدا،

__________________________________________________ 

. مقرر: ظ] 1 [

) ؟. (مخفى بمعنى ظ] 2[

. مجالست: متن] 3[

.  سطورست:متن] 4[

 تركى طرفه وين: گفته انورى و بوده متداول سرخس در رازى قيس شمس بقول و است ترديد حرف كه) يا (بمعنى اگر،] 5[

 باين مكرر فردوسى و) 231 ص خاور مؤسسه چاپ المعجم (بيژنست چاه اگر يوسفست چاه پس تنگ نيز اعدات بر هست

. آورده معنى

. شود حاصل فايدة تا حكيمان گفتار از يا: ظ] 6[

 لحم : متن] 7[

. است مدفن: مراد بعد بقرينه] 8[

 مرجع  اطراف همه از و جهانست، ميانه كه عجم ملوك اخبار  شرح:به كرديم:- الظاهر و ناتمام كذا] 9[
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 و اقاليم ديگر از بودست، رابع اقليم ملوك باز آدم، بنى مقرّ و آبادانيست جهان از يكى چهار- مسكون ربع از عالم پادشاهان

 از ايرانست، زمين ن] ميا و [مغرب، و مشرق و شمال و جنوب از ترك، و روم و عرب و زنگ و هند و چين، چون زمينها،

 شرحى السالم عليهم را پيغمبران قصه و شود، معلوم زمينها ديگر خاصيت و] 1 [عجايب و) آ- 3 (سيرت و نهاد عجم اخبار

 روزگار شرح و بقصه تا كتاب اين فهرست و باشد، هويدا و روشن خواطر همه بر آن ذكر كه مختصرى، مگر نداديم زيادت

: نسق برين شد نهاده باب پنج و بيست بر رسيدن، عجم پادشاهان

. رود آن اندر كه اختالف و تواريخ ذكر در االول باب

 نهادن] ء [ابتدا تا بعضى عجم پادشاهان تاريخ اندر الثالث باب] 2 .....] [؟ [تا السالم عليهم پيغامبران تاريخ اندر الثانى باب

]. كتاب [

. پادشاهان بعضى و روم] ء [حكما تاريخ اندر الرابع باب

] ء [خلفا تاريخ اندر السادس باب) ب- 3. (السالم و الصالة عليه پيغمبر اسالف و عرب ملوك تاريخ اندر الخامس باب

. عهد بدين تا عنهم اهللا رضى الرّاشدين

. كتاب نهادن تا اسالم سالطين و ملوك تاريخ اندر السابع باب

: فصل چهار بر كيومرث ذكر در الثامن باب

 تاريخ از رابع فصل اصفهانى حمزه كتابت اندر ثالث فصل اصفهانى حمزه تاريخ از ثانى فصل مؤبد بهرام روايت اول فصل

: فصل سه بر ايشان سياقت و عجم پادشاهان نسق اندر التاسع باب روايت ديگر و جرير

 فصل كردند كه كارها و] 3 [كه بناها ذكر و ايشان پادشاهى مدت اندر ثانى فصل عجم ملوك نسب در نهم باب از اول فصل

 بود، كدام پيغامبر پادشاه، هر روزگار اندر العاشر باب) آ- 4 (ساسان آل تاريخ اندر سهو و اصفهانى حمزه روايت اندر ثالث

. بود كدام] سپهبدان  و [معروفان و مبارزان و

. مشرق حدود در ايشان گرفتن مقام و بطن هر از تركان نسب در عشر الحادى باب

. رسيد بما آنچ تاريخ و ايشان نسب و هندوان، پادشاهان ذكر در عشر الثانى باب

. ايشان اخبار ذكر و يونان پادشاهان تاريخ در عشر الثالث باب

. اجمال طريق بر ايشان اخبار و روم ملوك ذكر در عشر الرابع باب

__________________________________________________ 

. عجايت: متن] 1[

 ... ما پيغامبر تا: ظ افتاده متن از چيزى اينجا] 2[

. است زيادى) كه (ظ كذا] 3[
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]. شد معلوم [آنچ قبطيان] ء [سالها تاريخ اندر عشر الخامس باب

). ب- 4. (ايشان علماى و امرا و اسرائيليان بنى] سالهاء اندر [عشر السادس باب

: شد نهاده فصل پنج بر آن و عرب ملوك تاريخ اندر عشر السابع باب

 از عرب عراق] 1 [مميان نسق ثانى فصل العرم سيل بوقت ايشان متفرق شدن و قحطان آل اعراب نسب شرح در اول فصل

 جفنه آل] نسق ] [رابع  [فصل ايشان اخبار و تبعان و يمن و عرب حمير و قحطانيان نسق ثالث فصل] ايشان  [اخبار و االزد بنى

. يافتم كه ايشان اخبار از] 3 [اى البر؟ و؟ كنده بنى نسق] خامس  [فصل ايشان اخبار و] غسانيان  [ذكر و شام عرب از] 2[

. اختصار و اجمال سبيل بر ايشان نسب و عمر مدت و السالم عليهم پيغامبران تاريخ اندر عشر الثامن باب

]. السالم  عليه پيغامبر روزگار از اسالم عرب قريش ملوك نسق اندر [عشر التاسع باب

. ايشان اخبار و شوكت و خلفا ايام اندر اسالم، سالطين اندر) آ- 5 (العشرون الباب

 و خلفا القاب و زمين  مغرب و هندوان از بعضى و مشرق، شهرهاء و عجم پادشاهان لقب اندر العشرون و الحادى باب

  السالم، عليهم رسل بعد از سالطين

 سان چه بر كه خلفا و پادشاهان و السالم] 5 [عليهم پيغامبران] 4 [دفينه و نواويس و مقابر ذكر اندر العشرون و الثانى باب

. جايگاهست چه و بودست،

 و المقدس بيت مسجد و حرمين شكل و بنيادها و جويها و كوهها و درياها و عالم مساحت ذكر در العشرون و الثالث باب

. غيره

. افزودند او عمارت بر آنچ و اسالمى شهرهاء ذكر اندر العشرون و الرابع باب

] 6 .... [خا اخبار از اسالم علو بطالع پراكنده فصول اندر العشرون و الخامس باب

__________________________________________________ 

 يمنيان : ظ ... كذا] 1[

 جفنه : صحيح و صه،: متن] 2[

) ؟. (نشد معلوم هم كتاب بمتن مراجعه با ... كذا] 3[

 است  مدفن مراد] 4[

. عليهما: متن اصل] 5[

. كتاب از است ساقط] 6[
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 از]. شود [مى داده باب هشت در آن شرح و راويان ديگر و اصفهانى حمزه و المقفع ابن از روايتها اصل كردن ياد اندر

 و نموده ام، تمامتر جدى كتابها بسيار مطالعت اندر كه آنست من ظنّ غالب رسيدن  و عجم ملوك بقصص تا كتاب ابتداى

 و فوايد، پر معروفست كتابى خود تاريخها اين عجم، ملوك اخبار از رسيدن بمقصود تا آورده، بجاى آن اندر بليغ احتياطى

 خوانندگان] 1 [كچون آنست ملتمس و باشد، نرفته سهوى آن در اهللا شاء ما الّا و خوانده ام، كه نيست آن بجز شد نبشته آنچ

 چه هر ،]2 [شناخت ببايد متقدمان اقاويل از الّا كه دارند، معذور بدان را مؤلّف نامعقول، شناسند طغيانى و خطائى آن در

 ترجمه بپارسى تازى از بعضى سان، بدين ترتيب و كردن، نقل عبارت مگر. فرونگذاشتم سخن هيچ و شد، آورده جمع يافتيم

 رنج مايه] چه  ايم [كرده نقل كتابها از چه اگر كه نماند پوشيده خرد و عقل خداوندان بر و. وقتست نطق عادت كه كردن

 همى ايشان سير و نسق، و عجم پادشاهان سخن كه برخاست،) آ- 6 (روى آن از انديشه اين مرا و. تأليف اندر كشيده ايم،

 هوس و بود، شناخته آنك بحكم مى پرسيد، چيزى هر من از باسدآباد، بود حاضر بزرگان و مشاهير جمله از مهترى رفت،

 معنى، درين بنوشتيم، درج سه دو شراب سر بر بديهه بر و شد، گفته بود خاطر بر آنچ ديد، مشافهه و خواندن كتاب در من

 آن از تا بردن، رنج و كرد، بايد بهتر تأملى آن در ماند بخواهد يادگارى كچون انديشيدم و مدتى، بعد كردم، باطل پس و

 كمترست، عيب را ناگفته كه بماند، ضايع نه اگر و شود، حاصل فايده

] 3 [نهى خوانى ناساز كه به آن از            تهى خوردن ز بماند گر دهان          

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 كتب و طبرى كهنه نسخ و سيستان تاريخ در من و بوده متداول فارسى كتب در اسالمى قديمه قرون در كه امالئيست] 1[

) كبايد (و) چون كه (بجاى) كچون (مانند ميشود نوشته مركب بعد كلمه با) كه (لفظ غالبا كه ديده ام را امال اين مكرر ديگر

. غيره و) بايد كه (بجاى

. شناخت نبايد: ظ] 2[

. فردوسى] 3[
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 در تعالى ايزد از و شد، نبشته خويش بضاعت حسب بر نبود، فراغت چه اگر و كتاب، اين تأليف بر كردم محقق] 1 [عزم بر

 موافقت] 2 [سعادت ايام اندر السالم، عليه پيغمبر هجرت از بيست و پانصد سال اندر شد كرده ابتدا و خواستيم، توفيق آن

 و كلمتها، اعال و دولتها، حال] 3 [كتّب و سموها، و مجدها حرّس و علوها، اهللا ادام مسترشد، مامى] أ [نبوى مقدس تعظيم

 برهان محمد، بن ملكشاه] 4 [سنجر الحرث ابو المسلمين و) ب- 6 (االسالم ناصر الدين و الدنيا معزّ اعظم سلطان پادشاهى

 محمود القسم ابو العالمين، فى العهد ولى المسلمين، و] اإلسالم  [كهف الدين و الدنيا مغيث معظّم سلطان عهد و المؤمنين، امير

. معين و موفق خير اهللا و اقتدارهما، ضاعف و انصارهما، اهللا اعزّ المؤمنين امير يمين ملكشاه بن

 

: رود آن اندر كه اختالف و تواريخ اندر االول باب

 اين هرگز و گويند، نوعى] 5 [آن و ساخته اند، مقالتى مذهبى و گروهى هر و بسيارست، روايات تاريخها اندرين كه باش آگاه

 آدم وقت از نهادندى تاريخها قومى چون و آن، بكيفيت داناترست خداى و نشود، معلوم آن تحقيق را كس و برنخيزد، خالف

 چيزى معنى هر از ما و كردندى، رو بدان شدى، ظاهر ديگر دينى و قرنى چون باز آن، از غير و السالم عليهما نوح طوفان و

 و] يافتست  [در آنرا دراز روزگار آنك جهة از فاسدست، تواريخ بيشتر كه گويد چنين المنجم] 6 [معشر ابو اندك، بگوييم

 ديگر يك با] كه  [را جهودان چون كرده اند، ناقالن  سهو و افتادست، تفاوت كرده اند، تحويل لغت ديگر با نبشته و لغتى از چون

سبب ] را [تفاوت و عبرانى، از كرده اند نقل آنچ از پيغمبران، ديگر و] نوح  و [السالم، عليه آدم] 7 [ميان از) آ- 7 (خالفست

]  9 [هفتادگانه نقل كـه خالفست را يونانيان و عبارت، از] است  [جهودان ديگر خالف است] 8 [سامره دست در آنچ كه آنست،

__________________________________________________ 

. عزم و: ظ] 1[

. است بى سابقه دومى ولى معلوم اولى) نبوى مقدس تعظيم (و) موافقت سعادت: (جمله اين و. معادت: اصل] 2[

). ؟ (كذا] 3[

 بشيوه كه است القاسم ابو و الحارث ابو مراد آمده، بعد كه القسم ابو و الحرث ابو و. ملكشاه بن سنجر: يعنى باضافه كذا] 4[

. اسماعيل و اسماعيل مانند كرده اند حذف را الف قديم كتابت

 از: ظ] 5[

 المشير ابو: اصل] 6[

) 10 ص حمزه كذا .. (نوح و آدم بين: يعنى] 7[

. دارند اختالف جهودان ديگر با اصول برخى در كه يهودان اند از گروهى سامره،] 8[

 11 ص) السبعين نقل( :حمزه. كافه: متن اصل] 9[
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 و تواريخ، اندر ظاهرست سهو و همچنين را پارسيان خلل بسيارى و برگرفته اند، عبرانى از همه ديگرانست، و مخالف ايشان

 است، هوشنگ آن و گرفت، فراز پيشداد اوشهنج تا بود، بى پادشاه زمين سال] 1 [اند و پنجاه و صد كيومرث بعد از كه گويند

] 2 [اندر طهماسب زاب چون سوم، بار و نيست، معلوم كه نبود، پادشاه سال چند بگرفت، ايران افراسياب كه بار دوم و

 باز و برفت، ازيشان پادشاهى دست بچند و ندانند، آن عدد و برخاست، كيقباد تا بود، مضطرب جهان سال بسيار گذشت،

 اند و بيست و صد كيقباد گويند بعضى مخالفند، پادشاهان سالهاى عدد اندر همچنين و نگردد، معلوم آن كميت و آمد، بجاى

 علما بر خاست حسد را او بگرفت، ايران زمين رومى اسكندر چون كه آنست سبب و سال، ده بعضى و كرد، پادشاهى سال

] نزديك  [فرستاد يونان به و فرمود، ترجمه خواست آنچ و كرد، جمع كتابها با را حكيمان همه پس ايران، موبدان و

 علمى كه نماند كس و كشتن، بفرمود را عالمان و موبدان همه و سوخت، بود، پارسيان كتب از چه هر و ارسطاطاليس،

 كمتر اشكانيان روزگار اندر و ناچيز، و گشت، منسوخ علوم و اخبار همه و داشتى، نگاه تاريخى يا بدانستى،) ب- 7 (بواجب

 بابك اردشير چون پس ساختند، تصنيف مايه خوار كتاب چند و جستن، بعلم پرداختند اندكى و اضطراب، از پرداختند،

 كتابها بسيارى و شدند، جمع موبدان باز جستن، بعلم بود راغب و خويش، پادشاهى از نهادن فرمود تاريخ برخاست،

 حمزة و ساسانيانست، تواريخ همه از درست تر و داشتند، نگاه طريق همان ساسان بنى ملوك آن از بعد و بساختند،

 بسيارى بود، خالف آن در كه نبستم، دل آن از بيش و كردن، بدرست بردم، رنج ساسان آل تاريخ در من گويد االصفهانى

 اكنون پس بصحت  آن، نديدم موافق كتاب هيچ و كرده، فراموش] و [بود پوشيده مردم دل بر آن كيفيت از دراز روزگار

 و ماه، سه و سالست دو و چهل و هزار چهار هجرت سال تا زادن، فرزند ابتداء از كه مى كنند حكايت تورات از جهودان

 عبرى لفظهاى از همه خالف اين و گويند، همى ماه سه و سال سه و] 4 [هفتاد و نهصد و پنجهزار] 3 [انجيل در ترسايان

 يعنى مردم، پدر كيومرث گاه از كه گويند چنين را ايشان شريعت آوردست زردشت كه] 5 [آبستا كتاب از پارسيان و است،

) آ- 8 (چنان بودست، و روز نوزده و ماه] 6 [ده و سال] دو و [هشتاد و صد و هزار چهار شهريار، يزدجرد آخر تا آدم،

 حساب راه از درجه، و سه بـه بود سرطان اندر الطّائر نسر كـه كردند وقتى در بنا كه نبشتست، بمصر هرمين] به  [گويند كه

__________________________________________________ 

) 10 ص (سبعين و نيفا و مائة: حمزه] 1 [

 در اندر: اصل] 2[

) 11 ص (ايضا- تورية: حمزه] 3[

) 11 ص (تسعين: حمزه] 4[

: متن] 5[

. است آمده هم است و استا و اوستا و ابستا و. استوار شريعت و محكم يعنى آويستاك،: اصل و ابستا،: صحيح آيستا،

) حمزه از (دو: اصل] 6[
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 آن كه نداند كس كه كرده اند جوهرى از است، عالم] 1 [عجايبهاء از هرمين و بود، تواند سال هزار سى بيش كما اكنون تا

 زيادت چهل اندر گز چهل مقدار كه شنيدم چنان اكنون و ،]2 [نيايد] گر [كار بدان چيز هيچ و كردست، چگونه و چيست،

 و ايام، بكدام و كردند، چرا كه نداند، كس آن چگونگى حقيقت و ميلى، برسان باريك سخت سرش و پاره، بيكى بنا باشد،

 لواكه دنياى عمر از كه گويند كردند، ضايع بدان مقالتها همه كه تاريخ اندر گويند همى چيزى منجمان و. بدان عليمست خداى

 بيست و هزار سيصد و بار سه و هزار هزار چهار رفت بدمشق متوكل كه روز آن تا گشت روان حمل اول از] ستاره ] [3[

 و روم و قبط و يونان بزمين آنك جهت از تفاوتهاست، همچنان سالها حساب اندر و افتاب، بسالهاى بودست سال] 4 [هزار

 تفاوتها پس كنند، حساب قمر سير از مسلمان، و ترسا و جهود و عرب و هندوان و شمرند، آفتاب سير از پارس و سريانيان

 اندر و كند تفاوت روز يك سال چهار هر اندر كه افتد، حاجت بكبيسه بگذرد بسيار چون همچنين را شمسى سالهاى و افتد،

 ما و كند واجب  چنان است، دراز آن شرح و) ب- 8 (همچنان، معتضد بروزگار اسالم در و كرده اند، كبيسه اسكندر سالهاى

 اكنون تا آدم وقت از: گفت السالم عليه پيغمبر كه خبرست اندر سلّم، و عليه اهللا صلّى پيغامبرست، قول كه شناسيم آن محقّق

 ترا دوش من: گفت عليه اهللا صلى را رسول مردى كه كنند روايت همچنين و. است آخرين هزاره اين و سالست، هزار هفت

 هفت دنيا اين آرى گفت پيغمبر بودى، آخرين پايه بر تو و پايه، هفت بودى نشسته منبرى بر كه اهللا رسول يا ديدم بخواب

 اين: كه گفت همى خطبه اندر عنهما، اهللا رضى عباس پسر كه گويند چنين و. آمدم پسين باز هزاره اندر من و سالست، هزار

 كسى آخرين سال صد اندر و بگذشت، دويست] و [ششهزار سالست، هزار هفت] و [آخرت] ى  [آذينها از است آذينه دنيا

 كه امامان، و صحابه و عليه اهللا صلى رسول قول از متفق اند برين جمله فاما. بپرستد و بشناسد، بيگانگى را خداى كه نباشد

. بالصواب احكم تعالى اهللا و گويند، همى گونه ديگر كسى هر مانده و گذشته از و بود، خواهد سال هزار هفت عالم مدار

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 انس عدم بسبب قديم ليكن زايد، فارسى جمع هاء و جمعست خود عجايب چه نيست، درست نحوى بقاعده عجايبها،] 1 [

. للتاكيد مى افزوده اند آن يا هاء از فارسى جمع از عالمتى عربى جمعهاى غالب در جموع نشناختن و عربى بزبان عموم

. بسى معجزاتهاست ترا مر: گويد فرخى. بگسل راه و ببر منازلها: گويد منوچهرى

. نيابد: اصل] 2[

) 11 ص (الحمل رأس من الكواكب فيه سارت يوم أول منذ الدنيا عمر من مضى قد: حمزه. كذا؟] 3[

). 11 ص (الشمس لسنى الف الف عشرون و الف الف ثلثمائة و مرّات ثلث الف الف آالف اربعة: حمزه] 4[
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 الثانى  باب

 القيام  يوم الى السالم عليهم پيغمبران تاريخ اندر

 هجرت] از [خمسمائة و) آ- 9 (عشرين سنه تا السالم عليهم پيغمبران تاريخ از شدست، كرده محقق طاقت بحسب آنچ

: كتاب ابتداء تا نسقست بدين عليه اهللا صلّى مصطفى محمد پيغامبر

 عليه ادريس مولد از سال هفده و صد و ششهزار: السالم عليه آدم البشر ابو گاه از السالم عليهم رسل و انبيا تاريخ ذكر

 گاه از سال پنج و هفتاد و صد و هزار چهار: السالم عليه نوح طوفان گاه از سال نه و بيست و دويست و پنجهزار: السالم

 و نود و دويست و هزار سه: السالم عليه صالح مبعث گاه از سال پنج و هفتاد و صد و هزار چهار: السالم عليه هود مبعث

 و هزار سه: السالم عليه اسحق مولود گاه از سال هشت و دويست و هزار سه: السالم عليه اسماعيل مولد گاه از سال چهار

 سال  چهار و هفتاد و صد

 

 و نهصد و هزار دو: السالم عليه يوسف ملكت اول گاه از سال چهارده و صد و هزار سه: السالم عليه يعقوب مولود گاه از

 نبى داود گاه از سال نه و هشتاد و هفتصد و هزار دو: السالم عليه اسرائيل بنى با موسى خروج گاه از سال شش و هفتاد

 و صد و هزار دو: السالم عليه سليمان اقصى مسجد كردن بنا گاه از سال هفت و بيست و دويست و هزار دو: السالم عليه

 عليه آسمان بر عيسى بردن گاه از) ب- 9 (سال شش و سى و صد و هزار: السالم عليه عيسى مولود گاه از سال نه و هفتاد

 عليه رسول مبعث از سال نه و شصت و پانصد: السالم عليه مصطفى محمد مولود گاه از سال سه و نود و هزار: السالم

 نوشته كرديم اعتبار و يافتيم چنانك سال بيست و پانصد: بمدينه مكه از هجرتش گاه از سال نه و بيست و پانصد: السالم

 اعلم  اهللا و شد،

 خمسمائه  و عشرين سنه تا عجم پادشاهان از بعضى تاريخ در الثالث باب

 بيست و چهارصد و پنجهزار]: 1 [ويونجان طهمورث ملك گاه از سال نود و چهارصد و پنجهزار: پيشداد اوشهنج ملك گاه از

 دويست و هزار سه]: 3 [اثفيان آفريدون ملك گاه از سال هفتاد و پانصد و هزار چهار]: 2 [ونجهان جمشيد ملك گاه از سال

 سال  يك و

__________________________________________________ 

 ص 1 ج ليدن چاپ طبرى) حاشيه يونجهان و: صحيح (ايونكهان بن طهمورث: طبرى- ويجهان بن طهمورث: ابوريحان] 1[

175 .

). 103 ص. (ويجهان بن جم: ابوريحان] 2[

 يونگهان  و: معرب يونجهان و: الصحيح و

. آتبين يا آبتين: فردوسى. اثپين: پهلوى متون. اثفيان بن افريدون: ريحان ابو و طبرى. اثفيال: متن] 3[
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 پانصد و هزار دو]: 2 [زاب بن كيقباد ملك گاه از سال يك و هشتاد و هفتصد و هزار دو]: 1 [مسحر بن منوچهر ملك گاه از

 سى و چهارصد و هزار: الرومى اسكندر ملك گاه از سال شش و پنجاه و نهصد: طوايف ملوك آخر اردوان ملك گاه از سال

 از سال چهار و بيست و ششصد: فيروز بن قباد ملك گاه از سال سى و هفتصد: گور بهرام ملك گاه از) آ- 10 (سال هفت و

 گاه از سال پنج و نود و چهارصد: شهريار بن يزدگرد ملك گاه از سال شش و نود و پانصد: انوشروان عادل ملك گاه

 كتابها. همه در يافتيم موجب برين سال چهار و هفتاد و چهارصد: عجم ملك زوال و بمرو او كشتن

 

 غيرهم  و حكما و روم پادشاهان تاريخ در الرّابع باب

 و هفتاد و هفتصد و هزار: الفرس كتاب صاحب زردشت گاه از سال هفتصد و هزار: المقدس بيت مخرّب النصر بخت گاه از

 نه و شصت و دويست و هزار: الرصد صاحب] 3 [ايرجس گاه از سال هفده و صد چهار و هزار: حكيم بقراط گاه از سال دو

 سال  از نه و بيست و هزار]: 4 [مطلسم بليناس گاه از سال چهار و پنجاه و صد و هزار: القياصره اول اغسطس گاه از سال

 از سال سه و هفتاد و هشتصد: الكهف اصحاب گاه از) ب- 10 (سال دو و هفتاد و نهصد: المجسطى صاحب بطليموس گاه

 و بيست و هشتصد: نهاد] 6 [شهر بناء كه قسطنطين گاه از سال شش و پنجاه و هشتصد]: 5 [يحين؟ مصور مانى؟ ظهور گاه

 و ششصد: او كردن دعوت و مزدك گاه از سال پنج و هفتاد و ششصد: النصارى مذهب صاحب نسطور گاه از سال يك

 سال . سه و بيست

 

 

 

 

__________________________________________________ 

). ليدن چاپ 432 ص 1 ج طبرى. (منشخرنر: طبرى] 1[

. راب: متن] 2[

. ابرخس: ظ .. كذا] 3[

. طلسم صاحب: يعنى] 4[

. بچين: ظ] 5[

. قسطنطنيه شهر: ظ] 6[
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] عليه  اهللا صلى [پيغامبر اسالف و عرب ملوك تاريخ در الخامس باب

 از سال نه و چهل و نهصد و هزار دو: المنار ذو ابرهه گاه از سال چهار و چهل و پانصد و هزار]: 1 [سبابه بن حمير گاه از

 و دويست هزار: حسان بن شمر الجناح ذو گاه از سال نه و هشتاد و پانصد و هزار]: 2 [مكيكرب بن كرب ابى اسعد تبع گاه

]: ود [االخد صاحب نواس ذو گاه از سال هجده و هفتصد: كرد] 3 [خورنق كه المنذر بن نعمان گاه از سال چهار و شصت

 سال  سه و چهل و ششصد ابرويز،] 4 [قتيل نعمان گاه از سال چهار و شصت و ششصد

 السالم  عليه پيغامبر اسالف تاريخ در

 و سى و چهارصد و هزار]: 5 [فرش كنانه بن نصر گاه از سال شش و سى و هفتصد و هزار: عدنان بن معد گاه از) آ- 11(

 عبد مولد گاه از سال شانزده و هفتصد: مناف عبد بن هاشم گاه از سال شانزده و هشتصد: كالب بن قصى گاه سال  از شش

 سال  هفت و نود و پانصد: المطلب عبد بن اهللا عبد مولود گاه از سال هشت و شصت و ششصد: النبى جد الحمد شيبة المطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

) 81 ص حمزه (قحطان بن يعرب بن يشحب ابن سبا: هو و سبا: ظ. كذا] 1 [

 ... كرب كلى: حمزه] 2[

! خريق: متن] 3[

. است مقتول بمعنى قتيل اينجا و- قبيل: متن] 4[

 ليدن چاپ طبرى: ك ر (مختلفست روايات باب درين و است بوده قريش وى نام بقولى و كنانه بن نضر هو و- قريش: ظ] 5[

). 1104 ص 3 حلقه 1 ج
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 عهد بدين تا خلفا عهد تاريخ در السادس باب

 پنج و پانصد: عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر بيعت گاه از سال هشت و پانصد: عنه اهللا رضى الصديق ابوبكر بيعت گاه از

 المؤمنين امير بيعت گاه از روز اند و ماه دو و سال پنج و نود و چهارصد: عنه اهللا رضى عفّان بن عثمان بيعت گاه از سال

 سال  نه و هفتاد و چهارصد: السالم عليه طالب ابى بن على

]] 1 [خمسمائه و عشرين سنة تا ماهها اندر نقصان و زيادت از بيرون اميه بنى سالهاى[

- 11 (سال شصت و چهارصد: معاويه بن يزيد بيعت گاه از سال نه و هفتاد و چهارصد: سفيان ابى بن معاوية بيعت گاه از

 و چهارصد: مروان بن الملك عبد بيعت گاه از سال شش و پنجاه و چهارصد: حجاز و بعراق زبير بن اهللا عبد بيعت گاه از) ب

 چهارصد: الملك عبد بن سليمان بيعت گاه از سال چهار و سى و چهارصد: الملك عبد بن وليد بيعت گاه از سال هفت و چهل

: الملك عبد بن يزيد بيعت گاه از سال يك و بيست و چهارصد: العزيز عبد بن عمر بيعت گاه از سال چهار و بيست و

: ابراهيم اخوه و يزيد بن وليد بيعت گاه از سال يازده و چهارصد: الملك عبد بن هشام بيعت گاه سال  از پانزده و چهارصد

. سال سه و نود و سيصد: اميه بنى آخر محمد بن مروان بيعت گاه از سال چهار و نود و سيصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

. شد خوانده حدس و بقرينه سطر اين] 1[
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] و [عشرين سنه تا سالست دو و نود و سيصد] 1 [الدعوه صاحب مسلم ابو دست بر بخراسان العباس بنى دعوت ظهور اندر

 شد] 2 [ساخته كتاب اين تصنيف كه عهد بدين تا العباس بنى خلفاء عهد اول از خمسمائه

 عهد از سال چهار و هشتاد و سيصد: جعفر ابى المنصور عهد از سال هشت و هشتاد و سيصد: العباس ابو سفاح عهد از

: هرون الرّشيد عهد از سال يك و پنجاه و سيصد: موسى الهادى گاه از) آ- 12 (سال دو و شصت و سيصد: محمد المهدى

 دو و سيصد: اسحق ابى المعتصم عهد از سال دو و بيست و سيصد: اهللا عبد المأمون عهد از سال هفت و بيست و سيصد

 عهد از سال هفت و هشتاد و دويست: الفضل ابى المتوكل عهد از سال دو و نود و دويست: هرون الواثق عهد از سال

: اهللا عبد ابى المعتز عهد از سال يك و هفتاد و دويست: احمد المستعين عهد از سال دو و هفتاد و دويست: محمد المنتصر

 و دويست: احمد المعتمد عهد از سال چهار و شصت و دويست: محمد] 3 [المهتدى عهد از سال هشت و شصت و دويست

 از سال سه و سى و دويست: على المكتفى عهد از سال يك و چهل و دويست: العباس ابو المعتضد عهد سال  از سه و شصت

 الراضى عهد از) ب- 12 (سال نه و نود و صد: طاهر ابى القاهر عهد از] 4 [سال چهار و بيست و دويست: جعفر المقتدر عهد

 هشتاد و صد: القسم ابى المستكفى عهد از سال يك و نود و صد: ابراهيم المتقى عهد از سال هشت و نود و صد: العباس ابى

 عهد از سال هشت و پنجاه و صد: بكر ابى الطائع عهد از سال شش و هشتاد و صد: القسم ابى المطيع عهد از سال هفت و

 سه و پنجاه: القسم ابى المقتدى عهد از سال هشت و نود: جعفر ابى القائم عهد از سال يك و چهل و صد: العباس ابى القادر

] 5 [الفضل] بن  [منصور ابا المسترشد موالنا خالفت روزگار عهد از سال چهار و سى: العباس ابى المستظهر عهد از سال

 سال . هشت

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

. ميشود خوانده هم الدوله، صاحب] 1[

. ميشود خوانده هم شناخته،] 2[

. المهدى: متن] 3[

. شده نوشته) سه و سى (آن روى زده خط) بيست (روى بعد و: چهار و بيست و دويست: متن] 4[

. الفصل منصور ابا: متن] 5[
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 سالست  سه و سى و دويست سامان آل دولت ابتداء] از [غايت بدين تا سالطين و ملوك تاريخ در السابع باب

 نصر عهد از سال نوزده و دويست: اسماعيل بن احمد عهد از) آ- 13 (سال  پنج و بيست و دويست: احمد بن اسماعيل عهد از

 سال هفتاد و صد: نوح بن الملك عبد عهد از سال هفت و هفتاد و صد: نصر بن نوح عهد از سال نه و هشتاد و صد: احمد بن

 ايشان ملك انقطاع از سال سه و سى و صد]: منصور بن نوح عهد از] [1] [سال  چهار و پنجاه و صد: [نوح بن منصور عهد از

 سالست  دويست بويه آل دولت ابتداء سال  از سى و  صد:الملك عبد و منصور الحرث ابو حوادث و

 بن خسرو فنا عهد آخر از سال هفتاد و صد: بويه الحسين ابو عهد آخر از سالست دو و هشتاد و صد: بويه على عهد آخر از

 خسرو فنا عهد آخر از سال هفت و سى و صد: بويه الحسن بن منصور عهد آخر از سال هفت و چهل و صد: بويه بن حسن

 بن محمود سلطان آمدن از سال يازده و صد: بويه الحسين بن خسرو شاه عهد آخر از سال هفده و صد: بويه الحسن بن

 عشرين سنه تا سال صد: ديلمان ملك زوال و موسى بن الحسن بن على بن رستم طالب ابى شهنشاه گرفتن و برى سبكتكين

 نه و صد: سبكتكين بن محمود عهد آخر سالست  از شش و سى و صد محمود آل دولت ابتداء از) ب- 13] (2 [خمسمائه و

 على عهد آخر از] 3 [سال دو و هشتاد: مسعود بن مودود عهد آخر از سال يك و نود: محمود بن مسعود عهد آخر از سال

 :مسعود بن زاد فرخ عهد آخر از] 5 [سال نه و هفتاد]: 4 [مسعود بن الرشيد عبد عهد آخر از سال يك و هشتاد: مسعود بن

 عهد آخر از سال يازده: ابراهيم بن مسعود عهد آخر از سال نه و بيست: مسعود بن ابراهيم عهد آخر از سال دو و هفتاد

 بختيار) 4) 154: (كتاب تأليف سنه تا و) 369 (مدت: الدوله ركن بويه بن حسن على ابو) 3 سال نه: مسعود بن ارسالن ملك

 سنه تأليف تـا و) 372 (مدت: الدوله عضد حسن بـن فناخسرو) 5) 153: (كتـاب تأليف سنه تـا و) 367 (مدت: الدوله مـعز بن

__________________________________________________ 

 ساقط بعد سطر در] منصور بن نوح عهد از [عبارت و نوح، بن منصور از بعد] سال  چهار و پنجاه و صد [عبارت: متن در] 1[

 ميآيد درست متن اصالح با حساب اين و داد روى 387 در نوح مرگ و 366 در منصور مرگ چه. شد نوشته و بود شده

. شود اصالح بايستى و بود شده حذف قائمه از منصور بن نوح كه بعالوه

 بحال هم را متن جدول و آيد بازديد تفاوت تا مينويسيم التواريخ كامل روى از جدولى ما و است مشوش ديالمه جدول] 2[

: ميگذاريم خود

: الدوله معز بويه بن احمد الحسن ابو) 2) 182: (كتاب تأليف سنه تا و) 338 (مدت: الدوله عماد بويه بن على الحسن ابو) 1

). 164: (كتاب تأليف سنه تا و) 356 (مدت

. ميشود سال 79 متن مدت صورت اين در كرده ضبط 441 در را مودود مرگ اثير ابن] 3[

. محمود: الصحيح و] 4[

. است عالمتى) نه (به شبيه آن روى و زده خط بوده دو و هفتاد اول] 5[
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 ابو الدوله فخر) 7) 147: (كتاب تأليف سنه تا و) 373 (مدت: بويه بن الدوله ركن بن منصور ابو الدوله مؤيد) 6) 148: (كتاب

 سنه تا و) 388 (مدت: فناخسرو بن الدوله صمصام) 8) 133: (كتاب تأليف سنه تا و) 387 (مدت: الدوله ركن بن على الحسن

 ابو الدوله سلطان) 10) 117: (كتاب تأليف سنه تا و) 403 (مدت: فناخسرو بن نصر ابو الدوله بهاء) 9) 132: (كتاب تأليف

 تا و) 416 (مدت: الدوله بهاء بن الدوله مشرف على ابو) 11) 105: (كتاب تأليف سنه تا و) 415 (مدت: الدوله بهاء بن شجاع

 زوال و بويه بن الحسن بن على بن رستم- طالب ابو الدوله مجد سقوط و محمود سلطان آمدن) 12) 104: (كتاب تأليف سنه

 تا و) 435 (مدت: الدوله بهاء ابن الدولة جالل طاهر ابو) 13) 100: (كتاب تأليف سنه تا و) 420 (مدت: عجم عراق ديالمه ملك

 بن رحيم ملك) 15) 80: (كتاب تأليف سنه تا و) 440 (مدت: الدوله سلطان بن مرزبان باكالنجار) 14) 85: (كتاب تأليف سنه

) 73: (كتاب تأليف سنه تا و) 447 (مدت: فارس و عرب عراق ديالمه آخرين باكالنجار

] 1 [گذشت سال نه: خمسمائة و عشرين سنه غايت تا مسعود بن بهرامشاه عهد اول از

 كتاب  ابتداء غايت تا سالست نه و هشتاد سلجوق آل دولت ابتداى از

 سلطان وفات گاه از سالست چهار و پنجاه: ارسالن الب سلطان وفات گاه از سال سه و شصت: طغرل سلطان وفات گاه از

 نه: محمد سلطان وفات گاه از) آ- 14 (سالست يك و بيست: بركيارق سلطان وفات گاه از سالست پنج و سى: ملكشاه

 ابو األعظم سلطان منصور رايات آمدن گاه از سالست هشت: باصفهان محمد بن محمود سلطان جلوس گاه از سالست

 سالست  هفت: محمد بن محمود معظم سلطان عهد و واليات استحكام و بعراق ملكشاه بن سنجر الحرث

 فصل  چهار بر كيومرث ذكر در الثامن باب

 اول  فصل

 خوانند، نامه] 2 [چناه ايشان آنك از آوردم جمع كتاب اند و بيست من كه كيومرث اندر شاهپور مؤبد بهرام كند روايت چنين

 كرد، ظاهر بزمين مرديكه اول] 3 [گويد تعالى ايزد: گويد اما گويم، ازين بعد چنانك افتادن، بعرب ملك تا كردم درست و

 وى از دخترى و پسرى پس نبود، گل بـر اال او پادشاهى كـه زيـرا خوانند، هـمى شـاه گـل را او پـارسيان كه بود مردى

 سال چهار و نـود جهان بمردند چـون آمـد، فرزند هيجده سال، در پنجاه ايشان از و گفتند] 4 [مشيانه و مشى را ايشان ماند

__________________________________________________ 

. شد خواهد داده توضيح خود جاى در كه است اختالفاتى هم حسابها درين] 1[

 خداينامه . ختاه نامه ظ، و. كذا] 2[

. ظ است زايد] 3[

 مردى- ملهانه و ملهى- ملهيانه و ملهى- مشانه و مشى- مشيانه و مشى: است ضبط متقدمان كتب در بتفاوت نام دو اين] 4[

 آنرا امروز كه بوده اند گياهى جنس از همانا بودند، ريباس بشكل گويند اينكه نگارنده بگمان و مهريانه، و مهرى- مردانه و

 از مزبور گياه كه هست خرافات و افسانه در و پيوسته اند بهم كه است زنى و بمردى شبيه آن ريشه كه خوانند) گياه مهر(

. است آمده بوجود شده كشته بى گناه كه مردى منى آب
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 و سال چهار و نود و دويست وقت اين تا كيومرث گاه از و هوشنگ، يعنى گرفت، فراز پيشداد اوشهنج تا بود، پادشاه بى

. به اعلم اهللا و ايشان نزد) ب- 14 (بودست، آدم كيومرث كه مى خواهد آن سخن بدين و بود، گذشته ماه هشت

: دوم فصل

 بن لقمان سخن كه چنانست حديث اين گويد حمزه لكن خرافات، از ديگر كتابى در و خوانده ام، االصفهانى حمزة تاريخ اندر و

 زردشت آبستاء از كرده نقل كتابى، از كند روايت اما. اسرائيل بنى نزديك] 1 [بلوقيا و موخ حديث و عرب، نزديك عاد

 باال، بر بماند بى آفت سال هزار سه عالم و نهاد، سال هزار دوازده آخر تا اول از دنيا عمر تعالى ايزد كه ايشان، شريعت

 اندر و گشت، ظاهر منازعت و آفتها و شد پيدا اهرمن پس بال، همه از بود خالى ديگر سال هزار سه فرستادند بزير چون

 آن ،]2 [آمده ماده و نر ميان از نه گاوى، و بود مردى شد، موجود كه جانور از چيزى اول و آمد، پديد آميختگى هزار هفتم

 مرد اين و ناگويا، و مرده گاو] 5 [مردم و گويا، و زنده كهومرث مردم و ،]4 [ايوداد را گاو و بود، نام] 3 [كهومرث را مرد

 بماند، سال چهل زمين بطن در و افتاد، زمين اندر] وى  [صلب از نطفه و بمرد، برآمد سال سى چون را، تناسل گشت اصلى

 مشيانه و مشيه نامشان و ديدار، و قامت بيك بودند، مردم جنس با مدتى بعد و برآمد، آن از ريواس مثال بر نبات دو پس

- 15] (7] [و سال سه [و نود هوشنگ وقت تا تولّد اول از و زادند، فرزند سال پنجاه بعد از و گشتند، جفت هم با پس. بود] 6[

. اعلم اهللا و بود گذشته ماه شش) آ

__________________________________________________ 

 44 ص بلوقيا و عوج: حمزه] 1[

. شده پيدا ايزدى بقدرت بل زنى و مردى نزديكى از نه يعنى] 2[

 44 ص حمزه: كذا] 3[

 و مجهول ياء سكون و الف بكسر ايو) 14 س 20 ص بمبئى طبع. (ايودات: بندهشن) 44 ص (ذاد ابو: حمزه- ابوداد متن] 4[

. خلق بمعنى داد و نخستين بمعنى واو

 ناطق حى: را كيومرث نيز و باشد، گاو معناى يا كيومرث معناى و: بايد ظ و نشد معلوم جمله دو درين مردم، و: از مراد] 5[

. حمزه كذا: كرده اند معنى ميرا، گوياى زنده. ميت

 مردانه و مرد خوارزم اهل مجوس يسميهما و ملهيانه و ملهى ايضا لها يقال و ميشانه و ميشى: ريحان ابو. مشه: حمزه] 6[

) ليدن طبع 93 ص- مسعودى االشراف و التنبيه (مهلينه هى و ميشانى و مهال هو و ميشاه) 99 ص الباقيه آثار(

 تاريباس شجر منها نبت و باصطخر امداذ و جبل فى قطرتان صلبه من حينئذ فتقطر: گويد البيرونى. شده حك اصل در] 7[

 مستغنيين سنة خمسين مكثا و ميشانه و ميشى هما و تانستا و آخره فى تمت و التاسع الشهر اول فى االعضاء عليهما ظهر

 فرس جمهور براى كه خود تاريخى جدول در و) 100 ص الباقيه آثار (الخ .. اهرمن لهما ظهر ان الى ... الشراب و الطعام عن

 كيومرث مدت با جمعا) سال پنجاه (زادن فرزند و مزاوجت تا و ميشانه و ميشى) سال 30 (ملك مدت: كيومرث: گويد آورده

 سه     و نود هوشنگ كه مدت از و) 103 ص (است سال) 213 (جمعا) باشد[ ()] سال  سه و نود كه (هوشنگ تا و) 120(
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: سوم فصل

] و [گاوى و آفريد مردى خلقت اول تعالى حق كه نبشته، غريب بلغتى پارسيان، كتب از كند حكايت ديگر كتابى از حمزه هم و

 سه اندر بزمين پس و بود، جوزا و ثور و حمل] 1] [ى  [هزارگانها اين و بماندند، بى آفت سال هزار سه باالئين مركز اندر

 خالف بود، ميزان سال هزار اول چون پس بود، سنبله و اسد و سرطان هزاره آن و بماندند، مكروه و رنج بى هيچ ديگر هزار

 مشترى بود سرطان هزار اين طالع و داشت، همى را گاو و نبات و زمين سال سى بود، نام كهومرث مرد اين و گشت، ظاهر

 كواكب اين و حوث، اندر عطارد و زهره و جدى، در مريخ و ميزان، در زحل و ثور، اندر قمر و حمل، در آفتاب و وى، اندر

 و گشت، ظاهر شب از روز فلك گردش از و است، نوروز كى فروردين ماه اول اندر خويش بسير برجهاء از گشت روان

. اعلم اهللا و پيوست] به  [مرد اين نسل

: چهارم فصل

 كه گويند بعضى و) ب- 15 (كنند، روايت هم او نبيره و بود، شيث] 2 [كيومرث كه روايات، اصحاب از آن اند بر قومى باز و

 پادشاهان سال هفتصد و هزار نوح و ادريس ميان كه چنانست الطبرى جرير تاريخ اندر و نوح، آن از بود پسر چهارم او

 را آدم داديم كه شرحها درين پارسيان و كرد پادشاهى سال هفتصد و بود، كيومرث نام را او بود كه مردى اول و بودند،

 بحكم ليكن و ميشمرند، چنان مگر خويش مذهب بر ايشان نامعتمدست، بيش و خواهند، همى را آدم خلقت و السالم عليه

 شود گفته چنانك كرد، پادشاهى سال سى و بودست، كيومرث اين كه نيست شك درين اما شد، نوشته بود مسطور آنكه

. اعلم اهللا و. داناترست تقدس و تعالى ايزد آن بكيفيت و شود، باز بدو پادشاهان نسبت و خويش، بجاى

__________________________________________________ 

 مدت ظاهرا و است آمده كجا از نيست معلوم ماه شش مدت و بوده) سال سه (شده محو كلمه كه برمى آيد سال است 

 نيز بحمزه مراجعه از پس. آورده اند بحساب اينجا دانسته هفتم ماه اول در بيرونى كه را ميشانه و ميشى برآوردن اعضا

. است) ماه شش و سال سه و نود (هم آنجا شد معلوم

 فى ذلك و ثالثين قيل و سنه اربعين ملك .. كيومرث: گويد االشراف و التنبيه در مسعودى يك، هزار: پهلوى باصطالح] 1[

). 85 ص (النسل بدء من االولى الهزاريكة

). ى (امالى با] 2[
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 فصل  بسه عجم پادشاهان نسق در التاسع باب

] 1 [اوشهنج عجم ملوك نسبت در نهم باب از اول فصل

 طبقه]: 2 [سان برين ايشان طبقه اند برين شود باز كيومرث و بهوشنگ ايشان نسل همه چه اگر را عجم پادشاهان بدانكه

: اشكانيان طبقه: كيانيان طبقه: پيشدادان

 نيز) آ- 16 (اوشهنج و مردم، ميانجى و كرد او داد نخست آنك جهت از افتاد، هوشنگ بر پيشداد نام اول و: ساسانيان طبقه

 اما نشود، سپرى خالف هرگز نيز نسب اندر كه ما بعد است، چنين او نسب و كرد، او پادشاهى كيومرث بعد از خوانندش،

 پسر گويند بروايتى و. كيومرث بن مشى بن سيامك بن فرواك بن اوشهنج: كرد بتوان اعتماد باشد موافق كتب چند در آنچ

 دو هر برادرش ويكرت] و [هوشنگ گويند پارسيان و شهنامه، در گويد سيامك پسر فردوسى و آدم، نبيره بود مهالييل

 در. گويند نيز ديوبند را او و دارد، تمام سالح كه باشد آن زيباوند معنى] 3 [زيباوند طهمورث اعلم اهللا و بوده اند پيغمبر

: يافتيم چنين او نسب و بود، هوشنگ پسر كه چنانست شاهنامه

. اوشهنج بن] 4 [هوركهد بن ابوركهد بن ويجهان بن طهمورث

__________________________________________________ 

: عربى كتب در و هؤشينگه: اوستا در هوشنگ امالى و است هوشنگ معرب اوشهنج] 1[

. اوشهنج اوشهنگ،

. سان اين بر ايشان نسق و طبقه اند برين: ظ. است تصحيفى عبارت درين] 2[

 چه است، سالح تمام زيناوند معنى و زيناوند: ظ و). 103 ص (الباقيه آثار فى كذا) 23 ص (زيباوند: حمزه. ريباوند: متن] 3[

 زيناوند مقلوب و مصحف ديوبند ميرود گمان و مكان و تملك و نسبت عالمت وند و است اسلحه بمعنى پهلوى بزبان زين

. است نشده ديده ديوبند كلمه كهنه مأخذ در چه باشد

 بن استحد بن انوجهان بن طخمورث مصر چاپ: مروج) 103 ص (اوشهنك بن اينكهذ بن ويجهان بن طهمورث: بيرونى] 4[

 اسكهد بن انكهد بن انوجهان: مسعودى از طبرى حاشيه. اوسهنج اسجد بن ويونجهان بن طهمورث: خطى) 96 ص (هوشنج

 انكهد ابن ايونكهان ابن: الفرس نسابة بعض قال و .. اوشهنج بن حبادار؟ بن حبانداذ بن؟ ويونجهان ابن: طبرى. اوشهنگ بن

 ... اوشاهنج ابن) جوداز (حوداد بن جاندار بن وبونجهان بن طهمورث: حاشيه) 1- 175 ص 1 ج ليدن (اوشهنج بن اسكهد بن

 ألبنكهد ولد ثم جاندار هو و) اينكهد (ابنكهد النكهد ولد جوداز و هو و انكهد سماه ابن له ولد قد و هلك اوشاهنج كان و: ايضا

. نكهان اى. بكهان ابو: كرده ضبط حاشيه از ايونكهان: ذيل در و ... حبايدار بن حبايداد بن ويونجهان بن: ايضا ... ويونجهان

: خلدون ابن) 1 سرى 175 ص ليدن (اسكهند: اسكهد ذيل .. اينكهد. اينكد. المهند: انكهد ذيل در لهكان ابو

 الخ .. نقلها فى علينا عهدة ال اعجميه اسماء كلها و فيشداد اسكهد مكان قيل و اوشهنك بن اسكهد بن انكهد بن انوجهان ابن

). 155 ص 2 ج قاهره طبع(
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 را آفتاب چنانك باشد، روشنى شيد و گفتندش، جمشيد تافتى وى از كه روشنائى و نيكوئى آن اما بود، جم او نام جمشيد

 و بودست، برادرش كه درستترست ليكن و گفتست، طهمورث پسر شاهنامه اندر روشن، آفتاب يعنى خورشيد و گويند، خور

 را يكى ماچين، مالك ماهنگ، دختر از پسر دو ديگر و شاه، زابل دختر چهره پرى از بود] 1 [ثور فرزندش ظاهرست، نسب

 فانك پسران اين نام روايت) ب- 16 (بديگر و بود، افريدون پدر كه بزاد همايون از آبتين و همايون را ديگرى و هتوال نام

 نيز سهم و شم، پسر اثرط و طورك، پسر شم و بود، شيداسب پسر] 2 [طورك و بزاد شيداسب ثور از و گويد نونك، و بود

 ملك دختر از و بود، نريمان پسر سام و بزاد، نريمان روم ملك دختر از را گرشاسپ و بزاد، اثرط از گرشاسف پس گويند،

 از و بزاد، رستم را زال رودابه، بود كابل شاه دختر از و بزاد، زال را سام بانوان، بانوء بمعنى ماهوراج، نقيطى، او نام مصر

 از و بودند، مبارز و دالور سخت ايشان و بانو، زر و گشسب بانو و بزاد فرامرز كيقباد، شاه خاله از را رستم و زواره ديگر

 فرزندان ديگر و تخمه، ازين برنيامد كس نام اين از بعد و تخواره، و فرهاد زواره از و پسران از بازماند برزين آذر فرامرز

. نگفتست ذكرى ليكن و را جمشيد بوده اند

 و كشيدندى، جنيبت وى پيش سيم و زر از] 4 [بهره تازى بيوراسپ] 3 [گويند و خوانند، بيوراسپ را او بيوراسپ ضحاك

و  ده آفت آنك جـهت از گفتندى ده آك پارسيان و خوانندش، نيز حميرى و و ضحاك، گويند،] 5 [لهوب قيس او نام اصل اندر

 كردند معرّب) آ- 17 (چون پس آفتست، و زشتى معنى را آك و پليد، فعلهاء و آويختن و عذاب از آورد جهان در زشت رسم

 را مردم كه اژدهااند يعنى بود، كتف بر كه علّت آن سبب گفتند نيز اژدهاك و خندناك، يعنى ضحاك،: آمد نيكو سخت

 بعد از و فرستاد، وى پيش را نـوح تعالى ايزد] 6 [ديگر ضحاك و بود ديگر بيوراسب گويد جرير تاريخ اندر و بيوبارند،

 وزير او و گويند نيز ارونداسف و اسـب ند] ارو [بن ضحاك: بود چنين او نسب امـا بگرفت پادشاهى ضحاك بسالهـا طوفان

__________________________________________________ 

 تور: گرشاسپنامه] 1 [

) اسدى گرشاسب نامه (بزرگ وزن بر طورك،] 2[

. تازى اسب هزار ده يعنى تازى، اسب بيور،] 3[

 با ندارد، مناسبت هيچكدام اينجا و است مستحفظ بمعنى پارسى باباى بهره و معلوم بهره نشد، معلوم كلمه اين معنى] 4[

. است شده تصحيفى ظ و ندارد معنى هم تجزيه

 ؟ ...كذا] 5[

: گويد باز و .. شد مبعوث ضحاك بر نوح گويند برخى: گويد فقط نگفته چنين طبرى] 6[

 1 ج (بوده بيوراسب عهد در نوح: گويد باز .. شد نازل بودند صائبين شريعت به بودند او ديانت پيرو كه ضحاك قوم بر نوح

). 226- 225- 210- 184- 178 ص
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 سيامك بن فروال بن تاج بن سادسره بن ربكاون؟ بن؟ خاست وى از كردن تعبد را خداى و داشتن روزه و بود، طهمورث

] يكى  بود، [دختر] دو [فرزندش نشست، بابل بزمين و اواند، نسل از عرب كه بود او جد تاج و ،]1 [كيومرث بن مشى بن

 ضحاك پسران از و است، دختر اين فرزندان از بود رستم جد كه مهراب و افتاد كابلستان بزمين يكى و كرد بزنى فريدون

]. 2 [نيافته ام ذكر جايگاه هيچ

 فريدون شد، كرده ذكر را نسب و نسختها اتفيال، بديگر و را، افريدون پدر گويد آبتين شاهنامه اندر] 3 [اتفيان بن افريدون

 و اندرونى) كذا؟ (بسالماجين جزيره ملك طهور دختر بود، ريك فرى مادرش و الملك، جمشيد بن] 4 [همايون بن اتفيال بن

 از پسر كهترين و زادند، ضحاك دختر از ايشان گويند بروايتى و جمشيد، خواهر شهرناز از مهتر دو بودند، پسر سه را او

 و بتور، تركان و شود، باز بايرج عجم پادشاهان نسب و ايرج، و] 6 [تور و سلم ايشان نام و] 5 [جم خواهر) ب- 17 (ارنواز

. گردد معلوم بجايگاه خود چنانك بسلم، را قيصران

__________________________________________________ 

: گويد طبرى] 1 [

 و ضادا الفارسيه فى) ژ: مراد (الزاى و السين بين الذى الحرف فتجعل الضحاك تسميه العرب و األزدهاق هو و بيوراسب،

 الفرس و ... عويج بن عبيد بن علوان بن الضحاك انه و انفسها من انه تزعم و تدعيه اليمن و قال ... كافا القاف و حاءا الهاء

 بن مشى بن سيامك بن فرواك بن تاز بن ويروشك بن زينكاو بن ارونداسب بن بيوراسب انه تذكر و .. األزدهاق تنسب فانها

 بن بريشند ابن زينكاو بن ارونداسب بن بيوراسب هو و العمالقه من علوان بن ضحاك: بيرونى) 203- 202 ص (جيومرت

 سره ماده بن ريكاون بن ارونداسف بن بيوراسف: حمزه) 103 ص آثار (سيامك بن افرواك ابن العاربه العرب ابو هو و غار

. متن روايت اين جز كرده ذكر ضحاك در هم ديگر روايات و انساب طبرى و). 24 ص (سيامك بن فروال بن تاج بن

). حاشيه- 203 ص 1 ج (بقوار- سريقوار: ابنان له و: طبرى] 2[

). 23 ص پهلوى متنهاى (اثوپينان،. اثپيان. اتپيان: پهلوى كتب در- اثفيان. الشاهنامه سوى النسخ جميع فى و اتفيال: اصل] 3[

 مشهور امالى و خواند بايد الف از مماله مجهول ياء و پارسى پاء بر تاء بتقديم آتپين بد ال و غلط آبتين و امالء دو بهر

. اصلست تصحيف

 بوده اند نام اثفيان تن ده جمشيد تا فرويدون پدران گويد و كرده ضبط مفصل تر طبرى ندارند را) همايون (حمزه و طبرى] 4[

: مسعودى. است برده نام را همه و بوده اند ملقب گاو رنگ بيكى يك هر و

). 227 ص 1 ج طبرى (آورده مصحف را طبرى روايت: بيرونى. جمشيد بن اثفيان ابن

). 205 ص (كرده ضبط) تنوار- سيوار و ارونا- ارونان- حاشيه (سنوار و اروناز: را زن دو اين طبرى] 5[

 و الشهر ايران فقالوا منها بدال النون جعلوا و الجيم سقطوا قال و ايراج و سلم و اطوج: مسعودى بيرونى، كذا. طوج: طبرى] 6[

 طوژ طوج بجاى و شرم: سلم بجاى) 11 ص الطوال اخبار (طوس: دينورى) 97 ص 1 ج قاهره الذهب، مروج (الملك، شهر

). 433 ص (سرم: جائى طبرى. است شده ضبط
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 ايرج دختر فريدون: گويد شاهنامه در گشادست، مهران رود آنك دست بو فريدون بن تاج فرزندان از گويند بروايتى منوچهر

 تاريخ در و بزاد، منوچهر و كردش، بزن فريدون و بزاد دخترى هم ايرج دختر گويند بروايتى و بزاد، منوچهر و داد بخويشى

 فركوزك بن اشك بن فرسنك بن بيك بن ايراك بن شروسك بن ترك و بن مفسجر بن منوچهر: گويد چنين وى نسب جرير

 خود و را، زاب ست] ه ا [بود پدر كه بود، طهماسب فرزندش و بودست، ايرج نبيره روايت بهمه] 1 [الملك فريدون بن ايرج بن

. انداز راست كستهم و طوس پدر بود، نودر پسر ديگر ميشود، گفته

 را او و بستد، وى از افراسياب پادشاهى اما ندارد، هيچ  ذكر األصفهانى حمزة تاريخ در گفتيم، چنانك بود منوچهر پسر نوذر

 وضع آن از مگر كرد، پادشاهى مدت بس نه ليكن شود، گفته خويش بجاى] و [دارد، تمام شرحى شاهنامه اندر و بكشت،

. كردست

) آ- 18] (3 ... [مادرش و ،]2 [افريدون بن تور بن زادشم بن راشن بن بشنك بن افراسياب: است چنين او نسب افراسياب،

 پسر كه آنست حقيقت و بود] 4 [نودر پسر گويند بعضى و گفته اند، نيز زه و خوانند زو را او پارسيان طهماسب، زاب

 جايى، بدور بگريخت پـدر از و گرفت خشم پسر برين منوچهر كه چنانست جرير تاريخ اندر و] 5 [بود، منوچهر بن طهماسب

__________________________________________________ 

 بن سروشنك بن ويرك بن منشخواربغ بن منشخورنر ابن) كيازند- به كان- كيازيه: ح (كاربه؟ منوشهر؟ هو و: طبرى] 1 [

)  كوشك:بند (كوزك بن) فركوشك: بندهش (فركوزك بن زشك بن فرزشك بن) بيتك: بندهشن (بتك بن) اترك- ابرك (ايرك

). 431 ص- 1 ج ليدن (پرگاو بن اثفيان بن افريدون بن ايرج بن) كوذل: ح(

 لقشك يقال قد و افرويدون بن طوج بن ارشسب ابن يقال و شهراسب بن ترك بن رستم بن فشنج بن فراسيات: طبرى] 2[

: بيرونى) 435- 434 ص (زاشمين بن فشنج) كرده ضبط كاف و نون بين مخصوصى كاف با. پشك: را يشنك: بندهشن(

 بن اشك بن افراسياب: خلدون ابن) 104 (طوج بن ارشسب بن اسب زين بن ترك بن ريشمن بن اينت بن بشنگ بن فراسياب

 بن) فورك: خ (بورك بن آرس بن) المى- الى: ل خ (رامى بن ياسر بن اطوج بن: مسعودى) 157 ص (ترك بن رستم

 افريدون بن) طوج (اطوج ابن) سروان (سرور بن) درود (دوم بن نوح بن) رسيت: خ (زسست ابن) سانياسب: خ (ساساسب

). 97 ص- 1 قاهره(

. است افتاده چيزى جا ازين] 3[

. نوذر: منجمله نوشته مهمله دال هم را معلوم ذال هاى غالبا كتاب درين] 4[

- كافجو: ح (كانجو بن طهماسب بن راسب بعضهم يقال و زاغ بعضهم يقول و طهماسفان بن زاب بعضهم فيقول: طبرى] 5[

 بن اريح بن ...) رايدنج- ويدينك- ونديج: ح (ونديج بن هراسف بن ارفس بن) ؟ (راب بن) كمجهو- كمجهور- كانكجو

 بن تهماسب بن  زاب:بيرونى) 530- 529 ص 2 ج (الخ .. منوشهر بن نوذر بن) ميشوا- منسو- ميسو: ح (مسو بن بورحوش

). 104 (منوشچهر بن دوسر بن ويدنيك بن هوشب بن زو بن كمنجهوبر
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 باز را او و گشت، خشنود پسر از بشنيد منوچهر چون بزاد وى از زاب پس] 1 [مادرك او نام قرابت، از بود زنى را او و

 طرفى بر گرشاسف او روزگار اندر و. خوانند باز بوى االسفل زاب و االعلى زاب و نيست، شكى منوچهر نبيره در خواند،

. بالصواب اعلم اهللا و ندارد، شرحى كتب ديگر و شاهنامه در اما كردست، پادشاهى

 كيقباد كيانيان طبقه

 كذا- عرب اند روايت صاحب كه دعفل و شعبى و عطا و المقسم ابن از خواندم چنان نسب اندر و بود كيقباد ايشان نخستين

] 2 [پسر كيكامه و بود كيكامه پسر گويند بروايتى زو، المجوس له يقال الذى الزّاب ابن كيقباد كان قال: النسخه صاحب قال

 كى و ارشش كى و بود، حكيم جاماسب برادرش و لهراسف، جد او و پشين كى و كيكاوس فرزندش است، نزديك بهم زو،

 كيقباد بن] 3 [افره كى پسر گويند بروايتى كيكاوس) ب- 18 (بود شكن كى پدر كه آنست و گويند، بهمنى كى تاريخ در آرش

 از سخن اين و كيقباد، وقت از آوردند، پادشاهان همه نام در كى را طبقه اين و بود، كيقباد پسر خود كه آنست حقيقت و بود،

 بودست،] 4 [برزفرى او نام و فريبرز ديگر و بود، سياوش فرزندش و اصل، يعنى نهاد، لقب كى را قباد كه برخاست زال

 پشن رزم در كه نام نيز ريو پسر ديگر و كردست، بسيار چنين و آمد، شعر وزن در تا كرد تأخير و تقديم آن در فردوسى

 او خوب آثارهاى از بودست مرسل پيغمبرى گويند پارسيان و ظاهرست، نسب بود، سياوش پسر كيخسرو]. 5 [شد كشته

 جريره از فرود و افراسياب، دختر فرنگيس از بود كيخسرو همچنين را سياوش و نبود، فرزند هيچ را او و گوئيم، چنانك

. كيخسرو از بود مهتر فرود و را، پيران بود خواهر گويند بروايتى و ويسه، پيران دختر

 كيقباد، بن كى پشين بن] 6 [كتمش بن لهراسف كى بود چنين او نسب و كرد، خليفه پادشاهى بر را او كيخسرو- لهراسف كى

 درستتر و بود، نام حبار زرين مادرش و بودست كيخسرو عم روايت بهمه و] 7 [گويد كى پشين وبدين از پس شاهنامه در و

 پادشاهى پدر بزندگانى و بود، مهتر زرير و را، لهراسف بود كهتر پسر گشتاسف كى) آ- 19 (بودست كيمنش كه  پسر آنست

__________________________________________________ 

). 53: ص (دول ما: طبرى] 1 [

) 533 ص 2 ج (منوشهر بن نوذر بن منسو بن) نورحاب: ح (نوجناه؟ بن؟) زاب- زو- راغ- راع: ح (زاغ بن كيقباد: طبرى] 2 [

). 103 ص (نوذر بن مايشو بن نوذكا بن زغ بن: بيرونى

). 104 ص (كينيه: بيرونى. كيسه ابن: طبرى] 3[

). 605 (برزافره: طبرى] 4[

 داشته خوبروى و زياد خواهران و بوده ظريف جوانى كه نيز ريو گويد فقط نيست شاهنامه در سمت باين نيز ريو اين] 5[

. شد كشته فرود بدست بود پشن جنگ مقدمه كه چرم كالت جنگ در

) 617 ص- 2: طبرى (كسه بن كيفاشين ابن كيمنوش بن اوجى كى بن لهراسف كى] 6[

). 124 ص دوم ج (داند كيقباد و پشين تخم از هوشنگ نبيره را او فردوسى است، تزلزلى عبارت  در:ظ] 7[
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 به كه بودند پسر اند و سى را او و بود، پشوتن پسر ديگر و روم قيصر دختر كتايون از بود اسفنديار] ش  [پسر و بگرفت،

. شدند كشته در ارجاسف حرب

 اردشير كى بود، اردشير او نام و الملك، طالوت فرزندان از بود] 1 [اسنور نام را مادرش و بود اسفنديار پسر بهمن، كى

 فرو دست و ايستاده پاى بر انك سبب: گويند نيز دست دراز را او و معروفست، ببهمن و را او خواندندى] 2 [درازانگل

: بيت گفتست، شاهنامه از فردوسى معنى اندرين و بگذشتى، بند زانو از گذاشتى

 ،]3 [او مشت بدى فروتر زانو ز            او، انگشت سر بودى پاى بر چو         

 بود پسرى را او و روم، و مشرق و جنوب در كردى جايگاه بدور غارت كه گفتند آن بهر از انگل دراز گويند بروايتى و

 جمله از او و ابردخت، او نام كرد، بزنى سليمان بن] 4 [رحبعم] نسل  از حب [را دختر و. هماى دخترى و ساسان، نامش

. كردند باز آباد المقدس بيت كه فرمود بهمن را او سبب و بود، المقدس بيت] 5 [اسيران

 او پادشاهى كه كرد وصيت بهمن و مصر، ملك بود، حارث دختر گويند] 7 [بعضى خالفست، او نسب در ،]6 [چهرزاد هماى

 كه زاد زن ازين و بود، بهمن دختر خود او گويند) ب- 19 (پارسيان و بود، بهمن زن او و زايد، وى از كه آنرا و باشد را

 روا ايشان و گشت آبستن] پدر از و [خواندندى  هماى را او بلقب بود، نام بهمن بنت شميران را او و بود، مصر ملك دختر

: بيت است گفته فردوسى حكيم اندرين و داشته اند،

__________________________________________________ 

: ح (يعقوب بن بنيامين بن ... شمعى بن يائير بنت استار هى و استوريا: طبرى] 1[

. 688 ص) استوزرت تا- استواريا

 اى) مقدوشى: ل ن (مقروشر) 105 ص (الباع طويل: بيرونى. هست لغتى چنين خراسان در و باشد انگشت بمعنى انگل: ظ] 2[

 همان كرده معنى الياع طويل بيرونى كه) مقروشر (ميشود تصور .. اليدين الطويل: عبرى ابن) 111 ص (اليدين طويل

- ماكروخير و كرده ضبط) ماكروخير آرتاكسركسس (يعنى شاه اين لقب در) بلوتارك (كه باشد Makroheir )ماكروخير(

. است شده مقروشر و ماقروشير

: گويد منوچهرى] 3[

 بهمن  دست بزانو تا رسيدى ايستاده پاى بر كه من شنيدم

). 688 ص (سليمان بن رحبعم ولد من فنحس بنت راحب ولده ام كانت و: طبرى حبعم و: اصل] 4[

. اميران: اصل] 5[

. چهرزاد:  شاهنامه.چيهراچات: بوندهشن. آزاد بشهر تلقب .. خمانى: طبرى] 6[

. يعنى: اصل] 7[
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 شاه، ز آمد آبستن كه بد چنان ماه، تابنده افروز دل هماى پهلوى، همى خوانند كه دين بدان نيكوئى، از پذيرفتش در پدر

 و بيافتش كازرى انداخت، آب در و نهاد صندوق در بزاد چون را او و هماى، از بود بهمن پسر روايت بدين بهمن داراب

]. 1 [يافت پادشاهى رسيد بمردى چون و كرد، نام داراب

 او نام بود پسرى را او و كرد، خروج وى بر رومى سكندر كه آنست و نيست، روايت جزين بود، داراب پسر داراب بن داراى

 داشتندى، بزرگ را ايشان طوايف ملوك و بوده اند، اشك اين فرزندان نويسند، نسب اشكانيان از چه هر و اشك،

 الثانى  القرنين ذو هو و الرومى اسكندر

 بجاى كه سببى جهت از پس گرفت، بار ازو و بخواست را يونان ملك فيلقوس دختر دارا كه، چنانست فارسيان نزديك

) آ- 20 (را او فيلقوس بزاد، چون. است آبستن كه نادانسته فرستاد، پدر پيش را او كارى، مايه خوار شود، گفته خويش

 داراء را او فارس مردمان و. بپوشيد و خواست،] نه  [را دخترش دارا گويد كه داشت عيب منست، پسر گفت كرد، نام سكندر

 از چون بود] 2 [حاذ مصر ملك بختيانوس گويد، سكندرنامه در او، نسب اندر كنند روايت گونه بسيار و خواندند، داراب بن

 از و] 3 [المفيد وى نام بجادوئى، رسانيد فيلقوس بدختر را خود تا كرد، حيلتها و متنكّر، رفت يونان بزمين بيفتاد، پادشاهى

 جرير تاريخ اندر و نيست شك بود فيلقوس دختر كه او مادر در گويند، نامعقول ديگر روايت چند و. بزاد سكندر وى

 عليه بود الرّحمن خليل عهد اندر كردند، حيوان آب طلب و بود وى با السالم عليه خضر كه القرنين ذو آن كه چنانست

 موسى بعد از] و [بست ماجوج و ياجوج سد و اندر، الكهف سورة است مجيد قرآن در او ذكر كه القرنين ذو اين و السالم،

 بجايگاه شود داده شرح و خوانند، الثانى القرنين ذو را و او گويند، نيز ماقدونى و است، رومى سكندر اين بود، السالم عليه

. العزيز وحده تعالى] 4 [اهللا ايشا خويش

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 نداشته اند خبر آن از قدما كه است غلطى آب دار و خواند،) دارا (ويرا باقى بار دو يكى جز هم شاهنامه االكبر، دارا: طبرى] 1[

. نيست نام اين درستى گواه آب در ويرا در ما افكندن و

. جاذو: ظ] 2[

. است المپياد معرب و. المقيد: اصل دختر يعنى] 3[

. كذا] 4[

 



 

   68     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 مجمل  ايشان نسب و اشكانيان صفت

 برين نسب و دارد، ذكر آنچ از توان بجايگاه ايشان سير خواندند طوايف ملوك آن بهر از جايگاه، هر بودند پراكنده ايشان

 شابور اشكان، بن اشك داراب، بن دارا بن اشك]: 1 [شاپور مؤبد بهرام روايت) ب 20 (از شد نوشته بتفصيل كه يافتيم جمله

 فيروز، بن بالش هرمز، بن فيروز بالش، بن نرسه بالش، بن هرمز بهرام، بن بالش شابور، بن بهرام اشك، بن ادران بن

 بالش اشكانان، بن افريد به اشكانان، بن خسرو اشكانان، بن بزرگ اردوان بالشان، بن اردوان بالشان،] 2 [والدان بن خسرو

 سير در را اردوان و بگردد، سه دو نامها اين از روايت بديگر و ،]3 [افدم كوچك اردوان اشكانان، بن نرسى اشكانان بن

 بن اشه بن ولداروان بن اشه بن بوداسف بن آذروان گويد، چنين او نسب و آخر، يعنى آقدم، نوشتست، آذروان الملوك

. اعلم اهللا و ميخواهد، را بزرگ اردوان بدين و اسغان،

 پوشش  صفت در ايشان ذكر و ساسانيان طبقه

 آمدش ننگ] وى  [داد را دختر پادشاهى بهمن چون ساسان، وى نام بود پسرى را بهمن كه روايتست، چنين. بابكان اردشير

 اندر بهندوستان تا داشتى همى و آورد بدست چند گوسفند و كرد، پوشيده خويش نسب و برفت، جاى بدور و كار ازين

 و محنت اندر روزگار و نهادند، همى نام] ساسان  [همچنان پسر پنجمين تا بود، نام ساسان هم ماند پسرى وى از و بمرد،

. بياورد كوه از را ساسان و شود، گفته بجايگاه كه ديد، خوابها اصطخر) آ- 21(پادشاه  پاپك تا گذاشتند همى كردن شبانى

. رسيد بپادشاهى تا كردن، پيدا او نسب اشكانيان بيم از نيارست منست، پسر گفت بزاد، اردشير وى از و داد، بوى دخترى و

 اردشير: است چنين الملوك سير در او نسب و بزاد، وى از اردشير و بود ساسان خود پسر پاپك كه چنانست تاريخ اندر و

 اندر و. آن بر تراست عليم تعالى خداى و اسفنديار بن بهمن بن ساسان بن] 4 [مهونس بن فانك بن ساسان بن پاپك بن

 و زر، در سبز تاج و آسمان گون، شلوار و بود،] 5 [بدينارها او پيراهن كه: است گفته ساسان بنى پادشاهان صورت كتاب

. دست در قايم نيزه

__________________________________________________ 

. است بوده خوره اردشير مركز قديم كه حاليه كازرون نزديك است شاپور شهر مراد شاپور اينجا،] 1 [

 بحال و نيست جايز آن از پيش ابن كلمه و ميباشد نسبت عالمت همه آيد بعد كه اشكانان و بالشان و والدان نون و الف] 2[

. است مى شده خوانده اضافه

)- 113 االحمر،: ل ن (األخير: بيرونى) التاج كتاب (االحمر اردوان: جاحظ و است آخرين: بمعنى پهلوى به- دال بضم افدم] 3[

). 116 ص (االصغر

) 813 ص- 2 ليدن طبع طبرى (مهرمس بن بابك بن ساسان بن بابك بن االصغر ساسان] 4[

. دينارگون يا زربفت مراد) 34 ص (مدنّر اردشير شعار: حمزه] 5[
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 داد وزير به را او بدانست چون اردشير و طوايف، ملوك آخر بود، اردوان دختر مادرش گويند و بود، اردشير پسر شاپور 

 چون شرحست، آنرا و بود آبستن دختر اين. خود برادر باستصواب دهد زهر را اردشير كه بود كرده قصد كه كند هالك تا

 مهرش نادانسته كرد، عرضه پدرش بر شد بزرگ چون و شاه، پسر يعنى. كرد نام پور شاه را او وزير بزاد، آمد وزير بخانه

] 1 [وشى شلوار و گويد، آسمان گون پيراهن را او الصور كتاب در. شود گفته بجايگاهش قصه اين و بپذرفتش، و بجنبيد،

. گرفته دست در نيزه ايستاده سر، در سرخ تاج و سرخ،

 كتاب اندر و اردشير، خويش بجد ماننده سخت و زاد نوش مهرك) ب 21 (دختر از و بود، اردشير بن شاپور پسر هرمزد

 سپر چپ اندر و نيزه راست] دست  اندر [داشت زر در سبز تاج و سبز، شلوار و داشت، سرخ وشى پيراهن گفتست صورة

 آسمان گون تاج و سرخ، شلوار و سرخ، پيراهن با او صورت بود، شاپور هرمزد پسر بهرام نشسته] 2 [شترى بر داشت،

. چفسيده فرو بدان شمشير چپ اندر و نيزه راست دست اندر نگاشته،

] ميان  [آسمان گون تاج و سبز، شلوار و سرخ، وشى پيراهنى با نگاشته او بصورت بود، هرمزد بن بهرام پسر: الثانى بهرام

. گرفته چپ اندر تير چوبه سه و گرفته راست دست اندر كرده زه كمانى  بر و نشسته سرير بر زرين، شرفه دو

 هر تاريخ دران و است، سيستان نام سكان و. شاه سكان لقبش و بودست، هرمزد بهرام بن بهرام پسر: الثالث بهرام

 شاهنشاه رسيدى بپادشاهى چون دادندى، لقب شهرى بشاهى پسران از كرد خواستى وليعهد كه را كس آن پادشاهى

 او تاج و زده، تكيه شمشير بر و. نشسته سرير بر سرخ، شلوار با بودست، آسمانگون] 2 [بهراميان بهرام پيراهن گفتندى،

 بن] 5 [نرسى بود، بهرام اين برادر گويند، نيز] 4 [نرسى) آ- 22: (بهرام بن] 3 [نرسه. ساخته اندر زر شرف دو ميان سبز

 بهر و سرخ، تاج با است، نگاشته استاده پاى بر آسمان، لون بر وشى شلوار و بود، سرخ وشى پيراهنش هرمزد، بن بهرام

. چفسيده فرو شمشير بر دست دو

 سبز تاج و آسمان گون، شلوار با است، كرده صورت وشى، سرخ پيراهن ن] نيا [ساسا صورت در بود، نرسى پسر هرمزد

. زده شمشير بر تكيه دست دو هر به و نهاده، سر بر

 

__________________________________________________ 

. بنقوشى منقش يا دار گل لطيف پارچه ثانى، كسر و اول بفتح وشى،] 1 [

) 35 (شير: حمزه] 2[

. بهرامان: صحيح] 3[

 شده  ديده هم نرسه. نرسى: طبرى نرسى: فردوسى. نرسهى: پهلوى اصل نرسى،: حمزه بوسه،: اصل] 4[

. بوسى و نوسى: اصل] 5[
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 آن در آهنين حلقه و كرد سوراخ عرب] ى  [كتفها كه زيرا كردند، لقب االكتاف ذو عرب را او و بود، هرمزد اين پسر: شاپور

 پدرش كه بود مادر شك در هنوز و خواندندى،] 1 [سنبا هويه شاپور را او پارسيان و. كرد قتل بى اندازه انك از بعد كشيد،

 اندر زينى تبر نشسته تخت بر وشى، سرخ شلوار وشى، بود مورد او پيراهن. بمرد او و نهادند، مادرش شكم بر تاج بفرمود

. نگاشته سر بر ماه صورت و زر، شرفه دو ميان اندر برنگها منقّش بزر آسمان بلون تاج و دست،

 آسمان گون او پيراهن خواندند، نيز نرم و خواندند، نكوكار را او پارسيان شاپور برادر بود، نرسى بن هرمزد پسر: اردشير

 سر بر سرخ تاج و) ب- 22 (چفسيده بدان بود شمشير اندر چپ به و نيزه بدست  راست سرخ، شلوار و بدينارها، وشى بود

 و زرد، ديگرى زيرش اندر و سرخ، وشى او پيراهن صور كتاب در بود، االكتاف ذو شاپور پسر: شاپور بن شاپور نهاده

 بدست سرش بر مرغى صورت آهن قضيبى نگاشتست، ايستاده سبز، برنگ اندر زر شرفه دو ميان تاج رنگ، آسمان شلوار

. خميده فرا شمشير قبضه بر چپ بدست و راست،

 شلوار و آسمانگون پيراهن و زر، شرف سه ميان در گويد، سبز او تاج خواندندى، شاه كرمان را او و: شاپور بن بهرام

. خميده فرا شمشير بر چپ بدست و نيزه، اندر راست بدست كرده، وشى

 كه بيدادگرى از گويند، األثيم يزدجرد عرب و گويند، نيز] 2 [ذفر و خواندند، بزه گر را او پارسيان بود، بهرام پسر: يزدجرد

. دست اندر نيزه ايستاده همچنان، تاج و آسمان، بلون شلوار و بود، سرخ او پيراهن بود،

 آسمان گون صورت، كتاب در پيراهن را بهرام گور و مردانه، و. شادخوار و بزرگ پادشاهى بود، يزدگرد پسر: گور بهرام

. دست اندر گرز و وشى، سبز شلوار و نگاشتست،

 تاج و زر، با رنگها سياه وشى شلوار و داشت سبز پيراهن و خوانند، نرم يزدگرد را اين و بودست، گور بهرام پسر: يزدجرد

). آ- 23. (تيغ بر زده تكيه و نشسته تخت بر رنگ، آسمان

 رنگ، بدين هم تاج و كرده، بزروشى؟ آسمان گون؟ شلوار و نگاشتست، سرخ پيراهن بود، گور بهرام بن يزدگرد پسر: فيروز

. گرفته دست اندر نيزه نشسته تخت بر

 در نيزه ايستاده آسمانگون تاج آميخته، بهم سفيدى و سياهى با سرخ، شلوار و داشت سرخ پيراهن بود، فيروز پسر: بالش

. گرفته دست

 

__________________________________________________ 

) برهان (شد ديده هم ابجد باباى هوبه و كننده سوراخ شانه يعنى سنب از فاعلى صفت سنبا و شانه و كتف بمعنى هويه] 1 [

) 26 ص (هويه: حمزه

 حمزه و) 4 س 21 ص بمبئى چاپ پهلوى متنهاى (است مهمله دال با) دفر (نيز پهلوى در) 37 ص (دفر: حمزه- كذا] 2 [

 و سطبر بمعنى را) دفزك (هم برهان در »گردد آغاز معجمه ذال به كه نيست لغتى پارسى در «گويد) التنبيه (در اصفهانى

. تصغير كاف با است مهمله راء و فا و دال با) دفرك (آن صحيح و آورده ضخيم و غليظ
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] ند [بنشاند جاماسب برادرش او روزگار اندر و گفتندى، ،]1 [ريش اين بريز كواد را او پارسيان و بودست، فيروز پسر. قباد

 او حدود آن و طبرستان پادشاهى كه نام، قارن بود پسرى را او انوشروان از بيرون. رسيد باز بوى پادشاهى باز و اندكى،

 فرا تيغ به و نشسته تخت بر سبز، تاج و سرخ، شلوار و آميخته، سفيدى و سياهى بود آسمان گون قباد پيراهن و بود، را

. خميده

 حد از بود دهقانى دختر مادرش و خوانند،] 2 [روان نوشين را او پارسيان و عدل، با پادشاه بود قباد پسر: نوشروان كسرى

] 4 [بود طبرستان پادشاه او كه زيرا پدرش، بروزگار گفتندى فدشخوارگرشاه بلقب را او و ،]3 [گويند نيز اهواز و اصفهان،

 رنگ، آسمان شلوار و كرده، وشى و آميخته برنگها بود سفيد او پيراهن. پشتها نام گر و باشد دشت و كوه نام فدشخوار و

. خميده فرا) ب- 23 (شمير بر و نشسته، تخت بر

 تاج با بود، كون آسمان شلوار و داشت، سرخ وشى پيراهن خاقان دختر بود، ترك مادرش و بود، نوشروان پسر هرمزد

. نهاده تيغ قبضه بر چپ و داشت كرزى اندر راست بدست نشسته، تخت بر سبز،

 مورد پيراهن ،]5 [ابر چون بخشنده يعنى پرويز خواندندى، خسرو را او پارسيان بود، نوشروان هرمزد پسر: پرويز كسرى

. دست در نيزه سرخ، تاج و كون، آسمان شلوار و داشت، وشى

 چون و بود قباد] او [نام اصل و گويند هم شيروى و روم، ملك] 6 [موريق دختر مريم از بود، پرويز كسرى پسر: شيرويه

 شهريار، ايشان نـام و پادشاهى، شايسته عاقالن و بزرگـان از كشتن بفرمود را برادر هجده و بكشت را پـدر گـشت پادشاه

__________________________________________________ 

 قباد باضافه) آئين بد پريروز قباد (يعنى) دش آئين پرير قباد: (جمله اين ظاهرا) 39 ص سنى (دش اين پريرا كواد: حمزه] 1[

 باز دست و را مزدك آئين او بقبول است اشاره شده تعبير) پرير (بلفظ كه قبل زمان در قباد آئينى بد اين و باشد پرير، به

 پيدا عبارت اين براى تعبيرى معنى اين جز و. دوم بار تخت و تاج گرفتن و مراجعت و حبس از فرار از بعد آن از داشتن

) بهار (نكردم

 روان انوشك. است غلط معلوم ياء با و است شده شين بفتح انوشروان و روان انوشه: كه روبان، انوشك: پهلوى اصل] 2[

. روان جاودانه يعنى

. 887- 883 ص- 2 ج) نيشابور (شهر ابر اهل از: ديگر صفحه و. نيشابور حدود از اساوره از يكى دختر نيوندخت: طبرى] 3[

 سلسله نام  پنشخوارگر،.داشته لقب اين برادرش و. باشد پدشخوارگر و طبرستان پادشاه انوشروان كه نشده ديده جائى] 4[

. قزوين رودبار تا البرز سلسله و دماوند و سوادكوه تا خواررى دره از است جبالى

 است  گرفته) پيروز (ماده از طبرى) 995 ص 2 ج (المظفر بالعربيه تفسيره و ابرويز: طبرى] 5[

. مورنفس: اصل] 6[

 



 

   72     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 دل، قس به، قس ارونددست، اروندزيك، ،]1 [شادزيك شادمان، زرابرود، شاه، اپرود فيروزانشاه، شاه، كوران مردانشاه،

 سرخ وشى پيراهن: گويد ساسان آل صورت كتاب اندر و] 2] [خرّه  [بخت، جهان شيرزاد، شير، جوان زادنخره، مرد، خرّه

. كشيده شمشيرى راست بدست ايستاده پاى بر سبز، تاج و رنگ، آسمان شلوار و داشت،

 و راست بدست نيزه ايستاده، پاى بر سرخ، تاج و داشت، آسمان گون پيراهن) آ- 24 (كودك و بود، شيروى پسر: اردشير

. چفسيده شمشير دست بديگر

 باز بروم خوانند مسيحا دار ترسايان كه الصليب- خشب و شيرويه، مادر قيصر دختر از بود، پرويز دختر]: 3 [دخت بوران

 ترست، حقيقت پيشين روايت و هجير، او نام بود نوشروان دختر: گويد پيروزنامه اندر و خويشان، و بجاثليقان، فرستاد

. دست در تبرزينى نشسته تخت بر همچنان، تاج و آسمان گون، شلوار و داشت، سبز وشى پيرهنى

 او نام: گويد نوشروان دختر هم فيروزنامه در و مادر، ازين نه پرويز كسرى دختر بود، بوران خواهر]: 4 [آزرميدخت

 آسمان گون، و شلوار و ملّون، نگاشتست سرخ او پيراهن داشت، ويرا كه دوستى از خواندى آزرمى بلقب پدرش و خورشيد،

. زده تكيه تيغ بر چپ و تبرزينى راست بدست نشسته، سرير بر سر، بر تاج

 سرخ وشى پيراهن بود، او دست بر عجم ملك زوال و بود، پرويز كسرى بن شهريار پسر]: 5 [عجم ملوك آخر يزدجرد

 سرخ موزه را ساسان بنى ملوك همه و خميده، فرا شمشير بر و دست اندر نيزه سرخ، تاج و آسمان گون، شلوار و داشت،

. السالم و بودست،

 عادت چنانك محال و است دور حقيقت از كه ننوشتم، آنرا كه هست ديگر) ب- 24 (روايت بعضى جماعت اين نسب اندر و

: گويند كه آنست بعضى و پذيرفته، خلل و كرده،] 6 [درش دراز روزگار گردش و بودست، سهوها نقل از يا و مغانست،

 وى آنكه سبب گويند، سياوش را ابراهيم و رفت، بآسمان هم كه يعنى گويند، نمرود هم را كيكاوس باز و بود نمرود فريدون

__________________________________________________ 

 ميشود خوانده هم شادزيل] 1[

) 42 ص سنى (آورده زدابزود- زرابرود بجاى و ندارد را) ارونددست (حمزه. حمزه از] 2[

 طبرى و. پوراندخت معروف. دخت كلمه بدون ابجد بباء بوران. شده ديده كه وى سكه نقش بوران،: طبرى. توران: اصل] 3[

) 1062 (نوشته را) شهربراز (پادشاهى بوران، از پيش

) 42 (آزرمين: حمزه) 1064 (نوشته را) جشنده؟ ؟ (پادشاهى آزرميدخت از پيش طبرى] 4[

) 1066- 1065 (نوشته را) خسروا فرخزاد (و) فيروز) (خسروا خرّزاد) (كسرى (او از پيش طبرى] 5[

 درازش : الظاهر  و.شده نوشته ريزه بخطى درش، روزكار باالى دراز، لفظ] 6[
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 و را افراسياب و كنند بعرب نسبت را رستم و نصر بخت را لهراسف و نريمان، را نوح و جم، را سليمان و رفت، آتش در

 آن از] و [القطر عين يعنى را سليمان گشت روان روى چشمه كه گويند را، اسفنديار و ،]1 [طرفه جنس از همچنين را ضحاك

 چون كه بود، ايشان از اسفنديار و كرد، اندر ايشان بتن جان تعالى خداى و كرد دعا سليمان پس كردند، صورتها و تماثيلها

 و بكشتنش، برفت وى پس از رستم تا گريخت، بتركستان رستم از و بداشت، پسرى به را اسفنديار نبود، فرزند را گشتاسف

 دارس] ى  [كتابها و خرافات در انك بحكم ليكن و عظيمست، محاالت همه اين و. خواندندى تن رويين آن بهر از را اسفنديار

 در متفق اند آن بر راويان و اصلست بر آنچ از و نيست، حقيقتى آنرا و گويند، چنين مغان كه ما بعد كرديم ياد بوديم ديده

) آ- 25]. (2 [ذكره تعالى شهيد عليه هو و باسراره اعلم اهللا و دادم شرح كه آنست جمله تواريخ و سيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

. نشد معلوم چيزى عبارت ازين] 1[

) بهار. (نبوده و نيست اباطيل ازين هيچ مغان كتب در] 2[
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. كردند خود عمر در كه كارها و بناها ذكر و طبقات اين پادشاهى مدت اندر نهم باب از دوم فصل

: پيشداديان طبقه

 بود سال چهل هوشنگ پادشاهى كيومرث، سال سى از بيرون شاپور مؤبد بهرام روايت از

 اندر عالم در كردن عمارت ابتداء و شود، گفته شرح كه آورد بدست تجربت] به  [چيز بسيار و گويند، قدر اين روايت بهمه

 وى را اصطخر و آورد، بدست السالم عليه ادريس انك از بعد خاست، وى از نجوم علم تأليف و كندن، كاريز و بود، او عهد

 كوفه سواد به و كرد، وى دامغان و خرابست اكنون كه وى شارستان اصل و خواندندى] 1 [شاه كدابوم پارسيان و نهاد بنا

. اعلم اهللا و. جهان از شد بيرون بمرگ و است، كوفه خود گويند و كرد شهرى

 بود سال سى طهمورث پادشاهى

 جانوران بسيارى و كردند تعليم ديوان بود، او عهد در خواندن و نوشتن اول و بيفزود عمارت در و كرد، مسخّر را ديوان

 كه مداين از شهر هفت] 4 [بزرگترين] 3 [كرداباد و بابل، شهرستان و مرو،] 2 [كهندز و آموخت، شكار و كرد، اهلى وحشى

 از بناها همه اين بلخ، شهر و پيداست، شهرستان) ب- 25 (اندر آن اثر كه اصفهان بدر سارويه و مهرين، و خرابست، اكنون

. برفت خود بمرگ جهان از و هست، چنانك كشيدند، ديوار پيرامون را سارويه و مهرين سال هزار بعد از و است، طهمورث

 بود سال شانزده و هفتصد جمشيد پادشاهى

. گويم خود بجاى بسيارست، ساختن، صناعتها و آوردن، رسم عالم در چيزها و دراز، عمر در او تجربتهاى و كردارها اثر

 را خود و گشت، پشيمان بشوريد وى بر كارها چون و شد، عاصى تعالى خداى اندر و گشت، ناسپاس پادشاهى آخر در اما

 از را او تا بماند، بزابلستان و بگرديد، ناشناس تنها عالم در سال ده و بگريخت برخاست، تازى ضحاك چون و شناخت، باز

 از افتاد، اندرونى بهندوستان و بگريخت گشتن، خواست آشكارا او چون راز سال، بيست] پس  از [آمد، فرزند زابل شاه دختر

 با هندوان مهراج بسيارى و آمدش، فرزندان و بماند، اندر كشور آن بپادشاهى آنجايگاه ديگر سال صد و سوالهط، روى آن

 بدو نيم ماند را اره كه ماهى باستخوان آوردند، ضحاك پيش و افتاد، اسير آخر بر تا ضحاك، بفرمان كرد حرب وى

 جمله از و سپرى شـد كار درين پـادشاهى در دراز عمر كـه] نيست  [قياس ويرا عمارتهـاى. بسوختند پـس ان از كردندش، و

__________________________________________________ 

) 23 ص (الملك ارض انه اى شاه، كذابوم: حمزه] 1[

. كهندر: متن] 2[

 كردآباد و كردينداد: حمزه] 3[

 23 ص حمزه ك ر. هفت و: اصل] 4[
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 غربى بمعبر آن اثر و كرد خراب) آ- 26 (رومى اسكندر آنرا و ساخت] 2 [پولى دجله بر و مداين، از بود،] 1 [طيفسون مدينه

 از پس سال، اند بودند ساخته پول عنق عوج پهلوى از استخوان گويد، جرير تاريخ در و ساختند، جسر پس آن از و پيداست،

. ساختند جسر و. كردند باطل عجم، زنش سر بر عالم شاهان گوى و گفت

 بود سال هزار ضحاك بيوراسب پادشاهى

 را او بود، برخاسته جمشيد نبيره زابلى گرشاسف بپرداختند جمشيد كار از چون گويند، نيم و روزى كم مبالغت از بعضى

 بماند سال چند و بهندوان، فرستادش مهراج بياورى باز و آمد، باز پيروز و فرستاد، اژدرها بكشتن گردد هالك آنك بقصد

 بر علّت آن اين از بعد جمشيد، فرزندان بطلب فرستاد مشرق بحدود را كوش- ضحاك برادر و برداشت، مهراج دشمن تا

 پس كردند، بيرون آن جهت از سرشان مغز كه گشت خالى مردم از جهان و گويند، مار آنرا كه شد، پيدا ضحاك كتفهاى

 چون پس بسته، آورد بدرگاه را منهراس و بكشت، و آورد بطاعت را پادشاهان همه تا فرستاد بمغرب را گرشاسب ضحاك

 زنگستان همه بدين، تا بفرستاد را گرشاسف آوردن، بوقت گشت ناپيدا دريا اندر و بخواست را مهراج دخترزاده ضحاك

 را گرشاسف باز آمد، پديد الجن بجزيرة دختر اثر آورد،) ب- 26 (بدرگاه بسته جمله را زنگستان پادشاهان و كرد، خراب

 آنجا و بياورد، را خنكاس دختر تا مغرب، زمين از فرستاد بسمندون را كرشاسب مدتى بعد از و بياوردش، تا بفرستاد

 عظيم كارزارهاى و بگرفتند وى بر راه بازگشت دختر با گرشاسف چون و خنكاسب، بفرمان شدند جمله مغرب پادشاهان

 و فرستاد سپاه تا ضحاك از خواستند فرياد عرب و اسطامس، با بود، روم حرب پس آمد، باز ضحاك پيش فيروز تا رفت،

 هر كه مرد دو آن از آمدند،و بخدمت كرمايل و ارمايل سال هفتصد بعد و يافت، مراد و كرد خراب كشور تا را، گرشاسف

 تنها ضحاك و ايشان اند، نژاد از كردان و مردمان، ميان از فرستادند صحرا] 3 [سوى و دادند خالص را يكى بكشتندى روز

 آنجايگاه و السالم، عليه پيغمبر صالح ملّت از غالب و راغب دختران بطلب رفت برموميه جزيره سوى ابليس بفرمان بجادوى

 باز و ضحاك بفرمان برد مالها گرشاسف و يافت] 4 [خالف تا نيامد، بس ايزدى ذكر و نام با او جادوئى كه افتاد بند در

 پس الولى على است فهرستى مانند ذكر اين شود، گفته اهللا يابيم انشاء توفيق اگر كه قصهاست و شرح همه اين و خريدش،

بگردانيد،  عالم گرد برهيونى، بسته سال چهل و) آ- 27 (بگرفت را ضحاك تا رفت كارها و برانگيخت را افريدون تعالى ايزد

] و [كـنند تعليـم وى از و رونـد جـادوان بـجايست، هنـوز گويند بعضى استوار، ببستش چـاهى در دماوند بـكوه آخـر بـر و

__________________________________________________ 

 طيسفون  يا طسيفون: صحيح و كذا] 1[

. قديم امالى از- پل بمعنى] 2[

 ياء با نيست مطابع در) يا (شكل آن چون و نوشته است همزه شبيه كه كوچكى بياى است اصلى كه هم را ياها قبيل اين] 3[

. ميرسد بطبع معمولى

 خالص : ظ] 4[
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 بعضى و نهاده نام] 1 [ديس كلنگ و بود كرده بزرگ سراى آنجايگاه و اول، بود بابل او الملك دار: سخن اين نامعقولست

 المقدس بيت ايليا و بودست، او ايوان و سراى هوخت دژ و ساخت الملك دار ايليا پس ان از و خوانند،] 2 [حت دس آنرا

- بيت: گويد فردوسى چنانك است،

 خوان  ضحاك ايوان برآورده            دان پاك خانه ورا بتازى          

] 3 [خوانند كه المقدس بيت پاك خانه و خوانند شليم] اور [را او پارسيان از بعضى و

 بود سال پانصد افريدون پادشاهى

 وى بر پادشاهى تا بروم،] را [اصفهانى كاوه و فرستاد، بتركستان را نريمان و گرشاسف شد پرداخته ضحاك از چون

 كوش تا فرستاد، بچين را كاوه قارن فريدون و بمرد، آمد باز چون بطنجه، رفت بمغرب اين از بعد گرشاسف و كردند راست

 را نريمان آن از بعد و بگرفت، را] 5 [ايران شاه] 5 [كروض و رفت] 4 [مغرب بمازندران آن از بعد بگرفت، را پيل  دندان

 بحرب را نريمان بار ديگر و) ب- 27 (كردند صلح باز و بود، شده عاصى كه بگرفت را هندو راى پسر تا فرستاد بهندوستان

 سكاوند بحصار ناگاه را نريمان مدتى بعد آمد باز چون برداشت، روم از بت پرستى و] 6 [نكشت ويرا تا فرستاد، روم ملك

] 7 [تا فرستاد تور و سلم با را نريمان سام و بخشيد پسران بر جهان پس ازين بكشتند، و خفته، سرزدند، بر سنگى

 پادشاه سكساران، دست از خواست فرياد مهراج هندوان، از پس بازگشت، و كرد صافى را ايشان تركستان و روم پادشاهى

 جنوب پـادشاهى و برگشاد، بند از دندانرا پيل كوش فريدون پس بمراد، بازگرديد و كرد تمام مهراج كـار و بفرستاد را سـام

__________________________________________________ 

  كنگ:فردوسى) 24 ص (حت من و الناس سماها و. ديس كلنگ سماها و كركى هيئت على دارا  فاتخذها:قال حمزه: كذا] 1 [

). 205 ص اول جلد (دانسته زرنج حصن را ضحاك مسكن طبرى. دژهوخت

 حتب؟ دبن ؟]2[

) ؟ (دژهوخت: ظ. حت دمن: حمزه. ميشود خوانده هم

. است المقدس بيت پارسى ترجمه پاك خانه كه آنست مراد و زايدست كه،] 3[

 ... كذا] 4[

 كروض : بعد صفحه و ميشود خوانده هم كروقص،] 5[

 راء و واو و دال بين نيز دال و. نون و دال زير گذارده اند اعراب اصل در و ميشود خوانده هم ويرانگشت و انگشت دبر] 6[

. است بوده بكشت ويرا: اصل گويا و نيست اصالح قابل و شده نوشته

. پادشاهى با: متن] 7[
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 نريمان سام شاه و آورد، سپاه باره ديگر هربده، مازندرانى، كروض پسر و گشت، عاصى مدتى بعد از و دادش، مغرب] و[

 مدتى، بعد پس شد، كشته ايرج و پدر، خالف بر شدند متّفق سلم و تور كه بود وقت اندرين و بكشت، ويرا تا بفرستاد را

 بابل بزمين اول ببود، بگرگان پس و ايرج، بخون تور، و سلم بكشت، را عم دو هر افريدون بزندگانى و برخاست منوچهر

. ساخت بتميشه الملك دار پس بنشست،

 بعهد طوفان گويند بعضى و همچنين، اندر بپارس و است، وى بناهاى از همه قلعه ها و شهر اندر جايگاه بدين و طبرستان، و

 عليه بود الرحمن خليل فريدون بگاه و) آ- 28 (بودست، عالم بهمه كه نيست اصلى هيچ همچنين اندر، شام بزمين بود وى

. محاالتست جمله از همه نوح، نه السالم،

 بود سال بيست و صد منوچهر پادشاهى

 چون بينداخت، را او سام و بزاد مادر از زال او عهد اندر و شد، صافى را او پادشاهى بكشت، را تور و سلم منوچهر، چون

 خرّم و ماند، خيره او ديدار از و بخواست، را زال منوچهر آورد، باز را او سام حالها، بعد و گشت، بزرگ زاهد حكيم پيش

 مدتى بعد از و دادند، رضا بدان سام و منوچهر تا رستم، مادر مهراب، دختر با بود زال عاشقى ازين پس و طالع  او، از گشت

] 1 [پديره را زال بار چند منوچهر و آورد، تاختن ها افراسياب و شد، باز سكساران بزمين سيستان از سام و. بزاد رستم

 را منوچهر سال چند و بيامد، بى اندازه سپاهى با افراسياب راه يك پس كرد، سوتر زان جيحون از را ايشان تا فرستاد

 عقبه] 2 [با آمل قلعه از و آرش، تيرانداختن بر افتاد صلح آخر بر و بودند، غايب زال و سام و طبرستان، اندر داد حصار

. خوانده اند توران مرز آن و برسيد، مزدوران

 حصار كه وقت بدان و بزرگترست، فرات از آن و مهران، رود و گشادست، او فرات جوى و عمارتها و. بمرد منوچهر پس

 و شهرها و بگرديد، و گرفت غلبه آب تا كرد ريگ از پر بسيار) ب- 28 (گاوان پوست و ببست، رود كاسه افراسياب بود،

 و بود، رى شهر جمله در و كردند، عمارت خويش بوقت خرابها، آن از پادشاهان ديگر و آن، از گشت خراب ايران زمين

 و كرد، نام] 3 [جان ماه آنرا و كردن، بود آسان تر نو از و بود، نمانده هيچ آن عمارت كه نهاد بنا نو از جايگاه بدين منوچهر

 بسيارى منوچهر و خواندند، محمديه بيفزود، آن در المؤمنين امير مهدى زيرين، رى ديگر و خواندندى برين رى را خرابه آن

 و بشكفت چون آن، پيرامون كشيدن فرمود ديوار و بكشت، و آورد بشهرها صحرا و كوه از رياحين و گل و شكوفه ها از

 و كرد، آبادان همه بود، كرده خراب افراسياب كه حدود بدان چاهى و كاريز هر و نهاد، نام بوستان آنرا يافت خوش بوى

. بالصواب اعلم اهللا و برنهاد، وى تيرها پرّ و بجايست بعضى آن از كه نهاد بنا زمينى بهر] قلعها [بسيارى

 __________________________________________________ 

 سيستان تاريخ خط است قبيل ازين و كرده ضبط بى نقطه هم را معجمه ذالهاى جا همه كتاب اين در پيشباز، يعنى پذيره] 1[

) شده نوشته هجرى هشتصد از قبل كه نگارنده خطى نسخه(

 مرو و است سرخس بين مزدوران عقبه و- بعقبه يعنى- است آمده به بمعنى با اينجا ظ و ممكنست، هم عقبه تا] 2[

 است  نقطه ثانى ميم زير و مان ماه اصل] 3[
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 بود ماه هفت نوذر پادشاهى

 نريمان سام تا ،]1 [بخواستند را او و بشوريد بروى سپاه. داناتر خداى سال، بيست بروايتى و گويد، سال پنج شاهنامه در

 سام وقت همين و) آ- 29 (نهاد، ايران بزمين روى افراسياب رفت، باز سام بگرگاران چون كرد، ترسان بنيكو كار و بيامد،

 جدش تور بخون بزد گردنش افراسياب و شد گرفتار و] كرد [حرب افراسياب با نوذر و رفت، آنجا زال و بمرد، بهندوستان

. بسيستان رفتند زال سوى عجم، و زمين ايران بزرگان و بگرفت،] ايران  و[

 بود سال دوازده ايران بزمين افراسياب پادشاهى

 بتركستان اما] 2 [تارين؟ اندر؟ قهندز ميان كرد ديوارى بمرو و زمين، ايران خرابى به كرد گشاده تركان دست] افراسياب [

 و هزار و كشور، هفت در او] ى  [كارزارها و درازست، اخبار شرح و شهر، و قلعها از كرد بناها معظم] ى  [جايها بسيار اندر

 او نبيره دست بر شد، كشته آذربايگان اندر] 3 [چيس بحدود عمر آخر و بود، مظفر هميشه كه بود، كرده حرب اند و صد

. اعلم اهللا و خويشان، از بعضى و پسر، و گرسيوز، برادر با كيخسرو،

 بود سال سه طهماسب زاب پادشاهى

 چنانست جرير تاريخ اندر و بود، جمشيد تخمه از و داشت، طرفى او پادشاهى اندر] 4 [گرشاسپ و گويند، سال پنج بروايتى

 برخاست، قحط و شدند، افراسياب برابر بنشاندند، را او و بيامدند زال با عجم سپاه چون و بود، زاب وزير كرشاسف اين كه

 و بود، كرده سال دوازده درين كه كرد، عمارت را افراسياب] ى  [خرابيها) ب- 29 (زاب بار ديگر و كردند، صلح آخر بر تا

. بمرد بمرگ اصطخر بزمين و خوانند،] 5 [كوچك زاب و بزرگ زاب آنرا و گفته ايم، چنانك بگشاد، اندر بعراق زابين

 روز اند و ماه هفت و سال يك و بيست و چهارصد و هزار دو ايشان پادشاهى بوده اند، تن نه سان طبقه  برين اين جمله

. كيومرث از بيرون بودست،

__________________________________________________ 

. نخواستند: ظ] 1[

 است  بريده و سياه قسمت اين عكسى نسخه در] 2[

 در است بوده گشسپ آذر آتشكده محل كه باشد شيز همان چيس، گويا و شيز،: ظ دارد نقطه) ز (مانند) س (روى چيس،] 3[

. آذربايجان

 گرساست : اصل] 4[

 االسفل  زاب و االعلى زاب: طبرى كوچك، رآء و بزرگ زاد: اصل] 5[
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 مؤبد بهرام روايت از هم كيانيان طبقه

 بود سال صد كيقباد پادشاهى

 تخت بر آورد، رى بدر همدان كوه از را او و بفرستاد را رستم زال، چون گويند، سال شش و بيست و صد روايت بديگر و

 از تا برداشت اسب پشت از را افراسياب و بودست، اين سوار رستم حرب نخستين و كرد، حرب افراسياب با و نشاندند،

 افراسياب پدر پشنك با پس آن از رفت، بهزيمت و گريخت سواران ميان در و بيفتاد، و شد،] 1 [شكسته كمرش تركان غلبه

 بزمين باز و كردند، صلح آخر بر و افتاد، حرب قحطان آل حمير و عرب ملك الشّمس عبد با را كيقباد ازين بعد كرد، صلح

 فيروزى كيقباد و بحرب، بود بروم افراسياب وقت درين كه افتاد، حرب را او ويسه با و جيحون، روى آن از رفت هياطله

 آبادانى بسيارى اصفهان ناحيه اندر و خوانند، قواديان اكنون و خوانند، قباديان كرد بنا شهرى جيحون كنار بر) آ- 30 (يافت

 خوانند، رود قم نام بديگر و بجايست، هنوز و فهلوى، زبان بر كردند نام] 2 [كواد استانبربونارت آنرا و ساخت، ديهها و كرد،

. بمرك بمرد فارس بزمين و

 بود سال پنجاه و صد كيكاوس پادشاهى

 و ساخت، الملك دار پارس به پس بودى، بسيار آنجا پدرش كه زيرا اول نشست، ببلخ و گويند، سال شصت و صد بروايتى

 شاه و ديو، سپيد كشتن و بسيار، حالهاى از بعد تنها برفت رستم تا عجم، بزرگان با آنجا شد گرفتار و رفت، بمازندران

] به  [كه آنست روايت ديگر و بازگشت، گويند بعضى بود، گرفته را زمين ايران افراسياب و. آورد باز را او را، و مازندران

 هاماوران بزمين و بگشت، پادشاهى گرد كيكاوس ازين بعد تاختش، تركستان سوى و كرد، حرب وى با رستم بغداد سواد

 را كاوس سوداوه هاماوران شاه دختر و فرستاد، بقلعه و نهاد، بر بند را همه مستى در و بزرگان، با برد مهمان را او شاه

 آمدند، باز زمين بايران و آورد، بيرون بند از را كاوس كارزارها بعد از و برفت و ساخت سپاه رستم تا كرد، همى خدمت

 بر افتاد فرو سارى بزمين باال از تا بياورد عقاب و صندوق و رفت، خواست آسمان بر كه بود) ب- 30 (قصه آن پس ازين

 حادثه پس ازين شرمسار، آمد باز تخت سوى و كردند، مالمت ناسپاسى بدان را او بدانستند خبر چون بزرگان و آب،

 رخش، و شدن گم و سهراب، زادن قصه و ،]وى  [شدن هزيمت و افراسياب با حرب و عجم مهتران با بود رستم شكارگاه

 مولود ايـن از رستم، بـعد پدرش دست بر سهراب شـدن كشته تـا پـس آن از افـراسياب، سپـاه و سهراب، بـا كاوس حـرب

__________________________________________________ 

 گسسته  از لغتى: ظ] 1[

 كواد، ايرانوثارث استان: سماها و اخرى كورة كيقباد فيها فزاد الرى مثل واحدة كورة على مكورة اصفهان كانت و: حمزه] 2[

 ترجمة كذا) 26 ص. برلن. االرض ملوك سنى تاريخ (الرشيد ايام فى قم عمل الى المجوزة الرساتيق فيها التى الكورة هى و

 كواد، تارت و ابرنو استان: ظ و) 1294 طهران چاپ 4 ص 16 نمره (علمى روزنامه پاورقى) كواذ ايرانوثارث استان: (السنى

 وتارث و بنوى يعنى ابرنو و واليت بمعنى استان چه. قباد گذارد بتازگى قباد كرده آباد تازه واليت: يعنى بپهلوى و باشد

. معنى حاصل و است قباد بمعنى كواد و داد انجام و گزارد يعنى
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 حرب] به  و [خواست اندر پدر از را او] حرب  [سياوش و بحرب، آمد افراسياب تا را، او رستم پرورانيدن و بود، سياوش

] و [برفت چون و شد، پيدا] 1] [وى  [پاكيزگى] و [بود رفته آتش در آنكه از بعد پدرش زن سوداوه گفتار از] شد، [تركان

 و بنواخت افراسياب را او و رفت، اندر بتركستان سياوش و نداد، رضا بدان كاوس افراسياب، و سياوش ميان افتاد صلح

 او كشتن از پس و شد، كشته سياوش و] 2 [آغاليدند حسدبران از را افراسياب تا كرد بنا شهرى آنجا و داد، بوى دختر

 افراسياب تا زد، نيم دو را سوداوه كه آن از بعد سياوش بكين رفت تركستان سوى سپاه با رستم عهد درين بزاد، كيخسرو

 باز بايران پس كرد خراب كشور همه و) آ- 31 (بايستاد، بتركستان رستم سال هفت و شد، كشته سرخه پسرش و بشكست،

 كى پسرى و نام، بهمن كى را او بود نوخواسته برادر و برخاست، شكوه و شد، گشته كاوش از پادشاهى فرّه پس ازين آمد

 گودرز و بكشتندش، مدتى بعد و شد، گرفتار تركان بدست شكن كى آخر بر تا داشتند، ايشان پادشاهى از طرفى شكن،

 و بيافت را خسرو بگشت تركستان در كه سال هفت از بعد تا بفرستاد،- پسرش- گيورا تا كيخسرو، در كار ديد خواب

 طوس و گودرز ميان و آمدند، بايران مادرش فرنگيس و خسرو و گيو بگذشتند، بجيحون بى كشتى حالها بعد تا بيامدند،

 افتاد، وى بر قرار ستدن، توانست كيخسرو بهمن دز چون- كاوس پسر- خواست را فريبرز پادشاهى طوس كه رفت، سخن

 گويند چنين. بود پادشاه و پيغمبر شام بزمين السالم عليه پيغمبر سليمان و رسيد بكيخسرو پادشاهى كيكاوس بزندگانى و

 انك و عظيمى، بدان است پارس به كه بناها آن و كنند، عمارت او بهر از تا بفرمايد را ديوان تا بخواست وى از كيكاوس

 بعهد سليمان گويند بروايتى و طبريست، تاريخ در اين و را، كيكاوس كرده اند ايشان جايها ديگر و خوانند، سليمان كرسى

 صورت بر، سنگها بران كه دهد شرح همى األصفهان كتاب در كرسى، حال اندر منكرست االصفهانى حمزة و بود كيخسرو

 و بفهلوى هست نبشتها آنجا بر و. نيست خوك از) ب- 31 (دشمن تر اسرائيل بنى بر جانور هيچ و كردست، بسيار خوك

 و ماه بفالن جم] 3 [زمان اين كردش: كه بود لفظ اين جمله در بخواند، آنرا كه بياوردند را موبدى روزگارى در گويد همى

 صورت از كه ننوشتم آن حرف دانستن نا از جهت من و]. 4 [ديگر بسيارى و كلمتها اين نبشتست پهلوى و روز، فالن

 چنان اما دهد، همى نشان طهمورث از بران نبشتها هم بناها ديگر و]. 5 [خوانده اند ستون هزار آنرا و برنخيزد، غرضى

 مسخر سليمان جز كه باد و مرغ مـگر بوده اند، طهمورث جمشيد و فرمان در ديوان و باشد، دشخوار قوت آدمـى در ساختن

__________________________________________________ 

 پدرش زن سوداوه گفتار از آنكه از بعد] شد، [تركان حرب] به  [و: ... باشد چنين عبارت بايد و. شد پيدا كنيزكى با: اصل] 1[

. الخ] .. ه  [شد پيدا] وى  [پاكيزگى و بود رفته آتش در

. براغاليدند: ظ] 2[

. هست) مان (كلمه آخر در است، سكانشاه از كه آينه اطاق پهلوى كتيبه در قضا از و خانه يعنى- مان: ظ] 3[

 ماه و روز تاريخ آن آغاز در و پهلوى است سكانشاه شاپور از كه كتيبه يك جز است ميخى بخط جمشيد تخت كتيبهاى] 4[

 خوانده را پهلوى كتيبه كه موبدى: ظ و. كرد منتشر ايران روزنامه در نگارنده را كتيبه آن و نيست آن بانى از نامى و است

 را خطوط اين شخص فالن گويد و كوفى بخط آن پهلوى دارد كتيبه اى هم ديلمى الدوله عضد چه بوده الدوله عضد عهد در

. خواند

 كتيبه  ستون صد] 5[
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 شده بر بهوا بلند بناء بابل در كيكاوس و. بدان عليم تر تعالى خداى و سانست بدين خوانديم آنچ. را مخلوق هيچ است نبوده

 و ديده ام، آن من و خوانند، قرقوب تل عوام و گويند، نمرود تل بعضى آن اثر خوانند، عقرقوب آنرا كه گويند چنين و برآورد،

. بمرد بپارس افراسياب كشتن پس از] كاوى  [خوانند، صرحا را كوشك كه نبط عراق زبان از كرده معرّب خوانند صرح بهرى

 بود سال شصت كيخسرو پادشاهى

 كشته فرود كيخسرو، برادر و فرستاد بتركستان را نوذر طوس و طلبيد پدر كينه نخستين گويند، سال هشتاد روايت ديگر

 اين و شد، كشته گودرز پسر هفتاد و بازآمدند بهزيمت ايرانيان كردند حرب تركان با) آ- 32 (چون و طوس، تيزكارى از شد

 شفاعت رستم چون ،]1 [كرده بند و بود، خوانده را طوس لشگر، بازگرديدن از پيش كيخسرو و خوانند، پشن رزم كارزار

 پناه هماون كوه و بود، ايرانيان بر شكن بار ديگر و رفت تركستان سوى و بياراست سپاه باز طوس و. كردش يله كرد

 كاموس رزم را رزم اين و بكشت، بسيارى را تركان بزرگان تا بفرستاد را رستم كيخسرو خواستند، مدد شاه از و گرفتند،

 قصه ارين بعد. بازگشتند ايران سوى پيروز و يافت، هزيمت رستم از افراسياب و بيفكند، رستم را فوالدوند باز و خوانند،

 مدتى بعد كرد، هزيمت سپاه با بود، آمده اسب گله بديدار كه را افراسياب و رستم دست بر شد كشته تا بود] 2 [اكوان ديو

 بتركستان را بيژن تا كرد حيلت و شد، عاشق او بر افراسياب دختر و فرستاد، گرازان بكشتن ميالد گرگين با را گيو بيژن

 گفت را رستم كيخسرو و ببستند، چاه در آهن با را بيژن ويسه، پيران] ن  [كرد شفاعت و حالها بعد شد دانسته چون و برد،

 كار؟ درين سازيم چه

 و) ب- 32 (برآورد چاه از را بيژن تا ناشناس، رفت بتركستان و بازرگانان، برسان بساختند مهتر چندين با رستم تا

 كار يكبارگى كه نهاد آن بر دل كيخسرو آن بعد از. بامداد گشت باز ايران سوى شب همان و افراسياب، بر كرد شبيخون

 بدر را او كيانيان بزرگ زادگان با و عمش پسر داد را لهراسف سپاه اول بساخت، بزرگ لشگر چهار و كند، سپرى افراسياب

. فرستادش هندوستان سوى و داد را رستم پسر سپاه  فرامرز دوم. فرستاد حدود آن و بلغار و روس و خزران و االنان بند

 سپاه چهارم و. فرستاد زمين ها آن و خوارزم سوى نوذر گستهم با و داد، را] 3 [هادان و آغش گيالن ملك سپاه، سوم و

 و آورد، اندر بطاعت را پادشاهان همه لهراسف پس. برابر فرستاد جيحون كنار سوى سپهبدان با و سپرد گشواد بكودرز

 افراسياب پسر شيده را آغش و. فرستاد خسرو بدرگاه را رآى و بكشت، بى اندازه و بگشاد هندوستان فرامرز. بكشت بهرى

 بازگشته بـخارا از كه آغش پـس از آمد بمرو افراسياب آخر بر و. بود را آغـش پيروزى] و [بـرادرش گرسيوز و آمـد برابر

__________________________________________________ 

 دختر از سياوخش پسر باشد كيخسرو برادر فرود بود كشته را فرود كه زيرا: شده نوشته ريزه بخط سطر زير اينجا] 1[

 ... بر دخترش ... به افراسياب ... پيرا

 برد بباال] را [رستم و بركند ... از را خفتش] جاى  سنگ و [يافت خواب در] را رستم [كه آنست اكوان: ريز خط با بحاشيه] 2[

) شده بريده تازه بصحافى حاشيه دو ازين قسمتى ... (بازويرابك؟ ؟...

 و. است هادان و اغش خاندان از جدت كه ميگويد بپسرش قابوسنامه در المعالى عنصر كه آنست هادان، و آغش] 3[

 و فرهادوند ارغش و بهدادان اغص و آعص و غش از و است بعد شده تصحيف يا. است گفته اشكش را آغش فردوسى

. است شده ديده هم غيره
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 را گودرز و بشكستند، را افراسياب حالها بعد تا برفت، بتعجيل شاه پس از رستم و رفت بمدد كركان از كيخسرو و بود،

 و شدند، كشته جمله خويشان و) آ- 33 (پسران و برادران با پيران و گويند، رخ دوازده رزم آنرا و آمد، برابر ويسه پيران

 هشت و خواند، ببلخ را سپاهها همه اين و آوردند، شاه پيش بسته اسبان بر كشتگان و رسيد، آنجا كيخسرو هفته آن در هم

 بحرب روى بى كرانه سپاهى با داد، عرض ببلخ چون و يافتند، پيروزى لشگر چهار هر اين تا بود رفته روزگار سال

 بشنك را او كه] را [شيده خالش و كرد، هزيمت را افراسياب بخوارزم يكبار و خوانند، بزرگ رزم را اين و نهاد، افراسياب

 چون رفت دز كنك سوى افراسياب و افتاد، كارزار] 2 [زريون بكل بار ديگر بكشت، و] 1 [بزد بحرب خويش بدست بود نام

 افراسياب و بكشت، ايشان از بسيار بسيارى بود بيدار رستم آورد، شبيخون مدتى بعد از و گريخت، باز بستد دز خسرو

 اثر وى از و جهان  گرديد بسيار كيخسرو و نداد نشان را او كسى نيز و بگذشت، كيمال درياء] 4 [وره آب از و] 3 [بجست

]. 7 [جست آب در او دست از و اران، و] 6 [جيس حدود بر بگرفتش غارى اندر] 5 [زاهد هوم روزگارى پس از تا نيافت،

 است كوهى باصفهان. بازنديد را او كس و برفت و سپرد، لهراسب به پادشاهى ازين بعد بكشتش همانجا خسرو و بگرفتش

 جايها، بسيارى و كرد، كجين آباد كه بكركان و بنهاد،] نام  [كوشيد آتش و برآورد بلند آتشگاهى آنجا خوانند، كوشيد سرخ،

]. 8 [كردن بيران از بعد آذربايگان اندر بهمن دز آتش گاه و

__________________________________________________ 

 ببرد: اصل] 1 [

 رهنمون  با بگرديد سو بهر            بگلزريون لشگر آورد      چون:فردوسى را، تشديد به كلزريون] 2[

 بخشت : اصل] 3[

. گويد و كرده ذكر هم فردوسى را روايت اين و. اعراب با كذا] 4[

 گشت  ياد ما رنج بسر سر همه            گذشت بر زره بآب بكشتى         

 بگذريم  بر كيماك بدرياى            گستريم سيه مكران و چين همه            

. ميباشد كيماك درياء و زره آب از: مصحف كيمال درياء ره و: ظ و

. شد خوانده بقرينه كلمه اين] 5[

 شمالى آذربايجان و اران نواحى از گروهى و سلطانيه نواحى از آنرا برخى كه باشد معروف شيز همان كه چيس،: ظ] 6[

. شناسند

: است گريخته چيچست آب در افراسياب كه ميدهد توضيح فردوسى] 7[

 هست  كه چونان راز بتو بگفتم            است شده پنهان جيجست آب درين         

 است  اروميه درياچه فارسى دوم جيم بفتح چيچست و) 113 ص 2 ج (

. بساخت آنجا آتشگاهى بهمن دز كردن ويران از بعد يعنى- ويران از است لغتى بيران] 8[
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 بود سال بيست و صد لهراسف پادشاهى

 مهترش برادر زرير خاصگان، با برفت بخشم پدرش از گشتاسب پسرش و كرد، كيخسرو وصيت) ب- 33 (برسان پادشاهى

 و كرد برده را همه و كرد، خراب المقدس بيت تا جهودان، بحرب فرستاد شام بزمين را نصر بخت و بازآورد، بنيكويى را او

] 3 [وو روايت ديگر و: گويد گودرز بن] 2 [ويو بن] 1 [نوشه االصفهانى كتاب در و بود گودرز رهام او و بكشت، را ديگران

 ويرا آنجا و ،]5 [خواست همى پادشاهى] 4 [كى پدر خشم از هم رفت روم سوى تنها گشتاسب باز. اعلم اهللا و گودرز بن

 الياس بر] 6 [قيصر بياورى و بود كرده نام زاد فرخ را خود و گشت، قيصر داماد تا برآمد وى دست بر عظيم] ى  [كارها

 از خواستن] 7 [بباز فرستاد رسول گشتاسب بفرمان تا گشت بزرگتر قيصر كار و يافت، فيروزى و رفت بيرون پادشاه  خزر

 بوى تخت و تاج و آورد، باز را او زرير گشتاسب، كار شد دانسته و فرستاد بحرب سپاه با را زرير] لهراسب  [و لهراسب

 در لهراسب و ببلخ آورد سپاه افراسياب نبيره ترك ارجاسب تا يزدان پرستى، به] 8 [بآتشگاه رفت بلخ بهار بنو خود و داد،

 بدان اندر باالنان و بلخ، اندر بيفزود عمارت] و [كرد تمام نهاد بنا كيخسرو كه شهر ربض عمارت] 9 [از. شد كشته كارزار

 خويش بجايگاه و دارند، حرس مرد هزار شب هر كى ديوار باالى بر خانه هزار و عظيم، ساخت بندى در بود، آنجا كى وقت

. دهد توفيق خداى اگر مختصرست كه شرحها اين شود گفته

__________________________________________________ 

. نرسى- نرسه: ظ] 1[

 يا النصر بخت پدر ويرا مؤلف بقول حمزه كه است گيو همان هم) ويو (و كرده ضبط) وى (را گودرز بن گيو طبرى،] 2[

). 27 ص (است دانسته) نرسه؟- نوشه(

. مر كما گودرز بن وى: ظ و كذا] 3[

. است نوشته) كى (قديم بامالى را كه و نهاده زبر دو) پدر (روى: اصل در] 4[

. گشتاسب: اصل] 6[                                        .مى خواست: ظ] 5[

. باشد باج كه- بباژ: ظ] 7[

 بتخانهاى از يكى ديگران و النديم ابن بتصريح و بوده) نو بتخانه (يعنى) نواوهار (اصل در نوبهار اساتيد تحقيق بنابر] 8[

 معبد را آنجا ليكن. است بوده آتشكده آنجا كه ندارد تصريحى هم دقيقى و است، نبوده آتشگاه هيچگاه و بوده بودائيان

: گويد و داند موحدان

 روزگار آن يزدان پرستان كه            نوبهار بدان شد گزين ببلخ         

 زمان  اين تازيان را مكه مر كه            چنان داشتندى را خانه ان مر            

 را جمشيد راه بد كه چون چنان            را خورشيد كرد همى نيايش            

. او: ظ] 9[
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 بود سال بيست و صد گشتاسب پادشاهى

 شعبدها و بنهاد،] 1 [معين دين و كرد، فريضه پرستيدن آتش و كرد دعوت و آمد وى پيش زردشت او عهد اول اندر) آ- 34(

 سينه بر و بگداختند، بوته چهار در روى رطل 10 تا بفرمود و خفت قفا بر برهنه گويند و بپذرفت، را او گشتاسف تا نمود

 را مرد اين اصفهانى حمزه و. نسوخت اندامش و موى هيچ كه بيفسرد دانه دانه بر، آنجايگاه و خوار، خوار ريختند وى

 سپرى بتيغ را جهانى بود، نوخاسته اسفنديار، گشتاسف، پسر. بدان داناتر خداى و ساسانيان، عهد در خواند همى] 2 [آذرباد

 آخر بر و شد كشته زرير و افتادش حرب ارجاسف با پس كشورى، بهر] 3 [بنهاد آتشگاهها و گرفتند، زردشت تا دين كرد،

 كوهست گرد آن و بازداشتش گنبدان بدز و برنهاد بند را اسفنديار گشتاسف اين بعد باز كرد، هزيمت را ارجاسف اسفنديار

 بازگشت پس زال، رستم بمهمان بود، بسيستان گشتاسف وقت بدين و بكشت، را لهراسف] و ببلخ بيامد باز [ارجاسف تا ،]4[

 به و برفت عمش جاماسب تا گريخت كوهى بر و شدند كشته فرزندش اند و سى و وى از گشت ستوه و ارجاسف، بحرب

 رفت، بتركستان خوان هفت) ب- 34 (راه از باز و كرد، هزيمت را ارجاسف و بگسست، بند و بيامد، اسفنديار شفاعت بسيار

 وعده و پدر، پيش آورد باز بود برده بلخ از ارجاسف كه را ش] ن [خواهرا و بكشت را ارجاسف و بستد، بحيلت دز رويين و

 بر زمانه را او كه بود گفته حكيم جاماسب و ببندد، را رستم تا بسيستان بفرستادش گشتاسف تا دادن، بپادشاهى خواست

 جز نپسنديد آمدن،] او [پيش و پذيرفت تخت و تاج را رستم او چند هر و رفت بسيستان اسفنديار بناكام. باشد رستم دست

عهد،  آخر بر بوصيت، سپرد ستم بر را پسرش بهمن و بمرد، و رسيد چشمش بر تيرى و افتاد حرب تا نهادن، بر بند

 عهد ولى را او و فرستاد، گشتاسف پيش شـاهانه سازهاى همه با را او رستم و بازخواست، رستم از را بهمن گشتاسف

 ]6 [بساا اكنون و نهاد، نـام] 5 [رامشاسان و سـو سه كـرد بنا شهرستانى عمارتها از و رفت جهان از بلخ بحدود و كرد

 بروستاى و كامكار، مرد آزاد دست بـر آوردند انـدر] 7] [بتدوير و [كـردند بـاطل مثلّث آن يوسف حجاج عهد اندر و خوانند،

__________________________________________________ 

. معنى مغان: ظ] 1 [

 بنام او اندرزهاى و قصار كلمات و است ساسانيان زمان مؤبدان از امهرسپنت، آتروپات،: بپهلوى. ماراسپند آذرپاد] 2[

- 58 ص بمبئى چاپ پهلوى متنهاى (است رسيده بچاپ و موجود بپهلوى مرد اين اندرزهاى و) امهراسينت اتورپات اندرز(

71 -144 -153 (

. بنهانى: اصل] 3[

 قالع از يكى اسالمى عهد در و قديم از بوده آن بر دزى كه دامغان ناحيه بر مشرف البرز از برجستگى كردكوه،] 4[

 متروكست  و نيست آن در بنايى اكنون و است بوده اسماعيليان

) 27 ص (فسا مدينة هى و شناسقان و رام: حمزه. شتاسپان و رام: پهلوى متون در] 5[

. است فارس در فسا و است بوده داور زمين يا فراه حدود در گشتاسب رام شده تحقيق آنچه و) فسا (خوانند بسا: ظ] 6[

. حمزه: كذا] 7[
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 پس از تركان برابر كرد سدى اسفنديار و كرد، وقفها آنجا بر و برآورد، بلند گاهى آتش و ،]2 [نميور كرد ديهى] 1 [انارباذ

 خراب همه يافت) آ- 35 (بتخانها كجا هر و نيفتد تركان گذار تا ساخت آهنين عظيم سلسله آب و سمرقند، فرسنگى بيست

. اعلم اهللا و. برآورد گاهها] آتش  [آن بجاى و كرد

 بود سال دوازده و صد بهمن پادشاهى

 كشمير از وى با كه نامى لولو با پس. رستم فرمان و بخواهندگى كسايون او نام كرد، بزن صور، كشمير ملك دختر نخستين

 و بدينار را بزرگان همه تا نهاد، لولو دست در كسايون بعشق سپاه و گنج همه بهمن زن اين بگفتار و داشت سر بود آمده

 و بگريختند بودش فرستاده رستم كه پرهيزكار بارين با بهمن و شد دانسته تا كردند بهمن گرفتن قصد و كرد، بنده بخشش

 و بكشت را كسايون كرد، بيرون لولو دست از پادشاهى تا آورد سپاه و گشت، مصر ملك داماد حالها بعد و افتادند، بمصر

 كابل، شاه و برادرش شغاد بحيلت زواره و رستم وقت درين و ،]3 [بفرستاد پادشاهى از و بخشيد، بزرگان بشفاعت را لولو

 و بسيستان، برد سپاه و برخاست، اسفنديار بكين پس و بداشت تعزيت يافت خبر بهمن چون. شدند كشته كندن، چاه و

 و گرفت، اسير را زال و رفت، بهندوستان فرامرز و يافت پيروزى روزگارى بعد و آمد باز بهزيمت باز آنك تا رفت كارها

 بكشمير تا خود، با) ب- 35 (گردانيد همى پيل بر و داشت، باز آنجا در را زال و آهن، از قفص چون ساختن فرمود خانه

 فرمود بردار را او مرده حال بهمه و بمرد، آب در و اسب كردن خطا از افتاد خندق در گويند و كار آخر شد كشته فرامرز

 ايشان كالبد و تنها و كند خراب رستم و سام دخمه كه كرد قصد پس. اعلم اهللا و ميگويد، زنده شاهنامه اندر و كردن،

 را او بهمن ناگاه ،]4 [فرامرز آمد همى پدرش بيارى هندوان از برزين آزر تا است، خبرها آنرا و كرد باطل باز تا بسوزاند،

 و دستان خانه و سيستان و بازگشت، و] 5 [كردند بند و پنداشت، پدر آن بهمن لشگرگاه و برآمد، دريا از چون بگرفت،

زواره  فرزندان و بانو، كشسب و زربانو دخترانش فرستاد با باز بخانه را زال و كردن، فرمود باز بود اول همچنانكه رستم

 رفت ميان او كارزارها و گشت، جمع وى بر سپاه و راه، اندر بستد را او گيلى] 6 [تور رستم تا فرستاد بقلعه را برزين آذر و

__________________________________________________ 

 باز: اصل] 1[

) 27 ص (ممنور: حمزه] 2[

. است بوده پادشاه متصرفات كليه و مملكت بمعنى پادشاهى چه. كرد اخراج مملكت از يعنى- بفرستاد پادشاهى از] 3[

) هندوستان (قديم خيلى امالى طبق بر كتاب درين و. آمد همى فرامرز پدرش بيارى هند از فرامرز پسر برزين آذر: يعنى] 4[

. ميگويد) هندوان (را

 گرفت را او بهمن و آمد بر بهمن بلشگرگاه دريا از و برد گمان خود پدر فرامرز آن از را بهمن لشگرگاه برزين  آذر:يعنى] 5[

. بازگشت و كرد بند و

. كرده اند ضبط هم طور رستم را شخص اين] 6[

 



 

   86     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 بدير پس را، بهمن گشت پهلوان برزين آذر و كردند صلح كار آخر و اندر، بگرگان گرفت حصار را بهمن و بى اندازه، بهمن و

 و بود لقب هماى را او كى- چهرآزاد- كرد بدخترش پادشاهى وصيت و بيوباريد، اژدها را بهمن اصفهان و رى ميان كجين

 سير اندر بساخت كتاب چند زال و داشت، باز بقلعه دراز مدتى بهمن كه گويند همچنين را زال و بمرد، بمرگ گويند بروايتى

 نام آباداردشير كرد، شهر اندر، سواد بناحيت عمارت از و تخمه، آن و گشتاسف نكوهش و مثالب و) آ- 36 (ايشان، خاندان

 بيت و خوانند، همى بصره فرات آنرا و كرد، اردشير بهمن اندر،] 3 [بميسان و االعلى،] 2 [بزاب خوانند] 1 [هميانيان نبطيان و

 قطب به] ديگر [و برآمدن، آفتاب بوقت] يكى  [كرد نصب] اصفهان  اندر [روز بيكى] آتش  سه [و كردن، فرمود آباد را المقدس

 قلعه جانب اندر اردشير، شهر نام را اول گماشت، بدان را هربدان و برآورد بناها آنرا و] 4 [غروب بوقت ديگر سه و رسيدن،

] 7 [ديهى اندر اردشير، مهر نام، سيم برخوار روستاء از دارك ديه اندر اردشير،] 6 [زوار و نام را دوم] 5 [مارفانان

. اردستان

 بود سال سى چهرآزاد هماى پادشاهى

 تا انداختند آب در و نهاد صندوق در كه آنست معروف تر و سفرد، بمؤبد را پسر گويند بزاد چون و ساخت، ببلخ المك دار

 و آوردند، اسيران بسيارى و يافتند پيروزى و روم بملك فرستاد سپاه و نهاد، نام] 8 [دارآب و بپرورد، و بيافتش گازرى

 نام] 9 [دوم خهبين اصطخرست، كه استون هزاران بجانب يكى كرد بنا سه اندر بپارس و گماشت، عمارت بر را هماى  ايشان

__________________________________________________ 

. همانيا: حمزه] 1 [

) 28 ص (بزاب: حمزه-  بزان:اصل] 2[

. بميسان: حمزه. بهستان: اصل] 3[

 حمزه  كذا] 4[

) 28 ص (مارين: حمزه] 5[

) 28 ص (ذروان: حمزه] 6[

. مانده باقى نسخه در كه است قديمى اضافه عالمت ياء: ظ] 7[

 داراء و بپهلوى داراپان دآراى را آخر دآراى و كرده اند ضبط دارا را هماى پسر غيره حمزه و طبرى تا قديم روايت در] 8[

 از ولى كرده را افسانه متابعت وى قصه اوايل در هم فردوسى و ندارد اصل آخر ياء با دآراب و برده اند نام بعربى دارا بن

 نه است،) كرد آباد دارا (مخفف نيز) دارابجرد (تحقيق بموجب و. است برده نام) دآرا (را وى جا همه او پادشاهى آغاز

). كرد دآراب(

 اين و) 28 ص (كرد نام حمهين آنرا و بساخت البنا عجيب و لطيف شهرى نام تيمره برستاقى اصفهان در: گويد حمزه] 9[

. فوقست بناى سه سواى
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 مدينه كه آنست گويند و) ب- 36] (1 [كيمره روستاى در كرد شهرستانى خراسان راه بر ديگر سه و كرد، دآراب راه بر بود

 درم و زر نقش بر كه بفرمود خويش عهد اندر و. كرد بيران سكندر همه اين و بود، افراسياب خرابهاى از آن و خوانند، چه

. مهرگان و نوروز سال هزار جهان، بانوى] ى  [بخور: نوشتند

. بمرد پارس بزمين هم و سفرد، بوى] تخت  [يافت باز را پسر چون و

 بود سال دوازده داراب پادشاهى

 بزن را فيلقوس دختر و كردند صلح آخر تا افتاد حرب روم ملك] 2 [فيلفوس با مدتها بعد را او سال، چهارده روايت بديگر

 بنا كرد دآراب اندر، بپارس عمارت از و بود، آبستن سكندر به گويند پارسيان كه آنست فرستاد، باز بروم مدتى بعد باز كرد

. بمرد پارس به و. خواندند ،]3 [فركان اسبان آن، از پيش و خوانند، باز بدان اكنون ناحيت و نهاد،

 بود سال چهارده داراب بن داراء پادشاهى

 غلبه ايران بر روميان و شد، شكسته بار چند و افتاد، حربها را او رومى اسكندر با كه گويند سال، شانزده روايت بديگر

] و [پذرفتنش، طاعت و اسكندر با كردن بصلح كرد راى اندر پارس بزمين و خواستند، ياورى هندوان فورشاه از تا كردند،

 ايشان و بيفتاد، و زدند، شمشير چندى اندر بشب-) 37 (ويرا ماهيار و جانوسيار ناگاه تا بازافكند، هندوان مدد باوميد

 و گرفت كنار بر را دارا سر و رسيد، فراز سكندر ساعت همان و بودند، دستوران گويند] 4 [بهرى و بودند، خاص جاندار

] 5 [بوقتى را همدان قلعه و. بمرد و ايرانيان، داشت نگاه و روشنك، دخترش بخواستن كرد وصيت را او دارا و بگريست،

 آنرا الهمدان كتاب در و فرزندان، و زنان و خزينها داشت بنگاه نشانده سپاه و بسيارى بود كرده آبادان اسكندر حرب

 و خوانند، داريا آنرا و بجايست هنوز و خوانند،] 6 [داريان خويش بنام كرد شهرى نصيبين باالء بر و شود، تمام شرحى

. اعلم اهللا و بسيار، ديهاء و كرد آباد ديگر ناحيتى پارس بزمين

__________________________________________________ 

  صفحه پيشين)9 (حاشيه ك ر] 1[

 شده) قاف) (فا (بعدها و باشد، يونانى فيلپوس كه فيلبوس،- فيلفوس: فارسى و عربى قديمه نسخهاى در و فيلقوس: اصل] 2[

. است غلط و

. است بوده طيسفون محالت از نيز اسپان ور و) 29 ص (فركان استان: حمزه] 3[

. است آمده قلب و شده تبديل بخاء هاء كه قسمت و بخش بمعنى لغتست يك دو هر بهر و برخ و برخى، يعنى بهرى،] 1[

. است مانده باقى امال درين قديم اضافه ياء و. بوقت: يعنى] 2[

) 29 ص ( داراان:حمزه] 3[
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 بود سال چهارده رومى اسكندر پادشاهى

 كه سان بدان كرد پادشاهى سال چندين ايران زمين در كه آنست حساب كه بود توان اما گويند، سال دوازده بروايتى

 همه را عالم و رسيد، مشرق و بمغرب اسكندر و كيخسرو، تا بود منوچهر عهد از او و سال دوازده نوشته ايم را افراسياب

 را دارا چون. اعلم اهللا و كرد نتوان دراز بعمر جز كار اين و آورد، پاى زير بحر و برّ و كرد، قهر را پادشاهان و بگرديد،

 ايرانيان سبب ازين و بخواست، را روشنك و آويختن، بفرمودشان آورد، بدست بحيلت را او) ب- 37 (كشندگان بنهاد بدخمه

 دختر،] و [خواست، صلح هندى كيد و شد، كشته وى دست بر فور و رفت، بهندوستان آنجا از و ،]1 [شدند اسكندر هواجوى

 آنجا از و نيست، دنيا در را كس چيز چهار اين مانند كه بود كرده دعوى ان بر كه بفرستاد، را فيلسوف و جام، و طبيب، و

 بكشت، را بهرى و] 2 [آمدند بطاعت مشرق حدود پادشاهان همه و افتاد، صلح كار آخر وى با و شد، سوى  قيدافه و برگشت

 رسيده الشّمس بمغرب و بود، گرديده سرتاسر مغرب دارا حرب از پيشتر و. شود گفته خواهد خداى اگر شرحهاست آنرا و

 و مس و ارزيز از و ساخته، آهنين خشتهاء از بست مأجوج و ياجوج سد آن از بعد و ناطقست، بدان مجيد قرآن آيت چنانك

 گشت پاره بيكى و بگداخت، تا بتافتند بآتش و ساخت، توانند روم مهندسان كه سان ان بر كرده تعبيه ميانه در اخالطها

 األَعزِّ اهللا بِسمِ: گشت تمام چون نبشتن بفرمود جايگاه بران و الكهف، سورت در ايزديست قول تصديق را ذكر اين و سخت،

 السد هذَا ينْفَتح) آ- 38 (االخير االلف من سنةَ ستونَ و مايةَ ثمانَ مضى فَاذا اهللا شاء ما سيلْبِثُ و اهللا بِقُوةِ السد هذا بنى االكْرَمِ

و كذل ندحام تَقَطّعِ و الذُّنوب و الخَطايا كَثْرَةِ عو [االر [ِةالقُلوب قَساو خْرُجذَا من فَيه دهذ من الس]  ه [مال ما االم يهصحاهللا الَّا ي 

 و الشَجرِ ورقِ و الحشيش الى يفيضونَ حتّى الثَمر و الطَعام من الَيهم يصلون ما جميع ياكُلونَ و الشَمس مغارِب فَيبلُغونَ

 امرِه و اهللا بِاذْنِ آخرهم عن يهلكُونَ السابوس ارض بلَغوا فَاذا حسوةً منه يدعونَ ال حتى المياه من به يمرّونَ ما جميع يشرِبونَ

 بليناس طلسم آن و] 4 [بست منـاره و بنياد تر عجايب كه مصر اسكندريه انـدر: كرد بنا شهر پـاره دوازده سـكندر و]. 3[

 ابهر، شـهر و اندر، چين زمين بر مكر شـهر و بـحر، ساحل بـر صدره شـهر و بخراسان، مـرو شهر و خويش، عـهد كرد در

__________________________________________________ 

 الكساندر (را اسكندر اسالم از پيش ايرانيان ادبى و مذهبى كتب تمام در چه نشده اند، اسكندر هواجوى ايرانيان هيچگاه] 1 [

 آنكه بتصور و ايرانيان رغم على اعراب ولى. خوانده اند) ملعون يعنى كجستك، سكندر- كجستك اسكندر- كجستك ارومى

 و مفسد و ظالم شخص اين از ايرانيان قبال در بوده اند، نصارى و روم هوادار مسلمين و رومى، و بوده مسيحى اسكندر

! است بخشوده اثر هم پارسى متأخر افسانهاى در روش اين و كرده اند تعريف و تمجيد تمدن مخرب

 نكرد پيشرفتى جيحون وراى سكاهاى خاك در اسكندر] 2[

 كرد استقصا حقير كه جائى تا اسالمى اوليه قرون نويسان جغرافيا و مورخان را او پيش بينى و اسكندر كتيبه اين] 3[

! نگاشته اند اسكندر سد از دروغ و راست داستانهائى كدام هر آنكه با نكرده اند ذكر هيچكدام

 ايست، ظ،] 4[
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 اين و جايگاه، هر و بابل، و سمرقند، و ميسان، و بروم، ديگر و اسكندرست، بناى از گويند همچنين] 1 [اسپاهان شهرستان و

 ذكر كى يافتم چنين كتاب چند اندر اما ،]2 [آبادانى نه كرد بيرانى مرد منكراند، گويند پارسيان را ايران زمين] ى  [شهرها

 يك فرمان بر چنانك عرب، و ايران، اندر بنشاند، پادشاهى جايگاهى بهر حكيم، ارسطاطاليس بفرمان عهد بآخر پس رفت،

- 38 (ساخت، بحكمت اين ارسطاطاليس و ،]3 [افياوذوون را عرب جماعت و نهاد لقب طوايف ملوك را ايشان و نباشند، ديگر

 همان گويند بهرى و بردند، باسكندريه را او و. بمرد زور شهر بزمين سكندر و خواستن، بكينه نپردازد بروميان كسى تا) ب

 و كرده اند، ترجمه تازى بالفاظ آنرا كه اسكندر، تابوت با گفتن سخن و حكمت اندر كلمتهاست را يونان فالسفه و مرد، جايگاه

. التوفيق و العصمة به و الحكيم اهللا انشاء. شود نوشته خود بجايگاه كردست، منظوم فردوسى حكيم بعضى

 كيانيان  طبقه اين جملت

 و وزيران از جماعتى گويند اسكندر بعد از و سالست، دو و سى و هفتصد ايشان ملك مدت و رومى، اسكندر با بودند تن ده

. به اعلم اهللا و داد شايستى شرحى آن از كه نخوانده ايم زيادت ذكرى را ايشان و سال، دو و هفتاد كردند پادشاهى او كسان

 اشكانيان  طبقه

 و االصغر، گودرز و االكبر گودرز] 5 [كى افتادست،] 4 [تعبير نام اندر و پشتست يازده ايشان عدد بروايتى- طوايف ملوك

 جدول درين و شود داده شرح كه است، گفته تن هجده ايشان عدد مؤبد بهرام روايت اين خالف: گويد ديگر نام چند و ويجن،

. آمد نهاده

 اشك بن شاپور پادشاهى بود، سال بيست اشكانان بن اشك پادشاهى بود، سال ده داراب ابن دار بن اشك پادشاهى مدت

 بن هرمز پادشاهى بود، سال يازده بهرام بن بالش پادشاهى بود، پانزده  سال شاپور بن بهرام پادشاهى بود، سال شصت

 بالش  پادشاهى.بود سال هفده هرمزد پادشاهى بود، سال چهل بالش بن] 6 [يوشه پادشاهى) آ- 39. (بود سال نوزده بالش

__________________________________________________ 

) 702 ص 1- 2 (جى: طبرى] 1[

. شدند او هواجوى ايرانيان گويد كه اوليست سخن نقيض] 2[

 مالك: قديم حيره اعراب مراد اقيال و) الذهب مروج (شده ذكر هم اذواء ذوون بجاى و) 86 ص سنى (ذوون و اقيال: حمزه] 3[

 و دويزن و االذعار ذو قبيل از يمن ملوك يعنى اذواء و. گويند هم) ضاحيه اعراب (را آنان كه است او جانشينان و فهم بن

. آن نظاير

 تغيير: ظ] 4[

 كه : يعنى] 5[

 باشد نرسى و نرسهى: كه. نرسه: صحيح] 6[
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 بود، سال چهار و بيست] 2 [بالشان پادشاهى بود، سال چهل] 1 [فالزان بن خسرو پادشاهى بود سال دوازده فرود بن

 بن خسرو پادشاهى سال، سه و بيست اشكان بن بزرگ اردوان پادشاهى بود، سال سيزده بالشان بن اردوان پادشاهى

 سال سى] 3 [اشكايان بن بالش پادشاهى بود، سال پانزده] 3 [اشكايان بن افريد] به  [پادشاهى بود، سال پانزده] 3 [اشكايان

. بود سال يك] و [سى كوچك اردوان پادشاهى. بود سال بيست] 3 [اشكايان بن نرسى پادشاهى. بود

 بودست  سال يازده و چهارصد پادشاهى را اشكانيان طبقى اين جملت

] اهللا  انشاء [شود كرده ياد ايشان از يافته ام قدر اين ذكر و بودست، دارآب بن دارا تخمه از باشكانست نسبت كه را كس هر و

] او [عهد در و ،]5 [بود اشغان بن اذران پسر او و كرد غزو بسيج كه بودست وى اشكانيان جمله از اشك، بن شاپور] 4[

] 7] [اسكندر از بعد بود روم پادشاه سوم] [6 [انطيخس و كرد غزا و رفت بروم شاپور پس و شد، ظاهر السالم عليه عيسى

 بروم سكندر كه چيزها بسيارى و دارا، بكينه كردند غرقه تا بفرمود پس و نشاند كشتيها در و روم، از آورد برده بسيار و

 بنى به نيز وى: اشك بن گودرز) ب- 39. (كرد خرج آن بر بسى مال آن از و گشاد او الملك نهر و آورد، باز بود برده

 كرد، نصر بخت اول كه بود، بار دومين اين و كرد خراب اورشليم و السالم، عليهم زكريا بن يحيى پس از بغزا، رفت اسرائيل

 بچهل مسيح از بعد را ايشان] 9 [اسفسانون بن] 8 [طيطوس] آن  [از پيش و آورد، برده و بكشت، بسيار جهودان آن از و

 پارسيان  سپاه بشهر روميان كى يافت خبر همچنين وى خسرو بن بالش خرابى و كرده برده و بود كشته بى اندازه سال

 قوى و فرستاد، بى اندازه سپاه و مال را او كسى هر و خواست ياورى طوايف ملوك از و نوشت نامها بتاختن، آورد خواهند

 سپاه بر يافت پيروزى و كرد، مهتر ايشان بر بـود روم حد سر بر طوايف ملوك دست از كه را الحضر صاحب پس گشت

 الملك از دار پـس روميان ازين و آمد، باز عراق سـوى بـرده و خواسته بـى كران] 10 [باب و بكشت، را وقت پادشاه و روم،

__________________________________________________ 

). 710 ص 102 (سنة 47 الفيروزان بن كسرى: طبرى- پالش پسر: يعنى. باشد پالشان، يا. يالژان: معرب فالزان،: ظ] 1[

) 21 ص (سنه 40 مالدان بن: حمزه) 710 ص. ح (فيروزان بن بالش: ظ] 2[

. اشكانان: ظ] 3[

. است شده خراب عكس در اشاامال؟: اصل] 4[

. نيست معلوم درست و است يقرأ ال اصل و) 20 ص (حمزه: كذا] 5[

 افطخيس : اصل] 6[

. شد خوانده بقرينه و پريده عكس در] 7[

 طيطوس : حمزه انطيخوس؟. انططغوس ططغوس،: اصل] 8[

) 21 ص (اسفيانوس: حمزه] 9[

. است زايد ب: ظ .. كذا] 10[



 

   91     صفحه 
    

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 اختيار است قسطنطنيه شهر كه جايگه اين و بپارسيان باشد نزديك پادشاهى در تا بساختند حصين شهر و ببردند روميه

 بود، وى روم از گرفت ترسايان دين كه پادشاهى نخستين و] نهادند باز [وى بنام بود پادشاه نيرون بن قسطنطين و كردند

) آ- 40 (اين تا هرگز نيز و كرد بيرون را ايشان المقدس بيت از و كرد، اسرائيل بنى قصد و خواند، باز بترسائى را رعيت و

. بود اردوان اشكانيان آخر و بازنرسيدست، آنجا جهودان از كس غايت

 ساسانيان  طبقه

 شهرهاى اندر افتاد حربها بسيار و رفت، روزگار طوايف ملوك حرب در سال سى را او و بود بابك اردشير ايشان اول

 كرم داشتن خجسته از كارش و بود، گشته پيدا كه كرم آن و هفتواد] با [دريا نزديك] 1 [كجاوران بشهر و اهواز، و پارس

 شهر گويند و] 2 [كردند غلبه پسران با را هفتواد توانست پس آن از و بكشت، را كرم آن بحيلت اردشير تا شده بزرگى بدان

 گشت تمام بدان كارش همه اين و كرد، قهر را پادشاهان بسيارى مدت اندرين] 3 [را اردشير و خوانند، باز كرم بدان كرمان

 خويش بدست را او اردشير چون و خوانندش،] 4 [اقدم آنك طوايف، ملوك پادشاهان بزرگتر بود، اردوان] كشتن  ان و[

 شهنشاه را او ساعت آن و. كرد پست بلگد سرش آنك از بعد بايستاد، گردنش بر و بخورد، خونش حرب اندر بكشت،

 تاريخ اندر حمزه و. دالوران از مرد هزار ده يكى هر رايت زير بودند، اردشير خدمت در پادشاه هفده وقت درين و. خواندند

اردوان   حرب و) ب- 40 (بود] به  [آسانى و مراد با پس آن از و ،]5 [طوايف از بكشت را پادشاه نود كه گفتست خويش

. شود گفته چنانك گويد، ديگرگونه شاهنامه در و نشستى، آنجا اردوان كه بودست نهاوند بظاهر

 بود ماه ده و سال چهارده بابكان اردشير پادشاهى

 حال در ننهاد، پسنديده سيرت و صورت] و [آئين و عدل و داد جز پس ازين گويند ماه شش و سال چهارده روايت بديگر

 عالم بعمارت همت و ،]6 [معروفست اردشير عهد نسخت و. است مشهور آن شرحهاء چنانك. عامالن و سپاهيان و رعيت

 از و فرستاد، بـروم خواست آنچ و نسوخت، سكندر كه نـماند قديم علم دفتر هيچ ايران در كه تصانيف، و علوم جمع و آورد

__________________________________________________ 

) خاور كتابخانه چاپ 104 ص 4 ج (كجاران شاهنامه] 1[

. كردن: ظ] 2[

 زايدست  را: ظ] 3[

) آخر (بمعنى پهلوى بزبان دال ضم و فاء سكون و اول بفتح افدم: الظاهر و. كذا] 4[

 طوايف  ملوك: ظ] 5[

) ليدن طبع- 127- 99 ص اردشير عهد (است كرده ذكر االمم تجارب در مسكويه على ابو كه است اردشير خطبه] 6[
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 سوق آن و خواند، اردشير هرمزد ديگر و است، اردشتر آن و خواند] 1 [اردشير نود يكى] كرد كه [شهرها و عمارت

 دو گار، و گور و خواندندى، گور آن از پيش و پارس از آبادست پيروز آن و خواند،] 2 [اردشيرخوره يكى و االهوازست،

 ندانستندى، خود گور. بود] 4 [ناوس] را [پارسيان وقت دران كه كنند را مردمان كه گور چنان نه كنده،] و] [3 [گو از نامست

]. 9 [ميسان فرات و خوانند، شير بهمن] 8 [بصريان و] 7 [بزمين  ميسان] 6 [العوار دجله كنار بر شهريست اردشير،] 5 [وهن

چون  جايها پراكنده ديگر و. است] 10 [رامز آن] و [اردشير رامهرمز و. است شوشتر آن و خوزستان،) آ- 41 (اندر تستر و

 مهتران، ديـگر در و بودند، بازاريان يكى در بود شهر دو اردشير، هرمزد و اردشير، استاد و اردشير، به و اردشير، و هشت

__________________________________________________ 

) 33 ص (اردشير بود: حمزه] 1[

 ايالت يك ضميمه و بوده مركزى شهرى داراى كه قريه و شهر چند مجموع اول بضم خرّه يا خوره معدوله، واو با. خوره] 2[

. گويد كور آنرا جمع و كوره عرب و داشته نام خوره باشند

 ال الحفرة و للوهدة كاراسمان و كور: حمزه تاريخ در باشند، زده خط كنده و كوه دو هر روى كه ميآيد بنظر و كوه: اصل] 3[

 .. اللّحد و للقبر

 و كار: بپارسى حمزه تاريخ ترجمه. حفره و وهده يعنى- كندة و گو از نامست دو كار و گور: است چنين عبارت ظ و الخ

) 3 ص 22 نمره علمى روزنامه (گودال و پشته براى است اسم كور

 مراد و) المنجد (الميت جثة فيه تجعل منقور حجر على يطلق و نواويس جمع معرب النصارى مقبرة: الناؤوس و الناووس] 4[

 سازند پنهان دران را بزرگان جثه و كنند كوهها در كه است) دخمه (اينجا

 السنى  تاريخ فى كذا بعد بقرينه بهمن، و وهمن،: ظ] 5[

 تعريب بهمنشير: االصبهانى قال ... المذار و ميسان منها البصره و واسط بين واسعة كورة اردشير بهمن «الياقوت قال] 6[

 كتاب در حمزه ولى ...» اثرها درست و ضربت األبله تجاه شرقها فى العوراء دجلة عبر على مبينة مدينة كانت و اردشير بهمن

) 33 ص (ميسان بارض العوار دجلة شاطى على .. اردشير بهمن ،:گويد سنى

 سيستان : اصل] 7[

 البصريون  و: حمزه باز مصر و: اصل] 8[

 اليه ينسب: ميسان قصبتها واسط و البصرة بين ... واسعة كورة اسم ... السكون ثم بالفتح ميسان «سيستان: اصل] 9[

. ياقوت. بنونين ميسانى

 رامهرمز: ظ] 10[
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 بوقت و ،]2 [هومشير را ديگر و گفتند، االهواز سوق معرّب كه آنست خواندندى،] 1 [واجار هبوجستان] را يكى [بپهلوى و

 باز بدان ناحيت نيست، اثر را قديم شهر و خوانند، اهواز بجايست، هنوز كه بماند االهواز سوق. كردند خراب آنرا عرب آمدن

 و بود گل] 4 [جمينه يك نهاد مردم تن بر ديوارش كه خوانند چنين اين آن و ،]3 [بحرى است شهرى اردشير تن و خوانند،

. بود گرفته خشم ايشان بر و بودند، شده عاصى] 7 [ايشان بر كه] 6 [جماعت مداين، و سواد و پارس و] 5 [مردم تن از ديگر

 از و ،]8 [نهادست خود نام و تعالى خداى نام را يكى هر و مداين، و سواد، و پارس، و كرمان، اندر كرد تمام شهرها همه اين

 و خوزستان، آب و كردن، فرمود قسمت اصفاهان آب و]. 9 [خالف ايست نامها ليكن و خراب، بسيارى و بجايست، بهرى آن

 جهان از بمرگ باصطخر و ،]12 [اعتبارست آنچ و خواندندى،] 11 [بابكان اردشير و كردن، فرمود او] 10 [مشرق جويهاء

]. 13 [شد فرو

__________________________________________________ 

 واجار هوجستان: نيز حمزه و باشد بازار، خوزستان: يعنى واچار خوچستان- واچار هوچستان: بايستى لغت اين و .. كذا] 1[

. است حرف يك پهلوى در خاء و هاء و) 33 ص سنى( .آنست معرب االهواز سوق: گويد و كرده ضبط

 هرمشير: حمزه] 2[

) 34 ص (البحرين- مدن من: حمزه] 3[

 چينه؟: ظ نشد معلوم لغت اين ميشود، خوانده هم جهينه] 4[

. باضافت ... و پارس مردم: ظ] 5[

 اين در و ميشود تلفظ كسره بطريق و مجهول فارسى در وحدت يا نكره ياء چه: نكره ياء بحذف يا و جماعتى،: ظ] 6[

) آنكى (در) آنچ (و) آنك (لفظ در ياء حذف مانند ميكرده اند حذف تلفظ صحت لحاظ از آنرا كه بوده امالئى ممكنست صورت

. است شده آنچه و آنكه: بعد كه) آنچى (و

 او بر: يا. ايشان ظ،] 7[

. 17 حاشيه: ك ر] 8[

. است خالف نامها در صحيح، ظ و است؟ شده گذاشته جزم س روى و شده اصالح بعد بوده است خالف: اصل در] 9[

 17 حاشيه ك ر] 10[

 17: حاشيه ك ر] 11[

 17 حاشيه ك ر] 12[

 و اردشير به و خره اردشير: منها عدة المدن من اردشير احدث و: «ميشود نقل كرده ذكر حمزه كه شهرهايى اسامى] 13[

 اردشير  و اردشير بهمن
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 بود روز پانزده و سال سى اردشير شاپور پادشاهى) آ- 41 (

 اندر. بود روميان] 2 [دشت از او و افتاد، حرب عرب ملك] 1 [ضيزن با را او گويند، روز هشت و بيست و سال سى بعضى

 اين] شاپور [و شد، كشته ضيزن و نهاد، اندر شاپور بدست حصار و شد، شيفته شاپور بر دخترش تا شاپور از رفت حصار

 را االكتاف ذو شاپور حادثه اين كه چنانست فردوسى شاهنامه اندر و شود، گفته چنانكه بكشتش باز و كرد بزن را دختر

 و داد اندر داشت بزرگ همتى اما. اعلم اهللا و بود اردشير شاپور كه چنانست الملوك سير در گويد، طاير ضيزن، نام و افتاد،

 شابور، و چون كرد بسيار شهرها و عالمست، عجايب كه كرد او شوشتر شاذروان] و [پدر برسان عالم آبادانى و انصاف

] ابر [ناحيت از نى شابور شابور، پيروز شابور، بالش خواست، شابور ،]4 [انديوشابور بدان شابور، شاد ،]3 [نيشابور

  و كرد، عمارت زيادت كه بود توان خالفست، دران] و [افريدون بگاه كردست سپهبد شابور بنا آنرا و خراسان،] به  [شهرست

__________________________________________________ 

) هشت و و) اردشير نود متن (اردشير بود و اردشير هرمز و اردشير رامهرمز و اردشير رام و) اردشير استاد: متن در 

 ... آباد فيروز مدينة فهى خره اردشير اما و) اردشير تن: علمى روزنامه پاورقى حمزه تاريخ ترجمه (اردشير بتن و اردشير

 قالوا ... بكرمان التى اما و سير بهر قيل ... بالعراق التى فاما بكرمان اخرى و بالعراق احداهما لمدينتين فاسم اردشير به اما

 اما و. ميسان كرخ ايضا يسمى و دجيل شاطئى على ... اردشير) اشا ترجمه- كذا (انشأ اما و ... اردشير بهمن اما و: بردشير

 احدى فهى اردشير هرمز رام اما و. ريشهر الزمان اهل بلغة فالمسمى) كذا (اردشير رام اما و موقعها اعرف فال اردشير رام

 لما اردشير كان لمدينتين فاسم اردشير هرمز اما و. منه كلمة آخر فحذفوا الحروف كثير اسمها كان و خوزستان مدن

 ثم ... متن مطابق آخر الى ... السوقيين إحداهما فانزل جل و عز اهللا اسم من و اسمه من متركب باسم واحد كل سمى اختطهما

 االسم عربوا و كواد رستم تسمى كانت احداهما خوزستان مدن من آخرتين مدينتين القرا مع الحجاج حروب ايام بعد خربوا

 فال اردشير هشت و اما و. الموصل مدن من فمدينة اردشير بود اما و. جواستاد االخرى و) رستقباذ: ظ (رسبقاباد فقالوا

 و. وردان بن مهر يد على اصبهان وادى مياه قسم و ... كمتن الخ ... البحرين مدن من فمدينة اردشير بتن اما و موقعها اعرف

) 12 (حاشيه عبارت و »كان اردشير بالفارسية هو و المشرقان منها انهار لمائه حفر و خوزستان وادى مياه ايضا قسم

 او مشرقان جويهاء و فرمود قسمت نيز خوزستان آب و: باشد چنين بايد) 14 (عبارت و. است اردشير هرمزد بشرح مربوط

. چيست؟ نشد معلوم بعد جمله و. خواندندى كان اردشير بپارسى كه و كردن فرمود

. معجمه زاء با. ضيزن: معروف و ضيرن جا همه] 1[

. داشت پادشاهى روميان طرف از يعنى دست، از: ظ] 2[

) 34 ص سنى. (بى شابور نى شابور،: منها مدنا احداث و: حمزه] 3[

 و. بوده شاپور آن از انطاكى از بهتر شهرى يعنى. يوهر شاه انتبو از ويه: اصل در نام اين و انديوشابور از به: ص] 4[

. باشد شاپور انديو از به: بايد متن اصل و شده جندى شاپور بعد كه همانست
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 پيروز خوانند،] 2 [آنرا ويها نبطيان و ميسانست، ناحيت از شابور شاد خوانند،] 1 [بشاور است پارس از شابور] 1 [نى

 است انطاكيه نام انديو خوزستان از جنديوشابورست] 3 [شابور انديو از به) آ- 42 (خوانند، انبار عراقست، ناحيت از شابور

 راه هشت اندر، شهر ميان نهادست شطرنج عرصه مثال بر آن نهاد و است بهتر انطاكيه از يعنى ،]4 [انديو از به پهلوى بزبان

 و پراكنده، بجايست ديهى مقدار است، خراب اكنون و. سانست آن بر شكلش ليكن و نبود، شطرنج وقت آن در و هشت، اندر

 قلعه و اسبى، صورت بر شوشتر و نهادند، بازى صورت بر شوش چنانك كردندى چيزها برسان شهرها وقت آن اندر

. بماندست شكل آن بر اكنون و مثال برين كژدم صورت بر طبرك

. اعلم اهللا و رفت بيرون جهان از بمرگ اصطخر الملك بدار پارس بزمين هم و

 بود سال دو شابور هرمزد پادشاهى

 كار در بود ناتمام ليكن و بود] 6 [مانده باردشير و بود، زاده] 5 [كود مادرش و گويد، ماه دو و سالى روايت بديگر

 بوى خراسان پدرش گويد] 7 [جرير اندر و. گشت تمام سال دو درين و. پدرش عهد در كرد، بنا او الملك دسكرة پادشاهى،

 فرستاد، پيش  پدر سفطى در و ببريد خود دست هرمزد بستاند، پدر از پادشاهى كه سازد همى سپاه گفتند پس بود، داده

 اندام ناقص كى بود چنان عجم رسم و نيفتد، گمان اين من بر را شاه تا نشايم، را پادشاهى و شدم) ب- 42 (عيبناك من گفت

 آخر بر و نقصانست، اندام نيم اگر و توى، من عهد ولى گفت و بسوخت، دل وى بر را شاپور پس نكردندى، عهد ولى را

. رفت جهان از بمرگ

 

 

__________________________________________________ 

 و ايضا الكوره اسم هو و فارس مدن من فمدينة بى شابور اما: حمزه. خوانند شاپور است پارس از شاپور بى: ص] 1 [

) 34 ص. سنى (شابور له يقال و منه كلمة اول فيحذف بالعربيه اسمه يختصر

. اول بفتح بها و: حمزه] 2[

. انديوشاپور ان به: متن] 3[

. انديو آن نه: متن] 4[

) 35 ص. سنى (مشهور دستان باسمها سار قد التى زاد كرد حمزه،] 5[

. ماننده: ظ] 6[

. جرير بن محمد تاريخ اندر يعنى] 7[
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 بود ماه سه و سال سه هرمزد بهرام پادشاهى

 عهدى در زنديق مانى: خويش تاريخ در گويد األصفهاني حمزة اما نخوانده ام، ويرا بناء ذكر هيچ گويد، زيادت روز سه بديگر

 از و كردند كاه پر و كندند، بفرمود پوستش و كردند، باطل او زندقه بحجت و ،]2 [گريخته روزگارى كى آمد بدست وى] 1[

. برفت جهان از بمرگ پارس بزمين عمر آخر و بماند، مدتها و بياويختند،] 3 [گنديشاپور دروازه

 بود سال هفده بهرام بن بهرام پادشاهى

 و راستى، و بداد مردم اوميد مگر نشد معلوم زيادت چيزى او عهد اندر حوادث و احوال از و نبشتست، قدر اين روايت بهمه

. بمرد آن از و افتاد سرش بر سراپرده چوب باد، آشفتن از] 4 [و شكارگاه اندر هم و بود دوست شكار پادشاهى

 بود ماه چهار و سال چهل] 5 [بهراميان] بهرام  بن [بهرام پادشاهى) آ- 43(

 سان آن بر ما و نيست، سال چهل مؤبد بهرام بروايت جز و گفتست، ماه چهار فردوسى كه بسيارست، سهوى اندرين

 و. يافته ايم روزگار احوال اندر نه و ندارد ذكرى بنا اندر داناترست، جل و عزّ خداى و برآيد، محقّق سوم فصل اندر نوشتيم،

. بمرد پارس بزمين

 بود سال هفت بهرام بن] 6 [نرسه پادشاهى

 ذكرى و است نشده معلوم هيچ روزگارش شرح از و ماه، پنج و سال هفت بعضى ماه، پنج و گويد سال نه روايت بديگر

. گشت سپرى بمرگ پارس بحدود نيافتم،

__________________________________________________ 

. است اضافه عالمت ياء] 1[

 العلماء عليه فجمع االستتار و المهرب فى سنتين كان ... گويد ازوست نقل عبارت كه حمزه باشد، افتادگى بايد اينجا] 2[

) 35 ص ... (فقتل به أمر و المأل رؤس على الحجة الزموه و فناظروه

 گذاشته اند، فتحه كاف روى متن در و. است معرب جنديشاپور همان اين گندنشابور،: اصل] 3[

 زايدست  او و] 4[

 زايد نسبت ياى و ميباشد نسبت عالمت نون و الف چه غلطست بهراميان و بهرام، پسر يعنى ،)35 ص (بهرامان: حمزه] 5[

. است

. نرسى: معروف. نرسهى پهلوى، اصل نوشه،: اصل] 6[
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 بود ماه پنج و سال هفت] 1 [نرسه بن هرمزد پادشاهى

 آن و نهاد نام] 2 [هرمزد بهشت آنرا و كرد آباد هرمزد رام ناحيت روستاى عمارت از گويد، سال سيزده روايت بديگر

. بمرد بپارس. آبادست هنوز و رامهرمزد و است] 3 [ايدج ميان ناحيت

 سال  دو و هفتاد األكتاف ذو شاپور پادشاهى

 بسيارى و گرفت كينه عرب با] وى  [مى شد ظاهر خوب اثرهاى وى از كودكى عهد از گويند گويند، قدر اين روايت بهمه

 و سفت عرب كتف دو هر و گويد، را شاپور اين فردوسى گفتيم، اردشير شاپور ايام در كه] الحضر [قلعه حديث و بكشت

 در كه بود آن از عرب با شاپور كينه كه خواندم پيروزنامه اندر و كرد، نتوانند هيچ تا) ب- 43. (كشيد آن در آهنين حلقه

 و مكّه سوى عرب از بكشت بسيارى چون و براندازد، زردشت دين و آيد بيرون پيغمبرى عرب از كه بخواند جاماسب احكام

 قصى پرسيد، ويرا سخن ازين شاپور فرّهمند، پيرى آمد، پيش اشراف با السالم عليه پيغمبر جد كالب بن قصى آمد، حجاز

 آنرا كه نتواند كس نهادست حكمى آن در تعالى خداى و است بودنى اگر و است دروغ سخن اين نباشد، خود كى همانا گفت

 رفت، روم سوى پس آن از و. برداشت عرب كار از دست و نيكو، داد خلعت را او ،]4 [مى گويى راست گفتا شاپور. بگرداند

 خالص كنيزكى را شاپور تا كرد، خراب زمين  ايران روم ملك و دوختندش، خر چرم در و گشت، گرفتار تا رسوالن، برسان

 و شد، شهر در و] 5 [گنديشاپور شهر بدر بگريخت روميان لشكرگاه از گويند روايتى و كرد، غلبه را روميان و بيامد و داد،

 هنوز كه خوزستان بسرحد] 6 [كرد فولى و كرد، عمارت ايشان بدست هم روميان خرابيهاى همه پس قصهاست، آنرا

 كه كرد راه اندر زمين بزير آنجا از و كرد، كرخه شهر و. بود اسيران جمله از او و كرد، رومى انديمشك آنرا و بجايست،

  سرايها آنجا بـر و گفته اند، موبدان آنـرا و] 7 [ازان قلعـه جمله) آ- 44 (از و كرد، قلعها بسيار و رفتى،] 5 [بكنديشاپور سـوار

__________________________________________________ 

. نرسى: معروف. نرسهى پهلوى، اصل نوشه،: اصل] 1[

) 36 ص (هرمزد هشت و: حمزه] 2[

. بختياريست گرمسير اول محال از ايذج] 3[

 مرّ، بن تميم بن بعمرو بحرين در را نصيحت و صحبت و مالقات اين مسعودى و جرير محمد چون مشهور مورخين] 4[

. نيست كالب بن باقصى صحبت و حجاز و بمكه شاپور رفتن از ذكرى و ميدهند نسبت تميم بنى شيخ

. گندنشاپور. اصل] 5[

 است  شوشتر سد مراد و. باشد پل كه است پول از لهجه اى. فول] 6[

 جنبها الى اخرى مدينة و السوس هى و شابور خره ازان و عكبرا هى و شاپور برزخ منها مدن عدة بنى: حمزه- انزان: ظ] 7[

) 27 ص(
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 قلعه] 1 [بر است ظاهر او سراى اثر هنوز و روميان، غلبه بوقت بودند قلعه برين فرزندان و خزينه و بزرگ، ساخته اند سخت

 اين و كرد، آباد روميان خراب تا بود بكنديشاپور او الملك دار سال سى و. ديده ام العين برأى همه اين من و گويند، شاپورى

 بيران روميان چه هر كه پخته، خشت نيمى و گلست نيمى آن از جنديشابور ديوار كه گفتست حمزه و. شد گفته كه عمارتها

 من و بشوش، شاپور خره و است،] 2 [عكيره آن و كرد، وى هم شاپور برزخ و كردن، بازفرمودشان كج و بخشت كردند

 و كردند هامون تا بفرستاد پيالن شدند، عاصى مردمانش بكرد، آن پهلوى هم ديگر] شهرى  [و است، كرخه كه پندارم چنان

. آنرا كرد بسيار اوقاف لنجان خان از و كرد، نام] 4 [شاذران سرود بنهاد، آتشى] 3 [حى روستاى از بحروان و. نماند اصلش

: گفته ام ذكر را زردشت چنين اين و نرسيدش، آسيب هيچ و گداخت سينه بر مس او پيش و بيامد نامى آذرباد: گويد حمزه و

 و كهن، كتابى در خواندم نيز] 6 [طيسفون و بمرد، بطيشفون عمر آخر و. كردست نيز اين] 5 [اگر داناترست، تعالى خداى

. اعلم اهللا و است زاب بناهاى از بود گفته

 بود سال چهار هرمزد اردشير پادشاهى) ب- 44(

 نيكوكار را او تا داشت عاريت پادشاهى كه نخواست مردم از خراج هيچ سال، دوازده بروايتى و گويند، نيز سال پنج

. بمرد اندر طيسفون الملك بدار و خواندند،

 بود سال پنج شاپور بن شاپور پادشاهى

. داند خداى حقيقت بسيارست، سهوى هم و گفته اند، روز پنجاه و سال پنج بهرى و گويند، زيادت ماه چهار راويان بعضى

 و رسيد، سرش بر فلكه و گشت، گسسته خيمه طناب و بشوريد، وى بر سپاه مى گويد جرير تاريخ در و بمرد، ميسان بزمين

. بمرد آن از

__________________________________________________ 

 ميشود؟ خوانده هم هر،] 1[

 عكبرا: حمزه] 2[

 ثم بالضم آن جروا گويد، ياقوت ولى نيست نام بدين محلى اصفهان حدود در زيرا. جروان: ظ و .. جى .. حروان. حمزه] 3[

. كرواآن؟ بالعجميه؟ لها يقال باصبهان كبيرة محله نون آخره و همزه بينهما الفين و واو و السكون

) 37 ص. سنى (المنجان] ا [رستاق من جاجاه؟ قرية؟ و يوان قرية عليها وقف و- اذران سروش: حمزه] 4[

 مقدمه : ك ر) يا (بمعنى اگر،] 5[

 و طيسفون و است سين با معروف زيرا. است خوانده كهن كتاب در آنرا كه باشد موخر معجمه شين با طيشفون بايد: ظ] 6[

. است او نام كتسيپون و سلوكيدها ابنيه از اصلش و شده ديده هم طيسبون و طبسفون و طسيبون
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 بود سال يازده شاپور بن بهرام پادشاهى

 بود، لقب كرمانشاه را او كه خوانند، باز بوى كرمانشاهان او، ايام اندر افتاد حادثه آنك نه و نخواندم، قدر اين از كم و بيش

 او پادشاهى در بودند آمده نواحيها از كه نامها همه بمرد چون و هرگز، ننگريد مردم قصه در هيچ و بودست، درشت مردى

 خاصگان از] و [سپاه از در، بشكارگاه كه چنانست جرير تاريخ اندر و. آن از نيامدش باك هيچ و بود، نهاده بمهر همچنان

. مداين الملك بدار شد، كشته و او، شكم بر زد يكى لشگر، مردمان فرومايه ازين ناگاه افتاد، جدا

 بود روز هيجده و ماه پنج و سال يك و بيست گر بزه يزدگرد پادشاهى

 ستوه همه تا كردن، مهتران اندام بر زشت عالمتهاى و ستمكارى، جز نكرد كارى بگويند، روز هيجده روايت بديگر) آ- 45(

 خور بطوس آيد سبز بچشمه زمان ترا گفتندش منجمان نكرد، هم عمارتى و خوانند، بزه گر را او سبب ازين و وى از شدند

 خداى اندر گفتند نپذيرفت، عالجى هيچ و بگشاد،] او [بينى از خون مدتى از بعد نرود، آنجا هرگز كه خورد سوگند آسان،

 شد، پيدا] 1 [خنك اسبى پس شد، بهتر آن از و بشست را خود و بخورد، آب آن از و رفت آنجا و سوگند، بدين شدى عاصى

] 2 [پاردم به چون نهاد، بر زين تا گشت رام بگيردش كه برفت يزدگرد نگذاشت، پيرامون را كس و برآمد، آب از گويند و

. گشت ناپيدا اسب و بكشت، و زدش لگدى رسيد،

 بود سال سه و بيست گور بهرام پادشاهى

 سال بيست سه گفتند را او اخترشناسان كه بودست چنان و سال، شصت بديگرى و گويند، ماه چند و سال نوزده بروايتى

 و اندازى راست صفت و كردن شكار بودند، گفته سه و بيست خود ايشان و پنداشت سال شصت بهرام. باشد تو پادشاهى

 شير دو ميان در تاج كه كرد خطر كارزار نخستين اندر بعراق، شد القيس امرؤ بن منذر پيش و معروفست، سخت او دالورى

 قاعده اين و. نهاد سر بر تاج و نشست تخت بر و بكشت را] ان  [شير و برفت گرز با بهرام و تخت، بر) ب- 45 (نهادند آشفته

 از و بيفزود، نياكان همه از عدل و داد پادشاهى اندر و نخواستند، همى ويرا پدرش ستم از ايرانيان كه بود، بنهاده او خود

 بهيچ بودندى وى ايام در] كه  [رامشگرى و نشاط به ان از رعيت مردم] و [دليرتر، و نباشد و نبود پادشاه خوارتر شاد آن

 شراب رامشگر بى مردمان آنك جز نيافت، ستوه و رنج هيچ را كس و خبر جهان احوال از همواره و نبودست، روزگار

 از پس بود، خنياگر پهلوى بزبان كوسان و خواستند كوسان وى از و نوشتند، نامه هندوان بملك تا بفرمود پس خوردندى،

 تا داد، چهارپا و ساز را ايشان و ايشانند نژاد از بجايند هنوز كه] 3 [لوريان و مرد و زن بيامدند مطرب هزار دوازده هندوان

  تنها و دهقانان و رعيت با خويش تن بـه خاصه، راست او كـه قصها و حالهـا از و. كنند رامشى] 4 [مردم انـدك پيش رايگان

__________________________________________________ 

. خوانند قزل بتركى آنرا امروز كه زده بسبزى سپيد خنگ نقره و است سپيد اسب. آمده هم بكسر و اول بفتح خنك،] 1[

. گويند يكى را آنرا امروز و پيوندد به اسب سرين و دم زير با را اسب زين كه چرميست پاردم] 2[

) 38 ص (آنان اند نسل از زط جماعت: گويد حمزه باشد يكى بايد لوليان و لوريان] 3[

. است مايه اندك مردمان و فقرا مراد نباشد افتاده) مايه (قبيل از چيزى اندك از بعد اگر] 4[
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 توان جايگاه به و نكردست هيچ  پادشاه كردن، توانگر را ايشان دانستن بعد و راندن، دل كام و ،]1 [رفتند ايشان بمهمانى

 كارهاى آنجا و شنگل، پيش رفت، هندوان بزمين فرستادگان برسان و بنشاند خود بجايگاه را نرسى برادرش پس. داد شرح

 با مدتى بعد و سينوذ وى نام داد بوى دخترى و) آ- 46 (بداشت خود پيش به را او شنگل بناكام تا برآمد، وى بدست عظيم

 و ماند، خيره شنگل و كرد، آشكارا را خود بهرام پس دريافت، را او و بيامد، وى پس از شنگل و گريخت، ايران سوى دختر

 تا گرفت پيش لهو و شكار و بازى عادت همان و رسيد، باز ايران سوى و كردند، عهد هم با و خواست، عذرها و آمد فرود

 بيرون آذربايجان براه مرد هزار هفت با بهرام پس آمد، بخراسان سپاهى با و ايران، پادشاهى در كرد طمع بزرگ خاقان

 كه بود چنان كس همه پيش و چيز هر و دام، و شكره، و يوز بسيارى و شكارى، سگ و داشت، بازى طبل سوارى هر شد،

 هر از بى اندازه و برفت شكاركنان راه همه بهرام و كرد، توان چه مردم مايه بدين را خاقان سپاه هزار چندان و بگريخت

 پراكنده را مرد هزار هفت آن خاقان سپاه پيرامون و برفت قومش براه اندر بشب ناگاه و ببرد، خود با و بگرفت زنده جنس

 و باز طبل چندان آواز از خاقان سپاه و بگشادند سگ و يوز و كردن فرمود يله را شكار و زدند همى طبل همه تا بداشت،

) ب- 46 (روز تا بهرام سپاه و نهادند دگر يك در بتيغ دست آمد، سپاه جهانى كه اندر شب بدان پنداشتند شكار شورش

 چنان و كردند، سپرى را ايشان و بردند حمله ايرانيان و ماندند، اندكى تركان شد روشن روز چون نزدند، طبل جز گشت،

 صلح ايشان و رفت، هياطله بزمين آنجا از و. كردن نيارست ايرانيان طمع كس پس آن از و. حيلت بدين برآمد، فتحى بزرگ

]. 3 [بتافت ايران از روى پس و ارزيز و] 2 [گرم روى از ساختند مناره حد، نشان و خواستند

 بزمين كه بودست تاريخ آن در كه گويند چنان نگارند، صورتها بر آنك آهو، بر تيرانداختن و كنيزك و شكارگاه حديث و

 و رى، راه بر خوانند اسيه دميان كه آنجا بودست، همدان بظاهر كه خواندم چنان همدان كتاب اندر و منذر، پيش بود] 4 [غرب

 و كردند، خروج وى بر ديلمان كه چنانست نامه پيروز در و. اعلم اهللا و بودست، كنيزك آن گور گويند جايگاه، آن هست اثرى

 كه چنانست جرير تاريخ اندر]. 5 [فرستاد باز خويش پادشاهى و به داد خلعت پس و بگرفت، را ايشان ملك اندر بحرب بهرام

 پس نشد ظاهر اثر هيچ بركشيد گل و آب چند هر و بيامد مادرش و افتاد، چاهى اندر] اسب  [با مى دوانيد اندر شكارگاه به

. بمرد بشيراز گويند روايتى به و كردند، هامون

__________________________________________________ 

. رفتن: ص] 1[

. است خورده خط متن در. گرم] 2[

- هياطله يعنى. بتافتند: ظ] 3[

 عرب : ظ] 4[

 اصالح اين كه پيداست كه همان زير درست بعد سطر از و] اسب  با [شده نوشته ريزه بخط كلمه اين روى متن در] 5[

. شد اضافه متن در و نوشته اند باال سطرى اشتباها مى شده آنجا بايستى
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 بود روز هجده و ماه چهار و سال چهارده بهرام بن يزدجرد پادشاهى

 و كمترست، ذكر داد توان شرح آنرا كه حوادثى] او عهد [اندر و گويند، روز هشت و ماه چهار و سال هجده روايت بديگر

. بمرد بمرگ عراق اندر

 بود سال هفده يزدجرد بن فيروز پادشاهى

 هم با و هرمزد، او نام بود برادرى را او كه خوانده ام المعارف كتاب اندر و) آ- 47 (گويد، سال هفت و بيست روايت بديگر

 بسيار بناهاى پيروز و. پادشاهى شايسته ملك، بيت اهل از كس سه با شد، كشته هرمزد تا پادشاهى، اندر كردند خصومت

 و رى ناحيت و النهر وراء بما و فيروز،] 2 [روشن ديگر و پيروز] رام  [نام را يكى شهر، دو آن و] 1 [هند باطراف كردست

 تمام اصفهان جى شهرستان و كشيد، ديوارى ايران و ترك ميان و خود، نام از هم اشتقاق كرد، شهرها آذربايگان و گرگان

 آن و شد، پيدا فراخى و داد، باران و كرد رحمت جل و عزّ خداى تا نيامد، باران و او عهد در افتاد قحط سال هفت و كرد،

 الما صب: نويسند تقويم در كه آنست دارند، بكار هنوز و كردند، عيد آنرا و ريختند همى ديگر يك بر باران آب خرّمى از روز

 ساخته ارزيز و روى از كه مناره آن و بشكست، گور بهرام جدش عهد و نواز، خوش بحرب شد، هياطله بزمين پس ،]3] [ء[

 خوشنواز و بود، محال تأويلى آن و نگذرند، مناره كه  از بود چنان عهد كه زيرا فرستاد، همى پيش پيل بر و بركند، بودند

 و مؤبدان مؤبد و دخت، پيروز و قباد پسرش و شد، كشته و افتاد كنده در فيروز و بپوشانيد، بخاشاك سرش و ساخت كنده

. آمدند باز ديگران و شدند، گرفتار مهتران بسيارى

 بود سال چهار فيروز بن بالش پادشاهى) ب- 47(

 و ايرانيان از برد سپاه آنك از بعد آورد، باز ايران، سپهبد شيرازى] 4 [سرفراى را قباد تا وى، پادشاهى بود قدر همين

 جزيتها، با ديگر اسيران و فيروز، تن و مؤبدان، مؤبد و را، خواهرش و را، قباد و بپذيرفت ناچار و خواست صلح خاقان

 را] هند [ملك دختر و رفت بهندوستان كه خواندم الملوك سير در و بود، دوست شكار] 5 [بالش و بازآورد، بايران جمله

 فسانها و حكمت اندر بالش، دار ستور دختر و هندوان، شاه دختر و بالش ميان درازست، قصه آن و. زارها كار بعد بياورد،

__________________________________________________ 

 و الرى بناحية اخرى و الهند بارجاء اخرى و الهند بارض إحداها مدن عدة بنى و: گويد حمزه. دارد افتاده اينجا ظاهرا] 1[

) 38 ص: سنى (الخ ... جرجان بناحية اخرى

 روشى : حمزه] 2[

. است شده ترك بعد و بوده برقرار جشن اين گيالن و طبرستان در عباس شاه عهد تا و گويند،) آب ريزان (بفارسى آنرا] 3[

. سرخان سوفزاى،: شاهنامه سگستان سپهبد. سوخرا: طبرى] 4[

 ميشود خوانده هم والش كه ولهش- ولخش پهلوى امالى نقطه سه با اصل در] 5[
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 و حلوان، بجانب دوم و مداين، بساباط آباد بالش يكى كردست شهر دو عمارت از و]. 1 [خواهد خداى اگر شود گفته بمثل

 حرف، مانند آن پيرامون و نگاشتست، سنگى بر او صورت اندر، ما حدود بدين و خرابست، اكنون و خوانند] 2 [فر بالش

 و تل، آن] 3 [اكنون و نيست نزديك بدان كبود سنگ جنس آن از و نهادست، كوچك تلّى بر و خواند، ندانند آنرا كه نقش،

 اثر و بودست، وى شكارگاه] 4 [الشجرد و حدود بدين هم و الش، و دون: خوانند باز صورت بدان كه دهيست پيرامونش

 اندر بعراق قباد برادرش بعد. پيداست هنوز خوانند خورهند آنرا) آ- 48 (كه بزرگ دامن  كوه بر سنگ از شكارگاه ديوار

. اعلم اهللا و رفت بيرون جهان از بمرگ

 بود سال يك و چهل فيروز قباد پادشاهى

 تا بكشت بدگويان گفتار از قباد، بجاى نيكوئى چندين با را] 5 [سرفرا سپهبد. گويند سه و چهل دفعات بدو روايت بديگر

 تا دادند زرمهر ،]5 [سرفرا پسر به را قباد و بنشاندند، را جاماسب برادرش و داشتند، باز و بگرفتند، را او طيره از ايرانيان

 بزمين و خواستن، بياورى بازگشتند هياطله و] 6 [شكنان ملك سوى و درساخت، وى با زرمهر كند، قصاص پدر بخون

 بياراميد، وى با و بخواست و گرفت دوست را دهقانى دختـر] 7 [است درست ايـن و باصفهان،] گويند [بعضى و اندر، اهواز

دادش  مژده دهقان رسيد، باز آنجايگاه چون آورد، سپـاه و برفت قباد سپس نوشروان، بكسرى گشت آبستن قباد از دختر و

 فرزند و گشت شـاد قبـاد بود، افريدون تخمه از بازجستند چـون ،]8 [بدانـد دهقان نـژاد از كه فرمود را زرمهر قباد بـفرزند،

__________________________________________________ 

) ؟ (ميرسد بنظر مشوش عبارت] 1[

  بالشغر:حمزه] 2[

 تل  آن مگر نيست اطراف آن در كبود سنگى يعنى- شده تحريف و بوده آن، مگر: ظ و نيست مناسب بنظر) اكنون (لفظ] 3[

 قرار بدين امال اختالف با محل اين البلدان معجم در نيز و داند، كرمانشاهان و همدان بين محلى را) الشجرد و (ياقوت] 4[

 چهار مرو و آن بين مرو قراى از بالشجرد و اخالط نواحى در و كرمان نواحى در و. بلخ نواحى در الشجرد و: آمده

 در كه الشجرد و ظ و. آذربايجان و اربل بين قريه بالزكرد و بالسكرد. است كرده بنا فيروز بين بالش آنرا گويد و فرسنگ،

. است بوده كنگور نزديك و كرمانشاهان و همدان بين كه است همان است متن

 سوخرا: طبرى. سوفزا: شاهنامه] 5[

 كذا؟] 6[

 قباد سير خط با اين و). 67 ص (اصبهان و االهواز حد فى قرية دينورى نر؟ ابرشهر بروايتى؟ و اسفراين حدود: طبرى] 7[

 است  انسب

. كند جستجو او نژاد از يعنى] 8[
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 دين بود، موبدان موبد بامدادان بن مزدك و افتاد قحط بس رسيد، باز بوى پادشاهى كردن بى حرب و] 1 [نهاد نام نوشروان

 كسرى تا آورد، اندر مذموم، و زشت فعلهاى و مال، و ديگر، يك بر زنان) ب- 48 (بمباح كار بدان را قباد و آورد، مزدك

 اصحابش با را مزدك كه بود، درخواسته قباد از و بحجت، كرد باطل مزدكى دين بود، رسيده مردى بجاى] كه  [نوشروان

 و بياويخت، را مزدك پس ،]3 [درنگنده بزمين] 2 [بسينه تا و باال، بر پايها بكشت، اندر بزمين بباغى را همه و او دهد، بدست

 زول شهر و حلوان ميان يكى كرد، شهرها بسيار عمارت از و عرب، بر كرد پادشاه] را [الكندى حجر بن عمرو بن حارث قباد

 بنا شهرى پارس حد سر بر و خواند، كواذ آباد شهر آنرا و] 5 [خراسان و گرگان ميان ديگرى و خواند، كواذ، شاد ايران ،]4[

 جنديشاپور برسان است بهتر ايمد از كه چنانست معنى خوانند،] 7 [ارغان اكنون كه آنست و كرد نام] 6 [ايمدكواد از به كرد

 كواد حابور بموصل و ،]8 [حنو بالش ديگر يكى خوانند، جنبساپور بغداديان كرد، بنا هنبوشاپور مداين بجانب و گفتيم، كه

. اعلم اهللا و بمرد بمداين عهد بآخر و كرد،] نام  [قباد ايزد سواد در ديگر شهرى] و [كرد نام] 9[

 

__________________________________________________ 

 اواخر در كه است بيقين متاخم ظن و نويسند) كواتان خسرو (پهلوى كتب متون در آنرا و است خسرو نوشروان نام] 1[

 و جان پاينده يعنى روان انوشك را وى داشتند خسرو با مؤبدان و ايران مردم كه دوستى بسبب او مرگ از پس يا عمر

 خوانده شين فتح با بايد و خطاست معروف ياء با انوشيروان و شد انوشروان رفته رفته و دادند لقب مرزوق و حى هميشه

 الذهب مروج (الملوك جديد ذلك تفسير و خواندند انوشيروان ويرا برانداخت را مزدكيان خسرو چون گويد مسعودى. شود

 ؟)خطى (الملوك حديد) 114 ص 1 ج قاهره طبع

. شده گذارده بخطا نقطه بعدها كه پيداست و بسيته، پا: متن] 2[

) برهان (كنند پنهان زمين زير در آنچه يعنى دفينه بمعنى نگنده] 3[

 بوده محلى هم مرو محال در و. سياه جنگل يعنى بوده ارزور سيه اصل در: زور شهر و) زور شهر (از لهجه ايست] 4[

.  شهرزور:حمزه. سپيد جنگل يعنى ارزور سپيد به موسوم

. است بوده شهر ابر و جرجان: ظ. ايرشهر و جاجان بين: حمزه] 5[

. كواذ آمد از به: حمزه ان به: اصل] 6[

) 39 ص: (ارجان: حمزه] 7[

. الشجرد و: حمزه] 8[

) 39 ص (كواذ  خابور:حمزه] 9[
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 بود سال هشت و چهل عادل نوشروان پادشاهى

 حكمت سخنهاى و پادشاهى قاعده و خوب سيرت و عدل و داد] به  [گويد، ماه هفت و سال هفت و چهل روايت بديگر

 بديوان و داد، عرض نيز را خويشتن و را، سپاه داد عرض و خوبى، همه به كرد اوميد را جهانيان و) آ- 49 (مشهورست،

 بروايتى و بنهاد، خراج و عمال، و داد، كار ترتيب و بيفزودش، بروزى و پسنديدش، به بود عارض كه موبد تا سالح، با آمد

 كرد، نيارستى تصرف آن در و برداشتى، قسطى ارتفاع از پادشاه آن از پيش و نهاد، بر قباد پدرش خراج، كه خواندم چنان

 و آورد، بدست را جهود حسد از تا حاجب، زروان و بود، خواليگر مهبود حديث پس شود، گفته خود آن و ،]1 [ربع بوقت تا

 را جهود زروان و گشت، معلوم آن تيزبينى به را شاه مدتى بعد و گشت، كشته مهبود تا كرد، آلود زهر شاه خوردنى

 شير آن در كى بگذرد طعامى نزديك] 2 [چهون باشد، موشى باديه كاندر خوانده ام الدنيا كتاب  عجايب اندر من و. بياويخت

 خاقان با كه بود حرب حديث باز. بود ساخته كار آن فسون، و خاصيت و موش آن از جهود و شود، قاتل زهر ساعتى باشد

 هرمزد مادر او و كار، درين بود شاه معتمد شتاد مهران پسنديد به داد كسرى به دخترى خاقان و شد، كرده صلح تا آغازيد

 اندر مرد آن تا كرد، گزارش و بود، كودك بياورند مرو از را بوزرجمهر تا بود نوشروان ديدن خواب ازين پس بود،

 ان] و [هند شاه پس ازين كشتن،) ب- 49 (فرمود به را دو هر شاه و اندر، چينى كنيزك حجره به گشت، پيدا شبستان

 بود فرستاده كه] 3 [ظرايفها و گوهر و زر همچنان برنياريد جا به بازى اگر] كه  [بار، خروار هزار و فرستاد، شطرنج دابشليم

 نتوانستند شدند، جمع هند حكماء همه و فرستاد، هندوستان به و بساخت، نرد آن عوض و بگشاد، آنرا بزرجمهر. بدهند

 دراز قصه را آن و ساخته اند، حرب مثال بر شطرنج و شدند، خستو او دانش بر و سانست، چه بر بازى آن كه شناخت

 پس ازين. مثال آن بر بخشيده خانها و آفتاب، و ماه چون كعبتين به آن گردش و ساخت، فلك برسان نرد بزرجمهر و. است

 و شاه، پيش آورد، بايران دمنه و كليله بحيلت و گشت، پير و بمدتها بماند آنجا تا هندوستان، به بود طبيب برزوى فرستادن

 عم دختر حديث پس عالم، در بماندش ذكرى و نگردد، ضايع او رنج تا شاه، فرمان به فزود آن در بزرجمهر] 4 [برزوى در

 كـارى قاعده بزرگ و سزيد، وى عقل كمال از كه سان بران] 6 [خواهر با را او نوشروان عشق] 5 [كردند پيدا و بود، كسرى

__________________________________________________ 

 ربع : ظ] 1[

. چون: ظ. كذا] 2[

 طرايفها: ظ] 3[

) فرگرد (و ميگفتند) در (را كتاب باب بپهلوى و. نگاشتست بزرگمهر كه كتاب اول در است برزويه باب مراد برزوى، در] 4[

 دارد زياد نظاير و كرده اند فراموش آنرا پارسى كه معانى از است عربى ترجمه باب بجاى در و. داشتست نام نيز

 كردن،  پيدا:ظ] 5[

 پريشانست  عبارت اين] 6[
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 از زاد نوش رفت بروم كسرى چون رومى، بود، ترسا مادرش و پسرش، بود زاد نوش قصه پس. است شرح آنرا و كسرى،

 از كسرى پس ازين و بود شده ترسا و شد، كشته آخر بر و گشتند جمع وى بر ترسايان و آمد، بيرون جنديشاپور زندان

 به و شد، تباه چشمش رنج و تنگى آن از تا مدتها، داشت باز را او بازگشت روم از چون و گرفت، آزار بزرجمهر) آ- 50(

 بيرون را بزرجمهر گشت، عاجز كسرى بود، فرستاده قيصر حقّها در كه چيزى از پرسيدن و قيصر از آمدن رسول وقت

 باز مرتبت بهمان و بود، همچنان و چيست، كه بگفت و بگشاد، آنرا بزرجمهر و خواست، عذرها و جست، ازو فرياد و آورد،

 عمارت از و چيز، هر و عالم، كار اندر او توقيعات و بسيارست، سخنها اندران و پسرش، را هرمزد كرد وصيتها پس. بردش

 شهر هفت آن و سپيد كوشك و حقيقت ترست، اين ليكن و كرد، پرويز گويند بعضى و بجايست، هنوز كه كرد، مداين ايوان

 آن [اندر را جايگاه آن اسيران و بعينه، بود انطاكيه] 2 [نهاد او برسان هم و نهاد نام] 1 [انديوخسره] از [به كرد، بنا مداين

 بسيارى و كرد] 3 [باركجين نزن و بود، ساخته اينجايگاه بودشان انطاكيه كه محلّتها در خانها همچنان فروآورد،] شهر

 بيست بيش كما باشند، بى بيم تركان تاختن از تا جايست، به هنوز كه آنسان بر كرد بنا را االبواب باب بند در و جايها،

 آنرا و سكندرست، سد آن كه چنانست ندانند اخبار كه كسانى پيش و كرد، پاى به قايدى جايگاه بهر و است، زمين فرسنگ

 شرح بعضى و است، آميخته روى از و است ارزيز و آهن از هم و حدودست بدين نه سكندر سد كه نيست،) ب- 50 (اصل

. رفت بيرون دنيا از مداين به انوشروان كسرى و شود گفته جايگاه به بشرح تمامى و را، آن داده ايم

 بود سال دوازده نوشروان بن هرمزد پادشاهى

 پدرش كه كسانى و موبدان، موبد و را، بزرگ دبيران همه و داشت، شكسته را] 4 [زبردست مردم بپادشاهى بنشست چون

 از كى درماند، هرمزد و آمد، بخراسان سوار مرد چهارصدهزار با تركان ساوشاه پس يكايك، بكشت داشتى بزرگ را ايشان

 را چوبينه بهرام پس آمده، اندر بايران سپاه و بودند، كرده طمع وى در پادشاهى، سوى چهار و] 5 [خزرران و عرب و روم

  را هرمزد مادر كه وقت آن در بود، شنيده تركان فال  گويان از كه ،]7 [شنان مهران براه نمونى فرستاد،] 6 [شاه سابه بحرب

__________________________________________________ 

. خسرو انديو از به: حمزه] 1[

. نهاد و برسان. ظ] 2[

 ؟ ..كذا] 3[

 حمزه. كردى سختگيرى زبردستان و اعيان با و كردى مهربانى زيردستان و رعايا با هرمز گويد طبرى زيردست،: اصل] 4[

 كان انه اال المساكين و الضعفاء الى األحسان فى النية حسن: مسكويه على ابو- األقوياء على شديدا بالضعفاء رحيما: گويد

) 216 ص تجارب (االشراف على يحمل

. خزران. خزروان: ظ] 5[

. شده ضبط شابه، شاوه، ساو، ساوه،: سايه] 6[

 مسعودى  و حمزه و على ابو و طبرى و دينورى و است بوده شوبين بهرام قديم داستان در شخص اين نام] 7[
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 عاصى تا درازست، قصه آن و بكشت را شاه سابه و برفت تا آورد، بدست گفت] 1 [ستاد مهران كى بنشان را بهرام آورد، و

 هرمزد فرستاد، بمداين هرمزد] 2] [پيش  [پس كردن، فرمود خسرو بنام نقش را درم و آمد، برى سپاه با و هرمزد، در گشت

 سوى] و [بگريخت تا خسرو، بكشتن كرد قصد و گشت،] عاصى  [وى بفرمان بهرام] مگر [كه گشت بدگمان پسر بر

 بدكردارى از ايرانيان پس خسرو، يعنى بودند وى خال كه بازداشت، را بندوى و] 3 [گستهم هرمزد و رفت، آذربايگان

 ازين بعد و بنشاندند، پادشاهى به را او و آوردند، بيرون زندان از را بندوى و گستهم و بشوريدند، و شدند، ستوه هرمزد

 بياورى كرد، قصد روم سوى پدر ديد صواب و بفرمان برگشت، خسرو از سپاه و رسيد، بنهروان چوبين بهرام چون

 و برفتند،] 5 [] [و بكشتند] 4 [بخبه را هرمزد و خسرو، بى فرمان بازگشتند، مداين دروازه از بندوى و گستهم و خواستن،

 بهرام او نام سپهبدى ،]6 [بخسرو فرستاد كس و گرفت، فرا پادشاهى و نشست، كرسى بر و آمد بمداين چوبين بهرام

 بستد پرويز از شاهانه جامه كه بساخت حيلت آن بندوى گشت، پيدا سپاه چون بود، آسوده اندر بكليسا خسرو و سياوشان،

 بلعمى ولى نياورده، آنرا غيره و ديدند، را بندوى بهرام سپاه چون ،]7 [برفتند ايشان و بايستاد، كليسا بام بر و پوشيد در و

 از) سنحباز؟: ل ن (سخنان وى نام مردى: گويد و بگويم و يافتم تمامتر عجم اخبار بكتاب من: كه گويد طبرى ترجمه در

 خطى نسخه (گفتند نيز) سناذ مهران: ل ن (انساذ، مهر و استاذ مهر: گويد باز و. الخ استاذ مهر پدرم گفت ... هرمز سرهنگان

: گويد و آورده ستاد مهران را پدرش نام و) نستوه (را سرهنگ نام فردوسى) نگارنده كهنه بسيار

 نام  نستوه و بيدار و خردمند            كام شاد را شاه بد بنده يكى         

). 15 ص 5 ج خاور چاپ شاهنامه (الخ .. ستاد مهران خردمند آن پدرم

__________________________________________________ 

 شود رجوع قبل صفحه 7 نمره بپاورقى] 1[

. الخ .. هرمزد پيش درم آن و: ظ] 2[

 كه كرمانشاهان در ستان، و ستام و طاق و است نام يك همه و كرده اند ضبط هم »وسطام «و »بسطام «را شخص اين] 3[

 منسوبست  بوى خراسان بسرحد بسطام شهر و خوانند بستان طاق

. يكيست. خفه خپه، خبه،] 4[

: ظ و شده نوشته) وهمان (مقابل حاشيه در و نگرفته عكس در] 5[

. پرويز پس از و

. خسرو بدنبال يعنى بخسرو] 6[

 مورخى هيچ را داستان اين ... بايستاد بام بر خسرو لباس با بندوى و برفتند كليسا از همراهانش ساير و خسرو يعنى] 7[

. است ننوشته بتفصيل فردوسى و بلعمى از بهتر
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 شاه از و آمد، بباال خويش بجامه و رفت فرود بندوى) ب- 51 (بايستادند پيرامون و خسروست، نه كه نكردند شك هيچ

 سر نزديك خسرو تا كرد تأخير همى بگفتار روز سه همچنان] 1] [و شويم هى [را فردا و بياساييم امشب كه گزارد، پيغام

 سياوشان بهرام كه شرحهاست آنرا و داشتش، باز و آورد بمداين را] بندوى  [بهرام و كرد، آشكارا راز پس رسيد حد

. خسرو رسيدن تا بايستاد، ارمنى] 2 [موشيل با بآذربادگان و بگريخت، بندوى و شد،] كشته [

 بود سال هشت و سى پرويز خسرو پادشاهى

 او جاى بر خسرو كه پادشاهان جمله در نوشتن مفرد آنرا نتوان جملتست، اين حساب در نشست چوبين بهرام كه مدت آن

 باطوس داد، بخسرو را مريم- دختر و فرستاد گنج و ساز و سپاه را خسرو روم ملك موريق پس] 3] [بود [متغلّب او] و [بود

 بزرگ كارش آنجا و گريخت خاقان سوى و] 6 [بكشت را چوبينه حالها] 5] [بعد و بفرستاد [دختر و لشگر با را پسرش] 4[

 بروايتى و قلون، او نام تركى دست بر شد كشته بهرام و كرد، حيلت ها آنجا تا بفرستاد، را] 7 [خرادبرزين خسرو تا گشت

 را بندوى پس ان از. اعلم اهللا و بكشت، زده كاردى را بهرام ناگاه و بفرستاد را غالمى تا بفريفت را خاقان] 8 [زن گويند

 بزن] 9 [كرديه را چوبين بهرام خواهر و گشت عاصى و) آ- 52 (بترسيد كار ازين كستهم و بكشت، پدر بكينه] را [خالش

  يه]و [كرد زنش دست بر گستهم كار آخـر و گشتند، يكـى با گستهم گشتند باز تركستان از وى با كه بهرام سپاه آن و كرد،

__________________________________________________ 

. است شده سياه اصل در] 1[

 له يقال: ... طبرى) 227 ص تجارب (موسسل له يقال الناحيه اصبهذى من رجل و بندويه هناك فوافاه: مسكويه على ابو] 2[

) 1000 ص) 2- 1 (ليدن طبع (موسيل

 افتاده ايست  چيزى. اينجا اصل از] 3[

. نياطوش: فردوسى] 4[

 اليه بعث و: على ابو) 96 ص (معه بالمسير امرهم و ... جنوده ابطال فى ثيادوس البنه عقد ثم: دينورى. بناطوس: بلعمى

. است مصحف امالها باقى و شده تياطوس و تياتوس و شيادوس: ثياذوس ظ و. ثيادوس: كذا: طبرى) 227 (اخيه بثياذوس

 ماند باقى] عد .... فرستاد [و كرده محو را آن از نيمى صحاف كه بوده چيزى هم بحاشيه و شده ضايع متن] 5[

. چوبينه و بشكست: ظ] 6[

. مردانشاه: بلعمى. جرازين هرمزد: دينورى. هرمز: على بو. هرمز: طبرى] 7[

.  زنى:اصل] 8[

. كردويه: مشهور] 9[
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 ازين پيش را شيرين و زاد، پسر وى از كرد، بزن را او خسرو و] خسرو [شاه بفرمان شد كشته چوبينه بهرام خواهر

 او كه تعظيم و نبود، زينت و گنج و خواسته چندان را پادشاه هيچ و شد، بزرگ سخت خسرو كار پس. بود آورده بشبستان

 از مختصرى اما نبودست، پيدا اندازه آنرا كه مالى بجايگاهى، نويسيم آخر در خزينه در بازماند وى از آنچ تفصيل و را،

 افريدون و كردند، جمشيد بعهد ابتدا كه درازست قصه آنرا و بساخت، تمام او و. بودش ديس طاق تخت كنيم، ذكر ديگرها

 باز آنرا جاى همه از خسرو و بساخت، ديگر جنسى از گشتاسف بتركستان و افتاد، بروم بهرى ان از و كرد زيادتها بران

 بود، كرده آنجا در] 2 [تمامت زر خروار هزار كه روايتست و بودند، خيره اندران عالم اهل] 1 [چنانك كرد، تمام و جست،

 دختر مريم جمله در و آزاد و بنده از بودند او شبستان در زن هزار دوازده و باشد، بى غايت آن قيمت كه جواهر از] بيرون [

 فرهاد و ندادست، نشان) ب- 52 (صورت او بنيكويى كس بود جهان تا كه شيرين، و يه،] و [كرد و دخت، بهرام و روم، ملك

 جمله در و بودش، آخور بر اسب هجده هزار و. پيداست آن اثر كه بيستون بر كرد كارها آن و بودست، عاشق را او سپهبد

 بسطام، و خوانند،] 3 [بسطام آنرا كه ديهى نزديك كردست، نقش بر او صفت بكرمانشاهان آنك شبديز چون خاصگان

 رومى،] 5 [سمسار پسر كرد كيطوس سنگ بر صنعتها اين كه خواندم چنان نامه] 4 [سرور در و خسرو، خال بود گستهم

 سرچشمه بدان خسرو بفرمان بپرداخت چون و ديگر، استادان با فرمودش سپهبد فرهاد و كردست، خورنق و سدير آنك

 و داد، بفرهاد سپاهان و بزرگان با خورد شراب آنجا شاه و بجايست، هنوز كه سنگين، صفه اين باالء قصرى و بود، ايوان

 در و بروزگار، بودش پيل نهصد و سنگى، بر نگاشته بجايست، همه شكارگاه و موبد و شيرين و شبديز و پرويز صفت آنجا

 نكردست،] 7] [بچه  [هرگز ايذرپيل] كه  [بود، عجايب اين  از و بود زاده ايران به كه خواندندى،] 6 [كذيزاد آنرا كه پيلى جمله

 بودش، باركش استر هـزار دوازده و. است] اقليم  [خاصيت از ايـن و اسب، هندوستان به و گربـه بچين و شير، بـروم چنانك

__________________________________________________ 

 چنانك  و: اصل] 1[

. ميشود خوانده هم حمامت،. جهامت] 2[

. است شده ديده واو بضم ستام و طاق و ستان و طاق قديم كتب در و معروفست بستان طاق به امروز] 3[

. نامه پرويز: ظ] 4[

. سنمار: ظ] 5[

 اين كه دارد نظايرى و است، شده كذيزاد و زاذ كذه: بعد كه زاد خانه يعنى پهلويست، كتك زات: مصحف ظاهرا كذيزاد،] 6[

. ميشود) مجهول ياء (به قلب) هاءات (قبيل

- است نكرده بچه هرگز پيل ايران در يعنى: جمله اين و. ميشود خوانده) نه (كه است يقرئى ال كلمه) بچه (بجاى اصل در] 7[

) اينجا (بمعنى) ايدر (بجاى قديمست امالى مانده باقى ايذر و
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 از بودى، لون يك و بود، درم هزار دوازده بخوردى خسرو] 2 [هروز آنچ قيمت كه- اعلم اهللا و- گفتست] 1 [بيروزنامه در و

 آن از و بودش، كه شايسته را علّتى و او، طبع موافق كردندى) آ- 53 (حل آن در و] 4 [گفته] 3 [قيمتى جوهرى آنك جهت

 هر همچنين و كردى مباشرت بار شصت روزى شبانه در بايست بوقت و بازخوردى،] 5 [سورى شراب رطل شصت پس

 را، نديمان خاصه شراب و خوردنى رطل بيست جمله از بودش، وظيفه مشك رطل شصت ،]6 [غاليه و دريزها از بيرون روز

 و كنيزكان، وظيفه رطل ده و را، روشستن آب رطل ده و اوانى، شستن و فرّاشخانه، و الشّراب بيت بهر از رطل بيست و

 با فرّاش مرد هزار و سوختندى، همى عود اندر زرين بمجمرهاى كنيزك پانصد راست و چپ از شدى بيرون شكار به چون

 عمارى در جفت جفت كه را، مطربان نشست عمارى و استر هزار و نينگيزد، گرد باد تا ريختندى همى آب پيرامون مشك

 خسرو و گوييم، دهد توفيق خداى اگر بجايگاه بى نهايت، زينتهاء ديگر و بودى، شكره و سواران آنچ از و بودندى، ساخته

 نيامدى، كم هيچ كردندى فرو] 8 [آب اگر و شراب آن از چند بود هر] 7 [ابرى كوز نبود را ديگر ملوك هيچ آنچ] ز [را پرويز

 از بود، و موم برسان] و [نهادى مهر آن بـر افشاركى مشت زر و بود، بافته سمندر مـوى از آن و ،]9 [آذرشب دستارچـه و

__________________________________________________ 

. است پرويزنامه يا پيروزنامه: مراد] 1[

 امال اين و است آمده چيز هيچ و سخت تر و راست تر مخفف كه هيچيز و سختر و راستر: چون روز، هر مخفف، هروز،] 2[

. محفوظ قديمه نسخ در و قديمست

 قيمت : اصل] 3[

. كوفته يعنى كاف، بضم كفته،] 4[

 گل مانند دانسته اند سرخ آنرا برخى است اختالفاتى سورى معنى در: سورى: ظ. ميشود خوانده هم شوزى- شووى] 5[

 مى (ترجيح از ذكرى 32 ص پهلوى متن) كواتان خسرو و ريذك (كتاب در. نيست محقق نگارنده نزد معنى اين و سورى

) بلى قطر و سورى شراب (هم آنجا و كرده كتاب ازين مختصرى ترجمه الفرس ملوك غرر در ثعالبى و است، شده) آسورى

. كرده اشاره ثعالبى و پهلوى متن چنانك آسورى مى آسورى از مأخوذ اصل در سورى مى نگارنده بعقيده نهاده رجحان را

. ميشود خوانده دژيز دزير-  دريز.نشد معلوم لغت اين معنى] 6[

. ابرى كوزه يعنى- بابر اضافه و كاف با- ابرى كوز] 7[

 فردوسى و انورى ولى است، سرخس مردم مصطلحات از رازى قيس شمس بزعم) يا (بمعنى اگر و. آب يا: يعنى آب، اگر] 8[

 كرده اند استعمال نيز غيرها و

  با.شست آذر است، آمده هم سمندر بمعنى و ميباشد آتش ميان در پيوسته و آتش بر موكل فرشته ايست نام شب، آذر] 9[

 خوانده اند نام بدين بوده نسوز پنبه از ظ كه را پرويز دستارچه و) برهان (است معنى بدين هم سين
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 قصه را يك هر اين و خسروانى، دينار و افراسياب، گنج و كاووس، گنج و بادآورد، گنج و عروس، گنج چون گنجها، جمله

 نواها همه اين كه] 1 [باربد و) ب- 53 (رومى سركيس چون رامشگر و افتاد، بدست چگونه و بودست چگونه كه هست

 قار ذى حرب و بكشت، را منذر بن نعمان عهد بآخر و نبود، كامرانى و دستگاه اين را پادشاهى هيچ و دستانها و نهادست

 نامه بوى السالم، عليه پيغمبر و گرفت، دل اندر كينه پرويز و يافتند، نصرت عجم بر عليه اهللا صلى پيغمبر بنام عرب و افتاد،

 را] 3 [پدرش زن موريق] 2 [و بود، فرستاده بروم سپاه آن از پيش و شود، گفته خود آن و نكرد، قبول و فرستاد، رسول و

 تعالى ايزد كه اينست و بتاختند، مداين تا را ايرانيان و آمدند، باز بهزيمت روم ملك هرقل از پرويز سپاه و ،]بودند [كشته

 ايشان و كشتن، بفرمود و كرد، بند را بزرگان همه پرويز پس) اآليه (3- 1: 30 الْأَرضِ أَدنَى في الرُّوم غُلبت الم: مى فرمايد

 و آوردند، بيرون اندر بشب زندان از را شيروى پسرش و بياشفتند، ايرانيان تا عجم، مهتران از بودند مرد هزار سى مقدار

 كشتن بود فرموده پرويز را پدرش و] 4 [هرمزد مهر دست بر بكشتند، پس و بازداشتند را خسرو و بنشاندند، پادشاهى به

 اسد ناحيت در او مطبخ و ظاهرست، دو هر اثر و بغداد، راه در شيرين قصر و كرد كنگور قلعه عمارتها از] و [نزديك، بدان

 كه آنجا نواحى، آن و همدان اروند) آ- 54 (كوه بر بيشترى بتابستان و خوانند،] 5 [صبخ آنرا است ديهى اكنون و بود، آباد

 بودى وى كه آنجا تا مطبخ ازين كه خواندم چنان الملوك سير در و جايها، ديگر و خسرو، خم و خوانند، خسرو دكان

 بوى گرم تا بجوهر،] ء [مكبها و زرين، ظرفهاء اندر بدادندى مطبخ غالمان بدست، خوردنيها دست همدان اروند تا بكنگور

. اعلم اهللا و. گويند همى باز عهد آن از كه را، تعظيم سبب بودند، كار اين برسم كه بندگان بسيارى از رسيدى،

 بود ماه هشت پرويز بن شيرويه پادشاهى

 طمع پدر از بعد] و] [6 [گفته ايم چنانك بكشت را برادران همه نخستين پادشاهى، از برنخورد هيچ و گويند، ماه پنج بعضى

 كى نيازارد، السالم عليه را پيغامبر تا فرستاد كس يمن ملك بباذان و بكشت، بزهر را خود شيرين تا بست، شيرين اندر

. بمرد بمداين و فرستد، بحضرت السالم عليه را پيغمبر كى بود فرموده را او پدرش

 

__________________________________________________ 

. بهلبد. فهلفد: عرب مورخان] 1[

. موريق كه: ظ] 2[

. زن پدر: يعنى پدر، زن] 3[

 اخبار (خطرنيه و بابل مرزبان مردانشاه بن يزدك: دينورى) 1058 ص (نيمروز فاذوسبان مردانشاه بن هرمز مهر: طبرى] 4[

) 115 ص الطوال

. مطبخ: ظ] 5[

 آيد؟ گفته: شايد و است نشده گفته چيزى باب اين در] 6[
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 ماه  شش و سال يك شيروى اردشير پادشاهى

. بكشت و بگرفت دمش مستى در] 1 [خسرو پيروز گويند، ماه چهار و سالى بروايتى

 پرويز دخت] 2 [بوران پادشاهى

. بمرد بمداين مدت همان و عرب بحرب فرستاد همى سپاه و بود، اسالم قوت روزگار و بود، ماه چهار و سال يك

] 3 [خشنسفنده پادشاهى

 و گفتست] 4 [گراز را اين شاهنامه اندر كردند، و عزل گويند و بكشتندش پس) ب- 54 (گويند، ماه دو بعضى بود، روز شش

. اعلم اهللا و است چنين موبد بهرام روايت در گويند، نيز شهربراز و] 5 [فرائين لقب

__________________________________________________ 

 بدست ناگه بگرفت شاه لب بجست خانه پيش از پيشه جفا نماند خسرو پيروز و شاه بجز: است شاهنامه از روايت اين] 1 [

 شهربراز گويد همانجا و بكشت، قباذ شاه خسرو ايوان در ويرا شهربراز بامر كسى: گويد طبرى) خاور چاپ 287 ص 5 ج(

 پيروز اين شايد و بكشت را اردشير و بگشاد بود اردشير حرس رئيس كه نيوخسروا نامش مردى بمكيدت را طيسبون

. باشد طبرى روايت درهم ريخته روايت اين و خسروا نيو مصحف خسرو

.  پوراندخت:معروف بران،: شده ديده كه سكه اى در بوران،: صحيح. توران: اصل] 2[

) خطى (خسنده فيروز) 121 ص قاهره چاپ (خشنس فيروز: مسعودى) 18 ص سنى (چشنسبنده: حمزه جشنسده، طبرى] 3[

 ص: الباقيه اآلثار (حوسديد: به ملقب منوزاد بن مركلسه بن محسس؟ حعرا بن؟ فيروز: بيرونى) قديم خطى) (حشيشد (بلعمى

 و) 126 ص بيرونى (بخشنسبنده المسمى فيروز: مؤبد نسخه بروايت حمزه از و) 124 ص ( خشنشنده:حمزه از بيرونى) 122

 است آن مخفف و معرّب  جشنسفنده:كه است مأخوذ. بنده گشنسپ: از جشنسفبنده،: ظ و) 130 ص (خشنسبنده: الفرج ابو از

. است بوده پرويز خويشاوندان از و بوده فيروز ظ نامش و است لقب اين و

 چو فرائين: (گويد و آورده فرائين؟ را؟ لقبش و گراز را شهربراز فردوسى و ندارند، را جسنسفنده دينورى و شاهنامه] 4[

. است داده نام گراز را وى قبال و) بياد آمد كش چيزى گفت همى برنهاد كيان تاج

 و دانسته باشد) گراز (بمعنى كه) وراز (از را) براز (و كرده مخفف نمى آمده شعر وزن در كه را شهربراز فردوسى ظ و

 را شهربراز نام طبرى و. است خوانده) گراز (بتخفيف آنرا و گرفته) الملك اسد (قبيل از ملك گراز بمعنى و لقب را شهربراز

: گويد دانسته) ظ فرخان (فرهان

- فرهان (مصحف ظ كه) خوهان- حرمان (را شهربراز لقب بيرونى و) 1002 ص 2- 1 (شهربراز مرتبته تدعى و فرهان

 باشد؟) فرخان- فرهان (مصحف هم فردوسى) فرائين (كه ميرود تصور و) 128- 122 (كرده ضبط باشد) فرخان

 فرائين : شاهنامه. فراش: اصل] 5[
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 بود ماه شش پرويز دخت آزرمى، پادشاهى

 ناحيت به پدرش، زاد فرخ كينه به بكشت] را او [سپهبد رستم گويند بروايتى و بمرد بس گويند، ماه چهار و سالى بعضى

. برجايست هنوز اثر آن و تلّ، سر بر بزرگوار، نشستگاهى و هامون، اندر آزرمى دخت: خويش بنام كرد قصرى اسدآباد

 بود سال يك] 1 [پرويز خرداد پادشاهى

. بكشتند پس و بابك اردشير فرزندان از بنشاندند ديگر نامى كسرى كه است روايتى نيز و بمرد، گويند

 بود سال بيست شهريار يزدجرد پادشاهى

 مهان مادرش و] 2 [اتشيش بن پيروز او نام بياوردند را مردى نوشتيم كه كسرى ازين پس كه چنانست جرير تاريخ اندر

 سرم، بر تنگست تاج اين كه نخواهم گفت نهادند، سر بر تاج و نشاندند، تخت بر نوشروان  و كسرى بن يزداد بنت] 3 [دخت

 از بياوردند، نامى زاد فرّخ ازو پس و براندندش، و داشتند، بد بفال را او گفتار و پادشاهانست، تخم از نه اين گفتند مهتران

 امير خالفت روزگار بنشست چون] 4 [آوريدن، را شهريار يزدجرد بس اين از و كردند، باز را او پس و پرويز فرزندان

 و افتاد برى و بگريخت آنجا از يزدگرد تا] 5 [بمداين [...] و قادسيه، حرب و) آ- 55 (عنه اهللا رضى بود خطاب عمر المؤمنين

 سپهبد سورى ماهوى و افتاد، بخراسان پس شود، داده شرح خود قصها اين و شدند، شكسته كه بود عجم جمع آخر بنهاوند

 دست بر ماهو، بفرمان و رفت، اندر بآسيابى و بمرو، بگريخت يزدگرد و] 7 [بكشتند، ويرا تركان تا كرد، حيلت] 6 [با مرو

 و عنه، اهللا رضى] 8 [عثمان المؤمنين امير خالفت ايام اندر بكشتش، و بود نادانسته آسيابان كه گويند و شد، كشته آسيابان

. شد سپرى عجم ملك

__________________________________________________ 

 كرديه امه و اپرويز بن خسرو بن فرخزاد: بيرونى) 1066 ص (خسروا فرخزاد: طبرى) 18 سنى (اپرويز بن  فرخ:حمزه] 1[

). 124 (خرزادخسره) 126 (خره دادخسرو) 128 (خسرو فرخزاد) 131 ص (شوبين بهرام اخت

 ص: ك ر. است الذكر مار) جشنسفنده (همان اين و) 1066 ص (جشنسده ايضا يسمى و مهران جشنش بن فيروز: طبرى] 2[

 4 ج 82

) 1066 ص (انوشروان كسرى بن) يزدانداذ: ح (يزداندار بنت بخت صهار ولدته قد: طبرى] 3[

 آوريدند: ظ. كذا] 4[

. بمداين] اسالم  سپاه آمدن [و: ظ] 5[

 ميرسد بنظر زايد با،] 6[

 بكشند: ظ و. نيست مربوط بعد جمله با جمله اين] 7[

. است شده بريده صحافى در آن از قسمتى و ... عثمان حضرت ...  دولت:شده نوشته حاشيه در] 8[
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 سال پنج و پنجاه و چهارصد] و [موبد، بهرام روايت از بوده اند تن هفت و بيست] 1 [خشفسنده از بيرون: تفصيل بدين جملت

 با كيومرث گاه از حساب بدين و است، كرده درست كتب بسيار اندر چنانك كردند، پادشاهى روز يك و بيست و ماه سه و

- خشفسنده روز شش با- روز هفت و بيست و ماه دو و سال نه و چهل و هزار چهار رسيدن، بعرب ملك تا او، سال سى

 چنانك مرد ديگر دخت، آزرمى دخت، بوران هماى،: زن سه جمله از بودست شش و شصت ايشان عدد و. كرده اند پادشاهى

 كه زيرا بودست، كيومرث نه السالم عليه آدم كه ميگردد درست خود جايگاه اين شابور، موبد بهرام اين قول از و. نوشتيم

 السالم عليه آدم تا تاريخ اين ميان و باشد، بيش كما سال هفتاد و پانصد و هزار چهار اكنون تا كيومرث گاه از حساب بدين

) ب- 55. (اعلم اهللا و است تفاوت بسيار

] 2 [بن عيسى شرح از آن اندر سهو كردن پيدا و ن] نيا [ساسا تاريخ اصفهانى حمزه روايت اندر نهم باب از سوم فصل

 الكسروى  موسى

 خدايگان را پادشاهان كى- خوانند نامه خدا ايشان كه كردم تأمل نسختها بسيار الفرس ملوك تاريخ در كه] 3 [گويد چنين

 پوشيده و است، افتاده خطاها گردانيده اند بديگرى كه لفظى و زبانى از ناقالن سهو از] و] [4 [شاهنامه يعنى- خواندندى

 بود، شهر رئيس كه احمد ابن العال پيش الهمدانى، الرّقام على بن حسن با مراغه بشهر پس نيافتم، مقابل نسخت دو و شده،

] و] [7 [بزيج شد كرده مقابلت] 6 [چهارم و سوم طبقه تاريخ] پس  [دانستى نيك عجم اخبار در او و ،]5 [آمديم حاضر

 تشرين اول دوشنبه روز نيم از كه: رصد و زيج حساب از يافتيم موجب برين است بوده هجرت و] اسكندر [ميان كه سالهاى

__________________________________________________ 

. 111 ص 3 حاشيه ك ر] 1[

 عيسى  بن موسى: بيرونى و حمزه] 2[

) 15 ص (برلن طبع االرض ملوك سنى تاريخ: ك ر] 3[

 بمعنى) خدا- خذاى- خوتاى (پهلوى فارسى در و ندارد فيه نحن ما بمطلب ربطى خدايگان و نيست، حمزه از توضيح اين] 4[

. است پادشاه

. احمد بن العال رئيسها عند بالمراغه ... الحسن مع فاجتمعت: حمزه .. آمده ايم: اصل] 5[

 ملوك من الرابعه الطبقة و الثالثة الطبقة مملكة سنى قابلنا و: گويد حمزه و. پس چهارم و سوم طبقه تاريخ دانستى: اصل] 6[

 فى المنجمين بحساب مظبوط هو الذى االسكندر بتاريخ الساسانيه و األشغانيه هم و االسكندر بعد ملكوا اللذين الفرس

. الزيجات

. برنج اصل]: 7[
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 و بود، روز يك و نهصد و هزار چهل و سيصد السالم، عليه پيغامبر هجرت ابتداء ،]1 [محرّم پنجشنبه روز نيم تا األول،

 شصت و سيصد سالى كى آفتاب مسير بسال و باشد، روز چهار و پنجاه و صد و سال يك و شصت و نهصد قمر بسالهاى

 سرش بر سال چهل بس باشد، روز] 2 [نوزده و ماه نه و سال دو و سى و نهصد باشد روز يك چهار و روز پنج و) آ- 56(

 نوزده و ماه نه و كشيد سال دو و هفتاد و نهصد به آن شهريار، حساب يزدجرد شدن هالك تا هجرت ابتداء مدت گرفتيم،

 تا بابك اردشير از ساسانيان پادشاهى و] را [اشكانيان پادشاهى كرديم وضع سال] شش  [و شصت و دويست و روز،

 نام سه شد، كرده اعتبار را سالها و ملوك عدد و كرديم، تفصيل چون]. 3 [روز چند و ماه نه و سال شش و هفتصد يزدجرد

 بهرام پدر يزدگرد كى آنست سبب و يزدجرد، و يزدجرد] و [بهرام و بهرام چون متشاكل، بودند كرده سهو ناقالن كه نيافتيم

 كه گويند چنان و پسرش، خالف عدل، و سياست با و بزرگ مردى بود، نام يزدگرد هم پدرش خوانند بزه گر را او كه گور

 كه بيزدجرد، كرد وصيت را او داشت طفل پسرى و اندر، او بعهد بمرد روم در ملكى كه بود جاى بدان او امانت و وفا

 بروم قزوين، بحد بود،] 4 [دشتوه روستاى رئيس كه را پرنيان شروين يزدجرد ازين پس دارد، نگاه وى بر پادشاهى

 و دادن، فرمود باز بدو و آورد، بجا زنهار شد، بزرگ) ب- 56 (پسرش چون و داشت نگاه پادشاهى تا سال، بيست فرستاد

  و.خـوانند باجروان آنـرا مـعرّب اكنون و] 6 [شروين نـام، نـاوى كردست بـنا شهرى آنجـا] 5 [او و. خـواند باز را شـروين

__________________________________________________ 

 بطبع 1294 طهران منطبعه علمى روزنامه پاورقى در) االمم كبار ترجمه (باسم كه كتاب اين ترجمه و. برلن چاپ سنى كذا] 1[

. محرم روز اول پنجشنبه: رسيده

 و مأتين و سنة ثلثين و اثنتين و تسعمائة يوم ربع و يوما ستون و خمسة و ثالثمائة السنة ان على كلدانيه سنين يكون و] 2[

 از  و:علميه روزنامه پاورقى االمم كبار ترجمه) 15 ص (يوما عشر تسعة و اشهر تسعة االيام هذه تبلغ يوما ثمانين و تسعة

 باقيمانده اين و ميشود روز نه و هشتاد و دويست و سال دو و سى و نهصد ... ايشان سال اينكه بر بنا كلدانى سالهاى

 يزدجرد كه فرس دولت زوال تا هجرت ابتداى بين ما مدت اين بر ما مى افزائيم و ميباشد) كذا (روز نه و ماه نه ... روزها

 ازين ميكنيم كم و روز نه و هشتاد و دويست و سال دو و هفتاد و نهصد ميشود آنگاه سال چهل شد هالك ايشان پادشاه

) 2 ص 6 شماره ... (است سال شش و شصت و دويست كه را اشكانيه سلطنت زمان سالها

 دويست و سال شش و هفتصد: پاورقى) 16 ص (يوما ثمانون و تسعة و مائتان و سنة ثمانون و ست و سبعمائة: حمزه] 3[

 .. روز نه و هشتاد و

. يكيست دستبى و دشتبى و دشتوه و) 71 ص (الدشتباى  شروين:دينورى. دستبى: پاورقى. دستنى: برلن چاپ سنى] 4[

 ... قزوين الى اضيف ربما و ... همدان و الرى بين كبيرة كورة ... ثانيه سكون و اوله بفتح دستبى: گويد ياقوت

 از: اصل] 5[

 با كردست: ظ و. جروان با لها قيل اسمها عرب لما التى هى و شروان با سماها و: حمزه. شده نوشته خط باالى. ناوى] 6[

. جمشاد و جمشيد و شار و شير مانند. يكيست شروان و شروين و .. نام شروين
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 بهرام گور بن يزدجرد پسر] 1 [كه  بهرام ديگرى و] بهرام  بن [بهرام بن بهرام يكى كرده اند فراموش بهرام] دو [همچنين

: ايشان پادشاهى مدت و ساسان آل تاريخ شود پيدا سياقت و جدول درين كسروى شرح از و. بود پيروز پدر او و بودست،

 ماه دو و سال يك شاپور هرمزد ج ماه چهار و سال دو و سى اردشير شاپور ب] 2 [ماه دو و سال نوزده بابكان اردشير ا

 چهار و سال سيزده] 5 [بهراميان] بهرام  [و] 4 [سال سه و بيست] بهرام  بن [بهرام ه ماه سه و سال نه هرمزد بن بهرام د] 3[

. سال نه بهرام بن] 6 [نرسه ز ماه

 شاپور بن شاپور يا سال چهار هرمزد بن اردشير ى سال دو و هفتاد االكتاف ذو شاپور ط سال سيزده نرسه بن هرمزد ح

 بن] 7 [يزدجرد يد سال دو و هشتاد شروين صاحب نرم يزدجرد يج سال دوازده شاپور بن بهرام يب سال دو و هشتاد

 يزدجرد بن بهرام يز ماه پنج و سال هيجده بهرام بن يزدجرد يو سال سه و بيست گور بهرام يه سال] دو و [بيست يزدجرد

. سال سه فيروز بن بالش يط روزى و سال نه و بيست بهرام بن فيروز يح ماه يك و سال شش و بيست

 بن هرمزد كب] روز چند و [ماه هفت و سال هفت و چهل قباد، بن نوشروان كا] 8 [سال هشت و شصت فيروز بن كقباد

 بن اردشير كه ماه هشت پرويز بن شيروى كد سال هشت و سى هرمزد بن پرويز كج] 9 [سال سه و بيست نوشروان

 روز چند و سال يك پرويز دخت] 11 [بوران روز كز هفت و ماه يك شاهان اصل از نه ،]10 [ايران شهر كو سال يك شيروى

__________________________________________________ 

 هو و واحدا اسما اللفظ متفقى اسمين من ايضا الناقلون اسقطوا قد و: حمزه ... بود نگرفته درست سطر نصف جا درين] 1[

. فيروز والد جور بهرام بن يزدجرد بن بهرام هو و آخر بهراما ايضا اسقطوا و بهرام بن بهرام بن بهرام

 ماه  شش: حمزه] 2[

 ماه  ده: حمزه] 3[

. سنة عشرة سبع ملك يقال و: حمزه] 4[

. بهرامان بهرام: ظ و. بهرام بن بهرام بن بهرام. حمزه] 5[

. بهرام بن بهرام بن نرسى  اخوه.حمزه] 6[

 الخشن  يزدجرد: حمزه] 7[

) 17 ص (وجد كما سنة اربعين و ثلثا الصغير السير فى و الكبير السبر فى هو هكذا: حمزه] 8[

. گفته اند سال سيزده بعضى  و:پاورقى. سنه عشرة ثلث يقال و: حمزه] 9[

 و فرائين شاهنامه بزعم و فرخان يا فرهان نامش براز،  شهر:الصحيح و ... الملك عنصر من يكن لم و شهريزاد: حمزه] 10[

) 1 ح 38 ص ك ر (است لقب براز شهر

. بوران: حمزه. توران: اصل] 11[
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 ال ماه دو اردشير فرزندان از فيروز ل ماه دو هرمزد، بن] 2 [قباد بن خسرو كط ماه دو شاهان اصل ز نه] 1 [جشنسفنده كح

 لج] 5] [روز چند و ماه يك چوبينه بهرام [خواهر از پرويز] 4 [بن خسرو فرخ لب ماه چهار پرويز بنت دخت] 3 [آزرمى

]. 6 [روز چند و ماه يك چوبينه بهرام لد سال بيست العجم ملوك آخر يزدجرد

 پادشاهى تن نه] 7 [جرد بيرلون بيرون بيش كما ماه پنج و سال چهار مدت در] و [بوده اند پرويز كسرى از بعد قوم اين

 بن حمزة و. آورده ام بجاى احتياط آن در] من  كه [گويد همى كسروى] 9 [كه نست] آ [ساسانيان تفصيل اين و] 8 [كرده اند

]  10 [روز دو و سـال نه و نود گفت كسروى آنچ تا است مـن حساب آنچ ميان بزيج كردم اعتبار من گويد األسفاهانى الحسن

__________________________________________________ 

) 3 ح 111 ص ك ر. (حشنشبنده: حمزه] 1[

. كذا پاورقى. عاد: حمزه] 2[

. آزرمين: حمزه] 3[

. نيست علمى پاورقى ترجمه در نام اين و ... خسرو بن فرخ: حمزه] 4[

) 83 ص 3 حاشيه ك ر] (5[

 اضافه) لب (آخر در كه است همان) لد (از بعد جمله اين كه است محقق و نيست حمزه جدول در و زايدست الخ ... لد] 6[

 نسخه اين در و ميباشد) اياما و شهرا (حمزه جدول در هم خسرو بن فرخ مدت و كتابست اين نساخ از تصرف اين و كرديم

 چند و ماه يك از بيش او و نيست اينجا جايش بهرام بعالوه است باو متعلق روز چند و ماه يك بى شك و نداشت مدت هم

. است نكرده ذكر جداول در را او هم احدى و بود نشسته روز

. يزدجرد بيرون: ظ و كذا] 7[

 ص (شهريار بن يزدجرد تاسعهم نفر ثمانية اشهر ستة و سنين اربع مدة فى اپرويز كسرى بعد ملك من فجميع: حمزه] 8[

 او و بود يزدجرد آنها نهمى و بودند نفر هشت يزدجرد از غير ماه شش و سال چهار ... كه كسانى آن پس: «پاورقى) 18

 اتفاقا و باشند، كرده پادشاهى تن نه يزدجرد از غير بايستى حمزه كتاب جدول تعداد مطابق و »كرد پادشاهى سال بيست

 7 شماره (يكبو قد الجواد باشد مورخ خود از يا كاتب از سهو كه ممكنست: گويد برخورده اشتباه باين هم پاورقى مترجم

 ماهها در و. است كرده اصالح آنرا مجمل مؤلّف يا بوده صحيح مترجم نسخه اصل در گويا درستست متن تعداد ولى) 3 ص

. دارد اختالف

 .. كه تست: متن] 9[

 سنة تسعون لكسروى خرج ما بين و الزيج بحساب االعتبار من لى خرج ما فبين: حمزه. روز ده و ماه نه و سال نود: ظ] 10[

. المذكوره ترجمة فى كذا. ايام عشرة و اشهر تسعة و
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 را عجم پادشاهى الطّبرى جرير تاريخ اندر و نخواهد شد، سپرى هرگز تواريخ اندر خالف اين الجمله فى و]. 1 [متفاوتست

 بيرون بجهد قديم كتب از كه كنند دعوى روايت صاحب و مؤبدان كه مقالت هر از ما و بگفتيم، آنچ خالف كند روايتى خود

 الْغَيبِ مفاتح عنْده و: تعالى قوله آن، بدرستى داناترست جل و عزّ خداى و مختصر، نبشتيم) آ- 58 (كرده درست و آورده اند

 إِلَّا يابِسٍ ال و رطْبٍ ال و الْأَرضِ ظُلُمات في حبةٍ ال و يعلَمها إِلَّا ورقَةٍ من تَسقُطُ ما و الْبحرِ و الْبرِّ في ما يعلَم و هو إِلَّا يعلَمها ال

. 59: 6 مبِينٍ كتابٍ في

 سبيل بر معروفان و سپهبدان، و موبدان، و بودند، كه پيغمبران پادشاهى هر روزگار در كه كردن ياد اندر العاشر باب

. اجمال

 پيغمبر ادريس آن و بود،] 3 [اخنوخ پيغمبر طهمورث، و هوشنگ بروزگار كه شد، كرده جمع كه] 2 [كتابهاء از يافتيم چنين

 انواخ و هابيل پسرزاده لوبيل ديگر و عناقه، عوج يكى او مبارزان و] 4 [بداست، نام را طهمورث وزير و السالم، عليه است

: ضحاك عهد اندر بودند، او مسخّر جن و انس از عالم همه و بود پيغامبر السالم عليه هود: جمشيد عهد اندر اتيال، پسرزاده

 او برادرزاده و بودست، پهلوان جهان و جمشيد، نبيره بود، گرشاسف معروفان از و السالم عليهما صالح پس بود هود اول

 كارها بر او امين و كندروق، را وكيلش بود، بناه نام را وزيرش اما جادوان، و عفاريت جمله و كوش، بن دندان بيل كوش

 عليه يوسف عهدش اندر و بود، پيغامبر) ب- 58 (السالم عليه ابراهيم: افريدون عهد آهون، اندر سرش صاحب و بود، سالم

 او بعد از و بود،] 5 [گرساسف هم پهلوان جهان و بود، نام بيرشاد و بزرگ مهر را او وزيران يافت، ملكت و نبوت السالم

 نهاده لقب زن رزم را او كه قارن و قباد پسرانش و بود، او معين كه اصفهانى كاوه چون بزرگان او بعد از نريمان، پسرش

 السالم عليه موسى پيغامبر: منوچهر عهد اندر ،]ديگر [بسيارى؟ و؟ گرازه، و كوهيار، و تليمان، و طبرى فيروز و ،]ند [بود

 از را اسرائيل بنى و. يافت پيغامبرى السالم عليه نون بن يوشع عهدش اندر و آورد، بيرون مصر از را اسرائيل بنى و بود،

 كشواد زرين پسرش، و زال و نريمـان سام چون بودند معروفان كه آنـان و تيه خوانند، آنرا كه آورد، بيرون فلسطين بيابان

__________________________________________________ 

. مؤلفست خود از بعد قول و كسروى از بنقل است حمزه جدول از ترجمه اينجا تا] 1[

 و گذاشته همزه درآيد جمع الف از بعد كه يائى عوض جا همه كتاب درين آنكه توضيح. كتابهائى: بمعنى كتابهاى،: بجاى] 2[

 قرار نيز نكره ياء بدل يا اين و باشد، ماننده بهمزه كه است كوچك يائى خود و بوده) ى (بجاى قديم خطوط در همزه آن

. ميكرده اند حذف گاهى آنرا قدما و مى شده قرائت كسره مانند و مجهول ياء نكره بصورت ياء چه گرفته،

. ميشود خوانده هم اختوخ] 3[

. اخنوخ و خنوخ: طبرى

 در مورخان غالب و مسعودى و طبرى را وى ظهور كه هنديست پيغمبر) بودا (بوذاسب: مرادش ظ و شد خوانده چنين] 4[

. ميدانند طهمورث زمان

. كذا] 5[
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 و نوذر عهد اندر بود، بجاى هنوز] 2 [جدش بزرگان ازين بعضى با كاوه قباد و ،]1 [شواتير آرش و نستوه، شاپور و كاله،

 وزير افريدون تخم از] 3 [گرشاسف و بودند، بزرگان همين و برفت، جهان از نوذر بعهد سام كه رسيد، بزال پهلوانى: زاب

 شيده را او كه پشنگ پسرش و] 4 [اغريرث و گرسيوز، افراسياب برادر و ويسه، پيران او پهلوان: افراسياب عهد اندر زاب،

 و هومان چون: بودند ويسه پسران بزرگان و بودند، او نبيرگان] 5 [برزايال و ايال، و جهن،) آ- 59 (ديگرى و خواندندى

 اخواشت و سپهرم، و زره، كروى چون مبارزان ديگر و] 7 [پيران پسر رومين و] 6 [نستيهن و گلباد و ورد، فرشيد و لهاك،

. كهرم و بود، افراسياب داماد كى] 10 [عز بورى كوك  و]9 [دمور و پيران، برادر بيلسم و ،]8[

 خاسته نو زال پسر رستم بودند، جاى بر همه بزرگان و بود، پيغامبر السالم عليه سليمان عمرش آخر در: كيقباد عهد اندر

 و بودند جوانان همچنين گفتندى،] 11 [راز و كمان سخت گستهم و طوس: نوذر پسران و كشواد، پسر گودرز و بود،

. نوخاسته گان

 

__________________________________________________ 

 فيقول بعضهم اسمه خفف ربما و) 992 ص 2) (ارششياطير: حواشى (ارششياطين ،)435 ص 1 (ارشسياطير: طبرى] 1 [

: دينورى. آرش: فردوسى) 435 ص (ايرش

) 104 ص پهلوى متون (تير شپاك ايرش: پهلوى) 92- 13 ص (ارسناس

. فريدون منوچهر جد يعنى- جدش بزرگان] 2[

. است زابلى گرشاسپ از غير او و است شاهنامه گرشاسپ مراد] 3[

 اغرمرث : اصل] 4[

). برهان (افراسياب لشكر در تورانى مبارز دو تحتانى، واو و راء سكون و اول بضم برزويال و- زيبا وزن بر ايال] 5[

. است شده نوشته سطر روى ريزه بخطّ اسم اين] 6[

. پيران پسر فردوسى و داند افراسياب پسر را او قاطع برهان صاحب و آورده روئين: فردوسى] 7[

. افراشت وزن بر اخواشت،: فردوسى] 8[

. كرد بسيار سعى سياوخش كشتن در كه افراسياب خويشان از يكى نام سمور وزن بر اول بفتح دمور] 9[

 نيافتم؟ نامى چنين برهان و شاهنامه در كيست نشد معلوم) غز؟ (عز بورى كوك و ميشود خوانده هم كمرك، و كموك] 10[

 گزار كمان سخت بمعنى: بپهلوى- وزار كمان سخت: ظ] 11[
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 معروفان و مبارزان و كرد، رستم پهلوانى جهان و سبا، و شام بزمين السالم عليه بود سليمان پيغمبر: كيكاوس عهد اندر

 و برادر، اند و رهام با گودرز، پسر گيو و كشواد، و گودرز، و ميالد، و نوذران، گستهم و طوس و] 1 [قليمان كردار چون

 لهراسب و آمد، زيادت گيو بيژن بودند، جاى به بزرگان اين هم: كيخسرو عهد اندر رستم، برادر زواره و رستم، پسر فرامرز

 و ميالد پسر گرگين و كيخسرو، عم كاوس فريبرز و گشتاسب، و زرير پسرانش و حكيم، جاماسب او برادر و او] 2 [عم ابن

 گيوكان،] 4 [كردهم فيروز و كاوه، قباد] 3 [اشكس و اساكيد، بن اساورزن او عم پسر و هاذان، و آغش] طبرستان  [ملك

 كرديم ذكر اندكى كه او عهد در بوده اند سپهبد دويست و هزار جمله شاوران،) ب- 59 (زنكه و ريونيز، و طوس، پسر زرسب

] آخور [امير] و [جاندار بيژن و بزرگ، بود حاجب] 5 [گيو بود، ايشان بدست شاه خاصه كارهاء گودرز پسران و اينجايگاه،

: لهراسب عهد اندر امين،] 8 [نوزاذ و نديمان، مهتر هجير و بزرگ، رسول زرير و ،]7 [مجلس امير] 6 [بهرام] و [خسرو

 و آمد، بيرون زردشت: كشتاسب عهد بود، اندر نوخاسته گشتاسب پسر اسفنديار و كيخسرو، پهلوانان از بودند بازماندگان

 بلخ به آذربايگان از بود، عزير شاگرد و السالم، عليه خليل ابراهيم آن از بود پسر نهم گويند و بپذيرفت، وى دين گشتاسب

]. 9 [بستاق] ا [كتاب و شدست، گفته اندكى چنانك نمود، شعبدها و رفت،

 

__________________________________________________ 

 گردان : ظ. كذا] 1[

 كيخسرو عم بن يعنى] 2[

 دارد اشكش اغش بجاى فردوسى] 3[

 گژدهم : ظ] 4[

. است كرده ضبط) بى (را گيو طبرى] 5[

 خراد يعنى باشد، بهرام و خراد: شايد و نيست شاهنامه در اسم دو ازين چنين اين ولى ميشود خوانده هم بهرام خسرو] 6[

. گودرزان بهرام و برزين

. محبس: ظ] 7[

 ميشود؟ خوانده هم فرزاد] 8[

 وستا و است استا، ابستاق، ابستا، اوستا، بعد و متقن و محكم يعنى همزه، بفتح اوپستاك،: اصل. اوستا: از است امالئى] 9[

. است شده
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 او وزير و ساختن، قبله و پرستيدن] به  [نهاد تعظيم را آتش و كرد، عرضه گشتاسب بر خوانند،] 1 [دستا و ايستا ايشان كه

 گودرز پسرزادگان و اسفنديار پسرش و بود، زرير برادرش پهلوان و بشوتن، پسرش زن راى و جاماسب، بود عمش

]: 2 [ناماور جاماس پسر و ايران، بزرگان و كشواد،

 عهد به كه گويند بروايتى و بود، المقدس بيت اسيران جمله از و زمان، اندرين السالم عليه بود پيغامبر دانيال: بهمن عهد اندر

 پسر و بود، جاى بر- گودرز رهام- النصر بخت و بيژن، پسر بود اردشير او پهلوان شود، داده شرح را آن و بود، گشتاسب

 زال، رستم پسر فرامرز، پسر رسيد، برزين آذر به پهلوانى جهان عهدش آخر بر و) آ- 60 (پرهيزكار، بارس و پيروز، طوس

 آخر اندر و خواندندى، تور را او گيلى رستم و زربانو، و گشسب بانو ديد رستم دختران و تخاره، و فرهاد: زواره پسران و

 و بودند پدرش بزرگان هم: چهرآزاد هماى عهد اندر بودست، الحياه عين و بهر شاد قصه ماچين و بربر زمين در عهدش

. بود سپهبد رشتواد

] 3 [ايرانشان حكيم كه نسخه آن نامه بهمن در مگر نيافتم ذكر اين كتاب هيچ در و بمرد، زر زال روزگار درين: دارا عهد اندر

 بن دارا] بعهد [داراب بن دارا عهد زال  اندر ديده جهان دنيا ز شد برون حال بشوريد دارا بايام كردست، نظم الخير، ابى بن

 بكشتندش كه جانوسيار و ماهيار و بود، پدرش بعهد] گويند [بهرى و يونان بزمين بودست عذرا و وامق قصه]: 4 [دارا

 و ديگران، و] 5 [سقراط و افالطون و ارسطاطاليس چون بودند بسيار يونان فالسفه: اسكندر عهد اندر گويد، معتمد دستوران

 تعالى ايـزد از گفت آورد، تناسخ مذهـب و ... آمدند بيرون] 7] [6 [همه] ا [بر او روزگار در و شدند، او خدم عالم همه بزرگان

__________________________________________________ 

. وستا و ابستا: صحيح] 1[

 بپهلوى  زريران يادگار كتاب در هم و شاهنامه در هم بوده گرامى: جاماست پسر نام] 2[

 و رفته باال كه است مركزى نشر از بعد چه ميشود، خوانده هم ايرانشين و ايرانشن و افتاده سطر بآخر ايرانشان،] 3[

 بهمين حرف اين مكرر كتاب اين در و- پائين و چپ بدست رو شده كشيده و آمده فرود سطر بيرون از شكسته مانندى

 ايرانشهرى يا ايرانشاه شايد و است بى معنى بل بى سابقه) ايرانشان (كلمه ولى. ميشود خوانده) شان (و شده ديده طريق

 عهد در كتاب اين نامه بهمن اما و- است برده حكيم  ايرانشهرى از نامى مكرر المسافر زاد كتاب در خسرو ناصر چه باشد،

 است آذرى شيخ نامه بهمن از غير آن و ديدم ان از خطى نسخه اى حقير ولى شده چاپ هند در گويند و آمده بنظم سالجقه

. است گفته هند ملوك از يكى بنام كه

 گويند) دآرايان داراى (نيز پهلوى در را او و است غلط) داراب بن دارا (و است چنين صحيح و ... كذا] 4[

. ميزيسته اند اسكندر از پيش سقراط و اخير و سقراط شاگرد افالطون و افالطون تالمذه از ارسطو] 5[

 ... عبارتست فساد اسباب است مفرد كه بعد ضماير ولى ... برهمن جمع براهمه] 6[

 است  كرده مخلوط برهما با را بودا ظ] 7[
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 او تابع تناسخيان و ساخت، مقالتها آن در و شدى، ظاهر ديگر بصورت روزگارى بهر و نيامد، پيغمبر يك از بيش بزمين

 با) ب- 60 (السالم عليهما الياس و خضر البد اينست، طلبيد حيوة آب كه القرنين ذو اين كه گردد درست اين اگر و. باشند

. بودست ديگرى خود آن و باشند بوده وى

 مولود و السالم، عليهما عيسى مبعث و مولود و زكريا نبوت جمله از است، بوده حوادث و عجايب بسيار: اشكانيان عهد اندر

 شمعون قصه و نينوى، بشهر السالم عليه پيغمبر يونس نبوت و الكهف، اصحاب قصه و السالم عليه زكريا يحيى مقتل و

 عصر درين هم نجار حبيب و ،14: 36 بِثالث فَعزَّزنا: فرمايد همى تعالى ايزد انك] 1 [سلوم و صادق و صدوق قصه و عابد

 ايشان روزگار آخر] اندر [و ،20: 36 يسعى  رجلٌ الْمدينَةِ أَقْصا من جاء و: مجيد قرآن در كردست ذكر تعالى ايزد انك بود

: جمله از بود كتاب هفتاد ساختند اشكانيان روزگار در كه كتابها آن از و السالم، عليه بود پيغمبر جرجيس قصه

 و بود، دستور] 3 [رجيع بن سام: بابكان اردشير عهد اندر سيماس، كتاب يوسيفاس، كتاب سندباد، كتاب ،]2 [مروك كتاب

 و بدروز و] 5 [آفريد هرمز چون بود، خريدار را علم كه او پيش شدند جمع بسيارى حكيمان و مؤبد، مؤبدان] 4 [ماهر

 و تازى، بالفاظ كردند نقل بسيارى آن از كه نوع، هر از بوده اند علوم و كتابها مصنّف همه اينها و داد، ايزد و ،]6 [برزمهر

. شود گفته شرح

__________________________________________________ 

) 791 ص 2- 1 (شلوم: طبرى] 1[

. ميشود خوانده هم مردك] 2[

 را) رحفر بن (محققين برخى و) 45- 47 ص (ابرسام: دينورى. 816 ص 1- 2) زخفر: ل ن (رحفر بن ابرسام: طبرى] 3[

 برسام يا ابرسام خود و دانسته اند باشد اعظم صدر يعنى) وزرگفرماتار (اصل در كه) بزرجفرمدار (لقب باقيمانده و مصحف

 ذيل. سن كريستن مقاله مينوى آقاى چاپ تنسر نامه رساله: ك ر (تحقيقات تكميل براى و) تنسر (مصحف هم را سام يا

) ديباچه

 و نميكند قانع مرا فرض اين گويد سن كريستن دانسته) تنسر (مصحف ويرا مستتر دار) قاهر- هاهر: ل ن (فاهر: طبرى] 4[

 جد پدر نامى ماهداد ميشود يافت بندهشن در كه مؤبدان اسامى فهرست حسب بر داد؟ رجحان آنرا خواندن ماهداد نبايد آيا

 نامه (است بوده) ميالدى 479 تا 309 (دوم شاپور عهد مؤبد موبدان باك يا بهك اين خود و ميشود خوانده باك يا بهك

) طهران چاپ- كخ: ص ديباچه ذيل. تنسر

 هرمرآفريد: اصل] 5[

 برزمهر و روز  به:ظ] 6[

 

 



 

   122   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 شاپور، دست از بود طرفى صاحب امين] ر [برادر مؤبد] و [بودست، رامين و ويس قصه) آ- 61: (اردشير شاپور عهد اندر

 و] 2 [گشت پيدا بمشرق مصور مانى: االكتاف ذو شاپور عهد اندر بود، او بفرمان] 1 [ماهان و خراسان و نشستى بمرو

 بهرام جدش كار اين و بروايتى بياويخت، كاه پر او پوست و بكشتش شاپور تا شدند او متابع خلقى و بنهاد] 3 [صوب كتاب

] نه  [خوانند روم آنك و بودست، خورين و شروين قصه: مز] هر [بن يزدجرد عهد اندر اعلم، اهللا و كرده ام ذكر چنانك گويند،

 اكنون كه آنجا است داشته راه بكشت را او خورين كه دزد تاه] 5 [آن و خوانده اند حلوان روم شنيده ام و بودست روم] 4[

 گويند، قصه در چنانك ببست، آنجا مدتى را او و خوانندش، مريه كه گرفت دوست جادو زن آن را شروين و خوانند، طاق گرّا

 در بستاند، خراج تا بگذاشت] 7 [بروم عادل نوشروان] را [شروين كه گفتست الملوك سير اندر و] 6 [آن كيفيت داند خداى و

. به اعلم اهللا و زاد،] 8] [انوش  [پسرش خروج جهت از ميگرديد باز او كه وقت ان

 و موبدان و برفت، عالم از منذر پدرش و بود، او پرورانيده كه داشت را المنذر بن نعمان همه از بزرگتر: گور بهرام عهد اندر

. بود او پادشاهى عهد عالم در روزگارى خوشترين و شود، گفته بجايگاه بودند، بسيار سپهبدان

 

__________________________________________________ 

 و نهاوند و همدان تا رى حد از غربى قسمت كه ماهان بايد رامين و ويس كتاب قرينه از ولى ميشود، خوانده هم سپاهان] 1 [

 ماه و باشد مهرجانقذق و سبذان ما و نهاوند كه است بصره ماه مملكت ماهات يا ماهان از مراد و. باشد اصح است دينور

 بدو آنرا اعراب و باشد مادى و ماد كه قديمست ماه مملكت ماهات اين مجموع و باشد حلوان و دينور و همدان كه كوفه

 نهادند نام بصره ماه و بصره حاكم تابع بخشى و كوفه ماه و كوفه حاكم تابع را بخشى كردند بخش قسمت

. بكشت را او هرمز بن بهرام و كرد ظهور اول شاپور زمان در مانى مورخان باتفاق] 2[

 است؟ مانى مصور كتاب ارژنگ، يا ارتنگ بداستان اشاره. صورت: ظ] 3[

 نه : ظ و) ه (شكل آن زير و نقطه ايست نندا،: از بعد] 4[

) ... حدسى اصالح (ان اندر خوانده: اصل] 5[

: گويد و برده نام نوشروان معاصر دستباى شروين مملوك نامى خرّين: دينورى. است نرسيده حقير بنظر داستان اين] 6[

) 71 ص (فارسا نحجدا كان و الخبر المشهور خرّين

 و باژ تا بگذاشت بروم را الدستباى شروين نوشروان: گويد نيز دينورى. شده نوشته خط روى يقرأ ال ريزه خط با بروم،] 7[

). 71 ص (بود وى با خرين و بستاند كسرى از خراج

 زاد  نوش:شاهنامه] 8[
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 دختر براى كار همه و موبد، موبدان و بودند، بزرگان و شيرازى،] 1 [سوفزاى و بود، طبرى كيل نوش: فيروز عهد اندر

]. 2 [دخت بخت فيروز نام كردى

 كس بر را كس و بايد، متساوى مردم اندر، باشد چه هر و زن و بمال گفت و كردن بدعوت آمد بيرون مزدك: قباد عهد اندر

 مولع كه بپذيرفت او دين قباد و. مذهب اين بود موافق سخت را جهال و را درويشان و شدند، او تابع خلقى و نيست، برترى

 چنانك كرد، باطل بحجت او دين و بياورد، پارس از را موبد چند و پارسى آذر مهر و آفريد هرمزد نوشروان، تا بزنان، بود

 طبيب، برزوى و] 3 [بختكان بزرجمهر شدند، جمع بسيار موبدان و حكيمان و دانايان: نوشروان كسرى عهد شد، اندر گفته

. برزين سيماه و نرسى، و مهابود، و خزينه دار، خورشيد و ،]4 [فرماياد مهبود و دستور، يونان و آورد، دمنه و كليله كه

 قول و السالم عليه رسول از است خبر و بزاد، مادر از السالم عليه پيغامبر بگذشت، سال چهل نوشروان پادشاهى از چون و

 ايزد چون بكشت، ببهانها همه موبدان ازين بودند مانده هرچ: نوشروان هرمزد عهد اندر. العادل الملك زمنِ فى ولدت: او

 سياوشان، بهرام و سينه، ويالن) آ- 62. (بود پهلوان] 5 [گشسب پسر چوبينه بهرام و ديگران، و آذرمهان، بهرام و گشسب،

. بسيارى و ديگر با بودند، وى با كه مبارزان و

 سمر و بود، فرهاد سپهبد و بودند، وى خال] 6 [گستهم و وى بند مهتران و بود، خرّادبرزين دستور: پرويز خسرو عهد اندر

 

__________________________________________________ 

 منوشهر بن ... ويسابور بن سوخرا: طبرى. آورده) 159 ص (سوفزا: جائى و) 158 ص 3 ج) (سرخوان (جائى: فردوسى] 1[

. است سوخرا: ظ صحيح و) 878- 877 ص 1- 2(

 دخت  فيروز: طبرى كذا؟] 2[

. بى نقطه: اصل] 3[

) 6 حاشيه 93 (ص ك ر. وزير بمعنى است فرماتار: مصحف كلمه اين: ظ] 4[

 مخفف گشسب و باشد) گشنسپ بهرام (معرب كه) 992 ص 1- 2 (بجوبين يعرف و جشنس بهرام بن بهرام: طبرى] 5[

 اسب هم اسپ و گفته اند گشن را نباتات تلقيح هم و نرينه تلقيح ماده و نرينه و جوان بمعنى بفارسى گشن و. است گشنسپ

. ميباشد جوان و فحل اسب بمعنى گشنسپ بالجمله و است

 را بسطام يا گستهم اين سكه من و است بدو منسوب ستان و طاق و بسطام شهر و نويسند بسطام بعربى را گستهم] 6[

. ميشود خوانده) گستام- يستام- گستهم- يستهم (كه ديده ام
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 و بودش، جاندار، فريبرز و بازدار، نوشين و خورشيد، كنجور و بود،] 2 [نوش او حاجب و برزين، منجم و ،]1 [روز به گوى

. خواند باسالم و نوشت نامه بدو و رسيد، وحى عليه اهللا صلوات محمد] را [ما پيغامبر عهدش آخر اندر و. خراد هاهوى طبيب

. برامكه جد بود برمك او وزير كه خواندم چنان الملوك سير اندر: شيروى عهد اندر

 از ماه سه چون بود، عهدش آخر و نشسته، بخليفتى صديق بكر ابو و بود، گذشته السالم عليه پيغامبر بوراندخت، عهد اندر

 فرخ زاد و شد، كشته قادسيه بحرب كه بود رستم سپهبد، و رسيد، عنه اهللا رضى خطاب عمر به خالفت بگذشت بوران ملك

 اردشير، عهد اندر! نپرداختند نشاندن پادشاه از مدت اندرين بسيارى، ديگر و] 3 [جابان و جادو، بهمن و مهران، و برادرش،

 را شهريار يزدجرد تا بودند، متحير عجم بزرگان و بود، نزديك مدتى] 5 [ملوك، اصل از نه] 4 [براز شهر و آزرمى دخت، و

. بيافتند

: عجم بزرگان و عنه، اهللا رضى عثمان) ب- 62 (پس و بود، خليفت عنه اهللا رضى عمر سال پنج شهريار، بن يزدجرد عهد اندر

 در را او تا را او دولت نبود استقامت هيچ] و] [6 [خوانند الحاجب ذا عرب را او كه وردانشاه و وقت، درين بود زاد فرخ

. كردن شايست جمع قدر اين آن از كه نديدم] 7 [كتاب ذكر ازين بيشتر و بكشتند، مرو در آسيائى

__________________________________________________ 

. روز نه: اصل] 1[

 است بى مرگ و جاودانه بمعنى نفى الف با انوش و مرگ بمعنى بپهلوى هم نوش و نشده ديده نام نوش او چه. انوش: ظ] 2[

 دليل بدين و. است قديمى متداوله اغالط از و مصطلحست مجاز و انوش مخفف گواراست و شيرين بمعنى امروز كه نوش و

. باشد  انوش:اصل بايد

 من جابان قريه است محتمل اند كرده نون و كرده حك را با نقطه بوده جابان اول هم متن در جابان،: طبرى. جانان: متن] 3[

) بهار (است بوده نواحى همين مردم از وى زيرا باشد شخص باين منسوب دماوند اعمال

) 38 ص: ك ر (ايراز شهر: متن] 4[

) طبرى (نبود شاهزاده و سواران نژاد از بود زنى پير پسر او چه باشد براز شهر به مربوط ظاهرا و مغشوش جمله] 5[

 بايد و) 68 ص 4 قاهره طبع (ميداند جاذويه بهمن لقب را الحاجب ذو: طبرى نيز و كرده ضبط) الخصي مردانشاه: (طبرى] 6[

 و) ابرويه چهار (يعنى است) برويه چار (مصحف جادويه و لقبست يك جاذويه و الحاجب ذو من بعقيده و باشد صحيح اين

 ذو و ميگفته اند ابرويه چار را او سبب بدان و مى بسته اند پيشانى به كه بوده سربند مرتبه صاحب كه است كسى لقب اين

 جادو را سپهساالر كه است بوده محال و بوده عظيم گناهى زرتشتيان نزد در جادوگرى و است معنى بهمان نيز الحاجب

. نيست تواريخ در شاه وردان و) 118 ص (است كرده ضبط الحاجب مردانشاه: دينورى بنامند،

 كتابى؟ ديگر- كتابى در: ظ]- 7[
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. مشرق حدود در ايشان ذكر و جنس و بطن هر از تركان نسب اندر عشر الحادى باب

 جمله جيحون روى ان از طوفان  بنشست، كه وقت بدان كرد قسمت پسران بر زمين السالم عليه نوح كچون خوانده ام چنين

 و هندوان و بربر و نبط و قبط و يونان و مصر و بود، داده بسام حدود آن و يمن و عراقين و عرب زمين چنانك داد يافث به

] چون  [يافث كه چنانست روايت شويم، باز يافث بحديث ما و. كشد بديشان نژاد را زمين ها اين مردمان و بحام، زنگبار

 كچون آموز دعائى مرا خرابست، و باشد كمتر آب دادى مرا كه كشور آن خداى، پيغامبر اى گفت پدر پيش از رفتن بخواست

 نام جل، و عزّ خداى و كرد دعا السالم عليه نوح افتد، اجابت را ما و بخوانيم، نام بدان را تعالى خداى آيد، حاجت آن از.. 

 و برفت، و بياويخت گردن از] 1 [تعويد چون و كرد، نقش سنگ بر آنرا يافث بياموخت، را پسر نوح و داد، الهام را او بزرگ،

 بخواندى نام بدان را خداى چون باز و بيامدى باران يا برف [حاجتى بهر بخواندى) آ- 63 (نام بدان را خداى كه وقت بهر

 روس، پنجم ،]3 [منبل چهارم خزر، سيم ترك، دوم چين، اول ايشان نام بود پسر هفت را او و] 2] [ى  [بايستاد] باران  و برف

 نسل و عقب فرزندان همه اين] از [و. بود برطاسيان و بلغاريان پدر او و] 4 [كمارى هفتم ماجوج، و ياجوج پدر ميسك ششم

 و گرفتند، جايها و مشرق، حدود در شدند پراكنده] 5 [را ايشان جيحون آن و بود، گونه از زبان و گفتار را يكى هر و بماند،

: فرزندان اين طبع اما منه، و اهللا بعون بگوييم مختصر] آن  [شرح از بعضى ما

 حيل، و مكر با و آمد بى شرم و غافل سخت روس و بودى، گفتار كم اما بود ساكن خزر و تدبير، با و بود عاقل سخت چين

 از بيش را او يافث جدش و گربز، و دستان و مكر بر غز پسرش پسر بود، نمانده ميسك بود، و دل نرم مردى سقالب و

 از اكنون ما و دل، راست و بود عقل و ادب با ترك و كردن، عيش و شكار و بود دوست بازى كمارى و داشتى، فرزندان

. گوئيم اخبارشان

 و گرفت، مقام است چين اكنون كه اينجا و بگرديد، بسيارى خويش قوم و فرزندان با برفت جيحون لب از چون يافث بن چين

__________________________________________________ 

. است كرده ضبط بى نقطه را معجمه ذالهاى جا همه كتاب درين تعويذ، يعنى] 1[

. شد الحاق قسمتى بود متزلزل عبارت اينجا در] 2[

) سقالب (آن بجاى باز بعد ولى زده، ميان را نام اين ميدهد بعد كه شرحى در و ؟)سقالب مخفف (سقلب يا منغل: ظ] 3[

 است  بوده غ يا ف يا ق ديگر حرفى اصل در و شده حك كه آنست مثل نون متن در. است آورده

 ... امراة و نفر سبعة له فولدت: طبرى. الصين و كارى و منسك و تاريس و الصقالب و الخزر و الترك: دينورى حنيفه ابو] 4[

 هوشل و) توسل: حاشيه (توببل و حوان و وائل و مارح و ماجوج و ياجوج ابو هو و جومر: الذكور من له ولدت فممن

 و منسك) 215- ص 1 ج .. (الترك و الصقالبه و ماجوج و ياجوج كانت يافث بنى من و يافث بنت شبكة و ترس و) هوشد(

 68 ص. ا) باريس و ثافيل: ل ن (تاريس و تافيل

 ... پراكنده بود را ايشان جيحون سوى آن و: ظ] 5[
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 را مردم بافتن جامها و بندى نقش و فزود، همى چيزها خود از ايزدى فهم و علم از و نهاد، بنا شهر و گشتند، بسيار نسلش

 پس و نهاد، وى اغلب كنند چينيان كه صنعتى هر و آورد، بدست بيشه ها اندر ابريشم آنك از بعد) ب- 63 (بياموخت،

 تا سازم جاى نيز خود من گفت را پدر شايسته، نام، ماچين بود پسرى را او و آوردند، بجاى زيادتيها] 1 [از دراز بروزگار

 آنجايگاه و گشت، بى اندازه نسلش و كرد، آباد حدود آن و گرفت، قرار ماچين بزمين و برفت پس گردد، فراخ شما بر زمين

 او] 4 [چشم بر آن بگرفت] 3 [غشغا بشكارگاه همچنين و بياموخت، را مردم و بدانست، آن خاصيت و آورد، بدست] 2 [پشم

 چون يافت، خوش بوى او خون از بگرفت، آهوئى اندر بشكار روزى و شايد، را حرب زينت اين گفت برداشت آمدش، خوش

 و زر كانهاء چين در و آورد، بدست مشك و بود، خوشتر] ناف  [بوى جاى همه از بينديشيد، آن در و بود، بهتر گشت خشك

 و شدند، بسيار مردم و نعمت، از پر و گشت، آباد ناحيت آن و خويش، زمين در آورد، بدست بسيار جواهر و ياقوت و سيم

. اخبار بدين است عليم تر عال و عز ايزد

 سكوك بتركى و بود، نام سكوك آنرا كه موافق  آمدش و نيافت جائى تا بگرديد مشرق همه ترك پس: يافث بن ترك اخبار

 خداى ترك پس خوش، آبهاى و گياه، پر بود نزديك كوهى و بسيار، چشمها و گرم، آب و كوچك، بود دريائى آنجا و خوانند،

 فرزندان در خير هيچ و بودند، عقل با خزر، و ترك يافث فرزندان) آ- 64 (اندر و گرفت، مقام آنجايگاه و كرد، دارى سپاس را

 آن اما را، آتش نديد اثر هيچ رفت كوه سر بر ترك بود روز چون و گشت، پيدا آتشى كوه آن سر بر را شب پس نبود، ديگر

 پس خوانند، همچنان اكنون و كرد، نام اندوق ارت؟ كوه؟ آن و گشت، شادمانه خرم، و خوش مرغزارهاء و يافت، نيكو جايگاه

 و قباه گوسفند پوست از تا بفرمود و بود، بايستنى آنچ و ساختند خرگاه پس آن از تا كردن، فرمود خانها گياه و چوب از

 خداوند و بود، اسد آنجايگاه ترك مقام ساعت آن طالع كه خوانده ام چنين و بجايست، اكنون رسم همان و ساختند، كاله

 چون بودند پسران را ترك و] 5] [آنند از [چهره خوب و خون ريز چنين] تركان  [و قوس، اندر زهره و اقمر مريخ ساعت

 گـويند توتل و ايشانند، فرزندان از چگلند، و ايالقيان و بـرسخانان اكنون كه گروه ايـن و ايالق، و برسخان، و چگل، و توتل،

__________________________________________________ 

 است  زايد از.: ظ] 1[

. است صحيح پشم: ظ و ميشود خوانده هم يشم] 2[

 و خطا كوههاى بين ما كه گاويست نام برهان بقول همه اين. غزگاو- غژگا- غژغا- غژغاو و باشد غژغاو بايد غشغا] 3[

 ضبط غشغا و ... الخ بحرى و دريائى گاويست گويند بعضى و ميگويند قطاس رومى بلغت آنرا و ميشود پيدا هندوستان

 پرچم و مى ساخته اند علم يا نيزه پرچم قديم در آن دم موى از و است شده بدل ش به ژ كه غژغا از لهجه ايست ولى شده

 دهان و كام الياف از را پرچم اين و مياويخته اند علم گلوى بر كه است آويخته وى از رنگ سياه رشته هائى كه گلوله ايست

. است روى ازين قطاس ماهى و غژغاو معنى التباس سبب ظاهرا و مى ساخته اند نيز عظيم ماهى نوعى

) 3 (حاشيه: ك ر اضافت بطريق او، پرچم: ظ] 4[

. شد الحاق بقياس] 5[
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 طعام بخورد و برگرفت، زمين از بيفتاد، دستش از لقمه بود، نمك آن زمين خورد، همى چيزى و آمد فرود بشكارگاه روزى

) ب- 64. (بذلك اعلم اهللا و. بماند رسم اين و كردند، در بخوردنى و بياوردند و برگرفتند تا بفرمود آن از يافت، خوشتر آن

 كشور آن و نهاد بنا خزران شهر آنجا و جايها ديگر از آمد خوش] 1 [اتيل جوى كنار را خزر گويند- يافث بن خزر اخبار

 و گرفتندى، جاى گياخوارها و بصحرا، تابستان و شدندى شهر در] زمستان  [باشد سخت زمستان آنجا و خوانند، باز بدان

 پوست آن از تا بفرمود خزر گرفتند، همى و بى اندازه، يافتند روباهها كوهها اندران پس نبود، گاورس جز ايشان كشت

 چه بدو كه ندانستند و بمرد پسرى را خزر كه افتاد چنان پس بفروختند، بردند و بجايها نيز و ساختند، همى زمستان پوشش

 را پسر جيحون آب بخالف من گفت پس بودند، شده غرقه جيحون اندر دو هر ميسك، برادرش و يافث پدرش كه زيرا كنند،

 و زدند همى بودند، ساخته رود هشت طنبورى و بخواند را مردم و فرزندان همه و بياوردند هيزم تا بفرمود و سازم، تدبير

 و ممالك كتاب در و بجايست همچنان رسم اين و بسوخت، آتش در] را [پسرش پس كردند، همى نشاط و گفتند همى سرود

 چيزها آن از و آورد، بدست] 2 [انكمبن بسيارى بيشه ها در و بود، نگاشته صورت سان برين هم و خوانده ام، مسالك

 او مقام طالع شد، بسيار نسلش و خيزد زمين آن از كه] 4 [ظرايفها و را مردم بياموخت پشمينها و] 3 [محفوريها و ساخت،

. اعلم اهللا و] 5 [ساعت، خداوند و ميزان برج اندر قمر بودست،) آ- 65 (سنبله

 نيافت جائى بگرديد بسيار روس پس بوده اند، پدر و مادر يك از خزر و روس كه كرده اند روايت چنين يافث بن روس اخبار

 جائى بگرديد، روس و سازد، آرام آنجا كه بخواست، گوشه او كشور از و نبشت، نامه خزر سوى آمدى، خوش را او كه

 هرگز و جاى، دشوار و بيشه ها آن در گرفت مقام آنجا عفن، هواى و نرم، زمين و اندك، نه و بسيار نه جزيره ،]6 [بيافت

 االنان و خزران به را او كيخسرو كه وقت آن در لهراسف، پدرش بفرمان گشتاسف مگر نرسيد، زمين آن در كس هيچ

 و افتادش، كردن جنگ كسى با بود پسرى را روس كه گويند چنين پس خواهد، خداى اگر شود گفته خود شرح آن و فرستاد،

 

__________________________________________________ 

 حاشيه در و. معروفست ولگا به امروز و ميشود درياچه آن وارد خزر بحر شمال از كه روديست اتل و عديل و اتيل] 1 [

. شده بريده بصحافى سطرها كناره و) دارد ... شهرت ...  االن ..دشت در ... پهناور ... اتيل نهر (شده نوشته كتاب

 ؟ ..كذا] 2[

) تواريخ از مقتبس (مياورده اند خزر نواحى و گرجستان و اران از كه منقش پشمى جاجيم هاى از نوعى محفورى] 3[

. لعبتها و بازيچها و امتعه و صنايع از است نوظهورى چيز هر و كاال هر بمعنى طرفه چه. طرايفها: ظ] 4[

 بدانيم  ساعت خداوند را قمر خود آنكه مگر .. دارد افتاده ظ] 5[

) الحاقى نقطه با متن در] (6[
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 و اين كرد، همچنان پسرش كن، مقابلت را او خويش بدست و برو گفتا آلود، خون] 1 [بگله آمد پدر پيش شد، شكسته سرش

 يك كس و ننشيند، فرو آنكار از دهى را او عالم همه اگر و نجويد باز كينه تا نيارامد زنند زخم را كسى اگر كه بماند رسم

 و حيلت بر] و [كشنده و اينست، تو ميراث گويد نهد، وى شكم بر شمشير پدرش بزايد، فرزند چون و نكنند، ياورى را ديگر

. اعلم اهللا و مشترى، ساعت خداوند و بودست،) ب- 65 (سرطان ايشان مقام طالع باشند، حفاظ تا

 عمش ترك با را او و غزست، زمين اكنون كه آنجا و] 3 [گرفت، مقام بلغار كناره بر غز پس يافث، بن مسيل ابن] 2 [غز اخبار

 كه داشت غز بود داده را او السالم عليه نوح كه سنگ آن جيحون، اندر بمرد يافث چون كه بود چنان سبب و افتاد، كارزار

 پر و مكر] با [غز زنند، قرعه كه افتاد قرار آن بر و خواست، را خويشتن كس هر و شدند جمع برادران بود، سپرده بوى

 قرعه چون پس مجهول، كرده آن بر نقشى جنس آن از بساخت، سنگ همچنان شب آن و زنيم قرعه فردا گفت بود، حيلت

 جايها و مقام چون پس داد، بوى ساخته سنگ آن و سنگ، بدين عم اى سزاوارترى تو گفتا غز برآمد ترك نام بزدند

 افتاد چنان اتفاق بود، نام] 4 [بيغو پسرش مهتر و شدند، بسيار پسران را غز آمد بر كار برين سال بيست و صد و بساختند

 غز حيلت از و گشت، خيره و نيامد، باران هيچ كرد دعا و آورد بيرون سنگ آن آمد، حاجت بباران خويش بزمين را ترك كه

 گفت كرد، سخت پاسخها غز كار، بدان كرد سرزنش را او و بغز نوشت نامه پس عم، از بود بزرگتر غز بسال و گشت، آگاه

 از بعد بود، تواند چنين كه همانا) آ- 66 (گفت ترك نشود، مستجاب شما دعاى تا بيازرديد را خداى شما و گوئى همى دروغ

 تعالى خداى كردند، دعا و آورد بيرون بود داده را يافث السالم عليه نوح كه سنگ آن آمد حاجت باران به را غز روزگارى

 كشته بيغو و خاست و دشمنى رفت، كارزارها ايشان ميان و بساخت، را حرب بشنيد ترك خبر اين چون داد باران را ايشان

 يافث، فرزندان و تركان] ء [جنس ها همه ميان و نيست، مقصود مقام و نسب ذكر جز را ما قصهاست، آنرا و حرب، اندر شد

 و برنخاست ايشان ميان از حرب و كينه هنوز و! بودست مايه خوار سببى و جنسى چنين از هم كارزار و دشمنى سبب

  و بشناخت آن خاصيت و آورد بدست چيزهـا بسيار و دانا و بود خردمند سـخت چين كه خوانده ام چنين پـس هرگز، نخيزد

 

__________________________________________________ 

 با گاهى و ضمه با گاهى را اسماء اول اضافى آت با كتاب درين و هاء سكون و ثالث فتح و كاف كسر و با بفتح: متن] 1 [

 قديم در متداولست امروز كه مكسور هاى با ظاهرا و. است ملفوظ غير و مجهول واو با) پو (پهلوى در و كرده، ضبط فتحه

. است شده بدل بكسره بغلط و بوده مفتوح سپس و مضموم ابتدا و نبوده معمول

 غر،: اصل در] 2 [

 ولكاو كه) ولكا (به آنان سكونت بمناسبت اتيل رود و بوده اند ساكن نيل رود سواحل در اسالمى اوليه قرون در بلغارها] 3[

. شد ناميده باشد بلغار و لغا و

. كرده اند ضبط نيز موحده باء بر تحتانى مثناة ياء بتقديم را نام اين] 4[
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 و گويان فال و] 1 [كنداو اين از بسيارى و هست، نيز اكنون و آن معروفست، ذكر و آورد، بدست الصواعق حجر جمله در

 غز ميان بشنيد كارزارها خبر چون پس روزگار، درين آمدند، گرد چين پيش نگرند، گوسفند شانه در كه كسانى و] 2 [زجر

 و نكند، كارزار سنگ] يكى  [بهر از تا كرد نصيحت را او و فرستاد، ترك پيش چين دانايان و گويان فال آن از تن ده ترك، و

- 66 (فال و نگرديدند گوسفند شانه در علم] به  [چينيان آن از جماعتى و گشت، شاد آن از ترك پس فرستادش، هديها ديگر

 جنس ازين تركان] 4 [ميان اندر و نوشت، نيكو پاسخ و داشت، پاس بدان برادرش پسران از ترك و بگرفتند،] 3 [زجر و) ب

 تركان و بيامد، نوح بن حام فرزندان از] 6 [شبى؟ هندوى؟ كه خواندم چنين و خواندندى،] 5 [قام را ايشان و گشتند، بسيار

 پادشاهى بهر از پسرانش بمرد ترك چون پس گشت، منكر آن بر و ترك، مگر بپذيرفتند، برادران همه آموخت بت پرستى را

 كه آن  تاريخ در كه يافتم چنين نوشته يافث سبط سقالب اخبار شرح اصل كتاب در چنانك درافتاد، كينها و افتادند هم در

 را اتفاق نبود، شير هيچ را كودك روز همه و بمرد ساعت همان مادرش و آمد پسرى را او پدر پيش بود ببابل هنوز يافث

 چنگ و بدندان و شد پرورده كودك آن] 7 [زمانى از پس و خوش سخت بخورد بدادندش سگ شير آن از و بود زاده سگى

 از هم را او يافث پس سخن، بهر جست همى مردم در و آمد سگ عادت بر هم گشت بزرگ چون] 8 [نيد ... را همى را مردم

 جدش سوى بـا سقالب و] 9 [فردوديرى شده بپرورده سگ آن و نهادند، نام سقالب آمد، پسرى ازيشان و] بداد [زنى قرابت

__________________________________________________ 

 كنداآن «جائى هم سيستان تاريخ در و آمده كاهن بمعنى هم اينجا و است كاهن بمعنى پارسى لغت در كندا- كندا: صحيح] 1[

 با و كرده ضبط پهلوان و شجاع و حكيم بمعنى و فتح و اول بضم تازى كاف با برهان- است خواسته كاهن و آورده »قريش

 است  زايد اينجا واو و نيامده بنظر واو

 است  بوده زاجر: اصل شايد و آورده فاعلى بمعنى اينجا و گيرند طيور پريدن از كه فال آن: زجر] 2[

 خوانده زحمت و بدقت و است طريق بهمين ديگر صفحه سه تا و است افتاده آب و خراب بى اندازه اينجا از صفحه اين] 3[

 شده  گذارده ستاره بين صفحه ها آن و شد

 اضافت  ياى با ميانى: اصل] 4[

) 1 ج اقبال تاليف مغول- ايران مفصل تاريخ 86 ص: ك ر (است قام صحيح و ميشود خوانده نيز- قاهم] 5[

 شمنى : الظاهر و كذا؟ شى،] 6[

. ميشود خوانده هم مدتى، از پس] 7[

 باشد خراشيد بمعنى براشيد: ظ ميشود خوانده هم برآغاليد .. كذا؟] 8[

 ... سقالب پسرش و بمرد شده پرورده به سگ آن و: ظ ؟.يقرأ ال كذا؟] 9[
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 جايگاه ايذر گفت روس سازد، مقام آنجا كه آمد روس سوى سقالب رفتند] 1 [جباز و كراثراق پدر چون پس آمد، جيحون

 بآن و) آ- 67 (پذيرفت هزيمت سقالب و ايشان ميان گشت بپا حرب و سخت دادند جواب همچنان خزر و كمارى و تنگست

 اندر زمين زير بكندند خانها و بجويم، بآسانى كينه ازيشان و كنم مقام ايذر گفت است، سقالب زمين اكنون كه برسيد جايگاه

 سنگها آن و كالن، سنگهاء و آوردند بسيارى هيزم تا بفرمود بود، سرد هم و بودن، باال بر نتوانستند سرما] 2 ... [از كه

 اكنون و افتادند، براحت و گشت گرم زمين زير آن و خاستى، بخارى آنجا از تا ريختندى، آن بر آب و بتافتندى، بآتش

. شود گفته لهراسف اخبار اندر جماعت اين سيرت و گرفتند، پيشه بازرگانى و گشت آباد زمين آن و كنند، همچنان بزمستان

 بلغار اكنون كه اينجا و بگرديد راه از و برفت وى با نيز كمارى] 3 [رفت چين كه وقت آن در هم و: يافث بن كمارى اخبار

 بدو زمين آنك نام بلغار يكى بودند، پسران را او و صحرا، و كوه و بيشه ها و خوش زمين ساخت، جاى و گرفت، آرام است

 و نيكو بود روباه و گرفت، جاى جداگانه بلغار كناره بر طاس بر و كردند، آبادانى جاى هر و برطاس ديگر و خوانند، باز

 ياد عادت همان و ببازرگانى، برود شهرها آن پوست و ايشان بگرفت ساختند جنس، حيلتها ازين و قاقم و] 4 ... [و سمور

. اعلم اهللا و شد بسيار نسلشان و گشت، آبادان كشور آن و دارند،

 بيمارى را او بود طفل يافث چون كه آنست) ب- 67] (آن  سبب و [باشد، كم موى تركان اندام بر كه خواندم چنين] 5..... [

 بخورد تا بده روز سه كن معجون گرگ شير با كوفته و آور بدست مورچه خايه گفت را مادرش پيرزنى پس سخت، رسيد

 با و بياورد مورچه خايه يافث مادر بود، زاده روز چند آن در و ماده بود گرگى را نوح بن سام كه بود چنان و يابد، بهترى

 دليل و مورچه خايه آن جهت از نبود، او اندام بر موى هيچ و بيمارى، آن از برخاست يافث] داد بدو [و بياميخت گرگ شير

و  خشم پر سبب آن از و آمدند] 7 [اصلش جمله يافث فرزندان پس البته، نرويد نبات هيچ] 6 [برود مورچه كجا هر آنك بر

 كه كس هر و تن، بـر نباشد موى هيچ را ايشان كه آيـد بدر] 9 [بمسام كه نيابد راه ايشان اندام از خشم كه باشند] 8 [كينتوز

__________________________________________________ 

 معنى؟ باين شبيه يا. رفتند بجائى پسران از يك هر چون: ظ] 1[

.  سورت:ظ شده سياه اصل در كلمه يك] 2[

. ميشود خوانده هم رفت، چنين كو. رفت چنين كه] 3[

. سنجاو يا سنجاب ظاهرا ميشود خوانده) منهاء .. (شده محو بكلى اصل از] 4[

. است شده محو بكلى سطر ثلث] 5[

 گذارده اند ضمه برود باء باالى متن در] 6[

. املس: الظاهر و: كذا] 7[

 بود تواند هم كينور: معجمه بزاء كينوز اصل] 8[

: بمشام االصل فى] 9[
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 اين را ايشان و آيد بيرون] 1 [بمسامش خشم و شود، ساكن زود گردد سخت خشمناك اگر باشد بسيار موى] او [اندام بر

 اين از و] 2 .... [و ايالق و برطاس و برسخان و قرقيز و كيماك چون خاستند قبيلها جماعت اين فرزندان از پس آن از نباشد،

 بن سام با فرستاد بمشرق را تور پسرش كه فريدون و روزگارها، تا كارزار، و خاست دشمنيها هم با را همه و بى عدد، گونه

 تعالى اهللا انشاء شود گفته خود اخبار ديگر و يافتند، آرام نيز ايشان و كرد، راست وى بر و] 3 ... [ى ... كار تا نريمان

 از افراسياب و آمد، پشنك) آ- 68 (زادشم از و بزاد، زادشم وى از يافت، آرام] و شد راست ملك كار [را تو چون و بجايگاه،

 گوئيم خود حالها اين چگونگى ما و ايران، زمين] بر [دفعت بچند و كرد، غلبه روم و هندوان و بتركستان و بزاد، پشنگ

. تعالى اهللا بتوفيق

 رسيدست  بما آنچ از آنان نسب و هندوان پادشاهان ذكر در عشر الثانى باب

 يافث پسران آنچ بر و گرفت فراز مغرب جنوب و برفث السالم عليه نوح پسر حام يافث، رفتن از بعد كه روايتست چنين

 با برفت پدر پيش از و بود زنك نام را يكى بودند، فرزندان را حام ،]؟] [آن  [بر هم خواندند باز ايشان بنام زمينها كه گفتيم

 آنجا و بدمهرتر، و نبود خون خوارتر و بدسيرت تر وى از حام فرزندان جمله از و بگرفت، زنگبار زمين و فرزندان، گروه

 غم و نبرند، باك هم كار از و نيافريدست ايشان در تعالى خداى پسنديده سرشت و مردمى هيچ و گشت، بسيار زنگيان نسل

 پسرش ديگر و. نباشد آدمى بى همت تر و بى زينت تر ازيشان است، پرنعمت و سيم، و زر كان ايشان زمين چه اگر و ندارند،

 سعد نظر و اقليم، آن زحل قسمت بحكم و شد، بى كرانه نسلش و گرفت، گاه آرام اندر مشرق] و [جنوب بميان بود، نام هندو

- 68] (5 [بيشترين و همت كم و. دور مروت از اما فريبنده، و حيلت گر و ناپاك و فهم، و خاطر نيز و] 4 [آنند دانا علم، بر آن

. بغايت سفله عوام) ب

 پسر را حبش ديگر بروايتى و خوانند، باز ايشان بنام كه ساختند آرام زمينها بدين و بودند، وى فرزندان از هم قبط و بربر

 حبش فرزندان از همچنين نوبه، و گشت، آباد فرزندانش و عشيرت و وى از حبشه زمين و نبيره، روايت بديگر و گويند، حام

 عهد از كه است روايت و كشد، نوح بن بحام اغلب ايشان فرود و پادشاهان نسب جمله كشورها اين و كردند، تحويل آنجا

مقام  هندوستان به كه بماندند او فرزندان از بسيارى كوه، و جايگاه بدان او مقام و بسرنديب السالم عليه آدم آمدن فرود

اگر  هندوان، برهمنان حكايت از شود گفته عجم ملوك قصه در ذكر اين و بودند، مانده ازيشان بقيتى طوفان بوقت و داشتند

 نسب و اصل كـه شمرند محقق تر و اينست، خـود روايت بديگر و كـرد، توان كمتر اعتماد ايشان كـفر گفتار و مقالتها] به  [چه

__________________________________________________ 

 بمشامش : اصل] 1[

. ميشود خوانده ن ... و مثاك ... و چكل و غز و: بزحمت و شده محو] 2[

 ملكدارى؟ مشرق؟ كار: ظ] 3[

. شد خوانده تقريبى] 4[

. سالست صفحه ببعد اينجا از] 5[
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 اخبار ما و عال، و جلّ داند چگونگى  خداى و بود، طوفان از بعد كشور آن عمارت و است، حام فرزندان از جمله هندوان

 بن صالح او كه هندوان آن از قديم ديدم كتابى اما ملوك، قصص اندر است معين آنچه گوئيم، خويش جايگاه به هندوان

 در جرجان الكتب دار خازن الجلتى محمد بن على الحسن ابو و بود، كرده ترجمه بتازى هندوانى زبان از جامع بن شعيب

 بدين بود ناقل بخط كتاب و ديلمان، آن از) آ- 69 (سپهبدى بهر از بود، كرده پارسى به آنرا اربعمائه و عشرة سبع سنه

 آورده بسيار كتاب اندرين دمنه و كليله برسان گفتن مرغان و ددگان بزبان سخنها هندوانست حكمت عادت چنانك و تاريخ،

. اعلم اهللا و نيست ديگر جاى هيچ كه زيرا كردم، نقل و آوردم اندر مختصر] 1 [قصه و پادشاهان اصل من و است،

 بزمين بودند گروه دو گويد كردم، فصل بدين ابتدا سان آن بر هم بود ذكر اين كتاب اول آنكه بحكم ميد و] 2 [زط حديث

 اندر عرب لفظ به اكنون و حام، فرزندان از زط، را يكى و خواندندى ميد را يكى خوانند،] 3 [پهر را آن كه رودى و سند

 تحويل جايگاه آن از تا رنجانيدندى، همى و داشتندى، غلبه زطيان بر ميديان كه روايتست چنان پس خوانند، رازط هندوان

 بتاختن بيامدندى آب در و دانستند، مالحى ايشان و گرفتند، مقام جايگاهى روى آن از و برفتند، اندر] 4 [پهن برود و كردند،

 غارت و كشتن بسيارى و كردند، زبون را ايشان زطيان كه گشت چنان كار تا بودند، گوسفندان خداوندان ايشان و ميديان،

 ما بر چندى يك نماند، چنين روزگار گفت را ايشان زط] 5 [آل از مهترى نصيحت به پس شدند، زط مسخر ميديان و بود،

 ملك، چند ايشان و ما از باتفاق كنيم، و صلح ايشان با كه آنست) ب- 69 (صواب ايشانست، بر ما از اكنون و ازيشان، بود

 وى فرمان در ايشان و ما تا فرستد پادشاهى را ما زمين اين تا درخواهيم وى از و رويم دهران] 6 [بن دجوشن ملك سوى

  تمام كـار اين حكمت، حـكايات و مناظرها بسيارى بعد] و [بينى، رأى تو چه هـر گفتند مردمان. گـردد نيكو عاقبت و بـاشيم،

__________________________________________________ 

 قصه  به: ظ] 1[

 ابو) قاموس (بالفتح جت معرّب الهند من جبل بالضم الزطّ. باشد معجمه زاء بضم) زط (شايد ميشود خوانده هم نط،] 2[

 هم و المند و: گويد) ندهه (لغت ذيل در ياقوت) لبپزيك چاپ 200 ص (المواشى اصحاب جت: گويد للهند ما تحقيق در ريحان

 و مزارع بالسند ناحية برفامهل و مهران نهر بين التى البرية فى لهم و البحر الى الملتان حد و مهران شطوط على كالزط طائفة

. ميكند تأييد را حدس اين خوانند زط را هندوان عرب بلفظ گويد كه بعد. كثير عدد لهم و كثيرة مواطن

 مؤلف و كردند غارت العباس بنى عهد در را بغداد و بصره حدود تا و آمده فارس خليج بسواحل سند از زط جماعت چه

 هندوان اند همان زطها كه است كرده گمان ازينرو

 است  آورده پهن آنرا بعد سطور] 3[

 بهر: ظ] 4[

 باضافه  زط، آن از: ظ] 5[

 109 ص 1: 4 حاشيه ك،  ر.است) مهابهارتا (كتاب موضوع يودهن در: ظ و جيم با) دجوشن (پائين تر كذا؟] 6[
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 و نيامد پس بزرگ، ملكى بود، داده] 1 [بجندرق را او و هرات، و بنت دسل داد، بخواهرش واليات آن دجوشن ملك و كردند،

 بدان نيافت برهمن و دانا هيچ كشور آن در پس گفتست، كتاب در دسل فرزانگى و آن شرح و شهرها، و بگرفت زمين اين

 زمين همه از برهمن هزار مرد سى دجوشن و سبب، بدين آز در نوشت نامه برادر پيش جائى، نعمتى پر و بزرگوارى

 تا بسيارى، گفتست مثلها و برهمنيان] ى  [مناظرها دگر و فرستاد، بخواهر پيوستگان و] 2 [دخت همه با و بخواست، هندوان

 كرد شهرى را الملك دار و شهرها،] ى  [بنا و كرده، ذكر عجايب و را، جويها و واليت، نهاد صفت و گشت، آباد سند واليت

 و بداد، جايگاهى همچنين را ميديان و حودرت، او نام كرد بپاى مهترى و داد، را زطيان واليت آن گوشه و] 3 [عسقلند او نام

 پادشاهى ذكر اين، از بعد شود گفته) آ- 70 (چنانك برفت،] 4 [بهارتان از ملك تا بماند پادشاهى اندرين سال اند و بست

 و ضحاك عهد در كه بود مهتران] آن  [فرزندان از هندوان، الملوك ملك] 6 [فور كه كند روايت چنين] 5 [فانمين و بهارتان

 بود، نابينا دهران و] 8 [فان را ديگر و] 7 [دهران نام را يكى بود پسر دو را او بمرد چون حام حام، و نسل از بودند افريدون

 بزرگ فان چون دهران پس گرفت، فراز طرفى كس هر و برآوردند سر دشمنان گوشه هر از سبب اين از پس كوچك، فان و

 را ما و گردد زنده ما پدران نام تا مكن ضايع و درياب پادشاهى اين كار گفت و داد، پندها بسيارى و خواند پيش را او گشت

 را كشور هندوستان هـمه و رفت بيرون و بساخت سپاه او نصيحتهاء و بـرادر بفرمان فان و آمدند، ناشايسته كـه نگويند بد

__________________________________________________ 

. جيدرتهه: صحيح جندرب، حندرت،. آتيه صفحات در] 1[

 تجمل  و اسباب يعنى  رخت،:ظ] 2[

. نشد يافته ممالك و مسالك در دارد نقطه سه قاف يا سين] 3[

 باشند بيذوان و كوروان كه بهرت راجه خانواده يعنى) بهرتان (است نسبت نون و الف بضميمه بهرت همان  اين:ظ] 4[

) 6 ص فرشته تاريخ مهابهارتا(

) پندوان (فاندوان و كوروان حرب و بهارتان پادشاهى: ظ] 5[

 هند در را پادشاهى مورخ پلوتارك نوشته فور للهند ما تحقيق در ريحان ابو و. مينويسند) پرج (ويرا مهابهارت ترجمه در] 6[

 و هندى پرج بين و كرده ضبط) فور (رشيدى التواريخ جامع در و نويسند) فور (ويرا شاهنامه در كه) پروس (بنام ميبرد نام

. مهابهارتاست پرج هان فور اين آيد بعد حواشى در كه ديگر بقراين بعالوه است لفظى قرابتى فارسى فور و يونانى پروس

. است اسمى شباهت مراد بل باشند نفر يك پرچ اين و اسكندر نور كه آنست نه ما مراد

 به موسوم آمد فرزندى كور راجه از واسطه شش از بعد گويد مهابهارتا و است نوشته) دهرت (ويرا بعد صفحات در] 7[

 باشد) پاندو (و) دهتر. (همان متن) فان (و) دهران (ظاهرا و پاندو و دهتراشتر بود پسر دو را او و چترپرج

 بود كالن پسر دهتراشتر چه اگر) پاند- اول بفتح (پند دوم دهتراشتر يكى بود پسر دو را او و مرد پرج. گويد مهابهارتا] 8[

) 6 ص فرشته (گرفت تعلق باشد پند كه خرد ببرادر رياست بصر عدم بواسطه ليكن
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 بپاى، بايستاد و بازگشت، برادر سوى و برداشت، دشمنان و كرد، مستخلص پادشاهى تا رفت كارها بسيارى و كرد، طواف

 مردان كار گفت و نشاند تخت بر و گرفت كنار در را برادر برخاست، دهران كردم، فرمود ملك چه هر گفتا و كرد، آفرين و

 بيشتر بهره ترا و نيست،) ب- 70 (بينائى و گشتم پير من كه سزد ترا پادشاهى اين اكنون گشت، دور ما از بيغاره؟ و؟ كردى

 گويد سخن چنين ملك اگر و بفرمان، ايستاده بنده ام چون ترا و جويم برترى ملك بر من كه مباد هرگز گفت فان مملكت، اندر

 يك گفت دهران نهاد، سرش بر تاج و كرد، دهران انگشت در انگشترى و شوم، آوازه جهان در تا بسوزم خويشتن فرمايد و

 و پرداخت، دادگستردن و بپادشاهى خود و فان، داد را برادر پادشاهى از نيمه يك و تراست، فرمان ميگوئى چنين] كه  [ره

 را دختر و بود، نام دجوشن را را پسر مهترين و] 2 [قندهار، او نام مادر، يك از دختر يكى و بودند پسر] 1 [صد را دهران

 بودند از برادر بنج ايشان و] 4 [فانمين، و را ديگران و خوانند،] 3 [بهارت را تخمه اين و شد، گفته ايشان ذكر انك دسل

 هـر و] 8 [نول، پنجم و] 7 [شهديب چهارم و] 6 [اجن، سـوم و بهمسين، ديگر و بـود] 5 [چتهل ايشان مهمتر و فـان، فرزندان

__________________________________________________ 

. اقربست باصل و شده ضبط دهرت بعد صفحات در دهران و 4 ح ك ر. پسر چند: اصل] 1[

 نام يوذهن در اينها بزرگ و قندهار راجه دختر كندهارى از پسر صد بود پسر يك و صد را دهتراشتر: گويد مهابهارتا] 2[

) 6 ص فرشته (پسرانند ازين عبارت مشهور كوروان و ... داشت

 است  خوانده) چترپرچ (پدر) كور راجه (آنها بجد منسوب) كوروان (را آنان مهابهارت و) بهرت راجه (به منسوب] 3[

) فان (و داند) دهتراشتر (برادر و) چترپرج (پسر) پند- پاند (به منسوب) پندوان (يا) پاندوان (مهابهارت و است غلط او و] 4[

. است خانه و خانواده بمعنى مان چه باشد فان خانواده. يعنى) فانمان (شايد چيست، نشد معلوم) مين (ولى است) پاند (همان

 آنها مادر كه ارجن و سين، بهيم و جدشتر، بود پسر پنج را پند گويد و) جدشتر: (مهابهارتا. ميشود خوانده هم چتهد] 5[

) چتهتل (يا) چتهدر (اصل در يا و است شتر جد مصحف چتهل ظ و) مادرى (آنها مادر و سهديو و نكل، و. داشت نام) كنتى(

. است؟ بوده

 ارجن : ص] 6[

 است  مطابق تر اصل با و درستست آن و شده نوشته شهذيب بعدها ولى بوده، شهديت. متن] 7[

 ابو از كه هند تاريخ قسمت در التواريخ جامع در رشيد خواجه. است شده بدل واو به گاف و باشد نگل مصحف بايد نول] 8[

 نقل كه كتاب همان از ديگر جاى در و) نكل (و) بهميس (و) سهابود (و) ارجل (و) جدسين (را پاندو فرزندان كرده نقل ريحان

 را پنج هر و) سهديو) (نكل) (سين بام) (ارژن) (يوداستر (بود اين نام را بندو پسر پنج: گويد است مهابهارت از مشوشى

 در ريحان ابو از للهند ما تحقيق كتاب اصل در) نگارنده خطى نسخه (الخ .. خوانند] ان  [كورو را فور پسر صد و گويند باندو

 اوالد بين و پاندو اوالد بين الكبير الحرب ايام فى) پراشر (بن) بياس (عمله بهارث: گويد مهاربهارتا حماسى كتاب تحقيق

 رئيسهم،) معرب ثالث سكون و ثانى فتح و اول بضم (جذشتر: خمسة هم و پاندو اوالد: گويد نيز و) 64- ص (يشار و كورو

) 201 ص (نكل و بهميسين و سهاديو و اشجعهم، ارچن و
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 گرديدى شب همه و] بودى  [عظيم دوست شكار او كه] كنند [فان حديث چنان و بوده اند موصوف بهترى برادران اين از يكى

] از [الدعوة مستجاب زاهد مرد يكى و داشتند مقام كوهى بر زاهدان، و هندوان، برهمنان از جماعتى گويد پس جستن، بشكار

 پس گردد، رسوا براند دل كام اگر كه انديشيد و كرد، غلبه شهوت را زاهد گشتند، جفت هم با كه ديد را آهو دو روزى ايشان

] و [ببود همچنين و. ماند پوشيده رازش تا شود، مردم باز و گيرد جفت و گرداند،) آ- 71 (آهو ويرا تعالى خداى تا كرد دعا

 تاريك رسيد، آنجا ساعت آن در فان را قضا شوريد، همى وى با و اندر، بشب آورد بچنگ ماده آهو يكى و گشت، آهو زاهد

 بر و بيفتاد، و رسيد شكمش بر تير] 1 [بود نشسته بر زاهد وقت آن در و بينداخت، تيرى شورش، و آهو بانگ بر ،]بود[

 فان ده، مرگ شهوت بوقت را او تو ببريد من بر شهوت كه كس آن رب يا گفت غلتيد، همى خون در و بازگشت، خود صورت

 حاللى و ندانستم، من گفتا فان. كند همى جان و بگفت، قصه زاهد پرسيد، سخن و گشت، خيره حال  بديد، آن رسيد، فرا

 زن دو را او كه سخت، گشت غمى فان پس بمرد، و زاهد بگفت اين كردم، دعا آن بد، وقت ليكن و كردم، حالل گفتا خواست،

 گشت، غمى دهران بگفت، قصه اين و رفت، ملك دهران پيش پس ماذر، ديگر و] 2 [فوندر يكى نام ملكزاده، نيكو سخت بود

 را جهان آن تا بپرستش، روم زاهدان بكوه] تا بايست [مرا نيايد بكار پادشاهى و برفت زندگانى مزه اكنون مرا گفت فان

 رفت، بكوه و بماند، مملكت همه فان و گفتن، نتوانست هيچ و درماند دهران برخاست، اميد جهان اين از كه باشم، ساخته

 كار تعالى خداى پرستش اندر فان و برآمد روزگارى كردند همچنان و باشى، كجا هر بيائيم تو با ما) ب- 71 (گفتند زنانش

 چه اگر كرد، مى بايد نقل گفتست چنانك- كار آخر بر شدند الدعوة مستجاب همچنان زنانش و رسانيد، بزرگ بدرجه

 چيزى تا كن بيدارش گفت را فوندر ماذر، فروشدن آفتاب بوقت بود خفته فان گويد- نيست الزم ما بر عهده اين نامعقولست

 فوندر خوردن، هيچ نشايستى وقت همان ديگر روز تا فروشدى آفتاب اگر و خوردندى، چيزى وقت بدان ايشان و بخورد،

 دو تا و بماند، جاى بر آفتاب و كرد برهنه پاى ساق فوندر [پس بخورد، چيزى و شود بيدار فان تا بدارم را آفتاب من گفت

 آفتاب بپوشيد، ساق]] 3 [فوندر بداشت، دست خوردن از چون و بخورد، چيزى و برخاست خواب از فان تا ببود، ساعت

 گفت باز را او قصه فوندر حالست، چه اين گفت فان باشد، گذشته شب از ساعت دو چنانك شد، پيدا ستاره و گشت، غايب

 پس زندگانى؟ بهر از دارم باز را خود من كند، مقام] 4 [بديدارشان آفتاب كه ايشان زندگانى، ازين نصيب چه مرا] گفت  فان[

 نباشد، و كامگار شما بر مرد هيچ گفت را زنان و داد، را برهمنان بود وى با هرچ و بساختند سوختن جايگاه تا بفرمود

  فان فرزندان ايـن و بسوختند، را او و گشت، جدا وى از جان رسيد شهوت راندن كار بوقت چون كرد، فوندر آهنگ و نگردد،

__________________________________________________ 

. سواريست معنى مخصوص تركيب اين با فعل اين قديم در بود، سوار يعني بود، برنشسته] 1 [

. بود قندت نام را بندو زن و: گويد ريحان ابو از بنقل التواريخ جامع در وزير الدين رشيد] 2 [

. باشد مادرى و كنتى: از ديگرى لهجه كه باشد ماذرى و قوندى: متن اصل بايد و- مادرى- كنتى: مهابهارتا) خطى جامع(

 را معنى اين هم بعد مطلب و نموديم الحاق قالب ميانه ما و است شده ساقط متن از شك بدون معنى بهمين جمله اين] 3[

. ميكند تائيد

 .. ساق شان: ظ] 4[
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 ماذر از شكم بيكى ،]5 [نول و ،]4 [شهديب بودند، فوندر از] 3 [بهسمين ،]2 [جن] ر [ا و) آ- 72] (1 [چهتل ذكر كرديم كه

] ى  [تمنا؟ او؟ شدند جمع ايشان با هوا ساكنان و زادند دراز بروزگار فان از پس كه گويد] 6 [جادى ايشان ذكر اندر و بزادند

 درين كه آنست درست انديشيده اند، حكمتى موضع اين در نامعقوالت از هم و طرفه] 7] [؟ [جنسى، شهوت غلبه اندر ايشان

 دهران، پيش فان بن فن بود ديگر پسرى را فان و آموخت، دانش و بپرورد، زاهدى را يكى هر و بودند خرد كودكان اين وقت

 كه بچيزى كرد دعا بود پرورده كه كودكى آن بر برهمنى هر و دهران، ملك بريم عم پيش را پسران گفتند زاهدان اين پس

 تير جن] ر] [1 [و هيبت، و قوت بهمسين و خواست، قوى دستورى و پاينده ملكتى] 8 [جهتل پس درخواستى، كودك آن

 نپرسيدند، تا نگفتى سخن هرگز و بود خردمند شهديب] 9 [نبستد را او كس چنانك سوارى، و مبارزى نول و بغايت، انداختن

 پادشاهى تا آيد، نموده خويش بجايگاه و شدند، يگانه هنرها اين در پنج هر ايشان و دانستن، اسرار و خواست، نجوم علم او

 ملك پيش ايشان مادران با را ايشان برهمنان پس خوانده اند،] 10 [فانمين آنرا برادر اين و رسيد، ايشان با بهارتان از بعد

) ب- 72 (داشت گرامى تر خويش فرزندان از و آورد، فرود پدرشان ايوان و بكوشك و گشت شاد سخت و آوردند، دهران

 نيمه ديگر و كرد، مهتر را جهتل و داد برادر زادگانرا پادشاهى، از نيمي و بخواند، را فرزانگان و هندوان پادشاهان جمله پس

 امثال، و حكايتها و كرد ياد پندها و نصيحت بسيارى و] كرد [مهتر و پادشاه همه بر را] 11 [دجوشن و را، خويش فرزندان

  وى بـر دجوشن و شايستگى، و عـقل از داشتندى دوستر را جهتل مردمـان و ديگر، يك بـر موافقت و جستن عدل و داد بـر

__________________________________________________ 

 هم چتهد چتهل: كتاب اين در يودشتر و يوداستر،: التواريخ جامع اول، بضم جذشتر: ريحان ابو. جدشتر هندى اصل] 1[

. قبل حواشى: ك ر ميشود خوانده

) 201 ص للهند ما 1 ريحان ابو: كذا] 2[

) 110 ص 1 حاشيه (ك ر. است نزديكتر هندى اصل با امال اين و است كرده ضبط بهمسين،: ازين پيش] 3[

. شهديو: جامع سهاديو، ريحان، ابو. سهديو: اصل] 4[

. نقطه بي ول: كتاب اين در قبال. نگل: ريحان ابو] 5[

 الجلتى  107 ص] 6[

 است  افتاده اصل از چيزى اينجا] 7[

 مر كما- جدشتر: مهابهار و چتهل: كتاب اين در) شده اشتباه بزرگ جد با كه (فور: ريحان ابو] 8[

: نبندد: ظ كذا؟] 9[

: پاندوان گريشنا داستاد- باندو: جامع پاندو، اوالد ريحان ابو پندوان،- پاندوان: صحيح] 10[

 109 صفحه) 4 (حاشيه ك ر. يودهن در: اصل] 11[
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 و را خويش بساخت، بزرگوار كوشكى جانبى اندر او پادشاهى اندر جهتل بدستورى تا او، بهالك حيلت انديشيد و كرد، حسد

 تهى ديوارها ميان تا كرد بپاى حيلت بدين را فان بن فن و كردن، فرمود كوشكى را برادران و جهتل و را، پيوستگان

 نقط به چوبها اندرون برادران، با آيد فرود آنجا جهتل چون كه كرد بپاى موكل و بردند، بكار آن در بسيار چوب و ساختند،

 رود، خويش بپادشاهى كه خواست دستورى خود عم از جهتل] را [اتفاق گشت تمام چون و زنند، اندر آتش بشب و بيااليند

 كه مباش ايمن نيز وى از و شما، بر است مهتر او كه نيارى بيرون دجوشن طاعت از سر تا نگر گفت و داد پندها را او دهران

 اى گفت دجوشن جهتل، رفتن بوقت پس كرد، پدرود را عم و فرمان بردارم، گفت جهتل باش، حذر بر و كند، حسد تو بر

 و برادران برفتند و بردارم، فرمان گفت جهتل آئى، فرود خويش بكوشك و ساخته ام كه روى بدانجا كه خواهم برادرم

 فرستاد كس و بسوخت، ايشان بر دلش نام، بهميس بود ديگر عمى را ايشان كه است) آ- 73 (روايت چنين پس جمله، مادران

 كچون كردند آگاه دجوشن حيلت از را ايشان و رفتن، بتوان كه كردند، راه و] 1 [كردند، پى ايشان كوشك آن در تا فرمود و

 پنج با زن دو و بسوخت، هم كرد كار اين كه موكل آتش، بدان و كرد همچنان و شويد، بيرون راه بدان شما برفروزند آتش

 و زدند آتش را آنجا پندوان گريان  خود شهر مردمان و] 2 [بسوختند نيز ايشان خواستن بچيزى بودند آمده جهتل پيش كس

 شب آن در مى جست فرصت و ميبود منزل آن در زدن آتش جهة يودهن در جانب از خود پسر پنج با كه زنى نام بهبل

) بمبئى چاپ 6 ص (بسوختند همگى

 به خبر اين و مادرانند، و برادران و جهتل كه نكردند شكى هيچ بود، پيدا اثركى زنان و پنجگانه آن از و جهتل، بر شدند

 هفت برادران و مادر با جهتل پس بود، رفته دنيا از] 3 [دهرات و گرفت، بدست جمله پادشاهى و گشت شاد رسيد، دجوشن

 و پيوستند] 6 [مكل بدرود بـار و رسيدند] 5 [ببرهمن تا آمدشان پيش كارها بسيار و بـرفتند] 4 [بيابان سوى جمله بودند تن

__________________________________________________ 

 خوانند) آب پى (را آب نقب و گويند، پى را نقب خراسان در چه نقب، يعنى كردند پى: ظ است بى نقطه اصل] 1[

: گويد فرشته تاريخ] 2[

) 11 ص كريشنا. (تراشتر دهرى: يا. دهترشتر: صحيح] 3[

 شد اصالح فرشته تاريخ روى از. سامان: اصل] 4[

) 14 ص طهران طبع- كريشنا داستان (درآمدند برهمنان بلباس پاندو برادران ... ببرهمنى: ظ]- 5[

 كرده نزول كنپالي شهر در و آمدند بمعموره خرابه از پاندوان: گويد فرشته تاريخ. نشد خوانده اصل در كلمه سه اين] 6[

 داستان) 6: ص بمبئى طبع (درآوردند ازدواج حباله در بشركت برادر پنج هر را كنيال راجه دختر) دروپدى (الحيل بلطايف

 شركت ميشود ناميده قنوج اكنون كه پانچال راجه دختر دروپدى عروسى اعالن در برهمنان بلباس پاندوان: گويد كريشنا

) 14 ص (جستند
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 بزن و گشت، ايشان زن بود، ساخته مناره سر بر كه زرين ماهى آن چشم بر جن] ر] [2 [انداختن بتير نام] 1 [دود او دختر

 كه كردند كارها خويش هنر حسب بر كسى هر و افتادند، كشور بديگر پس آن از و گويد، طرفه شرحى و بود، برادر پنج هر

 دجوشن و افتاد، حرب بسيار،] ى  [كارها و سالها بعد] و [گشتند پادشاه تا جايگاه، هر و ديوان با درازست، شرح آنرا

 كه فرستاد پيغام] 5 [جهتل چند هر و نهاد، بحرب روى برادر صد هر با و) ب- 73] (4 [سند از بخواند] 3 [حندرت دامادش

 و شدند، كشته همه كار آخر تا نگشت، خورسند هيچ دهد، واليت] يك  [پنج يا يك چهار بود داده ملك] 6 [دهرات را او آنچ

 پس و كرد، نوحه بسيارى رسيد، دهرات بنت بدسل خبر چون و. ايشان از نماند كس هيچ و بكشت، بتدبير جهتل را دجوشن

 بود، فكنده] 8 [دجوشن كه وقت آن در كه گويند چنان پس گشت، سپرى] 7 [بهارتان دولت روزگار و بسوخت، را خويشتن

 هر نپذيرفت بخرسندى، داد پند را او و بيامد برهمن مردى كرد، همى زارى ايشان  بر]9] [ى  [قندهار مادرشان برادران،] با[

 و نوحه از گشت خيره زن اين برآمد، دوسه روزى برفت، و! سخن ننيوشى همى كه كناد رسوا ترا خدا گفت زاهد گفت، چند

 قندهار برابر گشت پيدا خوردنى برسان چيزى اندر بشب را قضا كرد، همى زارى همچنان] و [نبود بى خويش و ناخوردن،

 بر] و بنهاد [را پسرى برخاسته، مهر و بود شده بى طاقت بآن، نرسيد بگيرد، آنرا كه كرد دراز دست و] ا [برفت هوا بر] ى [

 همديگر بر را پسر صد هر تا مى نهاد، هم بر را پسران همچنان پس نمود، همى نزديك و آن، بر نرسيد هم بايستاد وى سينه

 كه آنى تو گفت) آ- 73 (رسيد، فرا آنجا برهمن كه بود چنان ايزدى اتفاق نمود، همى و شد، همى باالتر چيز آن و كرد، انبار

 شد، دريده پرده و گشت مستجاب من بر تو دعاء گفتى راست گفت] ى  [قندهار! كنى؟ همى چنين اكنون و نپذرفتى، من پند

 هندوان برسم] را [فرزندان روز ديگر و بخورد تا دادش چيزى] و [برهمن بر آمد فرود پس آورد، كار بدين مرا قوت طمع

. اعلم اهللا و. گرفت آرام و بسوخت

__________________________________________________ 

 باال حواشى: ك ر. دروپدى:  ظ.االصل فى كذا] 1[

) 14 ص كريشنا (شد دروبدى پسنديده و جسته برترى حاضرين همه بر ارجن تيراندازى هنر در] 2[

 85 ص تهه جيدر: كريشنا داستان در جندرت: بعد اوراق] 3[

. سته: اصل] 4[

) 11 ص- كريشنا (يودهشتر) فرشته (جدشتر] 5[

) 11 ص كريشنا (تراشتر دهرى) مهابهارتا (دهتراشتر] 6[

 غيره  و مهابهارتا كذا- كوروان] 7[

) كريشنا و بهارتا: (پودهن؟ در؟] 8[

) بهارا (كنداهارى] 9[
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] بدر [جندرت] 3 [پس و شدند، بردار فرمان هندوستان همه و بنشست، پادشاهى به] 2 [جهتل پس] 1 [فانمين پادشاهى

 عدل و بگرديد، پادشاهى گرد پس آن از و گذاشت، باز بوى كشورش و داد، امان را او جهتل خواست، زنهار] 4 [سجوان

 زاهدان بكوه كه كردم عزم من نيست، بقا هيچ را عالم كار گفت بخواند، را برادران آخر بر و پدران، برسان رعيت ميان كرد

 نيز را ما ميجوئى تو آنچ گفتند برادران داشتم، من چنانك و پدران برسان] 5 [پذيريد پادشاهى شما كنم، خداپرستى و روم

 بنشنبذ آنجا و برهمان، بكوه برفتند هم با برادر پنج هر و بنشاندند، بپادشاهى را جن] ر [پسرا فارك پس آرزوست، همان

) ب- 74 (بنشست] 7 [اسقيح پسرش بعد او از سال، سى كرد پادشاهى عم برسان فارك پس عمر، آخر تا بايستادند] 6[

 پس سال، پنج و بيست مدت شد پادشاه شهدانيق، پسرش گشت سپرى وى چون سال، بيست عدل، و سياست با مردى

 پسرش او بعد از كرد، پادشاهى سال چهار و بيست مدت و خوى، خوش و نيكوكار مردى بگسترد، عدل و داد] 8 [سفسانيق

] 8 [قوياهور برادرش پس بمرد تا آمد اندر بملك؟ خلل و شدند، سير وى از مردمان و كرد، پادشاهى سال پنجاه ،]8 [يسل

 پيش؟ بد سيرت و گشت، پادشاه سلسانيق بن

 برين بماند سال پانزده پادشاهى در] قوياهور [و برفت،] 9 [فانمين دست از ملكت و بازداشت، پدران عادت از دست و آورد،

__________________________________________________ 

 پاندوان : صحيح] 1[

) قبل حواشى ك ر (يودهشتر. جذشتر: صحيح] 2[

. بود شده گشته كوركشتر به معروف جنگ در باشد جندرت همين كه تهه جيدر چه پسر،: ظ] 3[

 جندرت  پسر سنجواره بعد اوراق] 4[

 جمله  آخر بمناسبت. بداريد: ظ] 5[

 بمعنى) تعبد (اصل در كه ميرسد بنظر و. ميشود خوانده) تشبذ (كه است گذاشته نون روى هم تشديدى و االصل فى كذا] 6[

 در. است آمده) تعبد (هم  كلمه بعد صفحات در و است آمده قديم در مكرر معنى بچنين كلمه اين چه است بوده كردن عبادت

: القاموس فى. ميشود ديده متن بموضوع قريب معانى نيز سبد و شبذ ماده

 تشنبذ آنرا بايد بگيريم شنبوذ ماده از اگر كه ... االدهان ترك التسبد) مهمله بدال (سبد. الدعوة مجاب الشين بفتح شنبوذ

 سياق با ولى- ميدهد معنى باشد پادشاهى و بزرگى ترك كه االدهان ترك بمعنى بگيريم تسبيد از تسبد آنرا اگر و بخوانيم

 درستست ) تعبد (اول حدس كتاب فارسى عبارت

) خطى ن 30 آ ص 1 ج (پريجهت ابن جنى جى؟ ؟:المتاخرين سير شده سياه اصل در] 7[

 است  اينها از غير كه است 31- 30 ص المتاخرين سير در زيادى اسامى. ميشود خوانده هم سغسانيق  و.سنجسانيق] 8[

) بهارتا ( پاندوان:ص] 9[
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 بيدادى سبب از] 2 [فانمين دولت شدن و: برهمين حديث و فان فرزندان از ملك] 1 [رفتن حديث اعلم، اهللا و شد كشته تا سان

 ملك آنكه از بعد بكشند، كه نياوردند همين بر آن از روزگارى و شدند، بيدادگر بآخر گرديد، سست] 3 [كى دولت همه و بود،

 بكشند، كارى بهر از را برهمنى كه بود زوال آنگاه را فانمين دولت كه خوانده ام كتابها اندر من گفتا همين، بر گفت پندها را

 و قوت با مردى برهمين، او نام بود پسرى را برهمن ازين پس شدند، كشته برهمن و گار و) آ- 75 (ننيوشيدند مكشيد، مرا

 كه بستانم فانمين از پادشاهى و بروم گفتا تنها، برخاست بدانست، بد كار آن چون داشتى، مقام كوهى بر و خلقت، عظيم

 خنديدند، همى وى بر مردم. ايشانست ملكت شدن زايل وقت و نباشد، دروغ حكيمان سخن و كشتند، برهمن گاو ايشان

 شهرها همى و برفت بسيار سپاهى با تا بروز، روز فزود، همى كارش و بگرفت، شهر و شد، جمع وى بر غوغا و] برفت [

 و بگرفت، پادشاهى برهمين و شد، كشته و بحرب، آمد بيرون] 5 [زط قوياهور و الملك دار برسيد] 4 [هتنا بشهر تا گرفت،

 مشغول كارها چنين و پختن، نان و بقصابى و كردند، پنهان نژاد كه كسى مگر بكشت، يافت را كسى فانمين نسب از كجا هر

 كشتن از دست تا دادش، پندها و رفت، وى بيش فان بن] 6 [نول دختر گويند و بگرفت، هندوستان همه برهمين و شدند،

 را ايشان كس چنانك] 7 [كردشان وزيرها حسبتن براى و شدند، جمع بسيارى تا كرد، همى اندر بزندان و بداشت، فانمين

) ب- 75 (مشكرى را كه رسيد بدان ايشان كار و ،]8 [كردند بانگ پادشاهى در كار بدين و نياميزد، و نخواهد، و ندهد، زن

. اعلم اهللا و است نسب آن از كه است گفته هندوان، زنان رود اين و گرفتند، پيشه

 كردم، بدل كشتن بمردم كوه سر بر پرستيدن گفت خورد، پشيمانى مردم چندان كشتن از برهمين كه گويند: سوناغ حديث

 اين اكنون پشيمانم، خود من و است همچنين گفتا برهمين داد، پندها را او و بيامد، خاسف وى نام برهمنى روزى پس

 خدمت پس خويش، دست از گمار آن بر كسى و بپذير، من از تو گفتا برهمين منست، كار نه گفتا خاسف دادم ترا پادشاهى

 عدل و داد سوناغ اين و رفت، باز خويش تعبد بجايگاه همين بر و بنشاند، بپادشاهى ويرا خاسف سوناغ، او نام بود كننده

 از پـادشاهى و شدند، بيدادگر پس بنشستند، كس پانزده تـا وى، تخمه در پـادشاهى بمـاند و گرفت، نيكـو سيرت و بگسترد،

__________________________________________________ 

. زمن: اصل] 1[

. پاندوان صحيح] 2[

. است تزلزلى عبارت درين و ميشود خوانده هم كق كنى،] 3[

. باشد هستتناپور: متن بايد و ناميده هستتناپور: درآمد پاندوان بتصرف بعد كه را كوروان پايتخت فرشته] 4[

.) 107 ص 2. حاشيه: ك ر (طايفه ايست نام ط ز] 5[

) مهابهارتا (نكل: ظ] 6[

 كرد رها را مردم آن او براى كه باشد وزيرى نام حسبتن بايد و كردشان وزيرها حسبتن راى  به:ظ و. كذا] 7[

. دادند آگهى بخلق و كردند اعالم مملكت در را معنى  اين:يعنى] 8[
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 بهرى و بهندوستان، برد سپاه گويد گشتاسف بزندگانى بهمن و عجم، پادشاه بود] 1 [گشتاسف عهد در اين و ،]برفت  [ايشان

 ترك، و هندوان حد ميان بهمن و نبود، ملكت را كس نيز نژاد آن از و بگرفتند، گوشه كسى هر جايها ديگر از و بگرفت،

 و نهاد، نام بهمن آباد و كرد بنا شهرى] و [خواندندى] 3 [بدهه آنرا كه ديگر جائى و كرد، نام] 2 [قندابيل و كرد بنا شهرى

 و رسيد،] 4 [گشتاسف) آ- 76 (مرگ خبر كه بازگشت بايران رفت درين و اعلم، اهللا و است منصوره گفته اند بروايتى

 و. بودست تركان از] 5 [گويد بهمن مادر و نخوانده ام، ديگر جاى هيچ و يافتم، كتاب اندرين روايت اين و بگرفت، پادشاهى

. اعلم اهللا

 و ملك،] 7 [دهرات دخترزاده] 6 [جيدرت پسر بود، سنجواره فرزندان از هال كه گويند چنين. هال؟ و كشمير ملك؟ حديث

 ساخت، نيكو جايگاه و گشت، بزرگ سخت و بودند، كرده ايشان و دسل و جيدرت كه آنجايگاه يافت، ملك هندوستان بزمين

 بودى آن رقم و بودى، آنجا بر ملك نشان تا مگر برد،] ى  [نتوانستند بيرون و بافتندى، نيكو جامهاء زمين بدان و شهرها، و

 چون بدوخت و بخريد كشمير ملك زن جامه آن از كه افتاد چنان پس نهادى، جامه آن بر آلوده بزعفران] 8 [خونين پاى كه

 خريدم، بازرگان فالن از گفت زن آوردى؟ كجا از و چيست اين گفت آمد، رشگش آن، بر ديد پاى نشان رفت اندر ملك پيش

 ببرد، او پاى و برود كه خورد سوگند است، هال ملك پاى نشان گفت بازرگان پرسيد باز حال آن از و بخواند را او ملك

 و ماند، فرو هال كار اين از پس برفت، سپاه با و نشنيد يافتن، پيروزى نتوان است، برهمنان زمين آنجايگاه گفتا وزير

 و كردند، دعا) ب- 76 (برهمنان كرد، توان دشوار آنرا و من اندام از خواهد همى چنين من از كه فرستاد پيغام را برهمنان

 با كه كشمير سپاه و جست، همى آتشى پيل آن از و كرد همچنان هال. بداريد حرب پيش و بسازيد گل از پيلى كه فرمودند

  هديتهـا بسيار] را [هـال و ضرورت، از آمـد، فراز بصلح كشمير ملك آخـر و بسوختند، بـسيارى بودنـد آمـده پيش سپهبـد

__________________________________________________ 

. مهمله سين با گستاسف: اصل در] 1[

 من بنقطتين ياء ثم مكسورة موحدة باء االلف بعد و المهمله الدال و السكون ثم بالفتح. قندابيل: الصحيح و قبايل اصل] 2[

 قندابيل من و فراسخ خمسة قندابيل؟ الى؟ قصدار من و ... الندهه لها يقال لوالية قصبة هى و بالسند مدينة هي. الم و تحتها

) ياقوت (مراحل عشر نحو مفاوز اللتان الى و مراحل ثمان المنصوره الى

 و طوران حدود بين بالسند واسعه ارض: گويد كرده ضبط دو هر دال و بنون بدهه و ندهه ياقوت يكيست شهر دو هر. ظ] 3[

. قندابيل هى اليها يتجر التى هذه الندهه مدينة و ..... مهران نهر غربى فى هى و المنصوره مدن و الملتان و مكران

 گستاسف : االصل فى] 4[

. است بوده تركان از بهمن مادر كه گويد كتاب همان در: يعنى] 5[

 115 ص 3 حاشيه و- 114 ص 7 حاشيه: ك ر. (است مهابهارتا جيدرتهه: او و- جندرت قبال] 6[

. قبل صفحات ك ر- دهتراشتر] 7[

 شد اصالح بعد عبارات بقرينه. خوئين باء: اصل] 8[
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 گفتند ،]1 [درياه براه بكشت، باز و كردم، راست سوگند گفت ببريد، آن پاى كشمير ملك موم، از صورتى بكردند و فرستاد،

 عمارتها آنجايگاه كشمير، ملك و] 2 [عرض، از فرسنگ چند گشت كمتر آب منزلى هر بيامد، ساحل بر و بشنيد دارد، غلبه آب

 به و بماند، سان آن بر هم و نهادند، نام ساوندى را آنجا و خوانند، ساوندر] 3 [هندوستى بزبان دريا و ديهها، و كرد،

 غلبه را دشمن و بازگشت، واليت سوى پس بكشمير، آمدش خبر دشمنى از تا خوب، شهرهاء و كرد، بتكده جايها بسيارى

 ملك بر هندوان كشور آخر، تا بودند، ملك سه را سند زمين و بطاعت هندوان همه و فرزندانش، اندر بماند پادشاهى و كرد،

 و گردد را او پادشاهى جمله كه بود كرده دعا را او برهمنى و را، ايشان كرد غلبه بمردى] كه  [آن از بعد گرفت، قرار قفند

 بردار فرمان را او همه دادگرى، و سيرتى نيكو از ليكن و بود، هندوان از نه قفند اين و: قفند ملك حديث) آ- 77] (4 [السالم

 سكندر بعد كه آنست و كرد، همچنان و بنيكويها، داد اميد و بستود، را ايشان و هندوان كشور و كرد، نيكو خطبهاء و شدند،

 و فيلسوف و] 5 [دراز طبيب و دختر و اسكندر، از خواست صلح و جست، تعبير برهمن از و ديد خوابها آن و بود، رومى

 شود، گفته سكندر روزگار در خود قصه آن و گفتست، هندو] 7 [كيد او نام شاهنامه در و فرستاد، بسكندر ،]6 [ابرى كوز

 پارتى مهره و رود، منصوره] 8 [بزمين تا را برادرش فرستاد ساميد به را كسى ففند رسيد، بهندوان برهمن خبر چون پس

 را هال هندوستان ملك ساميد، سازد، خانه بت كده آتش بجاى و بود، گرفته فراز بهمن كه آنجايگاه از كند بيرون را] 9[

 حصار در مهره سـال سـه مـدت و شهر، اندر رفت هزيمت تـا كردند، حـرب و رفتند، پارسى مهره سوى سپاه با بخوانـد، و

__________________________________________________ 

 دريا از لهجه ايست اين و. كذا] 1[

. است تزلزلى عبارت در] 2[

 هندوى : ظ و كذا] 3[

. است شده نوشته 250 عدد اصل در كلمه اين از بعد] 4[

. نشد معلوم دراز طبيب معنى كذا؟] 5[

 بخودى كه است بوده كوزه ابرى كوز معنى- هست هم آن معرب و است كوزه مخفف كوز- است آورده جام فردوسى] 6[

 جامي آنرا شاهنامه در و- ابر مانند است ميداده آب باز ميخوردند آن آب از چه هر و است ميكشيده فرو آب هوا از خود

. صفات باين است ناميده

) اول ج 127 ص قاهره طبع الذهب مروج (كند: مسعودى] 7[

. برهمن با را: اصل و بزمين، تا برادرش: ظ] 8[

]. ؟ [عبارت بمناسبت  پارسى،:ظ .. كذا] 9[
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 بفرمود پس آوردند، بيرون خوانند] 2 [قياطسه آنرا كه جائى و كندن، فرمود] 1 [سربى نبود، پيروزى روى هيچ چون بماند،

 ايستادگان برسان نهادند، آن سر بر] 3 [ترك و پوشيدند، آن اندر سالح و بردند، فرو بزمين چوبها حصار بام بر تا) ب- 78(

 بر كالغان روز چند بعد و داد، جائى را او وقت پادشاه و شد تركان سوى و ،]؟ [بر راه بدان سپاه جمله با خود و. نمود همى

 رفتن از شهر مردمان و گشادند باز در شد، دانسته پس و بود؟ توان چه اين گفتند ساميد سپاه نشستند، همى تركها سر

 اسكندر كار ازين بعد و گرديد، باز خود كشور سوى پيروزى با ساميد سال چند پس از و دادند، خبر فارسى مهره

 را؟ ملكى كرد، قسمت بچهار سند واليت و بنشست، بپادشاهى آيند پسرش قفند، پس از: قفند فرزندان ذكر آمد بهندوستان

 و داد، را ديگر ملكى] 6 [سايند واليت سديگر، و بدان، متعلقست آنچ و] 5 [زور، بواليت را ديگرى و بنشاند] 4 [بعسقلندوسه؟،

 شد، سپرى آيند روزگار چون بود، هال پس از اين و سپرد، را ديگرى جداگانه لوهانه و] 7 [ندمه و هندوستان زمين چهارم

 جنوب بناحيت راسل كرد بيرون پادشاهى از را او و برخاست بوى مرد يكى تا، بماند مدتى و گشت، پادشاه راسل پسرش

 چون: قماريص بر و روال حديث بود، خرد قماريص بر ديگر و روال نام را يكى بود پسر دو را او و گرفت، مقام آنجا و آمد،

حكم   چنان آن دانا و خردمند، و عقل با ملك، فرزندان از بود دخترى كه بود چنان بگرفت، پادشاهى پسرش مهتر بمرد راسل

 دختر بر را خود هندوان مهتران و ملوك همه و گردد، پادشاه اقليم چهار بر باشد او زن دختر اين كه كس هر كه كردند

 گفت برادرش بياورد، را او قماريص بر چون بود، روى نيكو سخت او و را، قماريص بر مگر نپسنديد را كس كردند، عرض

 از به و برگزيده بدانش مرا كنيزك اين گفت خويشتن با قماريص بر. بستد را] 8 [كنيزك و پسنديدست، مرا پسنديد ترا چون

 همتا را او كه گشت چنان تا بود، برهمنان و فرزانگان با او نشست و خاست و داد، آموختن در تن و نيست، كار هيچ دانش

 توانند چنين كه جايگاهند بدان ايشان گفتا بشنيد، كنيزك خبر چون بود، كرده بيرون را ايشان پدر كه متغلب آن پس نبود،

  قلعـه بـر آنجايگاه، كـه رفتند كوهى بر جمله مـهتران و برادران با] روال  [پـس كرد، هزيمت را روال و آورد، سپاه و كـردن،

__________________________________________________ 

 نقب  يعنى. بفتحتين- سرب] 1[

. آوردند بيرون قياطسه به را نقب سر يعنى آوردند بيرون خوانند قياطسه آنرا كه بجائى و: ظ نشد معلوم كلمه اين معنى] 2[

. نشد ديده ممالك و مسالك در جائي چنين اما

 خود كاله بمعنى اول بفتح ترك] 3[

. نشد ديده فارسى و عربى قديم جغرافياهاى در نام اين و شده ضبط عسقلند 108 صفحه در] 4[

. نشد ديده چيزى آن جز) ياقوت (بالجوهر مرّصع ذهب من السند ارض من الساور بالد فى كان صنم زور] 5[

 ابدا ثلجه يعدم ال بالهند جبل هو العمرانى قال ... مفتوحة مهملة دال و مكسوره مثناة تاء االلف بعد ... ساتيدما: گويد ياقوت] 6[

. العكرش من ماء اكثر و () ساتيدما ثلج من ابرد و: انشد و

 نشد معلوم لوهانه) 1 (ح 118 ص ندهدك: ظ] 7[

 و باشد زن بمعنى پهلوى زبان در كه است كن مصغر كنيزك و. است نوشته دختر كنيزك برابر جا همه كتاب حاشيه در] 8[

. باشد دختر كه است خرد زن بمعنى كنيزك
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و  بستد، بحيلت را كوه دشمن اين كه افتاد چنان پس گشت، ايمن و بنشاندند، كوهى سر بر راهبانان و بود، ساخته استوار

 را كنيزك اين گفتا] وى  [خواست صلح ملك اين] از [و فرستاد كس روال پس بستدن، رسانيد نزديك و گرفت، حصار را قلعه

 فروماند، روال. گردم باز پس آن از و) ب- 78 (بخشم، خويش ساالران بر من تا بفرستد، دخترى مهترى هر و فرست، بمن

 تو با جان و بدهى زنان كه به آن گفت وزير كار، اندرين بينى چه گفتا سفر، او نام كور، چشم دو بهر بود دستورى را او و

. بنهادند] 1 [دلبرين و آيد، كار چه خواسته و زن و فرزند برفت جان چون كرد، توان دشمن تدبير] باشد جان چون و [بماند

 كند آگاه مرا خويش رأى از اگر مى باشد، ملك كه پدرم آن از هم من گفت پس كرد، آفرين و آمد اندر قمايص بر را اتفاق

 گفتا قماريص بر سخنها، ازين گردند آگاه را او ايشان پس. نگريد نبايد من بكودكى و آن، در باشد تدبيرى مرا كه باشد

 پسران تا بفرماى را مهتران همه و زنان برسان بيارايند مرا تا بفرماى كنم، ملك فداى خويش جان من كه مى بينم آن صواب

] 2] [ما با [را زنى بوق و بفرست را ما و كنيم، پنهان موى بزير كاردى يكى هر ما و بيارايند، برسان  كنيزكان همچنين را

 بخشد، بمهتران ديگران و بازدارد، خود بهر از ملك كنيزكست، آن گويند مرا برند، ملك پيش را ما چون كن،] همراه  [پنهان

 آواز چون مهترزادگان بدمد، زن بوق تا بفرمايم و بدرم، شكمش كارد بدان كند، خلوت من با كه خواهد ملك چون پس

 سپاه، با باش ساخته تو و شوند، كشته دشمن سپاه مهتران همه و كنند، همچنان نيز ايشان كردم، كار من كه دانند شنوند

 بكردند، همچنان و سخن، بدين گشت شاد روال. كنيم سپرى را) آ- 79 (دشمن سپاه تا آى، بيرون شنيدى بوق خروش چون

 روزى پس گشت، بزرگ روال كار و ،]3 [بيفتادند كوه از و بكشتند را همه و نرست، سوارى دشمن آن از و آمد، راست و

 ليكن و برآمد، نيكو است چنين گفتا سفر آورد، بجا نصيحتى بزرگ و قماريص، بر ساخت نيكو تدبيرى گفت را دستور روال

 بر كردن، هالك صعبى بدان دشمنى و كرد داند تدبير چنين كه مرد آن گفت سفر چيست؟ گفتا بينم، همى چيزى] 4 [ايذر من

 وى از مردمان پس گفت سفر كنم، بد را او كه ندهد دل مرا گفت روال نباشد، درمان كردنش هالك جز و بود، نتوان ايمن وى

 را او و است، دستور كار اين كه دانست قماريص بر و كرد، همچنان روال. گردان كوتاه دستش و كردن، نتواند هيچ تا ببر،

 كه نهادند ميعادها هم با و سازد، ديوانه را خود كه] افتاد آن بر رأى [كرد سكالش] 5 [وى بر پدرش، آن از دانا بود وزيرى

 برسان آمد ببازار و بدريد خود بر جامه قماريص بر پس سازند، تدبير هم با و شوند جمع يكجا اندر شهر بشب بيرون

 گشت، نيك ديوانه كه گرفت بر مـا از خداى قماريص بـر شغل گفت و بخوانـد را سفر رفت، ببرادرش خبـر اين و ديوانگـان،

__________________________________________________ 

: اين بر  دل:يعنى االصل فى كذا] 1[

 شد اضافه و اصالح بقياس و ... را زن بوق: اصل] 2[

 بيفكندند: ظ] 3[

 اندر كار بدين من: لعل و- اينجا: يعنى ايذر اندر،: اصل] 4[

. مصحح مقدمه سيستان تاريخ: ك ر فراوانست قديم نثر بادر بمعنى وبر وى، با: يعنى بروى] 5[
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 ديوانگى اين و گفتم، را تو صالح) ب 79] (1 [بلى نيست، دشمنى هيچ تو برادر با مرا گفت سفر نفرموديم، بد را او] كه  [بود

 تا كن فراز را كسى شود، حقيقت ترا كه اگر خواهى و نيست، مرد او بدانش زمانه درين كه است، تمام زيركى كه نيست

 بود، درختى بر جاسوس ميكرد، نماز و بشست روى و دست بصحرا درآمد شب چون قماريص بر كردند، همچنان و بنگرد،

 دويدن برهنه پاى و كرد، پاره خود بر جامه باره ديگر بديد قماريص بر چون] افتاد [اندر بمهتاب او سايه بجنبيد، درخت

 بر شبى پس برآمد، چندى برين و باشد، بديده را وى گفت دستور بگفت، را ملك و آمد باز جاسوس خروشان، گرفت،

 ماه و شدم آسمان بر كه ديدم خواب در گفت گشت، بيدار خواب از قماريص بر بودند، خفته بتخانه در دستورش و قماريص

 جهان پادشاه كه باشد زود گفت وزيرش خوردم، باز دريا چهار آب و آمدم، بزير و كردم نعلين آنرا من برفت، روشنائى را

 بر [زد قماريص بر ساق بر قوت بهمه] 2 [عصائى و برخاست وزيرش كرد، خواب در سر باره ديگر قماريص بر. گردى

 گفت دستور گشت روز چون. نبود خواب درد از را قماريص بر. بجست وزير بكشد، را او كه خواست و برجست] قماريص 

 مى گرديد، شهر در برهنه پاى هنگام گرما روز پس نكنى، باطل را خواب آن و نخسبى نبينى، ديگر خوابى تا كردم آن بهر از

 و بودند نشسته تخت بر كنيزك و روال برادرش رفت، اندرون كند، منعى كه نيافت را كس) آ- 80 (رسيد، ملك سراى بدر

 بر دلش] و [آمدن يارست اندر مسكين اين كه نبوده اند سراى اين در بر حاجبان گفت بديدند را او چون خوردند، همى نيشكر

 كه يعنى خراشيد همى بدان و برگرفت، بود افتاده كه پوست آن از و بستد داد، را او نيشكر پاره آن از پس بسوخت، وى

 كارد اين] 3 [گفت روال خراشيد همى بدان و گفت را كنيزك خواهد، همى كرده پاك كه دانست ديد، چنين ملك كنم، همى پاك

 ملك چون مى نگريست، پنهان از و كرد پاك نيشكر بدان و داد، را قماريص بر كارد و برخاست كنيزك كند، پاك تا ده ويرا

 بزير تختش از و بگرفت پايش آن از بعد برشكافت، او سينه تا و زد ملك ناف بر كارد و بجست، قماريص بر شد، غافل

 را كنيزك و. بسوختند را ملك و كردند، آفرين مردمان و بنشست پادشاهى به و را مردمان و بخواند، را وزير همان و كشيد،

 را برادرم كردى تو تدبيرها همه كه گفت  دانم و بخواند را وزير سفر پس يافت، استقامت كارها همه و كرد، بزن و گرفت باز

 مملكت تدبير اكنون باشد، مرا پادشاهى اين كه خواست چنين خداى ليكن و نيست، عيب و اعتراض تو بر اما من، كار در

 نصيحت اما بود، دشمنى تو با مرا كه آنرا نه همه، كردم من گوئى راست گفتا سفر را، برادرم) ب- 80 (چنانك كن همى

 بودم وى با بزندگانى چنانك نيايد، كار چنين من از بسوزم، را خود كه كرده ام نيت اكنون و را، او صالح و جستم را برادرت

 گفتا عدل، و سياست و پادشاهى كار اندر سازى كتابى مرا كه خواهم اكنون گفت قماريص بر باشم، وى با هم مرگ با

من اختصار  كه است كرده ترجمه كتاب درين آن نسخت و خوانند، الملوك ادب آنرا ساخت كه كتابى سفر و بردارم فرمان

  و برفت پـس كردند، آفرين و شدند خيره بزرگان همه و برخواند، و آورد قماريص بر پيش شد پرداخته چون ،]4 [ننوشتم را

__________________________________________________ 

 بلكه  بمعنى بلكى،: ظ] 1[

 عصاي و جائى و جاى: چون. بيندازند خط از درآيد همزه يا يا از پس كه مجهول ياى كه آنست قديم رسم. عصاى: اصل] 2[

 عصائي  و

. است زايد جمله اين] 3[

. بنوشتم: اصل] 4[
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 بر اين بود او بفرمان هندوستان جمله كه پادشاهى آخرين و پادشاهى، اندر گشت بزرگ قماريص بر كار و بسوخت، خود را

. شد كرده نقل اصول جمله يافتيم چنانك بودست، قماريص

: ايشان اخبار ذكر و يونان پادشاهان تاريخ در عشر الثالث باب

 از كرده نقل] 1 [الموصل مطران بهريز بن حبيب كتاب از كند روايت كه االصفهانى، الحسن بن حمزة تاريخ از خوانده ام چنين

 كرد، تحويل) آ- 81 (بمغرب بابل زمين از كه نهاده اند] 3 [بورس بن يونان خروج از تاريخ اول يونانيان: كه] 2 [بتازى يونانى

 هفت و بيست اول از نهادند،اول تاريخ] 4 [شرق پادشاهان بر او غلبه و رومى، اسكندر خروج بوقت تا داشتند نگاه همين و

 گويند] 5 [مقدونيه آنرا كه حكيمان و سكندر شهر از يونانيان يافت، فرمان اسكندر كه آن بعد از و گذشته، او عمر از سال

. روس اسكندر او نام ماند پسرى را او برفت جهان از اسكندر چون كه خوانده ام طبرى تاريخ اندر و گرفتند، فراز پادشاهى

 رفت، مردم بيرون ميان از و نخواهم، گفت بنشانند، بپادشاهى را او تا] 7 [شدند جمع برو يونانيان فالسفه و ارسطو پس] 6[

 بطلميوس [او نام بنشاندند بيت او اهل از يكى پس گشتند، خيره يونانيان و تعالى، خداى كردن بعبادت گرفت مقام بكوهى و

 كـه بـر مرد بود اين اول و] 9 [گرفته اند، حـرب از آن اشتقاق و خوانند، بطليموس را پادشاه رومى بزبان و ،]8 [ارغـوش] بن 

__________________________________________________ 

. شد اصالح روايتست اين ماخذ كه حمزه االرض ملوك سنى تاريخ از .. الموصلى مطران بن نهر بن حبسب: متن] 1[

 الى نقله نسب قد اليونانيين اخبار فى مصنف كتاب فى قرات: گويد نيست، بتازى يونانى از نقل از ذكرى حمزه كتاب در] 2[

 مورخين از كه يونان تواريخ در چه نيست يونانى از ظاهرا و است شده نقل لغتى چه از نيست معين و) 55 ص ... (حبيب

. نيست سياق اين بر غيره و اسكندر تعريف و يونان لفظ تعريف و تاريخ طريقه است مانده يونانى

) 55 ص (تورس: سنى] 3[

) 55 ص. (الملوك غلب و گويد نيست) شرق (لفظ ملوك سنى در] 4[

 ص سنى (الروم بارض الحكماء مدينة هى و مقدونيه ملوك اليونانيون االسكندر بعد الروم ملك: حمزه ... قدونيه: اصل] 5[

45 .(

) 702 ص 1- 1 ليدن- طبرى (اسكندروس] 6[

 ابنه على بعده من الملك عرض االسكندر مات لما و: گويد. نيست يونانيان فالسفه و ارسطو از ذكرى طبرى در] 7[

) 702 ص 1- 1 طبرى (النسك اختار و فابى اسكندروس

: الفدا ابو) 45 ص (لعوس بن بطلميوس ملك ثم ... االرنب بن بطلميوس: حمزه) 702 ص (لوغوس بن بطلميوس: طبرى] 8[

) 62 ص 1 ج قاهره (المنطقى يلقب كان و الغوس ابن) سشون: ن (سشوس بطلميوس

 كان و اليونان ملوك هم و البطالسه: كرده ذكر الفدا ابو ولى نيست مسعودى و طبرى و حمزه در توجيه و جمله اين] 9[

) 62 ص 1 ج قاهره .. (الحرب] اشد: ن [اسد معناها الحرب من مشتقة لفظة هى و بطلميوس منهم واحد كل يسمى
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 چنين] وى  است [حمزه تاريخ از شود نوشته كه جمله برين سياقت و كرد، بطليموسى مغرب از بهرى و مصر و يونان

 او بود، دلف] ابى  بن [العزيز عبد بن احمد فراش كه خوان، كتاب و دبير شد معلوم را او رومى مردى از شرح اين كه گفتست

 چه هر پس گفتندى] 1 [نمر سلطان لشكر در را او و منجم و دانا عظيم سخت بودش پسرى و بودند بياورده سيرى با را

 بطلميوس] 2.- [السالم و تفصيل بدين شد معلوم) ب- 81 (قدر اين تا كرد، همى تفسير او خواندى خويش كتابهاء از پدرش

 بيست صانع بطلميوس. سال هشت و سى دار پدر، دوست] 3 [اغوش بن بطلميوس سال چهل اسكندر از بعد خليفه ارنب بن

 سي االم محب بطلميوس. سال چهار و بيست دانست نيكو نجوم كه بطلميوس. سال هفده االب محب بطلميوس. سال شش و

 بطلميوس؟] 4. [سال ده اسكندرى بطلميوس. سال هفده مخلص بطلميوس. سال نه و بيست دوم صانع بطلميوس. سال پنج و

. سال هشت حديدى بطلميوس. سال هشت] 5 [حنرال؟

چهار  و سيصد كردند پادشاهى و بودند تن سيزده جملت. سال دو و بيست ؟]7 [جد بنت قلوبطريا. سال سى] 6 [بطلميوس ؟

 بـجانب فلسطين از و كرد برده مدتى] را [اسرائيل بنـى كه بـودست] 9 [االبان- محب بطلميوس جماعت اين جمله از] 8 [سال

__________________________________________________ 

) 48 ص (يمن: حمزه] 1[

 تفاوتهائى تاخير و تقديم و پادشاهى سال و نام در مورخين غالب و الفدا ابو و طبرى با كه است حمزه نقل عين اينجا از] 2[

. كند مراجعه كتب بساير ميتواند خواهد كس هر كرد خواهيم تطبيق حمزه متن با فقط ما و دارد،

 ملوك نه است روم بملوك مربوط ظاهرا شده نقل هم متن در و گرفته رومى مرد از كه شرحى حمزه كه دانست بايد ليكن

) 48- 45 ص (سنى تاريخ ك ر. اسكندر خلفاى و يونان

 4 حاشيه: ك  ر.لعوس: حمزه] 3[

. سنة عشرين: حمزه] 4[

 حمزه چاپى نسخه بر اضافه متن در نفر يك اين:  ظ.سنين ثمان ملكه، عن اختفى الذى: طبرى. حديدى: حمزه حيران: ظ] 5[

. دارد را) حديدى (بعد چه شده نوشته

: خبيث: حمزه.  گربزه:ظ] 6[

) 703 ص. (قالوبطرى: طبرى مخه بنت فلوبطرا: حمزه. قلوبطرا: ظ] 7[

) سال هشت حيران بطلميوس (و شده اشتباه ظاهرا برلن چاپ االرض ملوك سنى تاريخ در ليكن درستست، حساب اين] 8[

 براى از است سال چهار و سيصد اين. گويد جدول آخر در و نوشته، سال بيست هم را االسكندرى بطلميوس و انداخته را

 متن جدول ميشود معلوم ازينرو و. سال شش و سيصد و است نفر 12 حمزه جدول در كه صورتى در پادشاه، سيزده

. آنهاست مدت سال چهار و سيصد و نفرند سيزده متن بحساب چه دارد غلط برلن چاپ نسخه و درستست

 االب  محب: حمزه در نيست، جداول ساير و حمزه جدول در لقب اين و ميشود، خوانده درست ليكن شده سياه قدرى] 9[
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 شام ملك او روزگار در و بياويزند، المقدس بيت] 1 [آسمان بر تا داد زرين آالت و كرد، رها آن از پس و برد، يونان

 و بشكست را او و رفت او بكارزار بطلميوس اين و خوانند، باز بدو شهر آن و كرد، وى انطاكيه شهر و بود، انطياخوس

 مستولى و كرد، اضافت شام) آ- 82 (ملكت] و. [بشنيد او مرگ خبر آن از بعد انطاخيوس، بكارزار كرد عزم كه بود آن صانع

 گيرد، باز را او شام مملكت كه كرد  عزم]3 [انطاخيوس پسر] 2 [روس اسكندر او عهد در االم، محب و شاميان، بر شد

 و افالطون كتب همواره و دوست، علم بود زنى] 4 [قلوفطرا و بگرفت، شام پادشاهى ديماطرنوس و بكشتند، را او يونانيان

] 5 [صوفرمانرا را ايشان كه افتاد، روميان با پادشاهى جماعت ازين پس و خواندى، و كردى جمع حكما ديگر و بقراط

 اهللا و ديگرى، يا افالطون معروف، حكيمان ازين بود] حكيمى  [يونان زمين اندر كه معتمدى لفظ از شنيده ام چنان و خوانند،

 جزيرهاء اغلب و گرفت، خواهد غلبه دريا آب كه بود دانسته] و [گشتست فراموش خاطرم بر نامش تحقيق ذكر كه اعلم،

 گفته آنجا در و شريف، علمهاء بر برساخت،] 6 [سخت كتابى پس نجوم، علم از بود، شناخته آن روزگار و گردد، بحر يونان

 اندر كنم پيدا علوم بسيارى و كنند دفن مرا كه جاى بفالن گردم زنده من ماه، فالن اندر سال بفالن كه يافته ام چنان كه بود

 شوند جمع جايگاه بدان يونان زمين جمله از روزگار اندرين كه رعيت و بزرگان و حكيمان و وقت پادشاه بر واجبست عالم،

 رفت جايگاه بدان و بگفت سخن همين را پادشاهان و را خويش شاگردان و بپراكند زمين در كتاب اين پس بينند، عجايب تا

  آن اثر تـا كردند، قبه آن سر تا بر بفرمود پس و بگزيد، جايگاه خوش و بلند عظيم سخت جزيره بود داده نشان كه) ب- 82(

__________________________________________________ 

،له نقلت الذى هو و سنه ثلثين و ثمانيا ملك و اخيه محب معناه و فيلوذفوس اسمه و الثانى بطلميوس: الفدا ابو  است 

 ارسل و ... بالدهم الى بالرجوع امرهم و كلهم فاعتقهم ... تملك لما اسرى جدهم و الذين اليهود عتق الذى هو و ... التوراة

 را يكى متن در كه آورده االب محب دو حمزه در بعالوه) 62- 35 ص (الخ .. بالقدس المقيمين اسرائيل بنى الى هدايا و رسوال

 بطلميوس دومين ظ كه را شخص اين و ننموده ترجمه را القاب طبرى ميكند، ضبط االب محب را ديگر و پدر دار دوست

. ندارد آنان آزادى و بطالسه عهد در اسرائيل بنى اسارت از ذكرى ولى كرده ضبط) ميانوس و وينايوس: ج (دميايوس: باشد

. ميكند نقل ملوك سنى چهارم فصل از متن

 سقف : يعنى آسمانه،: بمعنى] 1[

. اسكندروس: حمزه] 2[

. گوئيم انتيوكوس امروز و. مينويسند هم انطياخوس كه است انطيوخوس: مراد] 3[

 كلئوپترا معرب. قلوفطرا: صحيح- ميشود خوانده هم قلوقطرا،. قلوفطرا: اصل] 4[

: الظاهر و) 46 ص سنى (اسحق ... بن االصفر هو صوفر ان يدعون االسرائيليون و صوفر ولد لهم يقال ملوك: حمزه] 5[

 صوفريان 

. ساخت بزرگ سخت: ظ] 6[

 



 

   149   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 و بودند،] 1 [بى گمان او دانش اندر و كردند همچنان مرگ بوقت و كنند، دفن قبه آن در را او كه كرد وصيت و بجاى ماند،

 بسيار سالها چون نهاده، روزگار آن بر چشم خواندند همى كتاب اين و بود، تواند چون سخن اين تا متحير، عقل خداوندان

 شدند جمع رعيت و پادشاهان و بودن، تواند چون تا متحير وقت] ء [علما و افتاد در آوازه رسيد، فراز وقت و بگذشت،

 آن و وقت آن چون پس آمدند، جمع قبه و جزيره آن بر همه و گردد، زنده ساعت اين كه داشتند همى چشم عوام و بسيارى،

 اين حكيم كه بدانستند پس جزيره، آن مگر گشت، دريا و گرفت آب يونان همه زد و موج و بجوشيد دريا رسيد، فراز ساعت

 اعتمادى آن بر. گرفت خواهد غلبه آب گفتى اگر كه گشتن، زنده سخن و كتاب، اين ساخته بحكمت و بود، دانسته حادثه

 صد از كه مردمان آن از بودند و نيامدندى، بودى شدن زنده تعجب بهر از نه اگر كه الناس عوام خصوصا نكردندى، زيادت

 بودند آمده بجزيره؟ كه؟ جماعت اين بجز و اندكى، مگر گشت بحر يونان زمين و كار، بدين بودند آمده فرسنگ دويست و

 حكيم كدام و بود روزگار بچه آنكه ذكر و كردند، آفرين حكيم روان بر) آ- 83 (بسيارى و شدند، غرق همه] ز [نماند كس

. نبود معلوم حقيقت] بود[

 اخبارشان  ذكر و روم ملك نسق اندر عشر الرابع باب

 بن عيص بن نصر بن اصفرست] صوفر و اند [صوفر پسران از روم پادشاهان كه اسرائيليان] 2 [گويند چنين: اول طبقه

 مملكت بود، سال هفت يوليوس مملكت: آيد نوشته كه بدينسان كنند باطل سخن اين يونانيان و روميان و السالم، عليه اسحق

 اين خوانند قيصر را او كه ايشان پادشاه اول] و] [4 [است بوده اغسطس سال شش و پنجاه قياصره اول] 3 [اغسطس

 و آوردند، بيرون مادرش شكم از كه آنست قيصر معنى و بماند، بريشان قيصرى نام روزگار آن از و بودست، اغسطس

 را او و بشكافتند، مادرش شكم است زنده كودك كه بدانستند چون حكيمان بود، شكمش در او و بمرد، مادرش كه بود چنان

و  بزاد، مادر از السالم عليه عيسى برفت، او ملك از سال هشت و] 5 [چهيل چون بنهاد، وى قيصاريه مدينه. آوردند بيرون

السالم  عيسى عليه او روزگار اندر و بودست، سال دو و بيست] 6: [طباريس مملكت. اعلم اهللا و السالم،- عليه پيغامبر زكريا

 هيچ را او و اسـت بـوده سال چهار) ب- 83] (7 [طباريس مملكت بماند، پـادشاهى در سال سـه آن از بعد بردند، آسمان بـر

__________________________________________________ 

. وصفى بمعنى. يقين صاحب يعنى اپى گومان،: آن اصل است پهلوى لغت بى گمان،] 1[

. اسرائيليان كه: متن] 2[

 قيصر اغسطس: حمزه اعسطش: اصل] 3[

 زايدست  ستاره از جمله اين] 4[

 االصل  فى كذا] 5[

 طياريس  اصل طباريس: حمزه] 6[

 طباريس  اصل. عابس طباريس: حمزه] 7[
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 الحوارى] ى  [زبد بن يعقوب بودست، سال چهارده] 1 [فلودفس مملكت. كردن شايستى چيزى  نقل آن از كه نخوانده ايم ذكرى

: نيرون مملكت. كرد مباح آن ترسا كشتن و بود، او عيسى پس از پرستيد صنم كه بروم ملكى اول و ،]2 [گشت] به  [وى را

 السالم عليه بودند عيسى دين بر كه را جماعتى و يونس] 3] [و شمعون [كه بودست او و بودست، سال چهار و بيست

 عاصى المقدس بيت] به  [روزگار درين جهودان بودست، سال سيزده بمشاركت ،]4 [استسيانوس و طاسيس، مملكت. بكشت

 اندر عهد بدين و سال، اول اندر بغارت آوردند، بروميه فرزند و زن و بكشتند جهودان مردان هزار] 5 [سه و ايشان، بر شدند

. بود گفته ملك اين نام بعهد كه درآوردم، جايگاه اين و يافتم، اندر تازى كتابى به آنرا من و مطلسم، بليناس برخاستن بود

 به كه بود كنيسه جايگاه آن و بود، درويش عظيم مادرش و بمرد، پدر را) ؟ (بطاس بن بليناس كه است كرده روايت چنان

 كس همه پس نهاده، كنيسه آن در بودند بتان بسيارى و را، ايشان بود رسم كه عيدى روز بازگشادندى درش يكبار سالى

 چه كودك آن از كه دانستندى) آ- 84 (تا بنشستى، بتى پيش خواستى كه] 6 [جائى كودكى هر و بردندى، آنجا را كودكان

 پيش و رفت بليناس برد، آنجا را بليناس مادرش كه افتاد چنان پس بودند، كرده تجربت اين كه آمد، خواهد كار و صناعت

 و علم آن اهل بودند ايام آن در جماعتى و داشت، بزرگ] ء [صناعتها و سحر و فونها و نجوم بعلم تعلق كه بياراميد بتى

 كه باشد كننده خدمت گفتا] و [كرد كه زارى و شفاعت بسيارى از نكردند، قبول برد، ايشان پيش را بليناس مادرش صناعت،

 و برآمد، سال هفت مدت و] 7 [گردد، همى ايذر گفتند و دادند رضا آخر باشد، ثواب را شما و حال، بد و ضعيفم سخت

 نهان از چيزى كه ننهادندى، محلى را او و حكيمان دزديده، آموخت علم بسيارى اقبال، صاحب و بود، زيرك عظيم بليناس

 رفت بليناس شدند، جمع بكنيسه خاليق همه و رسيد، فراز ايشان عيد كه افتاد چنان پس برداشت، كتابها نسخت و وى گويند،

 گفتند تـعليم، و خداوندان از كردند خوارى وى بر بـزرگ زادگان از جماعتى علـم، از خواند چيزى تـا بنشست، بت آن پيش و

__________________________________________________ 

 فلورقس : اصل حمزه از] 1[

. گشت رواى: اصل حمزه كذا] 2[

 حمزه : از] 3[

 است  بى نقطه اصل استسيانوس و  طاطس:حمزه] 4[

. سيصد: اصل آالف ثلثة: حمزه] 5[

 جاى : اصل] 6[

 آن روى را يا نقطه كه شد ديده مكرر كتاب درين كه امالست از نوعى هم اين و گذاشته نقطه دو همى ياء روى اصل در] 7[

 ايذر و روشنست متن معنى و. نامفهوم ملورمغى؟ نوك ؟ ..معى؟ طور توك: بتركى شده نوشته) همى ايذر (زير در و. مينهد

. برود راه و بگردد اينجا يعنى. گردد همى
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 چنين] 1. [ببرد خوابش آنجايگاه و غم، از) ب- 84 (رفت مهين بت آن پس از و برخاست براندند، را اوبليناس كجا از تو

 و بودند، السالم عليه پيغامبر سليمان عهد اندر كه علم، خداوندان بقيت از داشت مقام شيطانى كنيسه اين در كه كند روايت

 نديدى كس] و [شدى گشاده وقت همان ديگر سالى تا گشتى سخت كنيسه در آمدندى، بيرون مردم كچون بود چنان عادت

 جنى بزبان فسونها و علم كتاب و بنشست، بزرگ بت آن پيش شيطان و گشت سخت كنيسه در رفتند، بيرون مردمان چون

 بخواند، تمام چون گرفت، ياد] 2 [بهرى و شنيد، همى و سپرد بدو هوش و دل و گشت، بيدار بليناس بلند، بآواز خواند همى

 و زارى بليناس بآتش؟ بسوزمت ساعت اين كه دارى، كار چه ايذر و كسى چه گفت شيطان آمد، بيرون صنم پس از بليناس

 روزگار محنت از تا باشى كرده نيكو سخت بكشى مرا اگر گفت و درويشى، و خردى كم و گرفت، گفتن بيچارگى و ضعيفى

 نگر من طالع اندر بتفضل يكى گفت بليناس! ايذر از اكنون برو گفت وى، بر آمد رحمت را شيطان] 3 [باوم خالص و رهم باز

 كند واجب گفت را بليذس] و) [آ- 85 (را ساعت طالع و شيطان، آن] 4 [بنگراييد را كتاب پس رسيدن، خواهد چه محنتها مرا تا

 بليناس يابى، منزلتى پادشاهان پيش و گردد، بزرگ كارت كه مى نمايد چنين ترا و است، بمردست ساعت همين مادرت كه

 بكشى اگر بكن خواهى چه هر پس و بنگرم آن در تا دهى بمن بعاريت لحظه يك دفتر اين اگر باشد چه گفت و كرد آغاز گريه

 همين گفت و داد، را او كتاب شيطان بكرد، بليناس كه زارى بس از تا] 5 [نمود، بيم و بانگ  برزد را او شيطان بسوزى، اگر و

 اگر: گفت بليناس بازده اكنون پس گفت شيطان خواست، آنچ نگريست همى و بستد كتاب بليناس و ده، مرا و بنگر زمان

 زارى و افتاد، بليناس پاى و دست در و بترسيد شيطان] 6! [گردى ناچيز كه كنم فسونى نه اگر و روى، بيرون ساعت همين

كن،  رحمت اكنون نبردم، گمان بتو اما برود من از كتاب اين كه بودم ديده خود من و باشم ايذر هم تا بگذار مرا گفت و كرد

 نبود، عادت آن كه شدند خيره مردمان و آمد، بيرون او و كنيسه، آن از شد باز در بخواند افسون و باشد، روا گفت بليناس

 نيكوروى) ب- 85 (مهتران زنـان و كردندى، فسونها اندر بشب ايشان و نكرد، پيدا هيچ و آمـد استادان پيش با بليناس پس

 بليناس] 7 [گـرفتند خواندن افسون و بـايد، زن فالن را مـا گفتند شب ايـن بـداشتندى، بساقى گرى و بياوردندى، را بـافسون

__________________________________________________ 

. است سقطى عبارت درين] 1[

 بسيار از قسمتى و بخشى يعنى گرفت ياد بهرى. بهترى: اصل] 2[

 يابم : از است لغتى] 3[

 بصحافى كه بوده سطر سه دو قديمي بخط حاشيه در و كرده اند بنگرييد و زده اند خط را الف بعد بوده چنين اصل در] 4[

 نيست؟ معروف كه بنگريد از لهجه ايست بنگراييد اينكه  يا.بنگريد: ظ. نميشود معلوم چيزى و شده بريده

 نمود هم: اصل در] 5[

 هم سيستان تاريخ در و ميشود ديده زياد بلعمى ترجمه در آورند) بايد (بمعنى را اول) اگر (كه شرطيه جمله طريق اين] 6[

) اگر (بجاى يا و كنند حذف را ثانى) نه اگر (و آورند منفى را اول قسمت شرطيه جمالت اين در امروز و است رسيده بنظر

 آورند) بايد (اول

. گرفتن: اصل] 7[
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 بود؟ تواند چه اين گفتند و بماندند، خيره همه ايشان نيامد، كس و كرد، باطل استادان افسونهاء

 بيامد ساعت همان زن آن و برخواند، فسون بليناس باشد، روا گفتند ايشان يگانست، را آزمودن گفت بليناس شدند، عاجز و

 از پس كاركرد ايشان در حسد و ماندند خيره عظم بليناس از استادان و برفت، پس داد، همى شراب روز تا و بى خويشتن،

 انديشيده ايد، چه درين كه دانم گفت بليناس كند، ساقيى را ايشان تا بيارد بافسون را] 1 [طاسيس ملك كه درخواستند بليناس

 اين گفت دادندش، دستورى پس و كرد، همى ساقيى سحرگاه تا بى خويشتن ملك و كرد، همچنان و بكنم كار اين من ليكن و

 گفتند دوش، افتاد چه مرا كه پرسيد كسان از برخاست چون موزه، با همچنان بخفت و گشته مانده برفت مى بينم، خواب در

 باز بود، نهاده موزه در نشانى كه آمدش ياد پس سحرگاه، تا برفتى و پوشيدى موزه و مدهوش خاستى اندر بشب تو ندانيم

 و فرستاد كس فسون گرانست، و حكيمان كار كه برد گمان و است، ديده خواب در نه كه حقيقت  شدش و بيافت، و جست

 فسوس و كرد وى نخواستيم، ما گفتند و سپردند، اندر ملك پيش را بليناس استادان بپرسيد، كار آن از و بخواند را ايشان

 عالم در كه سازم چيزى را كار اين مقابلت ليكن فرمودند، ايشان و كردم، من گفت بليناس ملك، بر) آ- 86] (3 [داشت] 2[

 حركت روى آن از طلسم سوار كردى ايشان آهنگ دشمن كه سامان چهار؟ هر؟ از كه كرد طلسمى پس نباشد، را كس

 جوهرى دريا از] 4 [وقت پادشاهى، زن كه بعهدى تا بماند سالها و شد، شادمان بدان ملك برخاستى، جالجل آواز و كردى،

 فريفته زن نستد، دادند همى آن ببهاء كه مالها آن و خواهم، همى يكى سوار جالجل آن از بها گفت بحرين ملك خريد، همى

 شهر آن و كرد حرب قصد سپاه با ملك] 5 [آن پس گشت، باطل طلسم آن و بفرستاد، و بركند جالجل سوار آن از و شد،

] شهرها [بسيارى و مصر، و عموريه، و بروميه، و شد، بزرگ بليناس كار پس قصهاست، آنرا و يافت، پيروزى و كرد خراب

 را يكى هر و ساخت، وى هم آينه اسكندريه مناره سر بر و خواستندى، اندر پادشاهان كه چيزى، هر بدفع كردست طلسمها

 هنوز او صنعهاى از بسيار و كار، درين داشت عظيم طالعى و] 7 [را، سبب چه و ساخت، چه كه هست، قصه] 6 [حده عل

 بفرستاد را او قباد كه خوانده ام چنان همدان كتاب اندر و. بمرد مصر بشهر عمرش از سال بيست و صد بعد از و بجايست،

 پيداست  و كه سنگين شيـر آن] ر [ند] ا [كـرد طلسم را مـار و كژدم و سرمـا بهمدان و ساختن، طلسم را شهرها آفـات، بدفع

__________________________________________________ 

. طاطس: حمزه: ظ] 1[

. استهزاست بمعنى افسوس و فسوس] 2[

 است  شده ضايع و محو كه بوده آن زير در سطورى و حاشيه در اعدادي طلسمى صفحه اين حاشيه در] 3[

 نوشته  تنكير ياء حذف با را وقتي] 4[

 ملك  آن از  پس:اصل در] 5[

 گويند حده على حده، على بجاى خراسان در و) حده على (از امالئى] 6[

- 246- 240 214- 212: ص ليدن طبع الفقيه البن البلدان و) الحكيم بلونيوس (126: ص ليدن طبع النفيسه  االعالق:ك ر] 7[

. قباد بامر است كرده ايران در كه كارهائي و) الرّومي الحكيم بليناس (292- 274- 266- 265
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 اروند كوه پايان در رفتن، بخواست همدان از و بود ناخشنود شهر مردم از چون و زمينست،) ب- 86 (زير در كه] 1 [ديگرى

 اين و هم، با كنند نفاق و نباشد، اصلى موافقتى هرگز و بدنهان، و باشند، ديگر يك مخالف همه مردمانش كه كرد طلسمى

]: 3 [دومطانس مملكت تفاوتست بسيار هم بليناس عهد] 2 [اين و قباد تاريخ از و ندارد ذكر بليناس قصه در همدان حديث

 مملكت بازآورد، و راند قنطوس بجزيره عيسى حواريان از نوشتى انجيل كه را يوحنا كه آنست بودست، سال پانزده

 و است، بوده سال يك و بيست] 5 [آدريانس مملكت قدر، ازين بعد نيافته ايم ذكر هيچ ويرا بودست، سال نوزده] 4 [طرايانس

 و بيست] 6 [انطيونس مملكت. بود خود آن از پيش چه اگر نهاد، آن بر ايليا نام و بكرد، خراب بود آباد المقدس بيت از چه هر

 هيجده] 8 [سوريس مملكت بودست سال سيزده] 7 [فودمس مملكت. بودست سال نوزده مرقيس مملكت بودست، سال سه

. بودست سال هفت پسرش] 9 [افطسوس] مملكت  [بودست، سال

 سال سيزده عاجز يعنى] 11 [مامياس اسكندر مملكت بودست، سال چهار مرد، وى بعهد جالينوس كه دوم] 10 [افسطوتنس

 سال شش) آ- 87] (14 [فيلقن مملكت بودست، سال شش] 13 [عرديانس مملكت بودست، سال سه] 12 [مكسمس مملكت بود،

 غار، در گريختند وى از الكهف اصحاب و كشت، همى را ترسايان همچنين او و بودست، سال دو ديقيوس مملكت بودست،
__________________________________________________ 

 است  زمين زير در كه ديگرى طلسم آن ظاهرا و ميشود خوانده هم- در كه با ديكى] 1[

 است  تزلزلى جمله درين و- دانسته اند قباد معاصر را بليناس همه و ؟ ...بليناس عهد اين تا: يعنى ظ] 2[

) 46 ص (دومطيانوس: حمزه] 3[

 طرايابس : حمزه بى نقطه اصل] 4[

 آدريانس : حمزه] ... 5[

  انطونيوس :حمزه] 6[

 فومودس : حمزه] 7[

 سويرس : حمزه] 8[

 انطونيوس : حمزه] 9[

 انطونيوس : حمزه] 10[

 ثانيا: اصل در: حمزه كذا] 11[

 حمزه : كذا] 12[

 غرديانس : حمزه] 13[

 فيلقس : حمزه] 14[
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 مملكت. بودست سال شش] 3 [اورسلين مملكت بودست، سال يك] 2 [طرديس مملكت بودست، سال پانزده غلس مملكت] 1 [

 ايشان  بعموريه و بودست، سال نوزده] 6 [نقساس و] 5 [دملطانس مملكت بودست، ماه شش و سال هفت] 4 [ايرويس

 و كشتند همى و بودند آن ترسا] طلب  [در پيوسته و قسطنطنيه، شهر از فرسنگى شصت بر) ؟ (خلج روح زير نشستندى

 اين جملت بودست، سال دو و بيست] 8 [الثانى دفلطانس مملكت بودست، سال پنج] 7 [فرويقس مملكت كردند، همى اسيرشان

 قسطنطين پادشاهى دوم طبقه] 11 [ماه دو و] 10 [سال دو و هشتاد و سيصد مدتى اندر بوده اند پادشاه] 9 [نه و بيست طبقه

 ديوار آنرا و آمد،] 13 [بازونطيا] به  [بس كرد، روميه پادشاهى اول بودست، سال يك و سى] 12: [مادرش: هالنى بن المظفر

 مـادرش و گرفت، السالم عليه عيسى دين و نـگذاشت، بت پرستى و نهـاد، آن بر قسطنطنيه نـام و سـاخت، الملك دار و كسيد

__________________________________________________ 

 نيست  حمزه در كهف اصحاب و ترسايان قسمت] 1[

) 47 ص (قلوديس: حمزه] 2[

 اوربيلس : حمزه] 3[

. ايرويس: حمزه] 4[

. است بى نقطه همه متن اسامى و.- مقسميانس و دقلطيانس: حمزه) 6 (،]5[

 قرويقس : حمزه بى نقطه: اصل] 7[

) دارد اضافه متن سال دو (سنه، عشرين دقلطانس: حمزه] 8[

- طاطس (شريك دو مگر است، نه و بيست متن در سالطين شماره ولى- است هشت و بيست پادشاهان عدد حمزه در] 9[

 رانده اند پادشاهى بشراكت گويد زيرا بشماريم يكى را) استسيانوس

 است  نوشته سال دو و هشتاد و سيصد حمزه و ميشود خوانده هفتادهم] 10[

 و 375 حمزه بحساب شده متن سالهاى از كه حسابى اما است شش متن كسور زيرا درستست اين و. ماه شش: حمزه] 11[

 دارد اختالف هم طبرى با جدول اين و است 377 كتاب اين بحساب

] هيالنى  اين و [هيالنى  بن:باشد چنين متن عبارت بايد و) 47 ص (امه هى و هيالنى بن المظفر قسطنطين ملك ثم: حمزه] 12[

] است  بوده [مادرش

 بنى و قسطنطينيه الى روميه من انتقل ملكه من لثالث و: كرده نقل ريحان ابو قانون از الفدا ابو) بى نقطه (بارونطا: اصل] 13[

 الى انتقل ثم بروميه ملك فانه: حمزه) 67 ص 1 ج قاهره. (القسطنطينيه فسماها البزنطيه اسمها كان و تنصر و سورها

) 50 ص (الملك دار جعلها و قسطنطينيه سماها و سورا عليها فبنى بازونطيا
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- 87 (از الصليب خشبة و نهاد، بنا را شام كنيسهاء و آمد، فلسطين بجانب او ملك از سال هفت بعد بودست] 1 [رها از هيالنى

] 4 [سقف دوازده و سيصد قسطنطين و] 3 [فرستاد، پسر سوى و آن، يافتن به جهدها؟ بعد؟] 2 [آورد، باز المقدس بيت) ب

 بعدماكه؟ نهادند،؟ كتاب را عيسى شريعت تا آورد، جمع را

 كردند كنيسها ملكش از يك و بيست اندر سال و گرفتند، ايشان كش همچنين ارمندان و شدند، ترسا روم همه و نبود، هيچ

 ملك اندر بودست، سال چهار و بيست قسطنطين بن] 5 [قسطنطين مملكت اعلم اهللا و شد بزرگ ترسايى و روم، اندر بسيارى

 و سال دو قسطنطين برادرزاده يوليانس مملكت. داد توان شرح يا نمود، توان باز حوالى] ا [آر از كه نشد معلوم هيچ وى

 در آن شرح و شد، كشته آنجا و رفت، عراق به شاپور عهد اندر و پرستيد، صنم و بگذاشت، ترسايى دين او بود، ماه شش

] 6 [نواله بن اوالس مملكت. خويش دست از كرد، پادشاه بريشان بطارقه از را يكى شاپور پس شود، گفته ملوك قصه

 لعنت بود، بزرگ اسقفى كه را بطريق نسطور كه آنست. بود سال دو] و [چهل االصغر] 7 [بندمس مملكت. بود سال چهارده

 مـذهب صاحب و باشند، نـسب آن از كه بيشتر و آن ترسا از خوانند بـاز او بـه را نسطوريان و براند، شـهر از و كـرد،

)  آ- 88. (براندند و كـردند، لـعنت را يعقوبيان ترسايان ايشـان بـود، سال هـفت] 8 [بلحاريـا زنش و مرقيانس مملكـت. بـود

 __________________________________________________ 

 مدينة من سباها كان ابوه و فلسطين الى الرهاويه هيالنى امه خرجت ملكه من سنين لسبع و: حمزه درها هيالدار: اصل] 1[

 شش موصل و آن بين شام و موصل ميانه جزيره از شهريست- القصر و المد و اول بضم رهاء و رها) ... 50 ص ... (الرها

) ياقوت (گويند رهاوى را بدان منسوب و فرسنگ

. برآورد: ظ] 2[

 بپايتخت آن ارسال از ذكرى ديگر گرفت عيد و كرد كشف بود پنهان كه را الصليب خشبة گويند مورخان ديگر و حمزه] 3[

 1 ج (الفدا ابى: في كذا) 50 ص (الصليب عيد عليها رسمت و بها ظفرت و ... الصليب خشبة عن فامارت الحمزه قتل نيست روم

) 67 ص

. اسقف مخفف] 4[

 الفدا ابو در و بطريقى الذهب مروج در و طورى كامل و طبرى در قبل سلسله چون سلسله اين پادشاهى سنين و اسامى] 5[

- 741 ص 1- 1 ليدن طبرى (كند مراجعه خواهد كه هر مى شد، مفصل بنويسيم حاشيه بود بنا اگر و است ديگر بطريقى

) 140- 130 ص قاهره الذهب مروج 69- 62 ص 1 ج اسالمبول الفدا ابو.- 744

. نوحاله: حمزه] 6[

 تيدوسيس : حمزه] 7[

. بلخاريا و مرقيانس: حمزه] 8[
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 ارسن مملكت بودست، سال يك پسرش: كهتر اليون مملكت بود، سال شانزده بودست،] 2 [ارميانه مهتر،] 1 [اليون مملكت

 وى از پادشاهى آمد باز چون گرفت، فراز قسطنطنيه او بغيبت مردى پس داشت، يعقوبيان دين و. بود سال هفده] 3 [ارمياقى

 بر هم و. بودست سال هفت و بيست] 4 [مردم، ميانا از نسطاس  مملكت.بمرد زندان در تا بگرفت، را متغلب آن و ستد، باز

 و كنيسها بر آمد، زيادت و كرد، خرج شهر عمارت آن بر كه اندران، بيافت گنجى نهاد، بنا بمعموريه و بود، يعقوبيان دين

 روحا كنيسه بودست، سال نه و سى] 6 [يسطيناس مملكت سال بودست، نه] 5 [يسطينس مملكت بسيارى، از برد، بكار ديرها

 كه آنست بودست، سال چهار] 8 [طبارتيس ملكت بودست، سال سيزده يوسطينس خواهرزاده اش مملكت. كرد او] 7[

 عجايب تر و مس، را بعضى و سيم، را بعضى و افكند، درزر آن از] 9 [جائى هر كه نشستنگاهها و كردست عظيم] ء [كوشكها

 وى از پرويز خسرو آخر بر و بستدند، ازو شهرها عجم مارك كه آنست بودست، سال بيست] 10 [موريقيس مملكت. بناها

] 11 [بوفاس مملكت. داد بخسرو را مريم خويش دختر و كرد هزيمت را چوبينه بهرام تا فرستادش سپاه و خواست، ياورى

 كه بود آن پس گرفت، فراز پادشاهى و بكشت، را او و كرد، خروج موريقيس برين و) ب- 88. (بودست سال هشت گويند

 برخاست مـردى پـس شـود، گفته خـود آن و] 12 [ايراز، شهر سپهبد بـا خواستن، بكينه بروم، فرستاد سپـاه پرويز خسـرو

  بودست، سال يـك و سى پسرش و هـرقل ملكت. بكشت را] 13 [فوقاس و بكسرى، كـرد نصرت و نام هرقل بسيار، جمعى با

__________________________________________________ 

. الناس اوساط من كان و االكبر اليون: حمزه] 1[

. است بوده ارمنى اول لئون چه بود، ارمنيان از- ازمنى: ظ و كذا] 2[

 زنبون،: الفدا ابو االرميناق بالد من كان فانه ... االرميناقى زنين: حمزه] 3[

 اضافت، بدون مردم، ميانه از. است حمزه) الناس اوساط (ترجمه] 4[

 يوسطينس : حمزه] 5[

) 51 ص (البناء العجيبة الرّها كنيسة بانى .. يوسطنيانس: حمزه] 6[

 الرّها: حمزه] 7[

. طبارنيس. حمزه] 8[

. ميشود خوانده هم جانبى هر] 9[

. موريقس: حمزه] 10[

 فوقاس : حمزه] 11[

) 97- 38 ص ك ر (يزاد شهر: حمزه- براز شهر: ص] 12[

 فوقاس ] 13[
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 گشت، مسلمان نهان از و بود، هرقل پيش يكى فرستاد، باطراف كه رسوالن آن و السالم عليه بود، پيغامبر عهد در كه آنست

 نيز روميان و آمدند، شام اندر عرب پس شد، مشغول المقدس بيت بعمارت شيرويه بن اردشير عهد در شد، پادشاه چون و

 اعلم . اهللا و سال پنج و سيصد در بوده اند تن هفده ايشان جملت و ،]1 [نرسيدند بشام

 فصل 

 كتابى قاضى وكيع كه گويد االصفهانى حمزه است، مثبت اصفهانى حمزه تاريخ در كه هرقل عهد از القاضى وكيع كتاب از

 دو، اما هر ميان تفاوتست كه] 3 [گفته و است، نوشته شرح] 2 [يك و سيصد سال به تا روم ملوك تاريخ در است نهاده

 بجاى احتياط كه افتد، سهوها كردن نقل و ترجمه اندر چه گرفتم، فراز او لفظ از و شنيدم رومى آن از كه آنست بر اعتماد

] بدان  [السالم عليه بود پيغمبر بعهد كه هرقل بعد از) آ- 89 (يك و سيصد سال به تا قاضى وكيع كتاب از من و نياورند،

. اعلم اهللا و] 4 [شد، نوشته يافتم كه سياقت

. بود صفين حرب و بكشتند، عنه اهللا رضى را عفان عثمان او عهد در و بود، سال پنج و بيست هرقل] 5 [بن قسطنطين مملكت

 ملكت بود، سال ده مروان الملك عبد روزگار در هرقل بن قسطنطين ملكت بود، سال هفده هرقل زن پسر قسطنطين ملكت

 شش العزيز عبد] بن  عمر [وقت به اسطينوش ملكت بود، سال هفت] 6 [طارس ملكت بود، سال سه گويند، نيز اليون و الوى،

 و بيست اميه بنى ملوك آخر] اندر [الوى، ملكت. بود سال دو] 8 [مدوس ملكت بود، سال دو] 7 [اسطاسيوس ملكت. بود سال

 قسطنطين ملكت. بود] 9] [ماه  ده و [سال نه الوى بن قسطنطين ملكت بود، سال پنج قسطنطين بن الوى ملكت بود، سال پنج

 ماه نه و سال هشت الرشيد هارون بروزگار] 12 [هور ملكت. بود سال پنج] 11 [ارنيه] ملكت . بود ماه هفت و سال شش] [10[
__________________________________________________ 

 است  بوده متداول قديم در) نيز (لفظ استعمال طريق اين و نيافتند، دست بشام ديگر يعنى نرسيدند بشام نيز] 1[

) 48 ص (الهجره من 31 سنه الى قسطنطين ملك ابتداء  من:حمزه] 2[

) 54 ص (الخ ... كثير خالف القاضي وكيع حكا ما بين و الباب هذا من ... احكيه ما  فبين:گويد كه است اصفهانى حمزه قائل] 3[

 كرده  نقل حمزه نقل از كه التواريخست مجمل مؤلف گوينده] 4[

 برهرقل : متن] 5[

.  طيارس:حمزه] 6[

. اسطاسينوس: حمزه] 7[

. تدوس: حمزه] 8[

. شهرين غير سنين عشر: حمزه] 9[

) 53 ص (ابيها من الملك اخذت التى ارنية: حمزه] 11[                                             .حمزه از] 10[

. نقفور: حمزه] 12[
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 ميخائيل پسر] توفيل  ملكت. بود ماه پنج و سال هفت توفيل بن ميخائيل [ملكت بود، ماه دو] 1 [قفور بن اسستران ملكت بود،

 كرد پادشاهى مادرش و بود، سال هشت و بيست توفيل بن ميخائيل ملكت. مأمون بروزگار بود ماه سه و سال دو و بيست

 كشت) ب- 89 (را او سقالبى] 2 [نيسل و افتاد سقالب با و برفت ايشان خاندان از ملك پس متوكل، وقت در شد، بزرگ او تا

 سال بيست] 5 [سقالبى نيسل ملكت المؤمنين امير] 4 [باللّه المعتز خالفت روزگار سه اند و پنجاه و سال  دويست در] 3[

] ملكت ]. [8 [سه و هفتاد و دويست بسال معتمد روزگار اندر] 7 [بود سال شش و بيست] 6 [بوسل بن اليون] ملكت  [بودست

 وقت اندر و كرد، پادشاهى] ماه  دو و سال يك و نه و نود و دويست بسال المقتدر روزگار در [نسل پسر] 9 [روس اسكندر

 قسطنطين پس] 11] [بودش  [سال دوازده] و [كـرد پـادشاهى اليون بـن قسطنطين پـس آن از و] 10 [دبيله بعلت بـمرد، مقتدر

  و] 12 [بكشتندش، و برخاستند بوى اليون بـن قسطنطين مردمان تـا گرفت، فراز وى ملكت و كرد غلبه وى بـر قس اندر بـن

__________________________________________________ 

 نقفور بن استيراد] 1[

) 53 ص (بسيل: حمزه] 2[

 ولى بعد صفحه سر بكشت و است صفحه پائين سقالبى كلمه كه طوريست و. بكشت سقالبى نيسل: است چنين متن در] 3[

 از نقل فصل اين كه حمزه كه صورتى در. است كرده عالوه را) را او (كلمه و نوشته) بكشت را او (صفحه همان پاورقى در

 على الصقلبى بسبل فقبله الصقلب يد فى صار و البيت هذا اهل عن الملك انتقل ثم: گويد و ندارد را) قتل (كلمه اوست كتاب

 طهران در روزنامه  علمى پاورقى در كه كتاب آن فارسى ترجمه در و) 53 ص (مائتين و خمسين و ثالث سنه فى المعتز عهد

 سلطانى بتخت 253 سال در صقالبى بسيل و ... افتاد صقالبه بدست نموده انتقال خاندان ازين سلطنت: گويد شده منتشر

 كه نسخه در آنكه يا و خوانده فقتله محمل مؤلف را فقبله كلمه ظاهرا و) طهران 1877 مورخه 35- 33 شماره (نمود جلوس

. درستست متن ظاهرا و كرده اند ضبط فقبله ديگر نسختهاى در و بوده چنين داشته او

 المعتمد: اصل. حمزه كذا] 4[

 است  بازيل: همان اين: ظ بسيل: حمزه] 5[

 بسيل  بن  اليون:حمزه] 6[

 ندارد را مدت اين حمزه] 7[

 اهللا على المعتمد كه آنست حمزه قول صحت مؤيد و) 53 ص (مأتين و سبعين و ثلث: حمزه. نود و دويست: اصل] 8[

. ميشود او مرگ از بعد نود و دويست و بوده) 279- 256 در خالفتش(

. است حمزه از الحاق و- اسكندروس: حمزه] 9[

 حمزه  از] 11[                          )قاموس (الجوف فى داء) بالضم (كجهينه دبيله و. دسله  اصل:حمزه كذا] 10[

) 53 ص (حمزه كذا. كشتند را اندرقس پسر قسطنطين اليون پسر قسطنطين كسان يعنى] 12[
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 و ترتيب بدين ديديم آنچ از و نيافتيم، هيچ ازين بيرون و يك،] و [سيصد سال تا برسيد، بپادشاهى باز] اليون  بن [قسطنطين

. تعالى اهللا شاء ان نويسيم گردد معلوم ازين بعد آنچ و شد، نوشته اختصار

 شد معلوم كه قدر اين قبطيان سالهاء اندر عشر الخامس باب

 ايشان سالهاء اما قياصره را روميان و بطالسه، را يونانيان و نمروديان، را نبطيان چون بوده اند فرعونان پادشاه را قبطيان

 السالم عليه ابراهيم نمرود و) آ- 90 (موسى فرعون چون بيايد، ذكر را جماعتى االنبيا قصص در آنچ مگر دارد، ذكر اندكى

: شعر- را روزگار گويد وقت شاعر چنانك شده، فراموش مردم دل بر و است، گشته مندرس دراز روزگار] به  [آن شرح] كه [

]. 2 [جدام نسيت ما مثل ينسى و            يسلى] 1 [الليل طول انّ تر لم ا         

 بطليموش كه] 4 [است تاريخ اول كه] 3 [زيجه در] نريرى  [كتاب از كند روايت كه مسطورست قدر اين حمزه تاريخ اندر اما

] ثاون [آنچ  پس مغرب، حد اندر شد مستولى نصر بخت] كه  [سال آن از ،]5 [تيزرو كواكب ميان است كرده پيدا مجسطى اندر

__________________________________________________ 

. الدهر حمزه] 1[

 فى البر ذرى اذا بالخشب السنبل من يستخرج ما ... كثمامة جدامة- ندارد مناسبت دو هر اين و جدام؟ حمزه خدام؟،. متن] 2[

 اليمن من قبيلة جذام: جوهرى بقول بخوانيم، معجمه ذال و جيم بضم جذام كه بهترست ظ و) قاموس (تبنه منه عزل و الريح

 ... حسمى بجبال تنزل

 من الجذامة و »االصل و للدعائم فراقا لكن و قتل، ال و موت غير جذاما نعاء «بنسبهم اليمن بالد الى انتقالهم يذكر الكميت قال

 مراد شايد و. گذشت و دانسته مهمله بدال آنرا آبادى فيروز كه همانست اخير معنى اين و) صحاح (الحصد بعد بقى ما الزرع

 باشد؟ قبيله آن هم شاعر

 ان زيجه فى النزيرى فذكر الزيجه فى اال الكتب فى ذكرا سنيهم لتواريخ اجد لم و: گويد حمزه ... ويحه در كتاب اصل در] 3[

 ملك التى السنة تاريخ هو و المجسطى فى السير السريعة الكواكب اوساط بطلميوس عليه بنى الذى هو اقدمها و التواريخ اول

) 56 ص: (المغرب ارض النصر بخت فيها

 است  نياورده مذكور كتاب براى وصفى چنين هم حمزه كتاب در و است، نارسا و ناقص عبارت اين] 4[

 كه نيست شك و ميكند ذكر حمزه كه است،) السير السريعة الكواكب اوساط: (عبارت ترجمه عبارت اين و ... تيررو: اصل] 5[

 بر همه حركاتشان آنكه با را سيارات كه آنست السير سريع كواكب اوساط معنى و است ندانسته آنرا معناى مجمل مؤلف

 زمين مركز با يك هر محيط و ديگر آن فلك با فلكى هر مركز نسبت مانند مختلف نسبتهاى جهت از چون ليكن است قرار يك

 در و مى نمايد مختلف روى گران و سبكروى لحاظ از ما بنظر حركت يك آن غيره و محيطها و مركزها از بعضى حركت و

 حركات جمله از شده اند قائل مختلف حركتهاى سيارات براى از اين بنابر نمى پيمايند متساوى درجات متساوى اوقات

  بنسبت  را سياره هر گردش اندازه ارصاد روى از و تقويم، حركت و خاصه حركت و وسط حركت چون طول سه گانه
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 و. كردست اين بر] 2 [بيابانى كواكب حساب و] 1 [انطينوش تاريخ پس اسكندر، تاريخ پس بود، فيلفش تاريخ نهاد زيج آن بر

 بحساب شهريار يزدجرد تاريخ تا وقت آن از و آمد،] 3 [غرب بديار نصر بخت كه است چهارشنبه روز از قبطيان تاريخ گفت

 دويست و سال دو و چهل و نهصد يزدجرد و اسكندر ميان و است،] 4 [ماه سه و سال نه و هفتاد و سيصد و هزار پارسيان

. اعلم اهللا و سريانيان بسالهاء] 5 [روز] نه  و [پنجاه و

 اجمال  بر ايشان علماء و ملوك ذكر و اسرائيليان بنى سالهاء اندر عشر السادس باب

 و صدقيا، او نام] 6 [جهودان علماء از يافتم مردى ثالثمائة، و ثمان) ب- 90 (سنه در بودم ببغداد گويد االصفهانى حمزة

 كتاب چون خواندست، السالم عليهم پيغمبران كتابهاء از كتاب دوازده كه شنيدم وى تلميذ از و برداشت، از تورات اسفار

 كتاب و] 8 [سلميرا، كتاب و سليمان، حكمت كتاب و الملوك، سفر كتاب و شموبيل، كتاب و] 7 [سبطى، كتاب و نون بن يوشع

 و دانيال، و ارميا، و اشعيا،] 9 [حكم جوامع كتاب و سيرن، كتاب و] ب  [ايو كتاب و سيرب، كتاب و رعوث، كتاب و قوهلب،

 آدم خلقت شرح و اندر بياوردند، روز چند بعد تواريخ، اندر فرستد بمن مختصر مجموعه آن از كه كردم التماس پس حزقيا،

 تعالى اهللا رضى الخطاب بن عمر المؤمنين امير عهد اندر المقدس بيت عمارت بوقت تا پيغامبران ميان تواريخ و السالم، عليه

  العبرانى، باطا بن] 11 [بـافتحاس تاليف كتابى از كند روايت همچنين و] 10. [النصر بخت است، مثبت تاريخ در ديگران و عنه،

__________________________________________________ 

آن و كرده تعيين سال يك مدت در را سياره هر حركت مقدار مثال و داشته اند معلوم معينى مدت در زمين مركز   با 

 ناميده اند كواكب اوساط را قسمت خارج و كرده قسمت سال ايام شمار بر را مقدار

. افطينوس: اصل] 1[

 ثوابت  يعنى: صحيح المتن و البابانيه: حمزه] 2[

 عرب : اصل] 3[

 فارسية اشهر ثلثة: حمزه- سيزده: اصل] 4[

 حمزه  از] 5[

 نقطه  سه با: اصل] 6[

) 57 ص (شفطى: حمزه] 7[

 حكم  و جوامع: ح] 9[سيرين،                                  شيريث روث، قوهلت، سهبرا،: ح] 8[

 بخت داستان صدقيا غير روايت از سپس و داده شرح عمر عهد تا و نوشته مفصل حمزه دارد، تزلزلى و افتادگى اينجا] 10[

) 59 ص (است كرده ذكر را اسكندر بعد سال شصت و چهارصد تا ططوس و كورش و النصر

 نون  و بفاء: فنحاس: ح] 11[



 

   161   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 لفظ اندر مگر. بود متفاوت اندكى شد، كرده اعتبار و نوشتيم، موجب بدين جرير تاريخ و كتب اين شرح ما پس باب، درين

 باقى و كرديم، مثبت اينجايگاه بعضى كتابها اين شرح همه و شكل، اين و است طبرى جرير تاريخ در آنچ از بود تغير نامها

 اسرائيل بنى بكار نون بن يوشع) آ- 91 (السالم عليه موسى از بعد. اسرائيليان بنى تاريخ پس. شود گفته پيغامبران ذكر در

] 2 [پسرزادگان] و] [1. [نبود پادشاهى تا كردند، همى عالمان و قاضيان ايشان تدبير آن از بعد و سال، هفت و بيست باستاد

 هزار ده ايشان از] 3 [يارق به و رفتند،] فرزيان  و [كنعانيان بحرب و بودند، اسرائيل بنى رو پيش يهودا، و يهودا و شمعون

 و ايستادند، كردن معاصى اندر اسرائيل بنى و بمرد، اندر بزندان باورشليم تا اسير گرفتند را] بارق  [پادشاه و بكشتند، مرد

 أَ: مى فرمايد مجيد كالم در تعالى خداى كه آنست بازداشتند، طاعت از دست و بود، بعل نامش كه پرستيدند همى را بتى

 نكردند، قبول و ايشان بر داد نبوت السالم عليه را] 4 [الياس تعالى خداى پس. 125: 37 الْخالقينَ أَحسنَ تَذَرونَ و بعلًا تَدعونَ

 بن يسع شدند متحير و فكند ايشان بر قحط سال سه تعالى خداى شد، پنهان و كرد دعا ايشان بر و شد، ستوه الياس

 وى بر دشمنى و بنشست پادشاهى او بعد از] 7 [ايالق. كردند همى عصيان همچنان و] 6 [باستادند، الياس بجاى] 5 [بخطوب

 پس آمدند، باز شكسته و ايشان، بر گرفتند غلبه دشمنان و داشتند، پيش در تابوت اسرائيل بنى و رفتند بحرب آمد، بيرون

 بر را پادشاهانى تعالى ايزد كردن، عصيان از و ايشان، ،)ب- 91 (ميان شد ظاهر خالف سال شصت و چهارصد مدت ازين

 شد مستولى] ... 9 [در سال هشت لوط فرزندان از بود] 8 [كوسان جملت از و كردند، قهر را اسرائيل بنى تا گماشت ايشان

  تاريخ انـدر و مدت، اندرين. سال هشتاد بودند پرداخته حـرب از] و [سال، هيجده كرد برده را همـه و] 10 [زاب ملك عغلون،

__________________________________________________ 

. بود اسرائيل بنى پادشاهان دوره كه وقتى تا: يعنى ببود: ظ] 1[

) 60 ص (شمعون سبط و يهودا سبط: ح] 2[

) 515 ص 1- 1 ليدن (بازق: طبرى بارق: ح] 3[

. عمران بن هرون بن عيزار بن ياسين بن الياس: ح] 4[

 اخطوب  بن اليسع: ح] 5[

 باستاد: ظ] 6[

 ايالف : طبرى] 7[

) 545 ص 2- 1 (طبري كذا) 61 ص (ارم ملك كوشان: ح] 8[

 است  افتاده] بودند پرداخته حرب از سال چهل پس [ظ. سنه اربعون الحرب من لهدوهم ثم: ح] 9[

) 546 ص 1- 2 ليدن (جعلون: حاشيه. عجلون: طبرى. ذاب ملك عقلون: ح] 10[
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 كنعان] ملك ] [2 [كنعان بن باس اس) ؟ (بعد از حناور و. كرد پادشاهى] 1 [نوقيا؟ بن؟ كالوب برادر نوفل. چنانست جرير

 كه آنست] بعد [سال، چهل حرب از پرداختگى در. سال بيست بار ديگر اسرائيل] بنى  [كردن بند و غارت تا و] شد [مستولي

 كرد، همى مملكت تدبير مدت درين او نام يارق مردى و] 4 [بكشت را] 3 [ديوان او نام پيغامبران، نژاد از بگرفت ملكت زنى

 و را اسرائيل بنى] 6 [نواش بن جدعون رهانيدن در، سال هفت لوط پسران از مدين اهل دست از اسرائيل قهر بنى در] 5[

 سال، سه و بيست] [8 [فوا بن يولع واليت در] سال، [سه لوط] 7 [آل از املك واليت در سال، چهل ايشان ميان شدن حاكم

 واليت در سال، هيجده فلسطين از] 11 [رعمون بنى غلبه در سال،] 10] [دو [و بيست اسرائيل بنى از]] 9 [يابين واليت در

  در سـال، دو اسرائيل بنى از الون واليت در سال، هفت اسرائيلى] 13 [يحسون واليت در سال شش اسرائيل بنى از] 12 [يفتح

__________________________________________________ 

 اخ] كوشان  [يد من تنقذهم ثم: گويد عجلون از قبل طبرى) 61 ص (كنعان ارض ملك بناقش المعروف يايين؟ ؟:ازين بعد: ح] 1[

) 546 ص (سنه اربعين ... قنس بن عتنيل له يقال االصغر لكالب

 سلط ثم .. سنه ثمانين ... اليمنى االشل جيرا بن اهود ... تنقذهم ثم: طبرى. كنعان ارض ملك بناقش المعروف: يامين: ح] 2[

 مدت از و  باشد ...كنعان بن ناقش يايين: مصحف متن: ظ و) 546 ص (سنه عشرين ... يافين له يقال الكنعانين من ملك عليهم

. ميشود تائيد نيز است مطابق طبرى و حمزه با كه وى پادشاهى

) 546 ص) (ديوار- دلوان: ل ن ( دبورا:طبرى ندارد ح] 3[

 سال  چهل پرداخت امر بتدبير دبورا قبل از نام باراق مردى گويد و نيست معنى چنين طبرى در و ندارد معنى كلمه اين] 4[

 كردند: اصل] 5[

 له يقال يعقوب بن نفثالى ولد من رجل) مدين اهل از (منهم تنقذهم ثم: طبرى ... اياهم يواش ابن جدعون الستعباد و: ح] 6[

) 564 ص) (يوانس مواس،: حاشيه (يواش بن جدعون

 نسخى در لوط آل از عبارت و). 546 ص. اسمك اينمك، ايمك،: حاشيه. (جدعون بن ابيملك: طبرى. جدعون بن  املك:ح] 7[

. نشد ديده است بوده متن ماخذ كه

 ... عمه ابن انه قيل و ابيملك خال ابن فوا بن) قولع فولغ: حاشيه (تولغ:  طبرى.فوا بن تولع: ح] 8[

 چه بود، افتاده متن از قسمت اين). يانين مامر،: حاشيه (يائير له يقال اسرائيل بنى من رجل: طبرى. االسرائيلى بين يا: ح] 9[

. باشد بايد مزبور) يانين (با مربوط كه ميكرد معلوم اسرائيل بنى از (لفظ بعالوه. بود موجود طبرى- حمزه ماخذ دو هر در

. شد نقل حمزه از لذا

. شد اصالح طبرى- حمزه از و سال، سه: متن] 10[

 يفتح : طبرى- و ح] 12[                                                            .عمون: ط. ح] 11[

. لحم بيت قرية من يحسون: حمزه) يجسون يحشون، نحسون،: حاشيه (بجشون طبرى] 13[
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 بار دوم فلسطين مردم غلبه در سال،) آ- 92 (هشت زاده، پسر] سى  [و بود، پسر چهل را او و] 1 [عكرون و لرون واليت

 بنى كننده تدبير كه] 5 [كندا] 4 [عالى واليت در] 3 [سال، سى اسرائيل بنى] 2 [در الجبار شمسون واليت در سال، چهل

 بود، رسيده] 8 [سال چهل و هزار دو به عالم سالهاء] 7 [بگذشت سال اوسى ملك از چون گويند] 6. [سال سى بود اسرائيل

 شصت و چهارصد ايـن مدت چون پس بودند، كرده غلبه ميثاق تابوت بـر عسقالن و] 10 [اسدود مردم] 9 [درين  عهد و

  آن از پـس عالـى، از بـعد السالم عليه كرد پيغامبر] 12 [اشمويل اسرائيل بـنى تدبير شد، داده شرح چنانكه برآمد،] 11 [سال

__________________________________________________ 

 547 ص) لنرون: حاشيه (عكرون بعضهم يسميه و كيرون: طبرى. ابدون: ح] 1[

- از: ص] 2[

 سال  بيست. عشرون: طبرى- حمزه] 3[

 سال ده اسرائيل بنى شمسون از پس: گويد مرد ازين پيش نسخه دو هر در و- الكاهن عالى: طبرى. الكاهن غالى حمزه] 4[

 را آنان حاكمى بي و فترت مدت همين آورده شمسون واليت بر متن در كه اضافتى سال ده ظ و. زيستند مدير و رئيس بي

 است  داشته محسوب

 قريش كاهنان بجاى جائى هم سيستان تاريخ و آمده كاهن بمعنى كتاب درين شد اشاره حاشيه در هم قبال چنانكه كندا،]. 5[

. است آورده) قريش كنداآن(

. سال چهل: طبرى- حمزه] 6[

. الفاسنه العالم لسنى تمت واليته من العشرين و الحادية السنة فى و: حمزه. ندارد طبرى] 7[

 اسدود اهل غلب ايامه فى و ... الكاهن غالى لوالية و: گويد حمزه چه كرده، اشتباه مجمل مؤلف اينجا .. سال هزار دو: ص] 8[

 سال يك و بيست گذشتن از بعد يعنى. سنة اربعون سنة، الفا العالم لسنى تمت واليته من العشرين و الحادية السنة فى و ... و

 آنرا مجمل صاحب و است، غالى والية مدت بتمام مربوط) سنه اربعين (عبارت و رسيد هزار دو به عالم سالهاء او مدت از

 علمى روزنامه پاورقى در حمزه تاريخ مترجم هم ديگرى اشتباه و- شمرده چهل و هزار دو و دانسته) هزار دو (با مترادف

- 61 ص سنى تاريخ: ك ر .. (الخ شد اسرائيل بنى والى و پدر كاهن غالى سال چهل بعد: گويد و نموده مطلب همين در

) 2 ص 44 نمره علمى پاورقى

. است عهد اين از پيش بقرينه و نيست معين طبرى و حمزه در مردم اين غلبه تاريخ چه .. او عهد در و: ص] 9[

. عسقالن و غزه اهل: طبرى. عسقالن و غزة و اسدود اهل: حمزه] 10[

 و بچهارصد اشارتى ماخذ دو در و ... طبرى كذا. شد مبعوث شموئيل غلى واليت از سال چهل از بعد: گويد حمزه] 11[

 نيست  سال شصت

) 547 ص (صوف بن تهو بن اليهو بن يرخام بن علقمه بن بالى بن شمويل: طبرى. شمويل: حمزه] 12[
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 و رسيد، باز اسرائيل بنى تابوت او عهد در و. بود] 1 [شاول بسريانى او نام و اشمويل باشارت كرد پادشاهى را طالوت

 چهل يافت نبوت و پادشاهى بكشت، را جالوت آنك از پس السالم، عليه داود بود خليفتش او بعد از سال، چهل كرد پادشاهى

 بفرزندان ملك ازين بعد سال، چهل جاللت بدان يافت، پيغامبرى و مملكت السالم عليه سليمان پسرش پس آن از سال،

 نسق برين نصر، بخت وقت تا ايشان، سالهاء و گويم، بجايگاه چنانك] 2 [سحاريب، ارتاحين بخت نصر آمدن تا رسيد سليمان

) ب- 92 (تعالى، اهللا بعون كرديم، ثبت جدول درين ما و ماه،] 3 [سه و سال شش و سى] و [سيصد مدتى كردند پادشاهى كه

 پيغامبرى كه بود اواسا: ابيا بن السا بود، ملك سال سه] 5 [ارحبعم بن البياس بود، سال  ملك هفده سليمان بن] 4 [ارحبعم

 جملة در بود ملك سال هشت] 7 [ساقط بن يورام بود، ملك سال پنج و بيست] اسا بن] [6 [يهوشافط سال، يك و چهل يافت

  نه و بيست] يواش  بن] [10 [امـصيا بود، ملك سال چهل] 9 [اخزياهو بن يواش بود، ملك سال يك] 8 [اخزياهى پدرش سالهاء

__________________________________________________ 

. شاوك: اصل] 1[

 .. سخاريب تاختن و نصر بخت: ظ] 2[

 منها ؟.اشهر ستة و سنة تسعون و اربع و ثلثمايه المقدس بيت النصر بخت خرب ان الى ذلك سنى مدة جملة و: حمزه] 3[

) 62 ص (الخ ... سليمان بن الرحبعم؟

 توضيح زيرا. كرديم اصالح حمزه روى از جداگانه نسخت نه است مصحف كه بود پيدا كه را اسامى ما. رحبعم: طبرى] 4[

 نداشت  فايدتى

 اوالد بين ميخواهد را سال چهار و نود و سيصد مدت حمزه آنكه به نظر و. رحبعم بن ابيا: طبرى. ارحبعم بن ابيا: حمزه] 5[

: يعنى مدت فالن الس؟ و؟ مدت فالن البيا و مدت فالن الرحبعم منها: ميگويد كند تقسيم سليمان

 شمرده نام جزء اسا و ابيا در را الم اين مجمل مؤلف و ... چند را اسا مر و چند را ابيا مرا و چند را ارحبعم مر جملت آن از

: است كرده ضبط السا و البيا

) 637 ص 2- 1 ج (يهوشافاظ: طبرى] 6[

 و) 637 ص ... (سنين سبع  ملكها ...اخزيا ام عمرم ابنة غزليا تسمى و عتليا ملكت ثم: طبرى. يهوشافاط بن يهورام: حمزه] 7[

. است نكرده ذكر را متن نام اين طبرى و. برده اند نام بعد را ملكه اين كتاب اين و حمزه جدول در

. نرسيد بپادشاهى او و رسانيد بقتل را اخزيا ملكه عتليا كه است معتقد و ندارد طبرى) 62 ص (يهورام بن اخزياهو: حمزه] 8[

) 637 ص(

. اخزيا بن  يواش:طبري حمزه فى كذا] 9[

. اموضيا طبرى. امضيا: حمزه] 10[
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 تا جمله از] 3 [عثاليا] 2 [سال پانزده ماسوره پدرش عهد در بود، ملك سال دو و پنجاه] 1 [امصيا بن عزيا بود، ملك سال

 بن منشا] 7 [بود، ملك سال شش] احاز بن [حزقيا] 6 [بود، ملك سال شانزده] 5 [يوثام،] 4 [بود، سال چهارده شدنش اسير

 يك و سى] 11 [اهون بن يوشانى] 10 [بود، ملك سال نه و بيست منشا، بن] 9 [اهون بود، ملك] 8 [سال پنج و بيست حزقيا

 بن] 15 [يخنيا. بـود] 14 [ملك سال  پـانزده]13 [يوهاقيم] 12 [بـود ملـك سـال دو] يوشيا بن [حاز] ا [يـاهو بـود، ملك سـال

_______________________________________________ 

 لعوزياغوزيا يقال قد و اموصيا بن عوزيا: طبرى] 1[

 بود ملك سال 52 .باشد چنين عبارت بايستى و. سنة عشرة خمس ماسور حى ابوه و منها سنة خمسون و اثنتان حمزه] 2[

 لفظ عين ضبط چه كرده، اشتباه ترجمه در مؤلف باز: ظ و سال پانزده] بود [ماسور] و زنده كه [پدرش عهد در] جمله  از[

: است شمرده پدر نام را ماسور و بيرونست كتاب رويه از فارسى در) ماسور(

) 3 ح ك ر (عتليا) يهورام (بجاى طبرى. احزيا ام هى و عثليا: حمزه] 3[

 سال شش حمزه در او مدت و) 8 ح ك ر (است پيش بمطلب مربوط جمله اين ظ و نيست نسخ در. شدنش اسير تا: جمله] 4[

. است سال هفت طبرى در و

. عوزيا بن يوتام: طبري] 5[

. سنة عشرة ست توفى ان الى يوتام بن احاز ملك ثم: اضافه طبرى] 6[

 سال  29 عشرون و تسع: حمزه] 7[

 و خمس طبرى) 14 (سال 29 عشرون و تسع) است مشتبه برخي بزعم حزقيا با كه صديقه مدت ولي ندارد مدت (طبرى] 8[

) 643 ص (سال 55 خمسين

 امون : طبرى- حمزه] 9[

 سال  دوازده طبرى. سال دو حمزه] 10[

. امون بن يوشيا طبرى،- حمزه] 11[

 فرستاد بمصر و كرد اسير را او و كرد حرب وى با مصر ملك االجدع فرعون گويد و ننوشته مدت طبرى ماه سه حمزه] 12[

 بنشاند را پسرش را پسرش را يوياقيم و

) ناقيم قيل و يوثاقيم: حاشيه. (يوياقيم: طبرى: يهوياقيم: حمزه] 13[

. است شده پانزده بوده پانزده متن. يازده حمزه. سال دوازده: طبرى] 14[

 643 ص) يوثاحين: حاشيه ( يوياحين:طبرى] 15[
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 چون و داد،] 1 [بصدقيا پادشاهى و برد، ببابل را او و آمد، مغرب سوى نصر بخت ازين بعد و بود، ملك ماه سه يوهاقيم

 چنين سال هفتاد و كرد، راست زمين با هيكلها و مسجدها و المقدس بيت و بگرفت، را او و بازگشت، نصر بخت كرد عصيان

 بخت بروايتى و يونانيان، و افتاد بروميان ايشان پادشاهى) آ- 93 (آمدند باز باورشليم اسرائيل بنى چون آن بعد از و بماند،

 كرد بلشصر پس سال، دو و بيست پسرش،] 3 [اردوح او بعد از و] 2 [كرد، سال پنج و چهل پادشاهى مغرب اندر نصر

 و انبيا تاريخ در ايشان اخبار ازين و خواندند،] 5 [داريائوش] 4 [را او بسريانى و بكشت، را او دارا و سال، سه پادشاهى

. اعلم اهللا و شود، گفته ملوك

 فصلست  پنج آن و عرب ملوك تاريخ اندر عشر السابع باب

 اول  فصل

 كتاب و الملوك سير در خوانده ام چنين: العرم سيل بوقت ايشان شدن متفرق و غيرهم و قحطان آل و اعراب نسب شرح در

 كسى هر برخاستند كه بامداد بودند، خفته شبى شدند، بسيار فرزندان السالم عليه را پيغامبر نوح كچون ديگرها، و االنساب،

 زبانها األلسن، تبلبلت: يعنى نهادند، نام بابل را آنجايگاه سبب آن از و خويش، عشيرت و فرزندان با ميگفت سخن گونه از

 خود او قصه در و بود، كيومرث بگاه اين گويند بعضى خالفست، گرديدن زبان اندر و شدند، پراكنده پس آن از و بگرديد،

 ديگر] 6 [برسانى خويشتن از ساخت، جمشيد گفتن، سخن بدان و گوناگون، لفظ و زبان اين گويند بروايتى و هست

) ب- 93. (شويم باز سام فرزندان اخبار و بسخن ما و آن، بكيفيت داناتر تعالى خداى استنباطها،

 فرزندان را يكى هر و] 1 [لورد، و كرمان و عالم و االسور و اليفر؟ و؟ ارم و ارفخشد ايشان نام بودند، پسر هفت را سام

. تعالى اهللا شاء ان مشبع و خويش عادت بر بگويم مجمل و مختصر ايشان ذكر من و قبيلها، و بسيارى، بودند

__________________________________________________ 

) 643- (صدقيا سماه و متنيا: طبرى] 1[

) 63 ص. (سنة عشرون و ست ذلك بعد و سنة عشرة تسع المقدس بيت تخريب قبل  منها:افزوده حمزه] 2[

 را دارا: يعنى] 4[                                      .كردوج او النصر بخت  ابن:حمزه] 3[

 دارياوش : حمزه دارابانوش و بوده دارائوش اصل] 5[

. است مانده باقى كلمه درين قديم امالى از اضافه عالمت و. برسان: ص] 6[

 اما است سام پسران از نيز ارم و بزادند عويلم و الوذ و اشوذ و فخشد از ... بتاويل دختر) صليب (از را سام: طبرى] 1[

) 219 ص (الوذ و اشوذ بجاى لوذ،: ناسور: ديگر بروايتي و) 213- 212 ص 1- 1 ط. (نيست معلوم بتحقيق وى مادر

 و االسور: ظ و. ارم الوذ، ارفخشد، اشوذ،. عليم) غابر: ن (عابر) 216 ص (در و) 78 :التنبيه (ناسور عوض باسور: بروايتى

 و ارم بنين خمسة نوح بن لسام كان: حنيفه ابو. است الوذ و عويلم يا عليم و اشوز: مصحف است متن در كه نورد و عالم

 باسم سام از پسرى باز صفحه همين در و) 5 ص) (اشوذ (االسور و اليفر و) عليم: ل ن (عالم و ارفخشذ و سنا اكبرهم كان

 شده  ديده يردهم است مطابق كتاب درين سام پسر آخرين با كه كرده ذكر) تورج و نورج(
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 فالغ او پسر و السالم، عليه] بود [پيغامبر هود او و عابر يكى بود پسر سه را او و بود،] 1 [سالح پسر] را [سام بن ارفخشد

 نام را پسر ديگر و بودند، نژاد ازين السالم عليه ما پيغامبر اجداد همه و مضر و نزار و السالم، عليه الخليل جد] 2 [بود

 سخت، افتاد قحط او عهد در كه خوانند قحطان آن از را او و يمن، تبعان و حمير ملوك و بود قحطان آل جد او و بود، قحطان

 اندر بود كسى بزرگتر او و] 3 [جوده و بسخايه يطردها و القحوط بقحط: گفتند و بداد، را مردم كه بسيارى از براند قحط او

 و صاعد و المعمر و جرهم و يعرب چون آمدند، فرزندانش و خواست زنى عاد گروه از پس دستى، فراخ و سخاوت و حلم

 كه كسى اول و تبعان، و حمير، ملوك همه پدر بود، يشحب پسر سبا و زاد، يشحب. يعرب از و] 4 [حض و منيع و حمير

 بيمن چون] 5 [بود يعرب اين صباحا، انعم و اللعن، ابيت: گفتند و كردند تحيت را او پسران، و گفت سخن فصيح تازى بزبان

 نام االم را پسر ديگر سه و] 6 [كنند، قحطان فرزندان بدان را اعراب جمله، و) آ- 94 (نسب را يمانيان ديگر و گرفتند، جاى

 و سيرتى نيكو از و خواندندى، پيوسته السالم عليه آدم و شيث اشعار و داشت، مقام ببابل و بودند فرزندان را او و بود،

 آنجايگاه هم و گرفت، مقام بيابانى در روم زمين و فرزندان با بگريخت پس كرد، او كشتن قصد ضحاك او عبادت و زهد

 را سام بن ارم. شود گفته] 7 [الحفاير باب در آن ذكر و كردند، دفن الرّصاص بقبة را او فرزندانش و شد، سپرى روزگارش

 نسل و] 8 [خوانند العاربه عرب را اينان و جديس،- طسم- وبار- جاسم- صحار- ثمود عاد ايشان نام بودند پسر هفت

 گـز صد ايشان و بـاالء جباران، و بـودند، عظيم باالء و هيكل و قـوة و صاحب نيـامد، پيدا عـدد هيچ كـه گشت چندان ايشان

__________________________________________________ 

. شالخ و شالح: طبرى] 1 [

.  فالغ:ساير و طبرى: ميشود خوانده هم فالع: متن] 2[

) 8 ص (الجود و بالسخا طرده و القحوط لقحطه قحطان سمى انما و: حنيفه ابو] 3[

 و عاضيا و القطامى و منيعا و عاصما و المتلمس و المعتمر و جرهم و يعرب فولدت. العماليق من امراة  تزوج:دينورى] 4[

 بن ارفخشد بن شالخ بن عابر بن قحطان هو يقطن گويد و شمرده يقطن پسر را نامى موت حضر: طبرى و) 9 ص (حمير

) 219- ص 1 (سام

) 217 ص 1- 1 ج (دهد نسبت بقحطان طبرى اما و حمزه تاريخ فى كذا] 5[

. كشد: ظ] 6[

 شده حفايز بعد گذارى نقطه در و. است ... نواويس و مقابر ذكر اندر 22 باب مراد مقابر، يا الحفاير: ظ. الحفايز: اصل] 7[

! است

 و جاسم و رهط و وبار و اميم و عبيل و عماليق؟ و؟ جديس؟ و؟ طسم و ثمود و عاد عشرة العاربه العرب فكانت: حمزه] 8[

 و. عبيل و عاد و) غابر: ن (غاثر ارم بن عوص فولد. حويل- غاثر- عوص نوح بن سام بن إرم  ولد:طبرى) 81 ص (قحطان

 العرب االمم لهذه تقول العرب فكانت المضرى اللسان بهذا يتكلمون عربا قوما كانوا و جديس؟ و؟ ثمود ارم؟ بن؟ غاثر ولد

) 215- 214 ص 1- 1 (العرب هم طسم و جدس و جاسيم و اميم و العماليق و ثمود و فعاد ... العاربه
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 خاوِيةٍ نَخْلٍ أَعجاز كَأَنَّهم است تعالى خداى قول حديث اين تصديق و بود، ارش هفتاد كسى كوتاه تر و ايشان، بارش بودست

 است شده گفته چنانكه مشرق جانب بر برفتند يافث فرزندان عاد پس از و برفت، بابل از خويش فرزندان با عاد پس 7: 69

 ازين و گرفت جاى و رفت، يمن سوى عاد گير، راست دست يعنى] 1 [يمنة خدى عاد يا: كه آمد آواز باال از برفت، عاد چون

 عوج چون جبابره، جماعت و مرثد و عاد، شداد و گرفت، جاى] 2 [قحطيان عاديان، مقام از بعد و خوانند، يمن را آن قبل

 كه كردند، بيرون يمن از را عاد قوم بقيت قحطان فرزندان) ب- 94 (روزگارها بعد و بودند، نسل ازين همه جالوت، و عناقه،

 آن جمله، يمن ريك كه كند روايت همى دعقل و نياوردند، ايمان السالم عليه يهود چون كرد، هالك را ايشان تعالى خداى

 من تَنْحتُونَ و «مى فرمايد تعالى خداى چنانچ تراشيده، و ساختندى، خانها خاره، سنگ آن از عاديان كه صعبست] ء [كوهها

 من تَذَر ما «تعالى بگردانيد قوله عظيمى بدان] ء [كوهها آن كرد، هالك را ايشان كه عذاب باد پس ،149: 26 »بيوتاً الْجِبالِ

ء شَي أَتَت هلَيإِلَّا ع لَتْهعيمِ جحجاز و شام ميان] و [جماعت و فرزندان با برفت عاد اثر بر ثمود دوشنبه پس 42: 51 »كَالرَّم 

 است فرموده چنانك فرستاد، جماعت بدين را پيغامبر صالح تعالى خداى و خواندند،] 4 [حجر آنرا كه] 3 [جائى گرفت، آرام

»كَذَّب حابرِ أَصجينَ الْحلرْسو ديگران اثر بر خويش، اوالد و اصحاب با برفت، سه شنبه روز صحار ديگر برادر 80: 15 »الْم 

 اندرين عرب بلفظ و نهادند، نام تهامه را آنجا سخت گرماء جهت از گويند بهره و كرد، اختصار آنجا كه خوانند، تهامه زمين

 گرفت، مقام بحجاز و فرزندان و قوم با برفت جاسم چهارشنبه روز پيوست، نسلشان و عقب آنجا و ،]5 [خواند همى معنى

 پنج روز پس ،]6 [الزمان لطيب القوم آثار فى المسير عن حجزتهم النها كردند نام حجاز آن از و ساخت خويش جايگاه كه

 جايها و گرفتند مقام بحرين و عمان بحد پيوسته و عرض) آ- 95 (جانب از برفت خويش قوم و فرزندان همه با طسم شنبه

 عرب را ايشان و طسم، آن، برادر مشاركت و بهمسايه بيت، اهل همه با يمامه سوى برفت جديس ششم آدينه روز. ساختند

. هم با سخنشان موافقت از كردند، نام العربا

] 7 [صنعان نزديك روان، آب و بسيار درختهاء با آمد، فرود بزمينى و برفت برادران كهترين بار، و بود، شنبه كه هفتم روز

 خوانند،] 8 [نشناس را ايشان و گـردانيد، مسـخ را او ذرية تعالى خداى كه بيشه هاى و آنجايگاه، كردند، نـام وبار را زمين و

__________________________________________________ 

 خذى : ظ] 1[

 قحطان : ظ] 2[

 ... مقدمه: ك ر. جاء: اصل] 3[

) طبرى (الشام و الحجاز بين القرى وادى الي الحجر يسكنون] 4[

 را تهامه: يعنى. خوانند: ظ. كذا] 5[

 المكان  لطيب: ظ .. كذا] 6[

 صنعا: ظ .. كذا] 7[

. نسناس: معروف و. امالست اين با جا همه] 8[
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 سخن و ديده اند، بسيارى و نشناسان، آن از هستند هنوز و درنيابدشان، اسبى هيچ كه] دوند [چنان پاى بيكى و دارند تن نيم

 فرزندان ديگر برفتند، بابل از جماعت اين چون پس يشاء، ما اهللا يفعل ندارند عقل ليكن و] 1 [فصيح سخت گويند] تازى  [بزبان

 پسر دو را يسام] 2 [بن النفر ساخت وطنى كس هر و برفتند، جمله بار، و رفتن بعد از يكشنبه روز و برخاست، دل را سام

 خوانند، باز بدو و بايستاد، شام زمين در شام عشيرت فرزندزادگان  و برفت، ايشان با روم، را ديگر و شام نام را يكى بودند

. اعلم اهللا و. كردند عمارتها و گشت، بسيار عظيم نسلشان و گرفتند، مقام آنجا و رفتند روم بزمين پدر با روم و

 السالم، عليه نوح بن يافث برفتند عم اثر بر ايشان و هيطل، ديگر و] 3 [خوراسان، يكى بود، پسر دو را سام بن عالم) ب- 95(

. خوانند باز وى بنام خوراسان جمله و پيوستگان، و فرزندانش ساختند مقام و بايستادند، جيحون روى ازين خوراسان و

 گشتند بسيارى و هيطل، بنام اضافت خوانند، هياطله آنرا كه رفت هيتاالن، و شكينان، زمين و النهر ماور سوى آن از هيطل و

 برفتند، دو هر اهواز، را ديگرى و بود] 5 [فارس نام را يكى بودند پسر دو را سام بن] 4 [االسور عظيم ساختند بناها و

 آن در عمارت نخستين و االسور، بن اهواز بنام خوانند االهواز كورة جمله را خوزيان زمين و خوانند، باز بوى فارس كشور

 چه اگر واليتها، اين در گويند اكنون كه گفت نوع آن بر سخن گرفت مقام كه آنجايگاه بر كسى هر و بودست، اهواز ناحيت

 و آذربايگان كه ايشانند، و ارميان، را ديگر و آذرباد، نام را يكى بود، پسر دو را سام بن] 6 [نورد. زيادت و باشد متغير هم

 را] 7 [سام بن كرمان. اعلم اهللا و كشد بورد ابنا ارميان و بآذرباد زمين دو هر اين مردم نسل و منسوبست، بنامشان ارمنيه

 هم. اعلم اهللا و سام، بن] 8 [مورد آن پسر و بودند برادر) آ- 96 (دو هر مكران و كرمان بروايتى و مكران، او نام بود پسرى

 و همدان كه خواندم همدان كتاب در و ساختند، كشورها بدين آرامگاه و خوانند، ايشان بنام كرمان و مكران زمين شكل برين

 و قحطان آل باخبار داناترست بدان تعالى خداوند نديدم، جاى ديگر و نوح اند، بن سام پسرزادگان] ء [ابنا از هم اصفهان

. بازگرديم يمن از بعضى تفرق و العرم سيل

__________________________________________________ 

) 308 ص 2 ج قاهره دميري (!) (االشعار يقولون و العرب باسماء يتسمون و بالعربية يتكلمون هم و] 1[

). بفتحتين (البفر: حنيفه ابو] 2[

) 5 ص (خراسان فاتخذ سام بن عالم بن خراسان فخرج: دينورى] 3[

. اشوذ. اسور] 4[

 الوذ فرزندان فارس اجناس و جرجان و فارس: كه هست هم روايتى و دانسته يافث اوالد از را فارس سايرين و طبرى] 5[

. است ارجح اول روايت ولى سام اند بن

 بعضى 5 ص) تورج: ح (ارمينيه صاحب هو و سام بن نورج بن ارمين ...  فخرج:دينورى حنيفه ابو) الود (طبرى طبق بر] 6[

 يرد: تواريخ

 سام  بن تارخ بن  كرمان:دينورى] 7[

 يرد- يورد: الظاهر و ... كذا؟] 8[
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 را او و كردند، پادشاه خود بر را قحطان بن يعرب بن] 1 [يثحب بن الشمس عبد گشتند، بسيار يمانيان] چون  [كه يافتم چنين

 قيدار عهد در سبا اين و شود، گفته] 2 [چنانك جايها، ديگر و عاديان، بقيت از آورد، سبى و برده بسيارى كه كردند، لقب سبا

 خوانند، باز بديشان يمن قبيلهاء كه بود] 3 [پسر ده را او عليه، اهللا صلوات ما پيغامبر جد السالم، عليه بود پيغمبر اسماعيل بن

 نسب و بودست، حمير همه بزرگترين و لخم، جذام، غسان، خثعم، بجيله، انمار، مذحج، ،]5 [كنده] 4 [االزد حمير، ايشان نام و

 سبا، بن بحمير حميريان و آن، غير و االزد، بنى و لخم، بنى و كنده، بنى چون معروف، كشد فرزندان بدين اعراب بيشترين

] به  [طريفه، نام كاهنه، زنى دراز بروزگار آن از پيش و بيامد، العرم سيل الحميرى] 6 [حسن عهد در كه افتاد چنان پس

 قبيله از بود انصار جد او و] 7 [را عامر] بن  مزيقياء [بن عمرو) ب- 96 (بود داده خبر باشد، عادت چنانكه سجع سخنان

 ضياعهاى آن از بينديشيد عمرو پس قحطان، آل از كهالن بنى جمله سيد و خزرج، و] س  [او قبيله عليه اهللا صلى) ؟ (رسول

 انجمن سر بر من چون گفت را پسر و را، قبيله] شراف  [ا و خواند، پيش را حارث خويش پسر پس نزه، جايهاى و آباد

 هرگز من كه حاشا گفت حارث بزن، لطمه يك مرا تو بزنم، عصاى ترا من و كن، پاسخ ناواجب مرا فرمايم، كارى ترا اشراف

 درين و ترا، فرمايم همى من گفت او نام- روايتست همچنين عمران و گفت عمرو نزند، لطمه را پدر زاد آزاد هيچ و كنم، اين

 فرمود، كارى را حارث عمران بزرگ، بمحفلى گشتند، جمع يمن سادات جماعت و حمير اشراف روز ديگر پس هست كارى

 خوارى چنين مرا كه زمينى در كه خورد سوگند عمران بزد، لطمه را پدر حارث بعصا، بزد را او پدرش كرد، زشت پاسخ

 من اسباب و ضياع اين گفت پس كرد، زيادت سوگند و نداشت، سود برخاستند، بشفاعت سادات حمير و بزرگان نباشم، رود

 و جمله او ضياع گران ببهاى گويد همى حقيقت كه دانستند چون] روم  [جاى ديگر تا گشت، سرد جايگاه ازين دلم كه بخريد

 همه و آمد، اندر سيل و گشت، گسسته بند مدتى بعد از و برفت، خويش جماعت با عمران و بخريدند، بود، نابردنى چه هر

 و حضرموت و] 8 [ارمـان) آ- 97 (بود، چون بلندى بر كه جائى مـگر نماند، عمارت هيچ و هـامون، گشت و پـست يمن زمين

__________________________________________________ 

) يشحب: ن (يشجب: طبرى يشجب،: حمزه] 1[

 است  چونان مخفف چنان  زيرا.است صحيح و نهاده ضمه چ روى متن در] 2[

 كه مثلثه ثاء و اول بضم پثرا اصل در پس و است اول بضم پس اصل در پس زيرا- است صحيح و نهاده ضمه پ روى] 3[

. دختر راء چون است مادر و پدر بموازنه پسر راء و شده پس و پور و پوهر

. است تعريف الم و الف و. ازد] 4[

 كيده : جا همه متن] 5[

 اسعد تبان بن حسان هو و حسان: ظ] 6[

 ص االشراف و التنبيه) االزد بن مازن بن ثعلبة بن القيس امرؤ بن الغطريف حارثة بن السماء ماء عامر بن مزيقياء بن عمر] 7[

202 

 انمار: ظ] 8[
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 بيت از كه جهودان بجوار گرفت مقام و آمد بيثرب حارث و ناحيتها، در شدند ممزّق گروه اين پس جايها، چنين و عدن،

 بيثرب حارث نسل و ديگرها و قريظه بنى و خيبر و فدك چون ساخته حصارها و نصر، بخت از بودند بگريخته المقدس

 خزاعه او پسر و گرفت، مقام و رفت قار بذى] 1 [حارث برادرش و عمر بن ثعلب و اواند، فرزندان خزرج و اوس جمله بماند،

 ساكنان و رفتند، حرم سوى پس و افتاد، بتهامه ازيشان بعضى و عمرو بن ثعلب و اواند، فرزندان جمله خزاعه بنى كه بود،

 او نام] 2 [مردم و جل، و عزّ خداى خانه جوار در پليد و. گشت زشت جرهميان فعل پس وقت، درين بودند جرهم بنى حرم

 و پاره، دو گشتند، سنگ و گردانيد مسخ را ايشان تعالى حق و تعالى، خداى كعبه اندر نام نايله زنى با كرد زنا ساف،

 عليه پيغامبر اسماعيل دين كه بود وى] 3 [لحى بن عمرو حديث. السالم و ،]3 [لحى بن عمرو وقت تا افتاده بماند همچنان

 سنگ آن از و اسماعيل، فرزندان از بيامدندى قبيلها همه از حج بوقت كه بود چنان سبب و كرد، بدل بت پرستى به السالم

 لحى بن عمرو اين و آنرا، حرمت و كعبه، برسان كردندى طواف آنرا و بردندى، بقبايل و برداشتندى، بازگشتن بوقت حرم

 ن] نشا پس يعوق، و نسر و [سواع و ود كرد، قديم بتان آن طلب ديد، چنان حال چون بود، جرهم بنى) ب- 97 (رئيس] 3[

 بدان كه آورد، بدست آنرا بجهد و برفت، پس بودند، كرده ن] دف آنرا [طوفان وقت كه جده بساحل زمين زير در و يافت

 پاك و برآورد، خاك از و آورد، بدست آنرا بجهدها و برفت پس برآورد، تا كرده، پوشيده آن اثر دراز روزگار و بود، رفته

 عوف ايشان سيد كردند، اجابت قضاعه بنى همه از نخستين و خواند، پرستيدن بصنم را حاج مردم بوقت پس بنهاد، و بكرد

 پس آن، غير و ود عبد چون نهادند، نام بوى را او فرزندان و خويش، شهر سوى ببرد بود ود نام كه را بت آن و. حارثه بن

 را فرزندان و خويشتن برد، بيمن و بپذرفت، نسر حمير و برد، خويش بجاى] و [بپذيرفت را سواع] 4 [مدركى بن هذيل

 دست السالم عليه را پيغامبر ابراهيم دين و گرفتند، پرستى بت عرب همه و ببردند را يعوق يمنيان و قوم بهر از و خاصه،

 خويش بهر از بساخت صنم سه السالم، عليه پيغامبر اجداد از مضر، بن الياس ابن مدركة بن خزيمة ازين پس و بازداشتند،

 مناة و العزى و) آ- 98 (الالت «تعالى خداى قول از تحقيق تر اين و است، منات هبل گويند و هبل، و عزّى، و الت،: ايشان نام

 علينا [من الذى اهللا الحمد و كردند باطل جمله آمد، بيرون عليه] اهللا  صالة ما پيغمبر چون تا [بماند چنين و االخرى، الثالثة

  از كـه روايتست چنين و بود، اه] گ اقامت] [6 ... [بحيره يغوث عبد و العزّى عبـد را پسران همچنان را ايشـان و] 5] [برسالته 

__________________________________________________ 

 حارث  برادر: ظ] 1[

 مردى  و: ظ] 2[

 يحيى : اصل] 3[

 مدركه : ظ] 4[

 ... ظ] 5[

 كه است شرحى از نقل عينا نصر آل ملوك فصل سر تا چه باشد، تزلزلى يا تأخيرى و تقديم اينجا در ميشود تصور] 6[

) 75: ص (است آورده حيره ملوك ذكر پايان در حمزه
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 هوا درستى از] 1 [كشتند، و بمردند جنگ و رزم در و بشكارگاه همه ديگران المنذر، ابن قابوس اال نمرد، كس ملكان بحيره

 در بحيره خالد آمدن و خوردن،] 2 [بناطريطوس شربت از باشد نافع تر بودن بحيره شب يك: گويد عرب همچنين و. آن] ء[

 آن و نصر آل ملوك جملت. هجرت از دوازدهم سال عنه اهللا رضى الصديق بكر ابو خالفت آخر بود،] 3 [براندخت روزگار

 اندر بودند دخيل شش گانه اين و ماه، يازده و سال سه بيست و سال سيصد مدت در بودند، تن پنج و بيست بحيره ديگران

 و قبيصه، بن اياس و  علقمه،]6 [يعقوب از و حجر، بن عمرو بن الحارث و ،]5 [فالم بن آوس چون] 4 [ربيعه بن نصر آل

 جزيه، و بصلح بهرى و بحرب، بهرى جمله سواد و حيره و بود، اسالم روزگار ازين بعد] 8 [الفارسى به زاد و] 7 [شهرب

 و القوة و الحول به و تعالى اهللا انشا شود گفته خويش بجايگاه اين ذكر و روم بعزم او رفتن تا شد، مستخلص را خالد

) ب- 98. (التوفيق

 رشان ] اخبا و [تبعان و يمن عرب حمير و قحطانيان نسق اندر] دوم  فصل[

 از تاريخ كنند، مقام باديه در كه عاربه عرب كه عباس، ابن]] 9 [از باسناد هثيم كند [روايت و است، شده گفته خود نسب ذكر

]- 12 [بار و- اميم]- عبيل ] [11 [عمليق] جديس  [طسم- ثمود- عاد چون بودند، گروه ده ايشان و گرفتند،] 10 [ارم روزگار

 تاريخ بـرين و ندندشان،] خوا ن [ارما كه بمانـد، ازيشان بقيتى و شدنـد بفنا جماعت ايـن ديگر يك اثر بـر و قحطان،- جاسم

__________________________________________________ 

. گشتند كشته: ظ] 1 [

 تناول من انفع بالحيره ليلة لبيتوتة: دارد حمزه تاريخ در و) اسالم قبل عرب (سنة دواء من خير الحيرة فى ليلة و يوم] 2[

). 75: ص (است داده روي مضحك غلطى برلن طبع حمزه در و. ثادريطوس شربة

. ندارد) دخت (اصل در و است غلط دخت پوران و  بوران:حمزه دختست بوران مخفف موحده باء بضم براندخت و .. كذا] 3[

. نبوده اند خاندان آن از يعنى] 4[

 فالم : حمزه] 5[

) م 507- 504 (علقمه يعفر ابو: ص] 6[

) م 582- 581 (زيد او فيشهرت: گويد زيدان جرجى) 73: ص (الفارسى فيشهرت ملك ثم. فيشهرت: حمزه] 7[

 داذويه : ظ زاديه: حمزه] 8[

) 81 ص (عباس ابن الى عدى ابن الهيثم اسندها اخبار في قرات: حمزه] 9[

. آدم: اصل] 10[

. عماليق: حمزه] 11[

 نشد ديده نام اين هم طبرى در و است، شده يازده و افزوده نامى) رهط (اينجا در شمرده نفر ده حمزه آنكه با] 12[
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 عهد در يمن ملك و. برداشت گروه دو هر بيامد اردشير چون و. كرد كارزار ايشان با طوايف ملوك آخر اردوان تا بماندند

 بيرون يمن از را عماليق و اندر، بيمن نهاد ظفار مدينه و] 2 [همچنين پسر و او، طاعت بر بود] 1 [االملوك بن شمسو منوچهر،

 بگذاشتن يمن شهر اندر را عاد بقيت و كرد، پادشاه خود بر را او قحطان آل كه بود الشمس عبد كيقباد روزگار اندر و كرد،

 حميرين ملك التوفيق به و تعالى اهللا انشاء ذكرست آن جايگاه نه كه يابم توفيق اگر] 4 [كيقباد را او و كرد، بنده را همه و] 3[

 و وى بر ملك و رسيد، بپيرى ،]و [كرد كه  پادشاهى بود او) آ- 99 (قحطانيان از كسى اول. سنه خمسون و مايه سبا

 و الرائش،] 5 [الحرث افتاد، نخستين تبع با پادشاهى كه دراز روزگارى تا نبود، ايشان ملك يمن از بيرون و بماند، فرزندانش

] ديگر [و بسبا يكى بودند ملك دو اول آن در و لقب،] 7 [االسباب ذى و گفتست] 6 [بمطاط الملوك سير كتاب در را او

 شد صافى پادشاهى و گشتند، او تابع و] ند [شد جمع وى؟ بر و بيامد رايش تا داشتندى، طاعت اندكى مردم و بحضرموت،

 ؟.نهادند ازين لقب تبع را او پس

 و الحميرى، االصغر سبا بن] 8 [ضيفى بن قليسى؟ بن؟ قيس بن الحرث؟ و سنة؟ عشرون و خمس و مائة: الرائش الحرث ملك

از  برسيد جايى بدور او تاختن و غزا كه خوانند آن بهر از رايش، را او و] 9 [بود، پدر پانزده االكبر سبا] بن  [حمير تا او ميان

 و يافت، ظفر جايگاهش بهمه و كرد، حرب تركـان و] 10 [افراسياب با آنجا و آمد، باذربايگان پس رفت، هندوان سوى و يمن،

__________________________________________________ 

. االملوك بن شمر: حمزه] 1[

 شمر پسر يعنى] 2[

) 82 ص (سباه الّا منهم اليمن باض يدع فلم: حمزه. كرد برده را همه كه جز نگذاشت: ظ و .. كذا] 3[

). 82: ص. (سبا فسمى استعبده و االسباه:. حمزه. دادند لقب سبا را او و: ظ و- ؟ ..كذا] 4[

 حمزه . الرائش الحارث] 5[

 در و 5 حاشيه ك ر شده اشتباه وى با الملوك سير در بوده حميريان از يكى كه) ملطاط (شايد و ندارد حمزه ... كذا] 6[

 بن سدد ذى بن همال بن: ويرا سهيلى نيز و بروايتى خوانده) ملظاظ بن شداد (شده پادشاه او از بعد كه كسى الذهب مروج

 باشد؟ روايات بهمين مربوط لغت اين ظاهرا و شمرده وائل بن شمس عبد بن الصوار بن يقدم ذى بن عمر بن الملطاط

 گويد سدد ذى بن حرث را او مسعودى و نيست حمزه در هم نام اين] 7[

. صيفى بن قيس بن: حمزه] 8[

 القليص، الملطاط، عمرو، انس، ذو. يقدم ذو الصوار، زهير شمس، عبد وائل، الغوث، عريب، زهير، ايمن، الهميسع، حمير،] 9[

) 5 قرن الحميرى سعيد بن لنشوان الحميريه قصيدة (الرائش، الحارث. سدد

 انوشروان عهد در كه آنهاست احفاد و خزران: آذربايجان تركان از مراد و نيست افراسياب از ذكرى طبرى و حمزه در] 10[

     بن يزيد موضوعات از همه آنان غزوات و تبعان روايات ساير و روايت اين و- شدند داده سكني آذربايجان حدود در
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 رايش كه خواندم، المعارف كتاب در و كند و كرد تاختن جائى بدور كه آنست رايش معنى و شدند، توانگر او عهد در يمانيان

 اهللا صلى ما پيغامبر ذكر و) ب- 99 (فرزندان و بعد، از ملوك ذكر اندر گفت شعرى و آمد، مكه و حرم زمين سوى آنجا از

: بيتها بدين جمله در كردست، ياد سلم و عليه

 الحرام  فى يرخص ال بنى            عظيم رجل بعدهم يملك و         

 بعام  مخرجه بعد اعمر            شعرى ليت يا احمدا يسمى            

 چهارصد و هزار دو از بعد خوانند، لبد صاحب را او كه آنست يافت، فرمان كركسان خداوند عاد بن لقمان او روزگار اندر و

: گويد درين شاعر لبيد و عمر، سال اند و پنجاه و

 االعزل  كالفقير القوائم رفع            تطايرت] 1 [النسور لبد راى لما         

. لبد على احنى الذى عليه احنى: گفتست نابغه معنى درين چنين هم و

 گرد بگشت بسيارى] 5 [اصل و بود، نام] 4 [ابراهيم و بود] 3 [ايش] ر [پسر سنه،] 2 [ثمانون و ماية المنار، ذو ابرهه ملك

 بشب و بود، آسان تر بيابانها در بازگشتن و بدانند، او سفر آثار تا اندر، براه كردن فرمود ميلها رسيد كه جايگاه هر و عالم،

 شعر معانى اندرين و كردند، لقب المنار ذو را او سبب ازين و كردندى، راه هنجار بدان لشكر تا ميلها بر كردى آتش اندر

: اينست مطلعش گفتند

. لحاقكا يرام فما المنار ذو يا            مبالغا البالد من بلغت لقد و         

 چشم و دهان كه گويد الملوك) آ- 100 (سير در و گفته ايم انك بار و فرزندان- بگذشت] 6 [نشناسان بزمين كه روايتست و

 فريقيس را او و فرستاد، ايشان بحرب االذعار، ذو را پسرش ابرهه پس. به نعوذ تعالى، ايزد سخط از بود، سينه بر ايشان

 اسپ و و بـختى، شترى چند يكـى هر بودند مورچگان كه كردن، غلبه نتوانستند و كـرد، هالك بعضى را ايشان تا  گويند،]7[

__________________________________________________ 

كه) زيدان جرجى- االسالم قبل العرب (ك ر تكميل براى ندارد، اصل و است عرب سرايان افسانه ساير و   مفرغ شاعر 

. است كرده رد ثابته داليل با را برادرش و برعش شمر خاصه روايات اين بودن دروغ

) 240 ص 1- 1 طبرى (ك ر. لبدونسر و لقمان افسانه دانستن براى و النسور لبد: حمزه. النشور كند: متن] 1[

 سنه  ثمانين و ماية: مسعودى) 83 ص (سنة ثمانين و ثلثا و ماية: حمزه] 2[

. پسرانش: متن] 3[

. ابرهه: ظ] 4[

. نسناسان: ظ] 6[                                  .نشد معلوم اينجا در كلمه اين معنى] 5[

) 219- 1 (سبا بن صيفى بن قيس بن فريقش: طبرى. افريقيس: حمزه] 7[
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 طالوت تعالى خداى و خواستند، پادشاه اشمويل از اسرائيل بنى آنكه و بود كيكاوس روزگار بوقت اين و مى ربودند، را مرد

. بفرستاد را

 بربر و مغرب ناحيت و آورد، فراز مرد هزار هزار گشت پادشاه چون] 1 [سنه ستين و اربع: ابرهه بن افريقيس ملك

 بافريقيه آورد برده چه هر و بگرفت، بود آبادان حدود آن در چندانكه و خويش بنام نهاد بنا افريقيه شهر و بگرفت، سرتاسر

 و [بودست افريقيس برادر] 2 [االغار ذو گويد خويش تاريخ در االصفهانى حمزة و گشت، آباد] ى  [شهر بداشت، و اندر

 است گفته شاعر] 4. [گويد را فريقيس خود االذعار ذو سير، در و. رسيد] 3 [بهداد] ملك  [تا بكرد پادشاهى سال پنج و] بيست 

: بيت قصيده، در

 همام  اريحى قوم بكلّ            جحفل فى المغرب الى سرنا         

 و آمد، عراق سوى لشكر با پدر بعد از افريقيس،] 5 [بن القند او نام بود پسرى كه خوانده ام سير كتاب در خود را افريقيس

: بيت گفتندى، و بمرد، براه پس گويد،) ب- 100 (الشناتر ذو او لقب

 القبائل  و بالعساكر بل            با نحو سيروا قوم يا         

 ذكر االصفهانى حمزة و گويند، نيز هداد و بلقيس، پدر سپردند، الرائش بن] 7 [سراحيل بن عمر بن] 6 [هداهاد با پادشاهى و

اندر  و سنه سبعين و خمس سراحيل بن هداد ملك نرفت، سال بر خود مگر] او [پادشاهى كه نياوردست تاريخ اندر القيد اين

  عراق راه از هـداد بمرد،] 9 [القيد چون و رايش رام او نام بـود وزيرى را او و گويد،] 8 [سرح ذو او لقب الطبرى جرير تاريخ

__________________________________________________ 

) 83 (سنة ستين و اربعا و ماية: حمزه] 1[

 االذعار ذو العبد: حمزه] 2[

. شد پادشاه شراحيل بن هداد االذعار ذو العبد از بعد حمزه بقول چه رسيد، هداد به: ص] 3[

. دانند القرنين ذو را افريقيس يا افريقس مورخان برخى] 4[

 القيد: بعد سطور] 5[

 برادر هدهاد: تحقيق روى از زيدان جرجى جدول) 25- 22:. (ص. عمرو بن شرحبيل بن هدهاد: دينورى. هداد: حمزه] 6[

) 123 ص. االسالم قبل العرب (ملكه بلقيس

.  شراحيل:حمزه] 7[

 اختالف بى اندازه حمير و سبا ملوك در عرب مورخان روايات و است، بلقيس پدر مراد) 576 ص 2- 1 (شرح ذى: طبرى] 8[

. دارد

 القند: باالتر] 9[



 

   176   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

بلقيس  و كرد، بزن را جنى زني كه خوانده ام معارف كتاب در و خويش، حد از بيرون نرفت جاى هيچ و بازگشت، يمن بجانب

 اين و سنة، عشرون هداد بنت بلقيس ملك. داناترست بدان تعالى خداى و بمرد، و يافت فرمان روزگار اندكى پس بزاد، وى از

] 1 [مسنى گويند حميران و بردند، فلسطين بزمين را او و رسيد، السالم عليه پيغامبر سليمان بخدمت تا] كرد [پادشاهى قدر

 آن بر و كرد، عمارت آنرا بلقيس) آ- 101 (اما كردست، بن  عاد لقمان عرم بناى گويند و مخالفند، يمانيان] و [كرد او عرم

 سه اندر بيمن تا فرمود را ديوان سليمان و معروفست، خود بلقيس با پيغامبر سليمان قصه و آمد، العرم سيل تا بماند

 عليه سليمان از را بلقيس و غمدان، سيم] و [بنيون] م  [دو و است سلحين يكى بلقيس، براى از ساختند نيكو] 2 [حصين

 بمدت نيز او كرد، رحلت دنيا از سليمان آنك بعد از بلقيس و بمرد، سليمان بزندگانى هم و داود او نام بود پسرى السالم

. بمرد نزديك

 مردمان بر كه بس از] و [داشتى نيكو عظيم را رعيت و بود بلقيس عم سنه، ثمانون و خمس] 3 [شراحيل بن ينعم ياسر ملك

: شعر گفتند، وى در بيت اين و است، بسيار شعرها وى حق در را شعرا و نهادند، لقب] 4 [ينعم را او ببخشيد، و كرد انعام

 األقادم  الملوك خطات فوق علت            خطة قدرمت االنعام ناشر ايا         

: شعر كرده عليه اهللا صلوات پيغامبر مبعث ذكر و گفتند را او هم و

] 6 [بكر اخى باغ كلّ عنها لرفقك            نعمة قومك حللت قد لعمرى] 5         [

 الدهر المنن ذو اللعن ابيت فانت            مضى قد كان الذى الملك راجعها و            

 االمر من] 7 [حتما و تنزيال اهللا من            امره كان الذى سليمان] ال [لو و            

__________________________________________________ 

 عرم سيل آن خرابى از و مأرب سد به معروفست و بوده واقع) مأرب (شهر نزديك كه سدى يعنى عرم، مسناة: معروف] 1[

. است مصرح بدان قرآن و برخاست

 حصن : ظ] 2[

 يقال كان الذى يعفر بن عمرو بن ياسر: طبرى) 26: ص ينعم ياسر: دينورى. شراحيل بن ينعم ناشر: حمزه- بى نقطه: اصل] 3[

) 684- 683 ص 2- 1 (انعم ياسر له

: عليهم النعامه انعم ياسر سموه انما: طبرى. ينعم: حمزه ...  بيغم:اصل] 4[

 ماند باقى كان كما نيامد بدست اشعار اين ماخذ چون] 5[

 است  پريشان مصراع: ظ] 6[

 حكما: ظ] 7[
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] 1 [بالصهر [...] ناصر اال الجن ال و            كلهم الناس من خلق رامنا لما) ب- 101             (

 فهر الى منه الملك يصير ان الى]            2 [حمير لدن من العرب ملوك فنحن            

 الفقر ذى و باليتيم رحيم رءوف            حامل غير امره] 3 [متى فيأتى            

] 5 [النفر و االنابة؟ فى؟ زهر غطاريف            شيعة هنالك منا] 4 [لنا يكون            

 باالمر اهللا ياتى ان الى ملك و]            6 [يعطه البالد فى عيشى فحمير            

 آن از و الرائش، بن ابرهه بن افريقيس بن كرب  سمر بو او كنيت و سنه، ثالثون و سبع افريقيس بن] 7 [عش سمرير ملك

 حد از بيرون بزرگى صفت را او] 8 [كتابهاى كه كنند حكايت يمانيان از و خواندندى، يرعش را او بلرزيدى اندامش كه سبب

 نخست القرنين ذو و زده اند، مثل] 9 [بشمر رفتن جاى بدور] را [رومى اسكندر گويند ايشان و بود، القرنين ذا او لقب و كنند

 مانند و يزن، ذو و نواس، ذو و الكالع، ذو و المنار، ذو: كه سانست؟ برين جمله يمن؟ ملوك القاب و است، بوده لقب را او

 سير كتاب در و رسيد، مشرق بجانب او تاختن و بود، فروگذاشته پشت بر گيسو دو كه را او گفتند بدان القرنين ذو] آن [

 آنرا و كرد، خراب آنجايگه و سغد، و ديوار رفت بسمرقند و) آ- 102 (بگذشت تا كرد دارى طاعت را او گشتاسپ كه گفتست

 بناهـا و نزديكست، بهم دو هر خـود اكنـون و وقت، آن در خواندند سـغد و كـرده اند، سمرقند آن نام اكنون گفتند كنـد، شمر

__________________________________________________ 

 ... كذا؟] 1 [

. حمير ولد: ظ] 2[

: ... كذا؟] 3[

 له : ظ] 4[

 ... كذا؟] 5[

 بدولة بعزة،: ظ] 6[

 مفتوح، و مشدد ثانى و اول بفتح- ثانى كسر و اول شين بفتح شمر: است مختلف كلمه اين ضبط) 84 حمزه (عش شمرير] 7[

. عين كسر و ثانى سكون و اول بضم يرعش و ... ثانى ميم و اول سين بفتح

 حمزه (آثاره وصف فى تفرط اليمن اخبار رواة و: است عبارت اين ترجمه زيرا باشد] كارنامهاى  [محرف كلمه اين بايد] 8[

 ... را او خود كتابهاى در: يا و) 84

 شين  با اصل در] 9[
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] 2 [لسيدة يرعش شمر بناه ما هذا اهللا بسم: كه حميرى بزبان يافتند نوشته وى آن از] 1 [بنايى بر و. بسيارى كردست

 اين كه گفت شعرى كرد خراب سغد ديوار كه وقت اندران و] را [آفتاب را خويش خداوند كرد شمر بنا اين يعنى الشمس،

: بيت. بود جمله آن در بيتها

 شام  و يمن من الحيل خليت            اليمانى كرب ابو شمر ايا         

] 3 [السوام اهل من الصين بارض            علينا ذو ام اعبد لناتى            

 گفت پير مردى بودش وزيرى پس داشت، عظيم سپاهى كه وى، بكار ماند اندر چين ملك رفت، چين سوى جايگاه آن از و

. برآورم كار اين و كنم، فدا جان من تا نيكودار مرا بازماندگان برداشتم، نصيب عمر از من و منست، پيش حيلت اين

 سرحد بر و رفت، بيرون بدان  راه و ببريدندش، بينى و گوش و دست تا بفرمود پس كنم، چنان خواهى چه هر گفت ملك

 چين ملك وزير گفتا حال؟ بدين مردى چه كه پرسيد بردند) ب- 102 (تبع پيش را او رسيد، فراز دشمن سپاه تا بيفتاد بيابان

 واجب كرد،] 4 [زار بدين مرا داشتن، بطاعت كردم نصيحت را او شما كار در چون كردم، سپرى او خدمت در عمر و بودم،

] 5 [بتوان آنجا بهفته بيابان در كه برم، ايشان بسر نزديك براهى را سپاه من و شما، از نينديشيد هيچ او كه آمدن اندر ديدم

. خواهد باز وى از من كينه تا رسيد،

 بايد بر علف و زاد و آب هفته يك گفتا چينى اكنون؟ كردن بايد چه گفت پنداشت، راست پير آن گفتار و گشت شاد شمر

 نديد، كسى كرانه هرگز آنرا كه نهادند،] 7 [بيابان در روى سپاه] 6 [گزيدگان با و برگرفتند، روزه ده تا بفرمود شمر گرفتن،

 ماندست؟ چند گفتا شمر بگذشت، هفته چون داشتند، پيش در را چينى پيرمرد و

 و بمرد، ساعت آن هم چينى اين و كنيد، همى خواهيد چه هر نگردد، سپرى هرگز بيابان اين و آوردم، بحيلت را شما من گفت

__________________________________________________ 

 بناى : اصل] 1[

) 84: ص (الشمس لسيدة: حمزه الشمس لسيده: اصل] 2[

 عمر: ل ن (يام و غثم فى الصين وراء علينا مردوا اعبدا التى شام، و يمن من الخيل جلبت اليمانى كرب ابو شمر انا: طبرى] 3[

) 910 ص- 1 حلقه از 2 ج. ليدن طبع (غالم يجاوزه؟ ال سواء بحكم بالدهم؟ فى فنحكم) غنم- عشم- رام و

 آزار سان بدين ... زارى بدين: ظ] 4[

. شد تصحيح بعد) زاد و آب هفته يك (بقرينه. نتوان: اصل] 5[

 زاء بعد كه است پارسى زاى با) وژيتك (پهلوى اصل در گزيده و است معجمه زاء با گزيدگان: معروف ... گذيده: اصل] 6[

 است  غلط بى شك ذال با و است شده معجمه

 است  شده حذف كتاب اين بسياق آن از وحدت و مجهول ياى كه بيابانى: ظ] 7[
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 در مرگش كه بودند گفته را شمر منجمان و ،]1 [گرفتند مردن بودند شده كه ضعيفى و تشنگى از مردمانش و فروماند، شمر

 داشت، آهنين سپرى و نشست،) آ- 103 (سرش بر و بيفكند، زره زمين سوزش تف از شمر پس باشد، آهن كوه دو ميان

 ساعت همان و] 2 [ببود، من كار كه كنيد خويش تدبير شما گفتا آمدش، ياد منجم سخن پس آفتاب، برابر كرد سايه آنرا

 همه نه اگر و رفتند، باز] يمن  [بجانب] 3 [روزگارى از بعد كه بودند بيابان بسرحد كه كسى مگر همچنين، ديگران و بمرد،

]. 4 [اعلم اهللا و. شدند تباه

 چندين رايتى هر رايت، هزار عظيم ساز با و بيعت  كردند را او يمن اهل كاملة، سنة خمسون و خمس: شمر بن مالك ابى ملك

 اين جمله در گفت شعرى و رفت مغرب سوى] و [بستد ايشان از خراج آمدند، پيش بطاعتش و رفت، روم سوى سوار هزار

: شعر بيت

 تمسى  ال حيث من طلوعها و            الشمس تقلب الرقاد منع         

 وى با االقرن تبع پسرش بمرد؟، شدن خواست تاريكى؟ در] كه  [آن از پيش و ظلمت نزديك تا بگذاشت عظيم درياء آن پس

 يمن بزمين باز] و [را روم و بگذاشت، دريا و گردانيد، باز را سپاه و نهاد صندوق در و كرد، طلى اندر] 5 [بمقر پدر تن بود،

: گويد وى در اعشى كه] كه  آنست وى [كرد دفن را پدر و آمد، باز

] 6 [الزمن يخنه لم امرء أي و            مالك ابا النعيم خان و         

 در و بود، بهمن روزگار در خواندندى،] 7 [االصغر تبع را او و) ب- 103 (سنه، خمسون و ثلث: مالك ابى بن االفرن ملك

 نام حيره آنـرا و شد، متحير و نـدانستند راه رسيد بسواد چون عظيم، سپاهى بـا آمد اندر بعراق كه خـواندم] 8 [جرير تاريخ

__________________________________________________ 

 شمر داستان اتفاقا و. هياطله پادشاه اخشنواز و ساسانى فيروز درباره منجمله نوشته اند نفر چند درباره را داستان اين] 1[

! است ساختگى هم يرعش

 گذشت  من كار: يعني قديم باصطالح ببود، من كار] 2[

 شد اصالح بقياس روزگارش: اصل] 3[

 روم از كه متقنى تاريخى اسناد با و دانند، گزافه را برادرش و عش شمرير داستان خاصه تبعان داستان اين تحقيق اهل] 4[

 تواريخ در اثرى و شوند عالمگير و پيمايند به را روم و ايران كشور دو اين تبابعه كه نيست معقول دستست در ايران و

! نباشد؟ آن از همسايگان

. بقبر: ظ. ميشود خوانده هم مقن] 5[

) 28 ص دينورى (يخن لم صالح امرى اى و] .. 6[

. االقرن تبع نه كريست كلى بن تبع بن حسان بن تبع از عبارت االصغر تبع حمزه، تاريخ طبق بر) 84 (الثانى تبع: حمزه] 7[

 جرير بن محمد: يعنى] 8[
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 سوى از و كرد، قهر را دشمنان و يافت، مال بسيارى و شد، بيرون يگان] با [آذر سوى تا برفت دجله كنار بر پس كردند

 خيره] 1 [طرايفها اندران تبع بود، آورده بسيار هديه هاى را او هندوان رسول كه روايتست چنين و بيمن، بازگشت موصل

 رفتن [تبع پس بيشتر، آوردند چين زمين از گفت بتيزبينى و دريافت رسول خيزد؟ هندوستان از همه اين گفت و بود، مانده

 و جايگاهى، هر و لخم، و قضاعه و االزد، بنى از بى اندازه آورد فراز سپاه] را [جدش جستن كينه و گرفت، دل در] چين 

 سال يك و بگذشت، خوراسان از تا كردش، كرامت و داشت طاعت را او بهمن: گويد] 2 [سير كتاب و رفت چين بجانب

 باستاد، بكابلستان گويند بروايتى و كشيد، سوى  چين سپاه آن از بعد و بازآورد، بجاى آنجا عمارت آن و بايستاد، بسمرقند

 شهر آن و شد، كشته چين ملك و گشت، پيروز روايت بهمه و برفت او پس بازآمدند، شكسته و چين، سوى فرستاد سپاه و

 بيمن خواسته و مال علمى با يمانيان و كردند غارت واليت بكسر و نپذيرفت عمارت] 3 [نيز كه بكرد خراب) آ- 104 (چنان

: شعر. شعرى جمله در گفتست تبع و برفت، كار اندرين سال هفت و رفتند، باز

. الخالى زمن فى اهللا عباد ملكنا            حمير فرع من االقرن تبع] 4 [انا         

 يمامه به را جديس و طسم بقيت االكبر دارا عهد در بنشست، بپادشاهى جيشان ذو چون. سنة سبعون: جيشان ذو ابنه ملك

 ازين بودند مانده آنچ كنانه، بن نضر روزگار و بودند اسكندر عهد در جيشان ذو آن از بعد و] 5 [بكشت بسيارى و بشكست،

 ايشان ذكر اندر و] 5 [رفتند بفنا همه و اول اندر نبود پيدا ايشان عدد و يافتند پادشاهى كرديم ياد آنچ و ثمود و] عاد [قبيلهاى

: بيت گويد اعشى

 النهار و الليل أفناهم            عادا و ارما تروا لم ا         

] 6 [قدار فيهم جنى بما            ثمود هم بعد انقرضت     و

__________________________________________________ 

. زيبا و درآمد نو مصنوعات و كاال بمعني طرفه جمع طرايف- شد داده تشخيص الحاقي نقطه و ظرايفها: اصل] 1[

: نديديم روايتى چنين الملوك سير در  زيرا.است سير كدام نيست معلوم] 2[

 اينجا نيز نداشت معنى سر چه شد، اصالح بقياس گذاشته اند كسره راء وزير فتحه سين روى مخصوصا- سر: اصل] 3[

 است ) ديگر (بمعناى

 شد اصالح بقياس ايا: اصل] 4[

 ذلك و باليمامه جديس و بطسم اوقع الذى هو و: حمزه. خرابست و پريشان بسيار حمزه مطابقه با رقم دو اين بين قسمت] 5[

 و احالم و اجسام لهم فكانت غيرهم و جديس و طسم من كثير فئام اليمامه و البحرين و بعمان كان قد و. االسكندر ملك قبل

 اال كلهم فانقرضوا جديس و طسم و وبار و جاسم و صحار و ثمود و عاد هم و مضر و ربيعة مثل قبيلة كل قبائل سبع كانوا

 فى ملكوا انما جيشان ذى بعد من كان من و ... جيشان ذو بهم فاتى جيشان ذى زمان والى؟ غير جديس؟ و طسم من بقايا

) 85 (كنانه بن النضر زمن هو و االسكندر ايام

 فرار: اصل. قدر از. قدار: حمزه] 6[
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 الديار منهم وحشت قدا            طسم و بعدها جاسم و            

 مستطار الشرّ من يوم            جديس من بالحى حلّ و            

 صحار جهرة فهلكت            صحار على دهر مرّ و            

 وبار ال و صحار] 1 [فال            بار و هم بعد متعت و) ب- 204             (

 نزار بعدهم] 3 [فاستوطنت            دار رسوم] ا [خلو و] 2 [بادوا            

 قار و شانها نجدة و            حلم و سودد لهم كانت         

 عثار اهله على له            دهر صروف عليهم اخنت            

. را او االكبر دار و آمد، عراق سوى جيشان ذى: گفتست سير، كتاب اندر و

 اهللا و] ام  [نيافته كتابى هيچ و االصفهانى- حمزة تاريخ در ذكر اين ليكن و. شد كشته اندر بحرب و] افتاد [كارزار و شد پذيره

. اعلم

. اعلم اهللا و نخواندم، اخبار از شرح هيچ را او و نخستين تبع بود يرعش شمر پسر سنه، ستون و ثلث و ماية: االقرن تبع ملك

. شد پادشاه كرب كلى بن تبع پسرش او بعد از نشد معلوم ذكرى هم را اين و سنة ثالثون و خمس: تبع بن كرب كلى ملك

 و جايها، بدور تاختن از نياسود هيچ و خواندندى، ميانين تبع اسعد كرب ابو را او: سنه عشرون و ثلثة كرب كلى بن تبع ملك

 اسكندر كه و فورهند] 4 [پسر و بگذاشت، دريا و رفت، هندوان كشور سوى مرد هزار پانصد كبا چنانست الملوك سير اندر

 قصيده و بكشت، خويش بدست را فور پسر و شد) آ- 105 (بيرون وى با بمبارزت تبع و بحرب، آمد] 5 [پذيره بكشت، را او

: شعر حال، آن در گفت

) ؟ (نصاال و حطبه الوى)            ؟ (ماال كل لذى ال امامه قلت         

__________________________________________________ 

 ال و: حمزه] 1 [

 مادا: متن] 2[

) 58: ص (فاستوطنت: حمزه فاستطويت: اصل] 3[

. باشد آورده پسر بمعنى اول بضم) پس (كه نميرود گمان و. پس: اصل] 4[

 است  شده نوشته) بديره (باال سطر چند و اينجا] 5[
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) ؟ (محتاال مامها؟ فعل ما؟ حين)            ؟ (معاده أو الكبر فور ندعوق            

] 1 [حرباال ما رواهسه بحرى؟ ؟)            ؟ (محدال للمجامعان متركته            

 در او نعت كه بس از آورد ايمان سلم و عليه اهللا صلوات ما پيغامبر] به  [تبع اين كه خوانده ام چنين المعارف كتاب اندر و

: شعر. بگفت بيتها اين پس يافت، همى كتابها

 النسم  بارى اهللا من رسول            انّه احمد على شهدت         

 عم  ابن و له وزيرا لكنت            عمره الى عمرى مد فلو            

 ما تا بكش را پدر گفتند را حسان پسرش و شدند، ستوه وى از داشت، رنجه] 2 [بتاختنها] را [يمن مردمان كه پس ازين و

 خالف و شدند، پشيمان سپاه اما بكشد، را پدر كه نمى كرد اجابت] حسان  [چون بكشتند را او سپاه، پس دهيم، ترا پادشاهى

 را او قرآن در تعالى خداى كه آنست گويند يمانيان و كردند، پادشاه را حسان بضرورت و نشاندن، پادشاه بسبب] 3 [افتاد

 طوايف) ب- 105 (ملوك پارس در همچنانكه و ،37: 44 تُبعٍ قَوم أَم خَيرٌ هم أَ: تعالى قوله كرد، را او قوم و نكردست ذم

 را همه و آمد بيرون] 5] [تبع  و [الذّوون و االقيال بود، گماشته] 4 [مرازه را جماعتى اندر يمن و بعرب اسكندر، بود گماشته

. برداشت

 جرير تاريخ اندر و بكشت، را پدر كشندگان و رفت يمامه به بنشست بپادشاهى چون: سنه سبعون تبع بن حسان ملك

 دست رعيت دختران و زنان بر] و [بود ستمكاره و عملوق، او نام يمامه، به بود ملكى االبرش، جذيمة دست از كه چنانست

 بود مهترى و بود، طسم قبيله از پادشاه اين و داشتند، مقام يمامه به قومى جديس و طسم گريختگان از و كردى، دراز

 جمله بـا را عملوق و سـاخت، در جديس مهتران با و گشت، ستـوه پـادشاه فـعل ايـن از] 6 [عفان بن اسود او نـام را جديس

__________________________________________________ 

 پيداست و نكرده اند نقل سايرين و حمزه را سابق قطعات و اشعار اين. ماند باقى كان كما و نشد معلوم اشعار اين ماخذ] 1 [

 است  كرده جمع او را تبايعه داستان كه باشد مفرغ بن يزيد از شايد و سازهاست افسانه موضوعات از كه

 شد اصالح قياس بدين) 86: ص ( فقتلوه ...الغزو من به ياخذهم كان ما) حمير على اى (عليهم ثقل و: حمزه. بناحيتها: متن] 2[

 افتادست : اصل] 3[

 ... كذا] 4[

: ص (عمر بن اسعد الذون و االقيال المسمين اليمن طوايف على خرج كذلك اردشير الفرس طوايف على خرج كما و: حمزه] 5[

 گفته ذون معنى و) 580 ص 2- 1 (آالف عشرة قيل كل مع قيال القائد يسمون اليمن اهل: گويد طبرى ذون و اقيال معنى) 86

 ميشوند آغاز بذو كه باشند غيره و يزن ذو و االذعار ذو كه شد

) 771 ص 2- 1 (غفار: طبرى] 6[
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 رفت تبع بن حسان سوى و مرّه، بن رياح او نام بجست مردى پس بحيلت، بكشتند را همه و كرد، مهمان طسم بنى مهتران

] را [او و بيند راه روزه سه هست خواهرى مرا گفت رياح نهاد، روى  يمامه سپاه با و گرفت خشم حسان خواستن، بفرياد

 پس گيرند، حذر؟ هدو ؟]1 [خيمه را ايشان خوانندش، اليمامه] ء [زرقا كه معروف، او سخن و هست، شوهرى جديس بقبيله

 مرد و اسپ ديدار چنانك داشتند، پيش اندر برگ با بزرگ شاخى مردى هر تا بفرمود حسان و) آ- 106 (ساختند حيله

 فرستادند مناره بر] 2 [نام را زرقا ترسيدند، مر جديس جماعت پس نبيند، مردم و بيند، درخت زرقا تا آمدند، همى و بپوشيد،

 كه چنانست معارف كتاب در و مردم اند آن پس از كه نيست شك رود، كه بينم همى بسيار درختستان گفتا و بنگرد، تا

 بعد نداشتند، باور هيچ بگفت، را مردمان و بديد، زرقا نشست، بر و كرده] 3 [عمارتى يا گيرد، باز نعل تا آمد فرود سوارى

: شعر. گويد اعشى زرقا، سخن اندرين بود، بكرده كار تعالى ايزد] ى  [قضا و بكشت، را همه و برسيد، حسان روز سه

 سجعا اذ الذئبى] 6] [صدق  كما [يوما]            5 [نظرت كما اسفار ذات نظرت ما] 4         [

 صنعا] 8 [الصغرانه النعل] 7 [يخصف و            كتف كفه فى رجل ارى قالت            

] 9 [السلعا و السم يرفى حسان آل ذو            فصبحهم قالت بما فكذّبوها            

 كه داد نشان را سوار] آن  [ازيشان و كردند، باور ديدم گفت نديدى؟ را ما كه چونست گفتند و بگرفتند را اليمامه زرقاء پس

 گفت زرقا ديدن؟) ب- 106 (بتوانى چنين همى كه ساختى چه گفت و ماند، خيره حسان نشست، بر و آمد فرود وقت چه

 كه آنرا و بود، پيدا وى در سياه رگهاى بكندند چشمش دو هر تا بفرمود حسان پس نخفتم، چشم اندر نكردم سرمه تا هرگز

 را جذيمه سپــاه كه گـويند بروايتى و گفته ايم، خـود بود كـرده غارت] را [حسـان و آورد سپاه يمامه به وقـت درين جذيمه

__________________________________________________ 

 خبر: ظ و نشد معلوم آن معنى و ... كذا] 1[

 ؟ ...كذا] 2[

 طهارتى  ظ كذا؟] 3[

 جزعا نظرة بعيد من له اهدت وافدها؟ غاب اذ الّذى؟ كمثل كونى: طبرى در اول بيت] 4[

 كنظرتها: طبرى] 5[

 فارتفعا الكلب راس االل يرفع اذ بمقرفة ليست مقلة قلبت اذ: طبرى در سوم بيت و صدق، كما  حقا:طبرى] 6[

  يخصف :طبرى] 7[

 اية لهفى النعل: طبرى] 8[

: ششم بيت طبرى) 18 (اكشرعا و الموت يزجى جيشان وال دينورى) 773 ص 2- 1 (الشرعا و الموت يزجى: طبرى] 9[

) 19] (؟ [اخير مصراع دينورى) 774 ص (فاتضعا البنيان شاخص هدموا و مساكنهم من جو اهل فاستزلوا
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 كند شمر كه بود او ساالر سپاه] 1 [شمر و چين سوى سپاه برد تبع اين گويد جرير تاريخ اندر و ندارد، تاكيدى اما بشكست،

. اعلم اهللا و خوانند، باز بدو را سمرقند يعنى

 رعين] ذو [او نام مردى پس دهند، بدو پادشاهى و بكشند، را حسان كه كردند، بيعت عمرو برادرش با جديس از قومى پس

 اندر سنة، ستون و ثلث] 3 [تبع بن عمرو ملك بكشت، را حسان و نپذيرفت، باشد، نيكو نه برادر] كشتن  [گفت را] 2 [عمرو

 و بردندش، همى دوش بر خفته نعشى بر و بگسست، وى از خواب و بود، ناالن پيوسته و نكرد، مساعدت] 4 [تنش پادشاهى

 وثاب را فراش] حمير [بلفظ و بودى، وثاب بر آنك معنى خواندندش، موثبان و االعواد، ذو را او] 5] [و [مى برند، همچنان

 برداشتندى، بدان را او و بود، فكنده جامه آن بر كه بود چوبها آن] بسبب  [االعواد ذو و] 6 [راست خواب جامه آن و خوانند،

 تا بفرمود پس بازنيايد، بتو خواب نكشى، برادر كشندگان تا گفتند را او) آ- 107: (كه خواندم چنان المعارف كتاب اندر و

 در همى را پنجگان و ده گان و بنشست، خويش خواب خانه اندر و كردن خواهم عهدى گفتا كردند گرد جمله را مهتران

 برخواند بيتها اين و رفت او پيش در] 7 [رعين ذو پس رسيدند، بعامه و شدند، سپرى مهتران تا كشتند، همى و خواندندى،

: بود كرده نصيحتش آنك

] 9 [عين قرير يميت من سعيد]            8 [بنوم سهرا يشترى من ال ا         

] 11 [رعين لذى له اال فمعذرة]            10 [خانت و غدرت حمير فاما            

__________________________________________________ 

 شمر كه نگفته و) 775 ص ( الخ.خراسان الى الجناح ذا سمرا و السند الى حسان ابنه وجه ... تبان بن تبع: گويد طبرى] 1[

. بود او سپه ساالر

. حسان: اصل] 2[

) 915- 2- 1 (كرب ابى اسعد تبان بن عمر: طبرى] 3[

 اسقامه  و علله تواترت و بدنه عليه فاضطرب: گويد حمزه. بيش: اصل] 4[

 مى برند مرده: يا. ميبرند جنازه كه همچنان بردندش. ظ ... كذا] 5[

 ص 2- 1 ... (حسان اخيه على وثب النه موثبان يدعى هذا تبع بن عمرو محمد بن هشام قال: گويد طبرى. خوابست: ظ] 6[

917 (

 دورعين : اصل] 7[

 ابيوم  شهر: اصل) 915- 2- 1: (طبرى كذا] 8[

 جانب  و عذرت حمير يك فان: اصل. طبرى كذا] 10[بى نقطه                                              : اصل] 9[

. كحسين اول بضم رعين و. رعين لذو: اصل] 11[
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 سيل جهت از كرد، انتقال خزرج، و اوس و خزاعه پدر عامر بن عمرو او عهد در و كرد، نزديك و بنواخت را او عمرو پس

 االعواد ذو از پس بود، اردشير بن شابور ايام در او پادشاهى گويد، يمانيان اخبار اندر داده ايم  و شرح چنانك العرم،

 ذكر شعرى در را او يعفر بن اسود و شابور، و هرمز روزگار در يافت فرمان] 1 [ابضعه خواهرش و چهارگانه پادشاهان

: كند

 االعواد ذو سبيل السبيل انّ            نبأتنى الذى سوى] 2 [علمت لقد و         

 كس چنانك پنهان، السالم عليه بود پيغامبر) ب- 107 (عيسى دين بر: سنه سبعون و اربع] 3 [بلقين بن كالل عبيد ملك

. نيافتم اخبارى ديگر ندانست،

 تبعان همه آخر] و االصغر تبع او و [االقرن] بن  [تبع بن كليكرب] بن  [تبع پس سنه، سبعون و ثمان ،]4 [حسان بن تبع ملك

 را كعبه و آمد، بمكه كه بود او و كرد، خليفت معد قبايل] بر [الكندى حجر بن عمرو ابن الحرث را خواهرزاده اش و بود،

 اين معنى، اندرين و كريم، آيد بزرگ پيغامبرى ايذر از كه خوانده ام كتابها در گفت و داد، طعام را حجاج بموسم، و بپوشيد،

: شعر گرفت، نشاط و بگفت، قصيده

 العجب  امر] 6 [تذكر لكن و            الطرب حين] 5 [ذلك ما و طربت         

] 7 [الحلب كثير] ء [الدها عظيم            الكراع كثير بجيش لسيرى            

 العرب  صميم اسد ليل بها            النهى اهل قحطان منا ما] 8             [

) ؟ (سلب قد بها العرير لصحى و            بابك فى االعاجم فلما            

) ؟ (كاالسب شرقت اذا بحال            لقنا ما اموالنا معنم            

__________________________________________________ 

 بى نقطه  اصل. ابضعه: حمزه] 1[

 شد اصالح حمزه از ... علمتك: اصل] 2[

 مثوب  بن كالل عبيد: حمزه ... الكالب  عهد:اصل] 3[

. حسان بن تبعان: اصل تبع بن حسان بن تبع: حمزه] 4[

. ندارد حمزه ذاك،: ظ ... كذا] 5[

 تذكر: ظ] 6[

 الحلب : ظ] 7[

 بابناء: ظ] 8[
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 وجب  بحكم حكمنا ما اذا            صولة لهم اناس نحن و            

) ؟ (لحب سم و ليل بال بلبه            ملكنا انقضا ما اذا سوف و            

 الغلب  عظيم ملكا سيعطون            الحرام ببيت كرام اناس            

) ؟ (حدب سخى رحيم رؤف            كريم نبى منهم يملك و) آ- 108             (

) ؟ (القصب الصفاح و القبا بسم)            ؟ (النثى اهللا فى اهللا نحامهم            

 الحقب  مر عند له هناك            شيعة ابنائنا من يكون         

 للعطب  له نفسي فابذل            ادركته انى ليت فيا            

] 1 [الكرب و الردى عنه اصرف و            جنة له نفسى اجعل و            

 كه سان برين اصفهانى حمزه و جرير تاريخ در دو هر ما] ا [او پدر] 2 [بودست حسان خود است گفته الملوك سير اندر

 مهتران] 5 [برگزار مدينه سوى و را،] 4 [نزار فرزندان بخشيد چيز بسيار بمكه پس] 3 [درستتر اين و] 2 [است ناطق نوشتيم

 جهودان دين گويند بروايتى و] 6 [بكرد، ايشان [....] گفتند و بناليدند، قريظه بنى و خيبر و فدك جهودان از و رفتند، پيش

. اعلم اهللا و شد آشكارا و آمدند، اندر جهودى بدين مردمان بسيارى و شدند، اندر بيمن جهودان پس آن از و بپذرفت،

__________________________________________________ 

 نيامد بدست اشعار اين ماخذ] 1[

 بود مشوش و يقرأ ال اصل در عالمت دو اين ميان] 2[

 درسير،: اصل] 3[

 است  صلم رسول اجداد از نزار و. نژاد: اصل] 4[

 و  برگذشت:ظ] 5[

 بمكه او يمن اهل بزعم كه ...) ملكيكرب بن كرب ابى اسعد تبان تبع بن تبع (ميبرد نام را تبعى طبرى و دارد، افتاده اينجا] 6[

 كرد برپا عظيمى مقتله يهود از و رفته بمدينه سپس و كرده اطعام را مردم و نهاده مطابع؟ و؟ پوشانيده را خانه و رفته

 را خانه تبع بن حسان بن تبع گويد حمزه و) 775 ص 2- 1 (بودند برده وى نزد يهوديان از خزرج و اوس كه شكايتى بسبب

 از يهوديان كشتار خبر: ظ و) 87 ص (شد يهودى و برد بيمن را يهود احبار از حبر دو كه بود او و رفت بمدينه و پوشانيد

] بكرد بزرگ كشتارى جهودان از تبع آزارند همى را ما ايشان گفتند و بناليدند: [است افتاده متن
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 حميريان وى ملك از بعد كه ازين جز نيافته ايم اخبارى و بود، تبع برادر سنه، اربعون و احدى] 1 [الكالل عبد بن مرثد ملك

. به اعلم اهللا و شدند متفرق

 تعالى ايزد و نوشتم كه ملكش تاريخ) ب- 108 (اين مگر نخوانده ايم اخبارى هيچ سنه، ثلثون و سبع مرثد، بن وليعة ملك

. بدان است داناتر

 و عليه اهللا صلى ما پيغامبر اسالف كه را معديان و بود، سخاوت، با و دانا مردى: سنه عشر خمس الصباح بن ابرهة ملك

] 3 [االكتاف ذو شاپور بگاه او كه روايتست يمن اخبار از و] 2 [رسد قريش به ملك كه دانست همى و داشتى، نيكو بودند سلم

 و افتاد، الصباح بن ابرهة بن صباح با پادشاهى وى از بعد و بود، االثيم يزدجرد عهد در محرث، بن صهبان آن از بعد بود، و

 پادشاه: سنه خمسون و سبع] 5 [عمرو بن تبع بن حسان ملك نكردند، پادشاهى سال پانزده] 4 [از بيش وقت يك در دو هر

 بخشيد،] 6 [خالد بدين را جمله او و آورد، وى پيش را خويش قوم اسيران كالب بن جعفر بن خالد كه چنانست آن و گشت

. اعلم اهللا و بود] 7 [دوشاتر؟ او بعد از و؟

] 8 [القندس ذو سير در] 7 [شاتر ذو ملك خاندان، از] نه  [بود بى رحمت و درشت مردى: سنه عشرون و سبع شناتر ذو ملك

 داناترست، تعالى خداى و گويد،] 9 [العالم لخيعة وى نام جرير تاريخ در و گفتست، را مرد اين االصفهانى حمزة و گويد را

  اين و] 10 [نشايند را پادشاهى تـا كردى، فساد يمن ملوك فرزندان با و بود، فعل بـد و ستمگر مردى كـه نيست خالف درين

__________________________________________________ 

) 87 (كالل عبيد بن مرثد: حمزه] 1[

) 87 ص (قريش فى منهم كان و معد بني الى يصير الملك ان علم قد: كان و: حمزه ... رسيدن بقريش كنار كه دانست: اصل] 2[

 شد اصالح ازينرو و

 االكتاب  ذو: اصل] 3[

) 87 ص (سنة عشرة خمس واحد زمان فى ملكا انهما و: حمزه. ازين: اصل] 4[

) 88 (تبع بن عمرو بن حسان: حمزه] 5[

. له فاطلقهم: حمزه .. حال بدين: اصل] 6[

. ساتر ذو االصل فى و طبرى و حمزه: كذا] 7[

 ... كذا؟] 8[

 ملوك من الشناتر ذو قاموس. 2- 1 ج 917 ص) لحيعثة لخيعة: ل ن. (شناتر ذو ينوف لخنيعة: طبرى حنيفة ابن: اصل] 9[

) الشنترة: ماده (لخيعة اسمه اليمن

 چاپ حمزه تاريخ گويا و ميكند تائيد را متن قاموس و) 88 ص (يملك ال الغلمان ينكح من ان فيهم السنة  كانت:حمزه] 10[

 الغلمان  من ينكح من: صحيح و است غلط برلن
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 دو و نواس، ذو وى نام بود پسرى و نشايد، را پادشاهى كنند،] 1 [زشت) آ- 109 (كارى وى با كه هر كه بود ايشان عادت

 نواس ذو و بخواند را او] 3 [شناتر ذو پس نواس، ذو لقب و بود،] 2 [زرعه او نام جرير تاريخ در و داشتى، نيكو گيسوى

 و ببريد سرش و بكشت، را شناتر ذو و بزد، كارد نواس ذو كردن، خواست بدو دست بخلوت چون برداشت، خود با كاردى

. رستند باز مردمان و گرفت، فراز پادشاهى و] 4 [آورد، بيرون

 بر كالب بن قصى روزگار] به  [و يزدجرد بودست، فيروز عهد در بود وى االخدود، صاحب: سنه عشرون نواش، ذو ملك

 داشتند آن بر] ويرا [جهودان پس گرفت، جهودى دين و آمدش، خوش] 5 [شنيد سخنها جهودان عالمان از و بگذشت، يثرب

 پس بودند، شده ترسا بديدند ترسائى از كه معجزى و طرفه بقصه] 6 [يمن جمله از بودند، آن ترسا آنجا و رود، بنجران كه

 مغاك آن در نپذرفت، جهودى و برنگشت ترسائى از] 7 [كه هر و بسيار، برافروخت آن در آتش و بكند مغاكى نواس ذو

. كردست ياد تعالى خداى كه آنست و خويش، مهتران با بود نشسته آنجا نواس ذو و افكندش،

- 109 (،7- 4: 85 شُهود بِالْمؤْمنينَ يفْعلُونَ ما على  هم و قُعود علَيها هم إِذْ الْوقُود ذات النَّارِ الْأُخْدود أَصحاب قُتلَ: تعالى قوله

 دين بود،] 8 [الثامر بن اهللا عبد ايشان مهتر و بسوخت، همه انجيلها و شدند، سوخته اخدود آن در مرد هزار بيست و) ب

] 9 [بمرد، آن اندر و بشكافت مغزش زد، وى سر بر داشت دست در چوبى نواس ذو نپذرفت، كردند، عرضه وى بر جهودى

 انجيلى آن ترسا آن از مردى پس خواند همى انجيل كه نرسيدش، زيانى هيچ و] 10 [انداخت بفرمود كوه از را او آنك از بعد

  كـه بگفت و كـرد، فرياد قيصر پيش ترسا مرد اين پس خوانند،] 11 [ثعلبان ذو نـام رفت قيصر سوى و بـرگرفت سوخته نيم

__________________________________________________ 

 زشت  كارى اين از وى با: ظ] 1[

) 918 ص (ملكيكرب بن كرب ابى اسعد تبان بن نواس ذو) اول بضم (زرعه] 2[

. است كرده) ستاتر (برده قلم آنرا مصححى بوده، صحيح اصل در] 3[

 آمد بيرون: ظ] 4[

. شنيدند: متن] 5[

 النصاري من بها من المتحان نجران غزو على يثرب يهود حملته: گويد حمزه ندارد معنى) يمن جمله از (عبارت اين و كذا؟] 6[

) 88: ص (الشام ملوك جفنة آل جهة من اليهم توجه رجل عن النصرانيه اخذوا كانوا قد و

 چه  هر: اصل] 7[

 ندارد: حمزه. التامى: اصل) 919 ص 1 حلقه 2: (طبرى: كذا] 8[

 طبرى  كذا است صحيح بمرد و كرده اند نمرد و تراشيده اند را زير نقطه بوده بمرد،: اصل] 9[

 انداختند بفرمود يا انداخت فرود؟ ظ كذا؟] 10[

 بلعبان  او: اصل ثعلبان ذو: حمزه) 925 ص (ثعلبان ذو دوس: طبرى] 11[
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 نامه را او و است، حبشه  نزديك تا] 1] [يمن  از ليكن است دور يمن تا [من از گفتا و نكرد، اجابت قيصر! كرد چه ذو نواس

 يمن سوى و بساخت، مرد هزار هفتاد قرب و كار، آن از بگريست حبشه ملك و رفت آنجا مرد اين و حبشه، بملك نبشت

 و فكند، دريا در سوار را خود و شد، هزيمت ايشان از نواس ذو پس] 2 [ارباط او نام مهترى با و نامدار، مهتران با فرستاد

 كليد اين گفت و فرستاد بوى كليد هزار و كرد حيلت] 2 [ارباط با نواس ذو كه چنانست جرير تاريخ در و بازنديدش كس

 قبول گنجها كليد و ديد، را نواس ذو رسول و برآمد، دريا از رسيد، بحضرموت] 2 [ارباط چون دهم، ترا همه و گنجهاست،

 حيلت بدين و بياورند، تا فرست سپاه بشهرهاست، ديگر گفت و بياورد، خواسته) آ- 110 (بسيارى و بيامد نواس ذو و كرد

 و بكشد، را حبشيان خويش بجاى كسى هر كه بود سگاليده شهرها مهتران با ازين پيش و بپراكند،] 3 [شهرها از وى سپاه

 بار دوم پس شد، باز بحبشه و بگريخت ارباط و بكشت، بسيارى ارباط خاصه سپاه اين] از هم [نواس ذو و كردند، همچنان

 راست دو هر ما و شد، گفته چنانك افكند آب در كار آخر را خود نواس ذو و] 4 [مقاتل، سوار هزار صد با بفرستاد را ابرهه

. نوشتيم

 و كرد، هزيمت نيز ويرا ابرهه و بنشست، نواس ذو بجاى] 6 [جدن ذو پس ،]5 [سنه اربعون و ثمان جدن ذو بعده من ملك

. اعلم اهللا و. شد سپرى ايشان ملك و كرد، غرقه آب در را خود] 6 [جدن ذو كار آخر هم

 حبشه از پادشاه سه ايشان پس و بودند، تن شش و بيست سال،] بيست  و [هزار دو مدت در حمير پادشاهان جملت

حمزة  و. اسالم و رسيد بقريش ملك تا كردند، پادشاهى] 7 [پارسيان از تن هشت سه گانه ازين بعد كردند،] يمن  پادشاهى[

 اهللا و عدد اندكى و ايشان، سالهاى بسيارى از و نبودست، حميريان] تاريخ  [از آشفته تر تواريخ هيچ كه كند روايت االصفهانى

__________________________________________________ 

 ملك الى لك ساكتب لكنى و بالجنود يتناولها ان على نقدر فال عنا نأت و بالدنا من بالدك بعدت قيصر له قال: طبرى] 1[

 حبشه ملك و رفت حبشه ملك نزد اول از: گويد حمزه) 927 ص .. (منا بالدك الى اقرب هو و الدين هذا على فانه الحبشه

 و كن خليفت بحبشه را ثعلبان ذو كه فرمود قيصر و كند گسيل بيمن لشكرى كه خواست اجازه او از و نوشت نامه بقيصر

 مستقل حبش كه است ميدانسته آنكه با نوشته چيزى چنين چگونه كه عجبست حمزه از و) 88: ص ... (شو بيمن بالشكر خود

 اختالفى اصل در و باشد مغلوط برلن چاپ نسخه كه است محتمل و زيردستى؟ نه داشته اند دوستى قيصر با فقط و بوده

 ... طبرى بر ميداشت مقدم را حمزه روايت نه ور ميشود تأييد معنى اين هم متن از و نباشد حمزه و طبرى بين

 ارباط حمزه) 927 ص (ارياط: طبرى] 2[

 شهرها در- شهرها به: ظ] 3[

 مقابل : اصل] 4[

 سنة عشرين و ثمان نواس ذى و جدن ذي ملك فكان: حمزه] 5[

. دوجدان: اصل] 6[

) 89: ص (ثمانية الفرس من ثم: حمزه پارسايان: اصل] 7[
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. به اعلم

 تضليل در او كيد آنك است،) ب- 110( ]1 [الفيل اصحاب او و گشت، پادشاه االشرم بن ابرهة پس: الحبشه من اليمن ملوك

 گشت زشت ايشان سيرت و كرد، پادشاهى يكسوم، پسرش او بعد از السالم، عليه بود پيغامبر مولود او عهد اندر و بود،] 2[

 نوشروان كسرى سوى] 3 [فرياد يزن ذى بن سيف] و [كرد پادشاهى وى از پس مسروق] و [گرفتند پيشه بيداد و يمن، در

 پادشاهى سال دو و هفتاد مدت و بود، فيروز بن قباد عهد در حبشه غلبه كه روايتست چنين] 4 [الفتوح كتاب اندر و برد،

 مسروق سال هفده ابرهه بن يكسوم سال سه و بيست ارباط كشتن از بعد ابرهه سال بيست] 5 [ارباط: جماعت اين كردند

 فرستاد، پادشاهى به را] 5 [ارباط حبشه ملك و بگرفت، يمن ملك ابرهه كه خوانده ام چنان جرير تاريخ اندر و سال، دوازده

 ابرهه آن از غالمى پس كردند همچنين و. باشد را او پادشاهى گردد چيره كه هر و] 6 [بنبرد، دو هر كنيم حرب گفت ابرهه

. بود فرموده ابرهه كار اين و بكشت، را ارباط و بينداخت حربه غالم آن برآويختند، ايشان چون ناگاه] 7] [ه  [عثو نامش بود

 دارى طاعت و بندگى و خواست، عذر و فرستاد رسول ابرهه آيد، بيمن كه خواست و شد، تافته خبر ازين حبشه ملك پس

 آن بر پاى و بريزم، يمن خاك بر او خون كه) آ- 111 (خوردم سوگند من گفت و كرد، باطل بيمن رفتن حبشه ملك كرد، پيدا

 سوگندش تا نهد، آن بر پاى و ريزد، آنجا بر خون تا بفرستاد يمن خاك انبانى و كرد، جائى در خون و زد رگ ابرهه نهم،

 اكنون است، خورده سوگندى چنين ملك كه شنيدم گفتا و رسول، با بفرستاد نخست گويند و كرد، همچنان و گردد راست

 و شد، خشنود وى از و ابرهه، بينى پيش از داشت عجب ملك بنده ام، همان من و شود، رنجه ايذر ملك كه نباشد قدر آن مرا

 بگويم، نوشروان پادشاهى در قصه ايست عجايب آن  و]8] [نوشروان  از خواست [داد يزن ذى سيف كه بود آن اين بعد از

 عهد اندر و بودند آنجا پارسيان كارداران] پس  [آن از و بكشتند، اندر بشكارگاه غالمانش هم را سيف و خواهد، خداى اگر

 پرويز كشتن از را ايشان پيغامبر و السالم عليه پيش پيغامبر] 9 [يمن] از [فرستاد رسوالن پرويز بفرمان كه بود باذان پرويز

__________________________________________________ 

. حمزه: كذا. الفيل صاحب: صحيح] 1[

 فيل  سوره در قرآن بآيه است اشاره و است حمزه ترجمه] 2[

. الفرس بملك مستغيثا  فخرج:گويد حمزه فرمان: اصل] 3[

) 89 (الفتوح كتب من كتاب فى اصبته: حمزه] 4[

 ارباط: دينورى. ارباط: حمزه). ارباط (ارياط: طبرى] 5[

 مقابلتست  و برابرى: بمعنى قديم درى و پهلوى در. نبرد] 6[

 غمكده  وزن بر دال و واو فتح و ثانى سكون و اول بفتح) عنوده: ح (عتوده،: طبرى] 7[

. شد اضافه بقياس] 8[

. كرده اند بيمن آنرا بعد بوده يمن اصل در] 9[
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 باذان ،]؟ [السالم عليه پيغامبر سخن كه چندى بعد و اسالم، بقبول داد پيغام بادان به و گرديدند باز و داد خبر ساعت آن در

 و پرويز، دست از بودند قايد ايشان و الديلمى،] 1 [فيروز و داذويه باذان خواهرزاده و يمن اغلب و شد، مسلمان معجز آن از

 زن دروغ مردى يمن در كه] [2 [السالم عليه بود پيغامبر عهد آخر در و فرستاد، آنجا را جمل معاذ السالم عليه پيغامبر

] بآخر و بكشت، را باذان بن شهر و بگرفت، يمن همه و گفتندى العنسى اسود را او و عيهله او نام برخاست پيغامبرى بدعوى

 كه فارسيان نام تعالى، اهللا شاء ان شود گفته بجايگاه خود ذكر اين] و [فيروز و] 3 [داذويه دست بر) ب- 111 (شد كشته] 2[

] 5 [بزرگست مرتبتى نام وهرز] و [سيف كشتن از بعد نرسى،] 4 [بن خرزاد او نام بود وهرز ايشان اول: دادند فرمان بيمن

 اين و ارزد اوه: گفتا كرد هزيمت حبشه و گرفت] يمن  [و كشت را يكسوم كه شنيد چون گفت، كسرى لفظ اين و را، پارسيان

 خرخسرو] و [مرزوان بوشجان، و ،]8 [خورزادانشهر] 7 [بليسحان: پارسيان جماعت اسامى او بعد از] 6 [بماند، وى بر لقب

  ]اواز و [آخـرين يـعنى] 12 [افـدم پـارسيان و ،]11 [گفتندى جرون بـاذان بـلقب را او ،]10 [سامان بـن باذان] و [پسرش] 9[

__________________________________________________ 

 امبرون  و رادويه: اصل در و. 1798 ص 4 ج طبرى: كذا] 1[

 بان بعد سطر در كه ص رسول عهد آخر در چون و بود، افتاده چيزى افزوده ايم قالب دو بين كه بقسمتى شبيه اينجا در] 2[

 خروج خبر بايستى افتادگى درين كه نمى ماند شك است نشده ذكر نفر دو اين دست بر اسود شدن كشته خبر كرده اشارت

- 1798 ص 4 ج طبرى (است كرده نقل باختصار طبرى از كه باشد وى قتل خبر و او بنام اشاره و يمن گرفتن و اسود

. است بوده ديلم مردم از فيروز و بوده باذان بن شهر زن آزاد عم پسر و اصطخر مردم از داذويه اين و) 1868- 1851

 قبل  حاشيه: ك ر. راذويه: اصل] 3[

 گذارده اند نقطه) خر (زير اصل در] 4[

! است گذارده نقطه سه سين روى مصححى] 5[

) 91 ص (نيست؟ حمزه در) ارزد وه (كلمه و كسرى زبان بر لفظ اين رفتن ليكن است حمزه روايت اين ماخذ] 6[

 البينجان : طبرى شده بدل بباء واو كه شد اصالح چنانك باشد بليسحان: متن ظ و ليسجان، و: حمزه بى نقطه: اصل] 7[

 بى نقطه : اصل شهر، حرزادان: حمزه] 8[

) 91 ص (خرخسرو ابنه الى ثم مروران: حمزه] 9[

 الجرون  ساسان بن باذان: حمزه] 10[

 ص 2- 1 (البينجان بن خرخسره بعده و المرزبان بن البينجان بعده و مرزبان، ابنه وهرز از بعد: طبرى. حروف: اصل] 11[

958 (

 است  آخرين: بمعنى) ايدوم (پهلوى لغت در و اقدم: اصل] 12[
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] 1. [بود روزگار پادشاهان اسالم

 ايشان  اخبار و شام، و عرب غسانيان جفته، آل نسق اندر چهارم فصل

 و خواندندى غسان آنرا كه آمدند فرود آبى سر بر و بيامدند، ديگر قومى پس داده ايم، شرح يمن از را عرب تفرّق ازين پيش

 كرده ايم ذكر كه عمرو بن ثعلبة پس قحطان، پسر بودند غسان فرزندان از خود چه اگر و خوانند، غسانيان را ايشان آن سبب

 دست از عراق عرب بر ربيعه بن نضر آل كه شكل آن بر هم و بودند همى و داد، جايگاه را ايشان ،]2 [بود اندر شام بباديه

 پادشاه حلوان بن سليح داشتند، ملكت ايشان دست از و بودند، روم پادشاهان قبل از جفنه آل بودند، عجم) آ- 112 (ملوك

 را ثعلبه، بن سبيط سالى هر و نهاد، ايشان بر خراجى گرفتند جاى او جوار در غسانيان كه ديد چون بود، شام عرب

 مهلت وى از بود ثعلبه نام را غسانيان مهتر و آمد، خواستن بخراج سالى سبيط پس ستدى، همى خراج و بفرستادى

 بود] 4 [حليم مردى ثعلبه] 3 [كنم، برده شما فرزند و زن اال و بدهيد، خراج اگر گفت سبيط آورد، پيش دستى تنگ و خواست،

 و برفت سبيط بود، شجاع مردى او و عمرو، بن] 5 [جذع رو برادرم سوى شود حاصل زود خراج وجه كه خواهى اگر گفتا

 من تا شايد، تو مزد بپاى] شمشير اين [گفت گرفته، اندر بزر غالفش آورد بيرون شمشيرى پس نمود، تقاضا همچنان را او

 بكشتش تا زد همى و كشيد بيرون تيغ او و بگرفت،] 6 [شمشير] نيام  [سبيط بگير،  گفت]5 [جذع بلى، گفت. كنم جمع خراج

 سبب بدين غسانيان و حلوان، بن سليح ميان پس عرب، در گشت مثل سخن اين و اعطاك، ما جذع من خذ] 7 [گفت پس

. اعلم اهللا و بگرفتند، پادشاهى و كردند، بيرون شام از را سليح غسانيان و افتاد، كارزار

 ن الغطريف حارثة بن السماء] ء [ما عامر ابن] 8 [مزيقيا بن عمرو پدرش نسب و) ب- 112 (بود، غسانيان اول عمرو بن جفنة

 او وقت در ازديـان] كـه  [خـواندند آن از را او] 8 [مزيقيا و. بـود الغوث، بـن االزد بن مازن بـن ثعلبة بن البطريق القيس امرؤ

__________________________________________________ 

 نام طبرى و) 92 ص (مى شمارد نيز را) عيسى: نسخه (عنسى كذاب قاتل فيروز بن هرمز بن داذويه و ديگر باذان: حمزه] 1[

 ميبرد را باذان بن شهر

) 76 ص (است بوده جفنه آل رئيس عمرو بن ثعلبة: حمزه طبق بر] 2[

. است قديم بطريق شرطيه جمله] 3[

 حكيم : اصل. حمزه: كذا] 4[

. حذع: اصل. حمزه: كذا] 5[

) 76: ص (حمزه كذا] 6[

 آخر الى من، خذ فقيل: حمزه] 7[

  بى نقطه :اصل و طبرى و حمزه: كذا] 8[
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: گفتند كردند، مثل بودند] 1 [اباذيان ايشان و العرم، سيل از بگريختند سبا زمين از عرب چون و گريخته، يعنى شدند، ممزّق

] را [عامر و بود، سال بچهارصد اسالم] آن  [بعد از العرم سيل و] 2. [خواندندى مزيقيا را ايشان و سبا، ايادى فالن بنو ذهبت

 را ما او گفتند پس كرد، مؤنث بسيارى را ازديان او و رسيد، تنگى] را ازد قوم [بوقتى كه خواندندى آن بهر از لسما] ء [ما

 داد، پادشاهى را جفنه كه الرّوم ملك آن و نهادندش، لقب لسما] ء [ما و فراخى، و باران يعنى آسمان، آب از بدلست

 نهاد بناها بسيار و بكشت، خواندند ضجاعمه را ايشان كه سليح قبيله از را قضاعه بنى ملوك همه و بود، نام] 3 [بسطورس

. اعلم اهللا و كرد پادشاهى سال پنج و چهل و ديگرها، و قريه، و] 4 [چلق، چون شام، اندر

 سال هفده: عمرو بن ثعلبة. كرد او] 5 [هتاده و ايوب و حالى] دير: مانند [ديرها و بكرد پادشاهى سال پنج: جفنه بن عمرو

. اعلم اهللا و حوران، اطراف در بلقاست بجانب آن و غدير، كوشك الغدير، يعنى سرح و عقه چون كرد بناها و بود پادشاه

 سال ده] 7: [الحرث بن] 6 [جبلة نكردست عمارت هيچ و پدر، بعد از بكرد پادشاهى سال بيست) آ- 113 (ثعلبه بن الحرث

 بنت] 8 [القرطين ذات ماريه و كرد، پادشاهى سال ده: جبله بن الحرث. نهاد او بنا قسطل و ادرج، و قناطر، و بود، پادشاه

 اهللا و] 10 [كرد دعجان و اشراف قصر بناميان ديگر و كرد بنا را] 9 [حفير] و [نشست، ببلقا و بود، مادرش جفنه بن عمرو

. به اعلم

__________________________________________________ 

) 77 ص (كذا: حمزه- اياديان: ظ] 1[

 است  بوده نون يك مزيقنا و نيست حمزه در معنى اين و كذا؟] 2[

) 77 (نسطورس: حمزه] 3[

 بل قيل و .. كلها الغوطه لكورة اسم هو و ، ..اعجميه لفظة هى ، ..قاف و الالم تشديد و بكسرتين جلق. (بتشديد جلق: حمزه] 4[

) ياقوت .. (نفسها دمشق هى

 نواحي من بحوران قرية ايوب دير نشد، ديده هناد و حالى ولى شد ديده ايوب دير ياقوت در. هناد و ايوب و حالى: حمزه] 5[

. باشد خالد مصحف  حالى:ظ و) ياقوت (الفراديس باب مقابل بدمشق صليبا دير هو و خالد دير .. دمشق

 حلبه؟ ؟:متن] 6[

 دو هر نام روى هم متن در و بود، شده اشتباه كتاب درين پسرش جبله بن حارث با جبله اين حال شرح و الحارث: حمزه] 7[

) 78- 77 ص (حمزه: كذا. كرديم اصالح را آن ما و بود شده نهاده عالمت

 القطرى : اصل حمزه: كذا] 8[

 ياقوت  ... القين بنى منازل من بالشام باالردن نهر. اول بفتح حفير] 9[

) 78 ص (معان و ابير قصر و دعجان بين مصنعه و الحفير بها بنى و بالبلقا مسكنه كان و: حمزه] 10[
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 بنا او غدير بنزديك زرقا و حربا و بود، ماريه بن الحرث بن االكبر منذر او و كرد، پادشاهى سال سه: الحارث بن المنذر [

. اعلم اهللا و ندارد، عمارت اندر ذكر هيچ و. بود] 3 [جبله برادر و] كرد [پادشاهى سال پانزده] 2 [جبله بن النعمان] 1] [كرد

 برادر هم. بود وى نام الحرث بن شمر ابو و [خواندندى االصغر منذر را او و كرد پادشاهى سال سيزده: الحرث بن المنذر

. اعلم اهللا و] 4] [بود] 3 [جبله و نعمان

. كرد او منيعه و محارب، و حارب، كوشك و بود، پادشاه سال چهار و سى الحرث بن جبله

 و سال شش و بيست الحرث بن عمرو كرد، او] 5 [شعف و نبوه و ضخم] ى  [ديرها و بود، پادشاه سال سه حرث، بن االيهم

 كرد، او منار] 7 [قصار همچنين و كرد، او] 6 [العجالن صفات و فصا، كوشك، و نشست همى سدير و بود، پادشاه ماه دو

 خواندندى، محرّق ماريه بن الحرث] بن  [االكبر منذر بن] 8 [االكبر جفنة را او و بود، پادشاه سال سى] 8 [نعمان بن جفنة

 عدى و نياراميدى، هيچ و بود، دوست سفر مردى و) ب- 113 (خواندند محرق آل را ايشان و بسوخت، حيره كه آنرا سبب

: شعر] 9 [گويد اندرين زيد

 الغريب  و المروح الهاك و            جانبيها فاشغل صقر سما         

] 10 [سيب هن و العباد فصيحن            ملجمات الثويه لدى فبتن            

. اعلم اهللا و رنجيده و شدند، ستوه او تاختنهاى بس از سپاه و

__________________________________________________ 

. شد اضافه حمزه از بود شده فوت و نبود اصل در قسمت اين] 1 [

. الحارث بن: حمزه] 2[

 االكبر منذر  برادر:حمزه] 3[

 حارث بن بمنذر مربوط حمزه طبق بر ولى است وارد شده گذارده ستاره كه باالتر سطر قسمت دو در متن در جمله اين] 4[

 شد اضافه خود بجاى و بود شده نوشته مناسبت بى آنجا و است

 صعف : حمزه] 5[

. العجالت صفاة و فضا: حمزه] 6[

 منار قصر: حمزه] 7[

 المنذر؟ بن االصغر جفنة؟: حمزه] 8[

) 78 (المنذر بن النعمان مخاطبا ... عدى يقول: حمزه] 9[

 شد نقل حمزه از بود يقرأ ال اصل در] 10[
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 عمرو، بن النعمان] است  [ماريه بن الحرث بن االكبر منذر بن االصغر نعمان او نسب و كرد، پادشاهى سالى المنذر بن النعمان

: شعر. گفت مدح را او پدر نابغه و المنذر، بن عمرو بن نعمان او نسب [و بود پادشاه سال هفت و بيست

         عقارب  بذات ليست لوالده            نعمة بعد نعمة لعمر على 

. نيافت ملك او پدر و كرد بنا حارب و سويدا قصر و. حارب عند التى لصيداء قصر و: كرده ياد مصرع بدين منذر را او پدر و

 را السماء ماء بن منذر و بود، را او] 2 [اباع عين و داشت، منزلگاه بصفين] 1] [و كرد پادشاهى سال شانزده النعمان بن جبلة

. اعلم اهللا و نكرد، بنا هيچ و بود، هيبت با مردى او و بكشت،

 و بيست االيهم، بن] 5] [حارث ] [4 [بود ماريه بن حارث پسر ايهم و بكرد پادشاهى سال يك و بيست] 3] [االيهم  بن نعمان[

 آباد الرصافه صهاريج و بود، پادشاه سال هيجده] 6] [الحرث  بن النعمان [ندارد، ذكرى هيچ ديگر و بود، پادشاه سال دو

 نعمان بن عمرو ننمودست اثر هيچ و كردست، پادشاهى سال نوزده نعمان بن المنذر. بودند كرده خراب] 7. [كلخميان كرد،

. بود منذر بن عمرو برادر و بودست، پادشاه سال دوازده نعمان بن حجر. بودست منذر برادر و بود، پادشاه سال سه و سى

 سال هفده الحرث بن جبلة ننمود، اثرى هيچ ديگر و كرد، پادشاهى) آ- 114 (سال شش و بيست بود او پسر حجر بن الحرث

 شمر] ابى  [ابن را او و بود، پادشاه پنج  ماه و سال يك و بيست جبلة بن الحرب. ندارد ذكرى هيچ ديگر و بكرد، پادشاهى

 و كرد، پادشاهى ماه سه و سال سى هفت: الحرث بن النعمان. كرد غارت را كنانه بنى و گرفتى مقام جابيه در و خواندندى،

] 10 [گفتا] و [بگريست را او نابغه كه آنست و] 9 [برين دور و عور باالى بر نهاد بنا و] 8 [قطان لقب و بود كرب ابو او كنيت

: شعر

__________________________________________________ 

. افتاد نقل حمزه از بود شده حذف متن از آن شبيه يا قسمت اين] 1 [

 اباغ : حمزه] 2[

. بود) النعمان بن جبلة (متن در نام اين بجاى] 3[

 مازيه  بن الحارث بن االيهم بن نعمان: حمزه] 4[

 ...  نعمان:متن] 5[

 ... االيهم بن الحرث: متن] 6[

 ... خرّبها لخم ملوك بعض كان و: حمزه لخميان كه: ... ص. كحميان: اصل] 7[

) 80 (قطام: حمزه] 8[

 بالفتح: غور و! است اقصى ترجمه دورترين و .. دورترين غور باالى بر: ظ و االقصى، الغور على اشرف ما فبنى: حمزه] 9[

) ياقوت (دمشق و المقدس بيت بين بالشام االردن غور ... راء آخره و السكون ثم

) 80: ص .. (شعر: بقوله النابغه بكاه و: حمزه. بگريست وى بر: يعنى] 10[
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] 1 [متضايل خاشع منه جوران و            ربه فقد من الجوالن حارث بكى         

 ذات و بركه قصر مرو] تد [خداوند و بود، پادشاه ماه دو و سال هفت و بيست: جبله بن االيهم. بود مردانه و درشت مردى

: شعر گويد اندران] نابغه  و] 2 [امد [غايله و خبر بر الفين ببنى كرد غزا و بود، انمار

 تعزيب  و رعى فى المعيدى سن            عزّهم و عنهم حلومهم ضلت         

: جبله بن شراحيل كرد، پادشاهى سال سيزده بود، ايهم برادر جبله بن المنذر. بزرگست عظيم] اش  [پايه جفنه آل در] و [

 هم و كرد پادشاهى ماه دو و سال ده: جبله بن عمرو. ندارد ديگر] ذكر [هيچ و كرد، پادشاهى] 3 [ماه دو و سال پنج و بيست

 و كرد پادشاهى سال سه) ب- 114 (االيهم، بن جبلة] 4] [كرد پادشاهى سال چهار الحارث بن جبلة. [ندارد زيادت ذكرى

 امير خالفت عهد در آمد اندر باسالم كه بود او و غسانيان از بود ملوك آخر ماريه بن الحرث جبلة] بن  [االيهم جبلة او نسبت

 اندر بمدينه خويش عشيرت با شكوه و زينت بدان چون و گشتند، شاد مسلمانان و عنه، اهللا رضى خطاب بن عمر المؤمنين

 شد، برهنه و گشت، گشاده نهاد، او احرام ميزر بر پاى اعرابى يكى عرفات در و رفت، بحج عمر با و شد، مسلمان و آمد،

 خواست، قصاص و رفت، عمر المؤمنين امير پيش و گشت، خون آلود] 5 [درويش و را اعرابى مشتى  زد و آن، از گشت طيره

 گفت بود، پادشاه جبله گشت، واجب قصاص شدى، معترف گفتا عمر بگفت، بود چنانك جبله. پرسيد باز و بخواند را او عمر

 را همه تعالى خداى گفتا عمر نشايد،] 6 [بزرگست مردى او گفتند را عمر مهتران و دو؟ هر يكسانيم مجهول اعرابى اين و من

 آنرا و شد، الروم ملك پيش و گشت، مرتد و برفت، جماعت با بدبختى از جبله آن از بعد و كردست، برابر قصاص در

 بر خورده دريغ و بود، گفته شعرها و كامكارى، بدان بود ديده را جبله و شد، آنجا مسلمانان از رسولى كه قصه ايست

 ايشان ملك و بود، شبر دوازده بباال جبله اين و شود، گفته بجايگاه خود روم، از فرستاد تحفه را ثابت بن حسان و اسالم،

 اعلم اهللا و] 7 [اندر، سال يك و سيصد بمدت بودند پادشاه دو و) آ- 115 (سى جفنه آل پادشاهان جملت. شد سپرى

. بالصواب

__________________________________________________ 

 ... السنى؟ تاريخ فى كذا] 1 [

 چنين متن بايد و دارد غلط هم حمزه ظاهرا و: النابغه يقول ذلك فى و عاملة و جسر القبرين يبني الموقع و: حمزه: .. كذا] 2[

) قاموس (گويند بلقين كه آنست القين  ببنى ..عامله و جسر و القين ببنى: باشد

. ماه سه: حمزه] 3[

. بود شده ساقط متن از] 4[

. رويش و: ظ] 5[

! بزرگشت: متن] 6[

) 81 (سنة عشرة ست و ستمائة مدة فلبثوا: حمزه] 7[
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 اجمال  بر ايشان اخبار و كنده ملوك نسق اندر پنجم فصل

 نيكو حجر و آورد، فرود معد بزمين گفتيم چنانك را او تبع و] 1 [مربع بن ثور بن معاوية بن عمرو بن المرار آكل حجر

 در بود متغلب) ؟ (صاحب] زياد و [بكشت را السليحى] 2 [الهيولة بن دما و شد، خرف تا بماند و دادن، فرمان در بود، سيرت

. خبير عليم اهللا و منقولست،] 3 [كنده اخبار از سياقت اين و جفنه، آل پادشاهى

 معاونت بسيارى را او كه بركشيد، فيروز بن قباد] را [المقصور الحرث وى از بعد] 4 [المقصور حجر بن عمرو بن الحرث

 و اسد، و تميم، بر را ايشان شدند، پراكنده پسرانش و گشت، قوى حارث پادشاهى سبب بدين و مزدك، اصحاب بر بود كرده

 تا بماند سالها و بودندى، پادشاهى  حارث در كردندى مقام بنجد نزار قبايل از هرچ و كرد پادشاه قيس و ثعلب، و بكر،

 امرؤ رفتن و است، شده كرده ياد بعضى خود اخبار اين و كرد، پادشاه عرب بر را لسما] ء [ما بن منذر نوشروان كسرى

 كلب بنو بكشت، را پسرش منذر و] 5 [بگريخت، منذر از حارث چون پس بود، وقت بدين همه قصه آن و بروم، الشاعر لقيس

 هالك را همه منذر و افتادند، خالف) ب- 115 (در هم با پسرانش پس آن از و] 6. [شد كشته و افتادند حارث بر بمسحالن

 او بعد و جبله، بن كرب معدى آن از بعد و افتاد، االكرمين معاوية بن ربيعة بن عدى بن جبلة بني با كنده بنى رياست و كرد،

 اهللا صلوات پيغامبر سوى كنده، بنى اشراف از مرد هفتاد با كه آنست و قيس، بن اشعث پسرش باز كرب، معدى بن قيس

. بودست اسالم روزگار اندر] 7 [ايشان فرزند اخبار ذكر و شدند مسلمان عليه

 پارسيان از عرب ديار بر مرزبان چند كه گويد تاريخ در اصفهانى حمزه: دادند فرمان عرب ديار بر عهد درين كه ايشان ذكر

 شرح و داد، فرمان حضرموت و كنده زمين بر: سخت ديگر و شد كرده ذكر بيمن كه را كسانى پراكنده، دادند فرمان

 و گفتست شاعر چنانك كرد، وى الشرفات ذى قصر و بنشست، سخت جايگاه بر: سينداد. ايام چه اندر كه نكردست

] 8 [گفت: ذال را دال بضرورت

__________________________________________________ 

) 92 (مرتع بن ثور بن معاوية عمرو بن:. حمزه  بى نقطه:اصل] 1 [

 ذياد: بعد  سطر ...السليحى الهيولة بن زياد: حمزه] 2[

 .. كنده اخبار كتاب من منقولة: حمزه] 3[

. عمرو بن المقصور الحارث: حمزه] 4[

) 93 .. (المنذر اليمن علي ولى: حمزه] 5[

. فقتلوه بمسحالن كلب بنو عليه فوقع: حمزه .. شدند: متن] 6[

. فرزندانشان: ظ] 7[

 است  بوده معروف معجمه ذال مؤلف عصر در بعالوه ذال نه دالست بقافيه قصيده چه گفت، دال را ذال: ظ] 8[
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] 1 [سينداذ من الشرفات ذى القصر و            بارق و السدير و الخورنق اهل          

 است، بوده پرويز خسرو سپاه بزرگان از] 4 [آن و قار، ذى حرب در بود لشكريان امير] 3: [ادركوف بن] 2 [الهامرز

. خواندند] 7 [جبارين را او عرب و بحرين، حدود تا حيره از است] 6 [ليف متصل انچ بود متولى] 5 [ونگهان بن فنابرزين

: ساسان روزبه. قديم روزگار اندر بودست) آ- 116 (يثرب، و] 8 [ثعلبه، و عمان، و مصر، و تهامه، روزبه  پادشاه بن ساسان

 از بعضى هرمزد، و انوشروان كسرى عهد در] 10 [جشنسفنده بن زاد انوش دراز، مدتى. است بوده پدر عمل بر همچنين] 9[

] يمن  و [يمامه جانب و عمان و بحرين بوادى بود، جشنسفان بن فروردين او نام] 11 [المعكبر. بودند او بفرمان] عرب  [ديار

 كريز عامر بن اهللا بعبد تا بماند و خواندندش] 11 [معكبر سبب بدان كردى، بيرون بعقوبت عرب] ء [كعبها و بود، داده فرمان

] 13 [خالف كرده بيرون يعنى گردانيدند،] 11 [معكبر پس بود، چنان لقب پادشاهى در مسلمانى از پيش را او و] 12 [بنوشت

. العالمين خير هو و عليم تر تعالى خداى آن بصحت نوشتيم، يافتيم آنچ و

__________________________________________________ 

) 90 (سنداد: حمزه] 1 [

 العام : اصل فى و طبرى و حمزه كذا] 2[

. آذركر بن الهامرز: حمزه] 3[

 واو: ظ] 4[

. است همان هم) هونگهان و (و است) يونگهان و: (اصل در ونگهان و هونگهان و فنابرزين: حمزه بى نقطه،: اصل] 5[

) 91 ص (الباديه من الريف يلي ما على متوليا: حمزه] 6[

. برزين خنا: حمزه] 7[

 تغلبيه : حمزه] 8[

 و نقطه چينى در اشخاص اسامى و شده اشتباهاتى سطور درين برلن طبع در و) 91: ص (ساسان بن به روز: حمزه] 9[

) 10- 3 سطر: ك ر (است صحيح متن ترتيب و شده برهم و درهم مطلب اتساق

: شد خارج از تصحيح. خسنسفنده بن ناد انوش: حمزه خشنسفنده، انوس: اصل] 10[

) ضد العجمى و العربى الباء بكسر و شاعران مكعبر و قطعه كعبره (حشنشفان بن دادفروز اسمه و  مكعبر:حمزه] 11[

 قاموس 

 .. اهللا عبد مع صار حتى عاس: حمزه. پيوست: ظ] 12[

. المكعبر جعلوه ثم المكعبر االسالم دولة قبل يسمونه كانوا انهم عبيده ابو زعم و: حمزه] 13[
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 اختصار سبيل بر ايشان اخبار و] 1 [داست عمر مدت و السالم عليهم پيغامبران تاريخ اندر عشر الثامن باب

 الوزير محمد بن محمد على ابو كردست بپارسى تازى از كه عليه اهللا رحمة الطبرى جرير بن محمد تواريخ كتاب نقل اندر

 سنه در) ب- 116 (فرستاد پيغام الخاصه، الفائق الحسن ابى زبان بر كه السامانى، نوح بن منصور امير بفرمان] 2 [الحشمى

 و مجمل شد، كرده ثبت صحيفه بدين خوانديم السالم عليهم پيغامبران سياقت و نسب ذكر در آنچ ثالثمائة، و خمسين و اثنى

 بجايگاه سخن هر همچنين جرير تاريخ از بيرون آنچ و شود، معلوم تاريخ از خواهند آن شرح كه كسانى الّا و مختصر،

. السالم و است خويش

 السالم  عليه آدم ابونا

 آدينه روز را آدم تعالى خداى. 26: 15 مسنُونٍ حمإٍ من صلْصالٍ من: گفتست جاى ديگر و ،5: 22 تُرابٍ من خَلَقْناكُم فَإِنَّا: قوله

 تعالى خداى و بود، گل نيمه يك هنوز كه نتوانست، برخيزد كه] خواست  [رسيد آدم بمعده جان آنك از بعد و بيافريد، گل از

 فرشتگان سجده آن و السالم، عليه آدم چپ پهلوى از حوا] 3 [آفريدن آدم از پس ،11: 17 عجولًا الْإِنْسانُ كانَ و: گفت آن از

 عصى و: كه درافتاد آنك و خورد، گندم خوشه و بفريفت، را آدم آنك و اللعنه، عليه ابليس تمرّد و تعالى ايزد بفرمان ويرا

. فغوى ربه آدم

] 5 [اشئن و خوانند،] 4 [يود آنرا و افتاد سرانديب بكوه آدم و فانى، عالم بدين افكند، بيرون بهشت از را ايشان تعالى خداى

 چندان تا بپراكند هندوستان بزمين آنرا] 6 [باز داشت سر بر بهشت رياحين از اكليلى آدم گويد سير در و روايتست، نيز

و  بود، گرفته شكم در) آ- 117] (را [اللعنه عليه ابليس كه مار و افتاد، بجده حوا و برست، كشور آن در بوى خوش نباتهاء

 و افتـاد،] 8 [ابله به ابليس گويند تاريخ از بيرون و افتاد] 7 [بميسان ابليس و اصفهانست، زمين كه افتاد آنجا برده، بهشت در

__________________________________________________ 

. البلعمي: الظاهر و كذا] 2[                                  .داشت عمر. ظ] 1[

 .. حوا آفريدن از آدم پس: اصل] 3[

) 124- 121 ص 1 ج) (نوذ حاشيه (بوذ: طبرى] 4[

 و الدهيج- الصدل و الدهنج (المندل و الدهنج بين) نهيل (بهيل له يقال واد عند اسم و جبل- دهناء- بوذ: طبرى آسم و: ظ] 5[

. است اسم  و:مصحف متن عبارت ظ و) 121- 120 ص 1 ج (الهند بارض بلدين) المندل

 باد،: ظ] 6[

 بصره بين العرب شط ساحلي اراضى از است قسمتى ميسان) 121 ص- 1) (منهان: حاشيه (ميسان: طبرى سمنان: اصل] 7[

. حاليه خوزستان خاك و

 را ملفوظ غير هاآت كتاب درين و) 121 ص (االبله بحر بساحل ابليس و بالبريه الحيه اهبطت قيل قد و: طبرى اسلى: اصل] 8[

. جمله كوفه، كه،: بجاى جملى، كوفى،. كى: مانند- نويسد ياء بشكل
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 اسمر بلون] آدم  [اندر عرب بلفظ و گويند،] 1 [عبرى جملى از بلفظى را خاك و بود، زمين اديم از كه خوانند آدم آن از را آدم

] و [جهان اين بسال بود، بهشت در سال پانصد و بيفتاد بهشت از آدينه روز نيم روز همان آدم و گندمگون، يعنى بود

 متحير السالم عليه آدم پس ،47: 22 تَعدونَ مما سنَةٍ كَأَلْف ربك عنْد يوماً إِنَّ و: است تعالى ايزد قول چنانك جهان آن نيمروز

 هر از بياموخت را او و كرد، قبول آدم توبه و بفرستاد را جبرييل تعالى خداى تا سالها، خود گناه بر گريست همى و بماند

 السالم عليه را آدم ابليس بس بيامد،] 2 [نظم از شرح از بعضى بجايگاه ميانه  كتاب اندر آدم قصه و باشد، ناگزير آن از چه

 المعمور بيت تعالى حق كه بود آن از بعد اين و الحرث، عبد: گردد منسوب بدو نامش تا فرزند جهت از بفريفت باره ديگر

 حوارا و كرد، طواف و رفت آنجا تا نمود را السالم عليه آدم جبرئيل و است، معظم كعبه امروز كه بنهادند آنجايگاه بفرستاد

 بيك آمدند، فرزندان را آدم آن از بعد و شناخت، باز را او كه نهادند عرفات نام را سبب ازين و عرفاتست كه آنجا يافت باز

 از سال سى و صد چون و دادى، پسر بدين را ماده آن و دادى) ب- 117 (ديگر نرينه بدان ماده بطن ازين و ماده، و نر شكم

 قربان كه كينه بدان و منست، بطن هم كه خواهم را اين خود من گفت خواهر، جهت از بكشت، را هابيل قابيل بگذشت، عمرش

 و كردن، مى بايد چه بدو كه ندانست و شد، كشته و زد هابيل سر بر سنگى او داد، بوى را خواهرش آدم و افتاد، قبول هابيل

 در و بكند، زمين بمنقار پس و بكشت، را ديگر يكى تا بفرستاد را كالغ دو تعالى خداى تا مى گردانيد، و گرفت، دوش در را او

 31: 5 الْأَرضِ في يبحثُ غُراباً اهللا فَبعثَ: تعالى قوله است ناطق بدان مجيد قرآن آيت و كنم، همچنان گفت قابيل كرد، خاك زير

 را او هابيل كه بپذيرفت و سوخت آن از را هابيل قربان آتش گفت را قابيل فرزندان ابليس آن از بعد كه گويند چنين و) اآليه(

 ويرا آمد، فرزندى را آدم عمر، بآخر پس] بود، [عهد آن از ابتدا و گرفتند، پيشه پرستيدن آتش ايشان پس كردى، سجده

 عليه جبراييل عرفات، كوه پس از سالى رفت، بحج آدم چون و است، سريانى شيث باشد، اهللا هبت آن معنى و نهاد نام شيث

 از قيامت، تا بودن خواست آدم ذرية چه هر النعمان، بوادى بخسبد كه خواست آدم آنكه وقت تا تعالى خداى بفرمان السالم

 بني من ربك أَخَذَ إِذْ و تعالى قوله گرفت، گواه تعالى خداى بهستى بريشان آدم و بديد،) آ- 118 (آدم و آورد بيرون او صلب

ممن آد مورِهظُه متَهيذُر و مهدلى  أَشْهع هِمأَ أَنْفُس تلَس كُملى  قالُوا بِرَبعليه سالمه و اهللا صلوات را آدم روز آن و ،172: 7 ب 

 و اصحاب ابالى، ال و الجنة فى هؤالء گفت، را اليمين اصحاب ،]3 [كرد قسمت بدو را ايشان و بودند نرينه فرزند بيست و صد

 فرود آمـد، و آدم بر صحيفه] 5 [شصت تعالى ايـزد از و ،]4 [بستست درين كـار و ابالى، ال و النار فى هؤالء: گفت را الشمال

__________________________________________________ 

 آلود غبار بمعنى غبرى. غبرى جمله: ظ] 1[

 .. كذا؟] 2[

 183 ص) 1 (حاشيه ك ر. است خداى فاعل و- كرد: ظ- كردند: اصل] 3[

 الجنة ادخلوا لهم فقال اللؤلؤ مثل بيضا الذر كهيئة ذرية منه فاخرج اليمنى ظهره صفحة آدم من مسح انه ثم: طبرى] 4[

 اليمين اصحاب يقول حين فذلك ابالى ال و النار ادخلوا فقال سودا الذر كهيئة منه فاخرج اليسرى ظهر صفحة مسح و برحمتى

) 137- 136 ص 1 ج ... (الشمال اصحاب و

 تحريم آدم على تعالى اهللا انزل مما كان و) 151 ص (جبريل اياها علمه بخطه آدم كتبها صحيفة عشرين و  احدى:طبرى] 5[

) 152 ص (ورقه عشرين و احدى فى المعجم حروف و الخنزير لحم و الدم و الميتة
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 جهان از آدم ان از بعد شد، منكر پس و بود بخشيده را پيغامبر داود سال چهل آنك از بعد گشت سال هزار عمرش چون

 سال سى و نهصد آدم عمر بروايتى و كردش، گور در نديب بسر شيث و كرد، كفن را او بهشت از جبرئيل و شد، بيرون

 و كرد دفن آدم با را حوا شيث و بمرد بسالى آدم پس از حوا و آورد، المقدس بيت به استخوانش طوفان بعهد نوح پس بود،

. السالم عليه بود پيغامبر شيث آدم بعد از

 السالم  عليه النبى شيث

 آدم پهلوى هم را او و بمرد، سال دوازده و نهصد از بعد و نام انوش بود پسرى را او و بود، پيغامبر آدم فرزندان جمله بر

 قينان از مهالئيل و پيغامبران، نه بودند خليفتان ايشان و بزاد را قينان پس) ب- 118 (بود كرده وصى را پسر و كردند، دفن

 تاريخ از بيرون و السالم، عليه است ادريس او و بزاد،] 1 [اخنوخ وى از و گويند، نيز] يارد [و يرد، مهالئيل از و بزاد،

 پنج و نود و نهصد مهالئيل عمر و سال، پنج و نهصد] 2 [آنوش پدرش عمر و بود سال ده و نهصد قينان عمر كه خوانده ام

 و عليه اهللا صلى ما پيغامبر از كه الغفارى ذر ابو از كنند روايت و بود، سال دو و] 4 [سى و نهصد] 3 [يرديايارد عمر و سال،

و  السالم، عليهم محمد آخر و آدم اول] 5 [آيد، پيغامبر هزار چهار و هزار بيست و صد] را [جل و عزّ كخداى دهد خبر سلم

 ديگر ده و خليل، ابراهيم به بيست و نوح، بر سى آدم، و شيث بر پنجاه جمله از آمد، آسمان از كتاب چهارده و صد

. فرقان و زبور و انجيل و تورات و اجمعين، عليهم اهللا صلوات پيغامبران

 السالم  عليه النبى ادريس

 علم و آورد، وى نوشتن چيزى و دوختن، پيرهن به نشستى بيمن و كنند، روايت هندوستان از باصل و بود، مرسل پيغامبر

 بار سى و شناخت چيزى هر تاثير و ستارگان سير بديد العين براى و داد، الهام را او تعالى حق و بدانست، نجوم معرفت و

 تا ايزدى ذكر و تعبد، از نياسودى هيچ و بياموخت،) آ- 119 (چيزى هر را مردمان و بنوشت خويش بدست صحفها همه] 6[

جانش  ادريس التماس و تعالى خداى بفرمان و گرفت، دوستى ادريس با و بيامد، او، بديدار افتاد رغبت را الموت ملك

 كـرامت كردش، تعالى ايزد و باستاد، بهشت در آخـر پس و كرد، عرضه وى بر دوزخ و بهشت و شـد، زنده باز برداشت، و

__________________________________________________ 

 ديگر برد بن اخنوخ و است ديگر آدم بن قين بن خنوخ ولى) 166 ض ط (شده ضبط هم خنوخ،] 1[

 ممدوده  غير الف با انوش، س؟ ؟]2[

) 172 ص 1 ج: طبرى (يارد- يا- يرد: ص و داود، و يرد: متن] 3[

.  شصت:طبرى] 4[

. آمد: ظ] 5[

 خنوخ على تعالى اهللا انزل و: طبرى الخ ... صحفها همه] و آمد فرود برادريس صحف [پاره سى و: چنين دارد افتادگى ظ] 6[

) 174 ص (صحيفة ثلثين
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. السلم و زنده بهشت اندر بجايست هنوز و بود، دنيا در سال پنج و شصت و سيصد ،57: 19 عليا مكاناً رفَعناه و: تعالى قوله

 السالم  عليه النبى نوح

. كرد دعوت سال پنجاه و نهصد و فرستاد بقوم را او تعالى و سبحانه خداوند

 آورده ايمان بدو زن و مرد هشتاد هنوز مدت آن اندر و: بود قاهر پادشاهى او و بدعوت، آمد بيوراسپ سوى كه روايتست

 تعالى خداى ،26: 71 دياراً الْكافرِينَ من الْأَرضِ علَى تَذَر ال] ربِ : [گفت و كرد دعا تعالى بخداى و عظيم، گشت ستوه تا بودند،

 پسران را نوح و بساخت سفينه] 1 [برسيد كه سال چهل بعد و بكشت، ساج درخت تا بفرمود و كرد، مستجاب را او دعوت

 بآسمان را المعمور بيت تعالى ايزد رسيد فراز طوفان وقت چون پس بود، كافر او و كنعان و يافث و حام و سام، چون بودند

 بدانجا و نرنجاند، آنرا) ب- 119 (عذاب آب تا است معظمه كعبه اكنون كه آنجا بيافريد بلند كوهى آن بجاى و برد برد چهارم

 و رسيد، خواهد طوفان كه داند و نشيند، كشتى در نوح تا] 2 [بود آن عالمت كه تنور آن از برآمد بكوفه آب نخستين نرسد،

 نوح پسر زير، و باال از گرفت آمدن بر طوفان پس ،40: 11 التَّنُّور فار و: تعالى قوله بجايست، كوفه جامع اندر تنور آن اثر

 ال: گفت نوح گريزم، كوه بر گيرد، غلبه آب چون گفت خود با ننشست كشتى در گويد، يام او نام روايتى بديگر و كنعان

 مگر شدند، هالك جانوران همه و گردانيد، در را او طوفان، آب موج كه بود سخن اندرين. رحم من اال اهللا امر من اليوم عاصم

 باالء گز چهل آب و ،40: 11 اثْنَينِ زوجينِ كُلٍّ: فرمود تعالى حق چنانك جنسى، هر از بودند سفينه در السالم عليه نوح با آنك

 روز تاريكى و] ب  [آ بخار از كه خوانده ام] 4 [تاريخ بيرون و. اعلم اهللا و] 3 [بود، ساق تا را عناقه عوج و بود استاده كوهها

 و كردى، غلبه سياه بر بروز سفيد نور كه داد را نوح سياه، ديگر و سفيد يكى جوهر دو تعالى خداوند و نبود، پيدا شب از

 از كه سفينه در خوك و گربه آمد زيادت جانور دو و بازشناختى، شب از روز تاثير آن از و شدى غالب آن بر سياه شب

 برستند، موش از و افتاد، اندر وى بينى از گربه آورد، فرود شير روى بر دست نوح و شدند، ستوه سرگين پليديهاء و موش

  فيل اند و بشير عظيم مـانند جانور دو هر اين و بيفتاد وى بينى از همچنان خوك آورد فرود فيل] 5 [وى بر) آ- 120 (دست و

__________________________________________________ 

 اول  بضم برسيد) متن] (1[

 فيما آية التنور جعل قد و:  طبرى.باشد كوفه در طوفان منشاء كه تنور: ... شده نوشته سطر اين مقابل صفحه باالى در] 2[

) 190 ص طبرى (بينه و بينه

 اهل يزعم فيما اعنق بن االعوج و الفلك في معه من و نوح اال الخالئق من شي ء يبق  فلم ..االرض وجه على ما فباد: طبرى] 3[

) 192 ص (الكتاب

. ندارد كامل مطابقت هم كرده نقل طبرى تاريخ از آنچه كه دانست بايد و. طبرى تاريخ از بيرون يعنى] 4[

 1 ج. (شدند جدا وى از نر و ماده خوك دو و بماليد فيل دم بر دست او و بمال را فيل دم گفت بنوح خداوند: گويد طبرى] 5[

) 187 ص
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 ضجر پيغامبر نوح تا ،]1 [گذاشتندش نمى رفت سفينه در و بگرفت خر دم اللعنه عليه ابليس گويند و نبودند، طوفان از و پيش

 گفت ابليس! كنى؟ چه ايذر ملعون اى گفت ديد را او نوح چون شد، اندر بكشتى نيز ابليس پس ملعون اى درآى گفت و گشت،

 و: تعالى قوله گفت چنانك بنشيند، طوفان كه كرد تعالى  تقدير ايزد پس] 2 [منم آن و ملعون، درآى گفتى كه آمدم تو بفرمان

 چنين سير كتاب اندر و ،44: 11 الْجودي علَى استَوت و الْأَمرُ قُضي و الْماء غيض و أَقْلعي سماء يا و ماءك ابلَعي أَرض يا قيلَ

 ياهيا: نام آن و بياموختش، بزرگ نامهاء از نامى تعالى خداى پس گداخت، همى كشتى قير عذاب، آب سخونت از كه خواندم

 از و مى فسرد قير و مى گفت، نام اين نوح پس گشت، سرد برو آتش تا خواند همى السالم- عليه ابراهيم نام اين هم و ،]1[

 آواز را ديگر يك گرفتند عادت و بياموخت دعا اين را فرزندان ابراهيم و ،]3 [ياهيا گويند و باشد نفط در اكنون كه آنست

 زمين بر كه عمارتى نخستين آمد بيرون كشتى از نوح چون] 4 [شراهيا اهيا است، روشن نام اين تورات اندر و ياهيا،: دادن

 ... عمارت همه و بودند تن هشتاد همه و) ب- 120 (جودى، كوه نزديك خوانند،] 5 [الثمانين سوق آنرا كه بود ديهى كردند،

 چهل برين نسل را همه و است نهاوند آن و نوحاوند خويش بنام نهاد بنا را شهرى پيغامبر نوح كه كنند روايت چنين و] 6[

 بدين داشت ارزانى كرامت را ايشان تعالى خداى كه كسانى و پادشاهان و پيغامبران چه هر پس عالم اند در چه هر شود باز

 از ماجوج و ياجوج و ترك و برطاس و روس و سقالب داده ايم شرح چنانك و نوح اند، بن سام فرزندان از اندر زمين

 بود آن جهت از اين و حام اند، فرزندان از آفريدست صفت بدين را ايشان چه هر و سياه پوستان و زنك و اند يافث فرزندان

 باز را او سام و بخنديدند، بگذشتند وى بر يافث و حام آورد، پديد جامه از باد را عورتش بود، خفته السالم عليه نوح كه

 و بزيست، سال سيصد طوفان بعد از و كرد، نفرين و بنكوهيد، را ايشان و كرد دعا را سام بدانست نوح چون پوشانيد،

 را ادريس بن متوشلح] و [لمك، پدر و بود، عمر سال پنجاه و چهارصد و هزار را نوح كه خوانده ام جرير تاريخ از بيرون

 چنانست تاريخ در نوح از بعد و بود، عمر سال هشت و چهل و نهصد را لمك] 7 [پدرش و بود، عمر سال نه و نود و نهصد

) آ- 121 (ايشان از ملك پس  گويند افريدون، ضحاك پس از و سام، نبيرگان از هم جمشيد و بود، ضحاك سال هزار كه

 توان و برخاست، منوچهر تا بود كنعان بن نمرود] او [پس از و نوح، بن حام فرزندان از كنعان، پدر افتاد بكوش و برفت

 بـدين مغرب، در دندان پيل كوش عصيان و سلطنت با موافقست اين و بودست، چنين حدود و آن شام و مغرب در كه بودن

__________________________________________________ 

 متعلق صدر دخل و الحمار ادخل فلما: طبرى نميگذاشتش) رفتن يعنى (رفت سفينه در و: .. ظ است شده غلط عبارت اين] 1[

) 190 ص (رجاله) تستقبل؟ (تستقل فلم بذنبه ابليس

). 191 ص (معك الشيطان كان ان و ادخل ويحك نوح قال حتى: طبرى] 2[

 است  شده ضبط يا بتشديد] 3[

 نيست  هم آن مقدمات و. نيست بلعمى ترجمه و طبرى در جمله اين] 4[

) 197 ص. (ثمانين سوق: طبرى] 5[

 بود شده ويران عمارت همه: ظ] 6[

. پسرش: ظ] 7[



 

   204   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

] 2 [بتحقيقه اعلم تعالى اهللا و عجم، ملوك از گويند خالى] 1 [مدت بس نه ايران زمين وقت

 السالم  عليه النبى هود

 سخت زمين بر پاى كچون داشتند حد آن تا قوت و عظيمى، بدان ايشان خلقت و داديم، شرح خود را عاديان] 3 [جماعتى

 بپيغامبرى بود ايشان عم ابن كه هود تعالى خداى پس بودى، خارا سنگ خود اگر و بردندى فرو زانو و ساق تا زدندى

 بهشت گفت شداد داد، اميد ببهشت و خواند بخداى را ايشان و كرد، ياد ايشان بر ايزدى نعمتهاء تا فرستاد عاد قوم سوى

 شداد اين و بسازم، بهشتى چنان زمين بر خود من گفت شداد گفت، همى بهشت صفت السالم عليه پيغامبر هود باشد؟ چه

 و جواهر و سيم و زر چه هر كه بفرمود تا درخواست] و [او سوى فرستاد كس بود، ضحاك عم ابن] 4 [عمالق بن عاد بن

 بود، شداد قبل از ضحاك گويد كه خوانده ام الملوك سير در و. فرستند وى سوى شهرها اندر يابند نوع ازين و عنبر و مشك

 باغ گرفت، اندر بنا و آورد، فراز آالت و ساز همه با گوناگون) ب- 121 (صناعان از را مرد هزار چندين و استاد اندر پس

 و زعفران و مشك از زمين خاك همه و آراسته، ها جواهر گوناگون از درختان و سيم و زر از جويها و قصرها از و ارم،

 صد مدت اندر و الوان،] ى  [فرشها و نعيم با آراسته] ى  [قصرها و نشاند، در روى خوب كنيزكان و غالمان و كافور، و عنبر

 آن بدروازه ديده با ببيند را بهشت كه دررفت شداد پس] 5 [االخبار كعب از روايتست نيز سال سيصد و كردند، تمام سال

 چند بهرى قصر آن از و شدند هالك جمله تا زد زمين بر و بگرفت را ايشان تا گماشت برايشان عذاب باد تعالى ايزد اندازد

 في مثْلُها يخْلَقْ لَم الَّتي الْعماد ذات إِرم بِعاد ربك فَعلَ كَيف تَرَ لَم أَ است ناطق تعالى ايزد قول اندرين و است مثبت جايگاه

بهشت آن پس بود برداشته پيروزه و زمرد از ستونها و بعماد قصرها همه كه است گفته بدان العماد ذات و 8- 6: 89 الْبِالد 

 بدان ناگاه گفت مى گرديد و بود شده گم شترى را نامى اهللا عبد سفيان ابى بن معاوية عهد به و شد ناپديد و بماند همچنان

 كرد حيله آنجا قدرى پس بود كه سختى از نتوانست بركند حضرى آن از كه خواست و آن اندر گشت خيره و رسيدم بهشت

 آنرا پس كرد همى چشم خيرگى و نيكويى از بود رفته عقل نيز و گردم گم كه ترسيدم كه رفتن پيشتر نيارم گفتا و بكند و

 بگشته خود حال از بود مشك و سيم و زر جز چه هر بود شده تباه كردند نگاه آنرا بگفت خبر اين از و آورد معاويه پيش

 هيچ هرگز گفت كعب پرسيد باز آدم حديث از و بخواند را االحبار كعب معاويه ماند بجاى زر اندكى چند بگداختند برايش بود

 خـود آنجا گويند نيز و بود همچنان بياوردند را اهللا عبد پـس هـرگز نياييد پس و موى سرخ شتربانـى مگر نـرسد آنجا آدمى

__________________________________________________ 

 محدود مدتى يعني مدت، بس نه] 1[

: ميآيد بيرون آن از شعر اين كه است مانده باقى قسمت هائى شده محو بصحافى سطر اوايل كه بوده عبارتى حاشيه در] 2[

 بلند تخت و شاهى بود ورا اند و سال چارصد زمين بمغرب... 

 قديم  بامالى است اضافه عالمت ياء جماعت،: ظ] 3[

) عالت:. (اصل] 4[

 يهودى  مالى- حبر جمع االحبار،: ص] 5[
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 پس. ماند شگفت معاويه. باشد رسيده خود يا رسد جايگاه آن در باشد مرد اين كه بود تواند گفت االحبار كعب. بود نشسته

 بودند فرستاده قربان عاديان شدن هالك از پيش و نيافتند اثرى هيچ و رفتند جايگاه بدان بفرستاد را اهللا عبد اين با سپاهى

 نيز لقيم بن لقمان بود سه گانه اين از عاد بن لقمان و بود گماشته ايشان بر تعالى خداى كه قحطى بهر از مكه بهر از

 و. مردن بيايد هم كه آمد آواز پس را كركس هفت كه چندان خواست عمر تعالى خداى از و بود مؤمن يهود او و روايتست

 بود مؤمن مرثد شداد پسر و است شده گفته ذكرش و لبد صاحب است اين و بماند سال پانصد كركس و گشت روا حاجتش

 بيرون و آمد، ثمود بقوم سال  بود، پنجاه و صد گويد هود بعد صالح و بود سال پنجاه و صد يهود عمر و السالم عليه بهود

 عمر سال پنج و شصت و چهارصد] را [ارفحشد شالخ پدر و گويد، عمر سال سى و چهارصد را شالخ هود، پدر تاريخ از

 روزگار اين خالف سيرت و عمر و آفرينش بود، زحل دور تاريخ آن در و سال، نود و پانصد را نوح بن سام پدرش و بود،

. است بوده

 السالم  عليه النبى صالح

 تعالى خداى پس پرستيدندى، بت و بودند، كنده خانها كوه در و بودندى، كرده ايم ياد چنانك باديه و حجر بزمين ثمود و عاد

 كرد دعا صالح آيد، بيرون بچه با ناقه سنگ از كه خواستند، معجزه تا نگرويد، كس و فرستاد، بديشان را پيغامبر صالح

 در ناقه آن سال سى و سحرست، گفتند و شدند منكر ايشان آمد، بيرون بچه با ناقه و شد، شكافته تعالى حق بفرمان سنگ

 ظَلَموا الَّذينَ أَخَذَ و: تعالى قوله كرد هالك را ايشان] 1 [تعالى تعالى حق و بكشتند را ناقه قصه آخر بر تا بماند، ايشان ميان

. اعلم اهللا و مى بود مؤمنان با صالح و. 67: 11 جاثمينَ ديارِهم في فَأَصبحوا الصيحةُ

 السالم  عليه النبى ابراهيم

 درستترست اين اما روايتهاست گونه بسيار ثمود نسب در و بودند، بابل زمين از ابراهيم پدر با كوش بن كنعان بن نمرود

 بت پرست ملكان از و دندان، پيل كوش) آ- 123 (اخبار در كرده ايم ياد كتاب ميانه در آنچ ذكر با است موافق و شد، گفته كه

 بمردى كسى چون بود، طهمورث روزگار از بت پرستى اول و نبودست كس نمرود از صنم تعبد اندر سخت تر و ستمكاره تر

 در بفرستاد خويش صورت كه شد، تازه جمشيد عهد اندر و كردندى، پرستش را ايشان و ى] ند [بتراشيد چوب از او مثال

 عليه نوح بروزگار و كردند، شيث بعهد را بتان اين گويند بروايتى و نسر، و يعوق، و يغوث، و سواع، و ودا،: پنج گانه اطراف،

شرحها  آن و السالم، عليه ابراهيم مولود عد؟ از؟ پس. نوح سوره در ظاهرست تعالى حق كالم در آن ذكر و بوده اند السالم

 تا بفرمود نمرود بشكست، را بتان و كرد] 2 [دعوت بخداى] را [نمرود تا شدن، بزرگ و بردن، بغار نمرود بيم از را او و

 اللعنه عليه ابليس فكند، بآتش چگونه را ابراهيم تا ماند فرو رفتن، نيارست آن پيرامون كس و بسيارى، برافروختند آتش

: تعالى قوله انداختند، بآتش و نهادند منجنيق در را ابراهيم تا ساختن، فرمود منجنيق را ايشان و بيامد

 آن بـر نمرود روز چند بعـد چون كـرد، سـرد وى بـر آتش تعالى خـداى ،69: 21 إِبراهيم على  سالماً و برْداً كُوني نار يا قُلْنا

__________________________________________________ 

. مكرر كذا] 1[

 دعوى  بخداى: متن] 2[
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 نمرود كرد، همى نماز و رسته سبزى او پيرامون و آتش، ميان در السالم عليه ديد را ابراهيم بود، فرموده كه رفت مناره

 آفريد، آتش كه كس آن گفت ابراهيم كرد؟ كه سبزى و سرد چنين آتش ابراهيم يا گفت و كرد) ب- 123 (بانگ و بماند خيره

 را عقاب بچه و ساختن صندوق اين بعد از نگرويد، هم و داد پندها را نمرود آمد، بدر آى، بيرون را ابراهيم گفت پس

 انداخت باز بوى خون آلود وى تير السالم عليه جبرئيل و برفت قوت را عقاب و رفتن، آسمان بر و] بستن  آن بر و پروردن[

 بسيارست زمين ترا خداى كه روزى، گفت را ابراهيم آن از بعد و آمد، زمين سوى پس است، روشن آن شرح چنانك

 و لُوطٌ لَه فَآمنَ: تعالى قوله كرد هجرت] 1 [آذر بن هامان بن لوط خويش برادرزاده با ابراهيم آن از بعد. بخش مرا اينجايگاه

 كه كسانى و ببرد، نود با را او بود، عمش دختر اسحق مادر ساره و 26: 29 الْحكيم الْعزِيزُ هو إِنَّه ربي إِلى  مهاجِرٌ إِنِّي قال

 قوم و بود ديه پاره پنج آنجا و خوانند، مؤتفكات كه جايى رفت فلسطين بزمين آنجا از و بشام، رفت بحرّان و بودند مؤمن

 خداى قدرت تا كرد، طمع بساره مصر ملك و رفت، مصر بجانب ساره با ابراهيم و بماند، آنجا لوط پس بودند، آنجا لوط

 از ديد، همى ابراهيم تا بود برداشته پرده جبرئيل و شد، همى خشك دست يازد، بوى دست كه خواستى كچون بديد تعالى

 آنجا از السالم عليه ابراهيم و هاجر نام بخشيد) آ- 124 (بساره را كنيزكى و بنواخت را ايشان مصر ملك آن از بعد بيرون،

 و برآمد، چاه از بيابان  آب آن در ابراهيم بركت از و گرفت آنجايگاه او گفتندى،] 2 [سبع بود، جائى لوط نزديكى و بازگشت،

. بود زيادت بر روز هر ابراهيم خواسته و آمدند، جمع مردمان

 عليه اسماعيل و داد، بدو را هاجر ساره و بايستاد] 3 [قط بزمين ابراهيم و كرد، هالك پشه بكمتر را نمرود تعالى خداى پس

 راه جبرئيل و بياورد، را هاجر و اسماعيل ابراهيم ببر، من پيش از را اينان گفتا آمد حسد را ساره پس بزاد، هاجر از السالم

 يمن اندر گشت زشت عاد قوم فعل چون كه خوانده ام سير كتاب در و بى آب، بود بيابانى و است، مكه اكنون كه آنجا نمود

] كه  [طوفان از بعد كسى نخستين و حرمست، كه آمد بدينجا و خويش جماعت با برخاست] 4 [بكر بن معاويه وى نام] مردى [

 كردن بنا را ابراهيم فرمود جل و عزّ خداى تا بود، سرخ بلندى است كعبه اكنون كه آنجا و. بودست وى كردى، مقام آنجايگه

 و كرد تسليم بخداى را ايشان و كرد، رها آنجا طعام قدرى و آب مشكى با را اسماعيل و هاجر ابراهيم پس كعبه، خانه

 حج اركان از و گشت سنت كه آنست بار، چند دويد همى صفا و بمروه به بيند را كسى مگر آنك بطلب هاجر و بازگشت،

 است زمزم گويند و آورد، پديد آب چشمه تعالى خداى زد، زمين بر پاشنه و طفالن، چنانك بگريست اسماعيل و شد، كردن

 باسماعيل را جرهم بنى مهتر دختر هاجر مرگ بعد و آمدند، جمع آنجا مردم بسيارى قصها و شرحها بعد و) ب- 124(

 زن آن اسمـاعيل و را، زنش- بـگردان در آستانـه گفت كه بـود آن و آمدى، اسمـاعيل بزيارت سـال هـر ابـراهيـم و دادند،

  و دار، نگـاه آستانه اين كه بگو را اسماعيل گفت و كردى، تعهد آمدن بوقت را ابراهيم كه كـرد، بزن را ديگرى و بـگذاشت، را

__________________________________________________ 

 است  معجمه بزاء آزر و) ليدن چاپ 266 ص 1 ج (ابراهيم اخو هو تارخ و تارخ بن هاران بن لوط: طبرى] 1[

) 271 ص 1 ج (فلسطين ارض من السبع فنزل: طبرى- منبع: اصل] 2[

 ص 1 ج) (بكسر (اوقط) بفتح (قط له يقال ببلد ايليا و الرمله بين فلسطين ارض من بناحية نزل حتى: طبرى- قبط: اصل] 3[

271 (

 نكر: اصل] 4[
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 بود. شكارگاه به اسماعيل آمد ابراهيم كه سال دو هر اندرين

 السالم  عليهما النبى] 1 [مولود و النبى لوط

 فعلهاء در چون] 2. [سدوم و دوما و عمره و صعوه و صنعه آن نام و ديه، پنج آن بر داد پيغامبرى را لوط تعالى خداى

 را بقعه آن تا بفرستاد را ميكائيل تعالى خداى بود، نكرده هيچكس ايشان پيش  از كه كردند، لواطت و بيفزودند، زشت

 و آمدند، ابراهيم پيش ديگر بصورتى رفتند آنجا آنك از پيش] فرشتگان  [و سافلها، عاليها فجعلنا: گفت چنانك برگردانيد

 را او ايشان تا بترسيد، عظيم آدمى اند نه كه بدانست چون عادت، بر دارد مهمان كه نهاد پيش بريان گوساله را ايشان

 خويش قوم هالك از بعد و ،71: 11 يعقُوب إِسحاقَ وراء من و بِإِسحاقَ فَبشَّرْناها: تعالى قوله دادند، بشارت يعقوب و باسحق

 و تعالى، حق بقدرت پيرى بدان ساره از بزاد اسحق پس آن از و) آ- 125 (داد چيز بسيارى را او و آمد ابراهيم پيش لوط

 قد ابراهيم يا: كه آمد آواز تا] 3 [نهادند، گلو بر كارد و بردن بكوه را اسماعيل تا ابراهيم خواب و بود، اسماعيل ذبح پس ازين

. كرد قربان ابراهيم و بياورد، كبش السالم عليه جبرئيل چون و الرّؤيا، صدقت

 عليه اهللا صلوات ما پيغامبر قول از حقيقت تر، اسماعيل ليكن و كردن، خواست قربان ابراهيم كه بود اسحق گويند بروايتى و

 بقربان المطلب عبد بود كرده نذر كه را پدرش اهللا عبد ديگر و خواست، را اسماعيل يكى الذّبيحين، ابن انا كه فرمود كه

. كرد] 4 [كاهنه] يكى  [رهنمونى اين و آمد، شتر بر قرعه و كرد، فدا اشتر تا آمد اهللا عبد بر قرعه پس فرزندى،

 من الْقَواعد إِبراهيم يرْفَع إِذْ و: فرمود چنانك برآوردند، مقدس كعبه بناى تا فرمود را اسماعيل و ابراهيم تعالى خداوند پس

تيالْب يلُ وماعو بدانستندى، و بتازى، اسماعيل و گفتى بسريانى سخن ابراهيم كه خواندم چنان تراجم تاج اندر و ،127: 2 إِس 

: گفت بسريانى ابراهيم ايستادند كار در چون پس دادندى، خود بزبان پاسخ ليكن

 سنگى اول در گويند االسود حجر و بستان،] سنگ  [يعنى الحجر، هاك: گفت اسماعيل و مراده، سنگ يعنى ،]5 [كبيا لى هب

 حجر و كرد، هدايت را ابراهيم جبرئيل) ب- 125 (وقت بدين و كردند، نهان قبيس بو بكوه آنرا بود، طوفان چون بود، اسفيد

. ندارد بياورد طبرى

 پـس گشت، سياه ناپاك زنان و مشركـان] 6 [بسودن و روزگار از بعد بود، جاى قدر همان كـه كعبه، ركن بـر آمد راست و

__________________________________________________ 

 192 صفحه بمناسبت] 1[

) 343 ص 1 ج. (سدوم دوما،: عمرة صعرة صبعة،: طبرى] 2[

. باختصار جمل روايت بقاعده مصدرى بصيغه نهادن،: ظ] 3[

. شد اصالح قياس بدين) 1076: ص 1 حلقه 3 ج (تابع لها عرافة بالحجاز: الطبرى- قال- كهانه: اصل] 4[

 ... كذا] 5[

 ببسودن  روزگار از بعد: ظ] 6[
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 ياتوك بالحج الناس فى اذّن و: فرمود چنانك خواندند، بحج را خلق و خانه، از بپرداختند السالم عليهما اسماعيل و ابراهيم

 شريك ال لبيك جواب بود روزى كردن حج كه را كسى هر و قيامت تا پدران اصالب اندر بشنوانيد را همه تعالى خداى رجاال،

 عيص و يعقوب را اسحق تا بزيست ساره و نرسد، كند جهد بسيار چه اگر ندادست پاسخ كه كس هر و] است  بداده [لبيك] 1[

 ذرية اندر كرد بركت خداى و آمد، پسر شش] 3 [قصور او نام زنى از را ابراهيم ساره مرگ بعد از و شكم بيكى بزادند] 2[

 بود كسى نخستين ابراهيم و ،113: 37 مبِينٌ لنَفْسه ظالم و محسنٌ ذُريتهِما من و إِسحاقَ على  و علَيه باركْنا و: تعالى قوله او

 شد سال دويست عمرش چون و نبود، سفيد موى را كس وى از پيش و او، موى در و آمد پديد او محاسن در سپيدى كه

 آزر پدرش و گفتست، سال پنج و هفتاد و صد ابراهيم عمر تاريخ از بيرون و كرد، دفن و بشست را او اسحق و بمرد، تمام

 و سال سى و دويست را] 5 [اشواع او پدر و سال، هشت و چهل و صد] 4 [باخور، را آزر پدر و سال، پنجاه و دويست را

 بود، سال سى و دويست را] 8 [اسوع پدر] 7 [يهود ابن) آ- 126] (6 [فالع

 السالم  عليه النبى اسماعيل

 ميان سال پنجاه و بودند، بت پرست همه و عمالقه، فرعونان سوى بپيغامبرى فرستاد يمن و بحضرموت را او تعالى خداى

 عمرش و رسيد، وفاتش همانجا پس بود، داده عيص به را دخترى و اسحق، بزيارت آمد بشام عمرش آخر و بماند، ايشان

. بذلك اعلم اهللا و گشت بسيار بعرب نسلش و كردند، دفن پدر پيش را او و بود، سال سى و صد

 السالم  عليه النبى اسحق

 و بكنعان، فرستاد، شام سوى و داد پيغامبرى را او تعالى خداى و بزيست سال بيست و صد اسماعيل پس از ...: اسحق] [9[

__________________________________________________ 

) 288 ص 1 ج طبرى (لبيك اللهم لبيك: مضبوط] 1 [

.  عيض:متن] 2[

) 345 (قطورا: طبرى] 3[

. گفته اند هم آزر را او كه است ابراهيم پدر تارخ و تارخ پدر ناحور: طبرى بقول و ناحور،: مضبوط] 4[

. اسوع كتاب اين در بعد سطر- ساروغ: طبرى] 5[

. قالع: اصل) 252 ص ج. (فالع بن ارغوا بن  ساروغ:طبرى] 6[

: شالخ بن عابر بن فالع: طبرى] 7[

. ساروغ: طبرى] 8[

 بلعمى از بود كتاب اين مناسب كه قسمتى را خبر آن ما و پيوسته يعقوب بخبر مرتبه يك و شده فوت ازينجا اسحق خبر] 9[

 نماند ناقص نسخه كه كرديم نقل قالب دو بين
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 بهتر دختر كنعان زمين از هم رفقا او نام داشت بزنى زنى و گشتن، نتوانست بود نابينا كه مشو، ديگر جاى كه بفرمودش

 عيص؟ يكى؟ آمد پسر دو را او زن آن وز الياس، بن بتويل او نام كنعان،

 آن بهر از را او گويند عقب را پاشنه بتازى و بود گرفته عيص پاشنه يعقوب و آمدند شكم بيك دو هر و يعقوب ديگر و

 و اعلم اهللا و. كرد بكور ساره و ابراهيم ببر را او عيص و بمرد پس بزيست سال شصت و صد اسحق و. كردند نام يعقوب

. احكم

 السالم  عليهما عيص برادرش و يعقوب حديث

 پيغامبرى، جهت از كردن خواست عيص بر دعا اسحق كه بگريخت عيص برادرش از] يعقوب  بمرد السالم عليه اسحق چون

 در تعالى خداى كرد، دعا] و [آورد فرود] 1 [بسر دست] را [يعقوب ندانست، بود، نابينا اسحق و گردانيد، يعقوب بر مادرش

 برفت، دنيا از اسحق چون حال، ازين بود تافته عيص و باشند، پيغامبر ذريتش و يعقوب] كه  [بود كرده تقدير چنين ازل

 ما كه] ها [قصه و حالها بعد] وليا راحيل [كرد، بزن وى آن از دختر دو و بماند آنجا مدتها و گريخت، خالش سوى يعقوب

 و روبيل، و زادند،] 3 [اراحيل از] 2 [يامين ابن و يوسف بودند، فرزندان ايشان از را يعقوب و جوئيم، همى مختصر ذكر

 از] 5 [اسر و حاد، و كنيزكى، از رمدان، و دارم، و) آ- 126 (ليارادند، از] 4 [بسحر و ريالون و الوى، و، يهودا و شمعون،

 و بعبرانى، خداست نام ايل و اهللا صفوة] 6 [يعضى: التراجم  گويد تاج در و خواندند، اهللا اسرائيل را يعقوب و ديگر، كنيزكى

: گفتندى پس خال، بنزديك رفتن اندر بشب بگريخت عيص از چون: گويند بعضى و] 7 [اهللا، عبد يعنى اهللا اسرائيل معنى گويند

 نيز را او و شد، شادمان عظيم او بديدار عيص و آمد، باز بكنعان مدتى بعد از و نهادندش، لقب اهللا اسرائيل] و [بالليل، يسرى

. اعلم اهللا و بودند روم پادشاهان وى فرزندان از و گشت، بسيار آنجا نسلش و رفت، روم سوى آمد، آرزو غربت

 السالم  عليه النبى يوسف

 القصص، احسن عليك نقص نحن: مى گويد عليه اهللا صلوات را محمد تعالى حق چنانك نيكوتر و مشهورست سخـت او قصه

__________________________________________________ 

. پسر: اصل] 1[

 الف  بدون. يامين بن: مضبوط و معروف] 2[

 راحيل . مضبوط] 3[

) 355: ص (يشحر: اسمه ان يسحر فى قيل و يشحر- شجر- لشجر-  شجر:ل ن- يسحر- ريالون: ل ن- زبالون طبرى] 4[

) 355: ص (اشر و جاد، و نفثالى، و دان،: طبرى] 5[

. يعنى: ظ خورده دست متن] 6[

. اهللا سرى طبرى، اهللا؟ بعبد: اصل] 7[
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 را او باز و افكندند، چاه در را يوسف خواب، آن حسد از برادران السالم، عليه يوسف ناديدن از كرد مبتال بهجر را يعقوب

 شد، يوسف عاشق چون زنش زليخا و بخريد را او ملك وزير عزيز و برد بمصر بخريدش،] 1 [دعور مالك چون بفروختند،

 بريدن، و زدن، دست بر كارد و زليخا، كردن مالمت از بعد گفتند، سخن يوسف در كه كرد مصر زنان تدبير نيافت، اجابت و

 و بماند، سال هفت و فرستاد، بزندان را يوسف] پس ) [آ- 127 (كريم ملك اال هذا ان بشر، هذا ما:] گفتند و [خويش، بى آگاهى

 باز را مصر پادشاه و كرد، چه او خواب تعبير زندان در يوسف كه آمد ياد را ملك دار شراب و ديد، خواب در مصر ملك تا

: گفت و شد معترف خويش بگناه زليخا آنك از بعد را يوسف و گفت،

 خَزائنِ على  اجعلْني: گفت را ملك شد گفته تعبير چون و بنواخت، را يوسف و آوردند، ملك پيش را او الحق، حصحص االن

 داد غله را ايشان و برفتن، آمد حاجت بمصر را يوسف برادران ارقحط، مدت] 2 [بس نه تا و ،55: 12 عليم حفيظٌ إِنِّي الْأَرضِ

 را ايشان يامين ابن داشت نگاه اندر خوردند پدر با كه سوگندهائى بعد بار دوم بخواست، را] 3 [يامين ابن برادرشان و

 چشم دانست يعقوب كه بود علمى اندرين و متفرقة، من  ابواب ادخلوا و واحد باب من تدخلوا ال بنى يا: گفت و داد دستورى

 بار در كه صاعى بهر از و گرفت، باز ايشان از را يامين ابن و ساخت حيلت يوسف پس آمدند، بمصر باز ايشان و را، زخم

 خبر و شدند باز پسران چون و يوسف، بر گريستن بسيارى از بود شده نابينا يعقوب چشم و بودند، كرده پنهان يامين ابن

. 87: 12 اهللا روحِ من تَيأَسوا ال و أَخيه و يوسف من فَتَحسسوا اذْهبوا بني يا: گفت يعقوب كه بود آن بگفتند، يامين ابن

 اهللا من قَد أَخي هذا و يوسف أَنَا: گفت و برادران، بر كرد آشكارا را خود يوسف) ب- 127 (آمدند باز بمصر كه بار سوم پس

 هو و لَكُم اهللا يغْفرُ الْيوم علَيكُم تَثْرِيب ال: تعالى قوله گفت السالم عليه يوسف او، پيش افتادند زمين در ايشان ،90: 12 علَينا

محينَ أَرمإِنِّي: گفت يعقوب رفت، بيرون مصر از مرد كه روز همان و فرستاد، پدر سوى بمژده پيراهن پس. 92: 12 الرَّاح 

لَأَجِد رِيح فوسي ونِ أَنْ ال لَوياد از هيچ را يوسف خوردن، گرگ و كشتن و بسيار سالهاء از بعد گفتند ايشان ،94: 12 تُفَنِّد 

: گفت را خويش مردمان پس تعالى، خداى بقدرت شد بينا ماليدند، يعقوب چشم بر پيراهن و رسيد فراز مرد پس فرونگذارى،

 و رسيد بيوسف و آمد بمصر خويش بيت اهل همه با يعقوب پس ،96: 12 تَعلَمونَ ال ما اهللا من أَعلَم إِنِّي لَكُم أَقُلْ لَم أَ

 آنجا يعقوب پس ،100: 12 قَبلُ من رءياي تَأْوِيلُ هذا: گفت يوسف خواستند، همى گناه عذرهاى و كردند سجده برادرانش

 و رسيدش، وفات بگذشت يعقوب عمر از سال هفت و چهل و صد چون حالها، بعد كرد، بشوهر را يوسف زليخا و كرد، مقام

 از بعد و بودند، وى با بيت اهل از تن هفتاد رفت، مصر در يعقوب چون كه است روايت چنين و كردند، دفن اسحق پيش را او

از  بودند، هزار هفتصد و هزار هزار آورد، بيرون) آ- 128 (شهر از يعقوب، اهل از را اسرائيل بنى كه موسى روزگار تا آن

 دو را او و رسيدش، وفـات گشت تمام سال بيست و صـد السالم عليه را يوسف چون آن از بعد و او، ذريت و ابراهيم بركت

__________________________________________________ 

 الخليل ابراهيم بن مديان بن عفقان بن يوب؟ بن؟ دعر بن مالك كان بمصر باعه الذى بائعه: طبرى.  دعر:كلمه روى متن] 1[

) 377 ص(

 قليل  و محدود مدتى يعني مدت بس نه است الحاقى نقطه و پس: متن] 2[

 يامين  بن: مضبوط] 3[
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 بيرون پدرم نسل از پيغامبرى من از بعد كه كنيد، دفن بمصر مرا گفت و] 1 [ميسا را ديگرى و افرائيم نام را يكى بود پسر

 دفن نيمه از اگر كه نگردد خشك غلها سوى دو هر از تا كردند دفن را او رود نيل ميان پس برد، پدران سوى مرا و آيد

. اعلم اهللا و خوانديم چنانك ميشد، خشك ديگر نيمه آن تا] ى  [كردند

 السالم  عليه النبى ايوب

 را او تعالى خداى و بود، يوسف بن افرائيم بنت رحمه زنش و بود، اسحق بن عيص] 2 [بن اليفرد بن اموص بن ح] ز [را پسر

 از عبادت اين گفت اهللا لعنه ابليس بود عابد و پارسا عظيم سخت و رمله، و دمشق ميان ثنيه، برستاق فرستاد پيغامبرى به

 و خواسته و كرد، گرفتار بال آن اندر را ايوب و بكردم، مسلط همه بر ترا گفت تعالى خداى ميكند، فرزندان و خواسته بهر

 إِنَّا: گفتست] 3 [تعالى حق چنانك بود، صابر و نكرد، تنگ دل هيچ كه بماند، تن رنج آن در سال هفت و برفت، همه فرزندان

ناهدجصابِراً و معن دبالْع إِنَّه ابالراحمين، ارحم انت و) ب- 128 (الضرّ مسنى گفت و بخواند را خداى ايوب پس ،44: 38 أَو 

: گويد چنانك برگرفت، وى از بال و كرد اجابت تعالى حق پس

 كرمان، و ريشها آن از يافت، شفا و كرد غسل ايوب گشت، پيدا آب چشمه آن كه آنجا و. ضر من به ما كشفنا و له فاستجبنا

 و سوگند جهت از را رحمه و داد، باز بدو نعمت و مال همه تعالى خداى و خوانند، ايوب] 4 [قريه آنرا و بجايست هنوز آن و

 سوگند و نيابد، درد تا]] 6 [بيكبار [صد هر] 5 [بزند، بسته هم در خرد بچوبهاى را او تا بفرمود تعالى خداى ابليس، سخن

: عال و جلّ گفت چنانك گردد، راست ايوب

خُذْ و كدغْثاً بِيض سال نود ايوب عمر چون و را، علت خداوندان باشد شفا بسيارى اندر چشمه بدان و ،44: 38 به فَاضْرِب 

 ذو بروايتى و] 7 [حومل، نامش فرزندانش از كرد وصى را يكى و بمرد، و گفتست، سال دويست تاريخ از بيرون و گشت،

 ديگران. نيافت پيغامبرى كس ايوب از بعد اسحق بن عيص فرزندان از و بود، ازين بعد الكفل ذى بديگر نسخه و گويند، الكفل

] 8. [عبادى و يافتند پادشاهى

__________________________________________________ 

) 414 (ميشا: ل ن- منشا: طبرى] 1[

) 361 ص (عيص بن رغويل بن موص ابن: بروايتى و غيص بن رازح بن موص بن ايوب: طبرى] 2[

 .. سعال: متن] 3[

 خوانند ايوب عين را چشمه آن و خوانند ايوب قريه را او و پيداست اندر بشام امروز ديه آن و: گويد بلعمى. اقريه: اصل] 4[

 ديگران  نه بود ايوب خود زننده و بزدند: اصل] 5[

 بلعمى : از] 6[

. زاهدى: يعنى) 364 (موصل: اصل- طبرى كذا] 7[

 نسبت  ياء و مبالغه بصيغه مشدد باء و عين بفتح عبادى] 8[



 

   212   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 السالم  عليه النبى شعيب

 شام از بپيغامبرى فرستاد بمدين را او تعالى خداوند بود، السالم عليه الخليل ابراهيم بن] 1 [مدين بن عفان بن مشعون پسر

 سخن و. 176: 26 الْمرْسلينَ الْأَيكَةِ أَصحاب) آ- 129 (176: 26 كَذَّب: مى فرمايد تعالى خداى و بود، درختان و بيشه آنجا و

 موعظت و بليغ سخنان بس از خواند پيغامبران خطيب را او السالم عليه ما پيغامبر و فصيح، و نيكو، عظيم سخت گفت بتازى

 بسيار قرآن آيتهاء و ترازو، و داشتن، راست پيمانه و اصنام، عبادت ترك و تعالى، ايزد تعبد در گفتى، را خويش قوم كه

. اعلم اهللا و گويند دراز سخت او عمر زيادت تر، و بماند موسى عهد تا و است، ناطق بدان

 السالم  عليه النبى موسى

 در چه هر و] بود [موسى فرعون كه مصعب، بن بوليد تا رسيد همى و بمصر، بودند فراعنه] او ز [ا پيش و يوسف گاه از

 مغرور فرعون چون پس اسرائيل، بنى بودند يعقوب فرزندان كه ديگران و خواندند، قبطيان را ايشان بودند عمالقه از مصر

 و دادند، خبر موسى كار از را او منجمان آنك از بعد فرستاد، او سوى را موسى تعالى خداى االعلى، ربكم انا: گفت و گشت

 نيل آب در فرعون بيم از و كرد، تابوت در] 2 [را او ايزدى بالهام را موسى مادرش و كشت، همى اسرائيل بنى فرزندان

 شيرش و رسيد باز بمادر روز همان و شدند، مهربان بروى و افكند، زنش آسيه و فرعون بدست را او تعالى ايزد و افكند،

 بر قبطى و رسيد، بمردى چون) ب- 129 (7: 28 الْمرْسلينَ من جاعلُوه و إِلَيك رادوه إِنَّا: تعالى اهللا قال فرعون سراى در ميداد

 را موسى خواند، مؤمن رجل را تعالى  او حق كه درودگر مرد آن و بينديشيد ازو و كرد او قصد فرعون شد، كشته وى دست

 و بازآيد مصر سوى كه خواست و گشت تمام دختر كابين تا كرد، شعيب مزدورى سالها و رفت، مدين سوى داد، خبر آن از

] اين  [كه برگير ديگرى گفت شعيب و ،]3 [رفت خصومت] آن  [در آنك از بعد بياورد شعيب پيش از بود او معجز كه عصا

 اندر، بشب راه آن اندر و آمد، مصر سوى فرزند و وزن بسيار خواسته با و رسيد، بموسى عصا فرشته بتوسط تا امانتست،

 موسى تا چيزها ديگر و عصا از نمود آيتها و كرد، مناجات موسى با و داد، نبوت را او تعالى ايزد رفت، آتش بطلب بتاريكى

 اين گفت فرعون نمود، معجزه و خواند، بخدا را او و آمد فرعون سوى پس و بازخواست، را هرون برادرش و بياراميد

: نامهاشان بودند مرد چهار ايشان مهتر و. آورد فراهم اطراف همه از جادو مرد هزار سى و نگرويد، جادويست

. 44: 26 الْغالبونَ لَنَحنُ: گفتند فرعون با ايشان] 4 [خطحك مصفى، غارون، شابور،

 بترسيد سخـت موسى و آمد، حركت در ايشان افسون از كه بود فكنده چوبهـا و رسنها كرد كار چشم چندانكه صحرا آن و

__________________________________________________ 

 من ميكائيل بن شعيب: بروايتى و ابراهيم بن مدين بن) نابت (ثابت بن عنقا ابن) صيفوان: ل ن (صيفون بن شعيب: طبرى] 1 [

) 365 ص. (مدين ولد

 را او موسى مادر: يا. زياديست و كذا] 2[

 موسى  و شعيب بين عصا باب در يعنى رفت، خصومت آن در] 3[

) 472 ص (مصفى و حطحط و عادور و سابور: طبرى] 4[
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 مترس را موسى گفت تعالي خداى پس. 116: 7 عظيمٍ بِسحرٍ جاؤُ و) آ- 130 (116: 7 استَرْهبوهم و: گفت تعالى خداى چنانك

 آوردند ايمان جادوان بود، همچنان برگرفت عصا باز و برد، فرو همه آن و گشت، اژدها بيفكند، عصا موسى بينداز، عصا و

 تا فرمود آن از بعد و است، بوده شما مهتر خود او گفت را ايشان: شد خبر را فرعون بيرونست، جادويى از كار اين گفتند و

: گفت را هامان فرعون پس رسيده، ببهشت شهيد شام نماز بودند، كافر بامداد بكشتند، زار بزارى را مهتران آن

 چنين من گفت را هامان پس آسمان از نشنيد آواز هيچ رفت آنجا بر بكرد فرمود كه بنا آن هامان چون] 1 [صرحا لى ابن... 

: گفت چنانك قبطيان] بر [گوناگون عذاب از فرستاد آيات تعالى خداى پس است، زنان دروغ از موسى كه برم همى گمان

 موسى برخيزد، عذاب تا كن گفتى  دعا را موسى فرعون رسيدندى، بسختى چون ،133: 7 الْجراد و الطُّوفانَ علَيهِم فَأَرسلْنا

 عليه يوسف تابوت و برد بيرون مصر شهر از را اسرائيل بنى موسى پس شدندى، كافر باز] برخاستى  عذاب و [كردى دعا

 و زد دريا بر عصا موسى و نمود، قدرت تعالى حق آمد، بيرون سپاه با بدانست فرعون چون برد، خود با و برداشت السالم

 فرعون چون بگذشت، اسرائيل بنى و گشت، خشك و وزيد) ب- 130 (دريا زمين بر باد و باستاد معلق و برخاست دريا آب

 گذشت؟ نتوانى بخدائى تو بگذشت، بجادوئى موسى گفت هامان گردد، باز كه خواست بديد، عجايب آن و رسيد فرار

 و كند، بيا بگل دهانش و كام جبرئيل] و [آورد ايمان ساعت آن شدند، غرقه همه و آمد، فرود آب راند، آب اندر اسب فرعون

 موسى آن از بعد كفر، چندان با كندش عفو و كند، قبول توبتش خود برحمت تعالى خداى بگويد بار دگر اگر كه ترسيدم گفت

 از بعد داد، تورات و گفت، سخن وى با تعالى حق و برفتند، وى با اسرائيل بنى پيران از جماعتى و طور بكوه رفت بمناجات

 نيز ما گفتند اسرائيل بنى پيران و بيفزود، آن بر ديگر روز ده آن از بعد و داشتن، روزه كرد وعده را او روز سى آنك

 باور نبينيم بديدار تا گفتند شنيدند همى مناجات چون دهيم، گواهى قوم پيش ترا و بشنويم، تعالى خداى سخن كه خواهيم

 فَأَخَذَتْكُم جهرَةً اهللا نَرَى حتَّى لَك نُؤْمنَ لَنْ موسى  يا قُلْتُم إِذْ و: تعالى اهللا قال. كرد هالك را ايشان سخن ازين صاعقه و نداريم،

. 55: 2 الصاعقَةُ

 اثر خاك و ببرد، راه از پرستيدن بگوساله را اسرائيل بنى سامرى وقت درين و كرد، زنده را ايشان موسى بدعاء باز و

 پس) [آ- 131 (88: 20 موسى  إِله و إِلهكُم هذا: گفت و آمد حركات در و كرد بانگ تا كرد، زرين گوساله آن ميان در جبرئيل

 قوم همه- بود داده خبر را او تعالى خداى و- آمد باز] موسى  [چون نشنيدند، هرون سخن هيچ و] بشدند راه از اسرائيل بنى

 و آورد، پيش سامرى سخن و خويش عذر هرون و بينداخت تورات الواح و كرد، تندى هرون با ديد، كافر و گوساله پرست را

 گفت را سامرى موسى پس ديد، بتوانستى را جبرئيل كه بود فرزندان جمله از سامرى و تبصروا لم بما بصرت: گفت سامرى

. آمد نيارد تو فراز كس باشى زنده تا ليكن و نكشم ترا

 بنى توبه و فشاندند، آب در و بسوختند را گوساله پس كند، تو پاداش تعالى خداى بآخرت و شد، توانى كس فراز تو نه و

 بودند كرده سجده كه بودند مرد هزار هشتصد و ندى،] يد [ببر تن از كردندى گناه كه اندام بهر كه بود چنان اسرائيل

 عم برادر را پسر پدر زدند، همى ديگر يك گردن و بركشيدند شمشيرها ديگران و بنشستند، و آمدند بصحرا پس را، گوساله

__________________________________________________ 

 ط، (4 قصص- قرآن- موسى اله الى اطلع لعلى صرحا لى فاجعل الطين على هامان يا لي فأوقد: اصل ... لى ابن رب: متن] 1 [

) 4 مؤمن: قرآن- (صرحا لى ابن هامان يا: و) 499: ص
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 يك اندر بحجاب تا بفرستاد را ابرى تعالى خداى و مى كرد، زارى و نهاد سجود بر سر موسى و برخاست، زارى و] 1 [را

. 37: 2 الرَّحيم التَّواب هو إِنَّه: تعالى اهللا قال و. بپذرفت ايشان نوبت نيمروز تعالى خداى و نه بينند، را ديگر

 باز و داشتندى، رنجه را موسى وقت بهر و بودند، كشته مرد هزار هفتاد روز نيم آن در و بازداشتند، كشتن از دست پس

 نَتَقْنَا إِذْ و: تعالى اهللا قال باستاد ايشان سر باالى از تا داد فرمان را كوه تعالى خداى تا) ب- 131 (نميكردند قبول تورات

 قبطيان و فرعون بقصرهاء آورد، مصر با را ايشان كردند قبول تورات و شريعت چون) اآليه (171: 7 ظُلَّةٌ كَأَنَّه فَوقَهم الْجبلَ

 موسى تا اسرائيل، بنى در بود ريختن خون هم سبب بدان و بيافتند، كه بود كشته آن حديث ازين بعد بى اندازه، نعمتهاء و

 كيست، قاتل كه بگويد و گردد، زنده تا زنيد مرده بر] آن  [گوشت] از [پاره و بكشيد گاوى كه مى فرمايد تعالى خداى كه گفت

 شدد انفسهم على اهللا شدد اسرائيل بنى شدد: عليه اهللا- صلى گفت پيغمبر و مى بايد، رنگ بچه گاو كه رفت سخن چندان باز

 و كردند همچنان و بخريدند، گران ببهاى و آوردند، بدست گاو تا خود، بر كردند دراز كار آن سخن بدان و] 2 [عليهم اهللا

 ازين بعد و بنشست، فتنه آن و مى كردند، ايشان خود خون، دعوى و كشتند، عم پسران اين مرا گفت و آمد، بسخن كشته

 قارون و مى كشيدند، دوش بر گنجها در كليد مرد چهل كه داشت زينت چندان و كرد جمع كه نعمتها آن و بود، قارون قصه

 و دهد، گواهى موسى بر بزنا قوم پيش تا بياورد را] 3 [باليه زن آن و انديشيد بد موسى بر كار بآخر و بود، موسى خويش

 كه حاشا و گوى، چنين گفت و داد، نعمت و مال مرا قارون گفت كه راند  چنان)آ- 132 (زن آن لفظ بر انجمن در تعالى خداى

 او زمين اى گفت موسى پس كرد، موسى بفرمان را زمين تعالى خداى آمد، چشم در آب را موسى كند،] 4 [زنا خداى پيغامبر

 فروشد، بزمين تمام قارون تا بگير، زمين اى: ميگفت موسى و مى خواست، زنهار فروشد، بزمين بزانو تا قارون و بگير، را

 قصه ازين بعد و شدند، فرو بزمين جمله قارون گنجهاء و سراها تا كرد دعا باز السالم عليه موسى و. شد ناپديد چنانك

: 18 صبراً معي تَستَطيع لَنْ إِنَّك: ندارى صبورى] و [صحبت طاقت تو گفت آنچ و السالم، عليه خضر با بود موسى مصاحبت

 را يك هر موسى و كرد] [6 [عمارت و كرد] 5 [بر را خراب ديوار و بكشت را كودك و كرد سوراخ را كشتى خضر چون. 67

 خضر از جواب بود كرده اعتراض كه را يك هر موسى پس 78: 18 بينك و بيني فراقُ هذا: گفت خضر و مى كرد،] اعتراض 

 خراب ديوار بزير و بود، كافر او و مؤمنند مادر و پدر را غالم و است، ظالم كه نستاند ملك تا كردم بعيب را كشتى كه شنيد،

 بحرب تـا تعالى فرمود خداى آن از بعد كـردم، بعمارت آنرا بود خواهد صالح مرد] آن  [فرزندان روزى كه است نهاده گنجى

__________________________________________________ 

 برادر برادر يا. عم زاده برادر: ظ] 1[

. است زايد اخير جمله] 2[

. فاحشه و بدكار شد ديده دو هر و بباء بالبه، و باليه] 3[

 زنى : از امالئي است بوده زنه: اصل در ظ و برده اند قلم جا دو هر) زنا (كلمه در] 4[

. كرد ببران؟  ؟:ظ. كذا] 5[

. شد اضافه كه اين شبيه شده حذف جمله اى اينجا ظ] 6[
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 خداى با برو تو گفتند را موسى خواندند، تيه آنرا كه) ب- 132 (فلسطين بيابان اندر و برفتند اسرائيل بنى با رود، جباران

 وقت آن اين و ،24: 5 قاعدونَ هاهنا إِنَّا فَقاتال ربك و أَنْت فَاذْهب: فرمود تعالى خداى چنانك باشيم، همى ايذر ما كه خويش

 اين گفتن بنا بودند كرده بهم كه بشكستند عهد و مى گفتند، عناقه بن عوج و جباران صفت و آمدند باز جاسوسان كه گفتند

. 25: 5 الْفاسقينَ الْقَومِ بينَ و بينَنا فَافْرُقْ: گفت و بريشان، كرد دعا موسى پس ،]1 [سخن

 بر هم كردند نگه چون مى رفتند روز سه و بازنهادند بمصر روى اسرائيل بنى و برفت، هرون با و برگرفت عصا موسى پس

 گويند و رسيدند عوج نزديك هرون و موسى روى آن از و موسى، دعاى از بماندند بيابان آن در سال چهل بودند، جاى

 عصا قوت بهمه و برجست قدر همين و بود، عصاش درازاى همچندان و گز، ده بروايتى و بود، گز موسى  چهل باالى

 و نهاده سر بر و بود كنده بر كوهى عوج كه گويند چنان و شد، كشته و ،]2 [جهانى چند بيفتاد و زد عوج كعب بر و برگرفت

 را او موسى تا افتاد، عوج گردن در و بسفت را كوه آن تا بفرستاد را مرغى تعالى خداى زند، موسى بلشكرگاه كه مى آمد،

 رى چون كه پنداشت موسى گرفت، خشم ما بر خداى گفتند ايشان بگفت عوج حديث و آمد، باز قوم سوى و بكشت، و بزد

 بى آب بيابان آن اندر] 3 [را ايشان و ،26: 5 سنَةً أَربعينَ علَيهِم محرَّمةٌ فَإِنَّها گفت) آ- 133 (تعالى خداى. رفتن بتوانند آمد باز

 بگشاد، آب چشمه دوازده زد سنگ بر عصا موسى تا بفرمود تعالى خداى و كرد دعا موسى هم تا بماندند، فرسنگ دوازده

 ابر و] 5 [سمانه، و است] 4 [ترانكمين آن و بخواست، ايشان براى از سلوى و من و بود، ديدار آب را سبطى هر چنانك

 پانزده و صد عمرش و خواند پيش را هرون تعالى خداى نخست و موسى، دعاى بركت از داشت سايه ايشان بر تا بفرستاد

 برآمد، تاريكى و باد برفت، بيابان اندر يوشع با و كرد، وصى را نون بن يوشع موسى سال سه به هرون بعد از و بود، سال

 گفتند] گفت  [را اسرائيل بنى و گرديد، باز يوشع گشت، ناپديد پيراهن ميان از] و [گرفت كنار در را يوشع] 6 [دانست، موسى

 رسيد، اجل را موسى كه بنمود خواب در را ايشان تعالى خداى تا كردند وى بر موكل ده و بگرفتند را او بكشتى، را موسى

: التراجم تاج در موسى نسب و بود، سال بيست و صد موسى عمر و داد، پيغامبرى را او تعالى خداى و كردند، رها را يوشع

 از بسيـارى شان كه خوانند آن بهر از جهود و گويـد، يعقوب بـن الوى بـن] 8 [قاهب] 7 [بـن يصحر بن ابـن عمران مـوسى

__________________________________________________ 

 آمد گفته خبر و شد شكسته عهد اين و نگويند بقوم را عوج و جباران خبر بودند كرده عهد كه است جواسيس مراد] 1 [

) طبرى(

 بود عوج پيكر و باال جهانى مقدار و باندازه يعنى است، تشبيه ادات از اينجا چند] 2[

 ايشان : ظ] 3[

 نشده  ديده امال باين و آنست معرب ترنجبين و ترانگبين: معروف و كذا،] 4[

. است كرك آن فارسى و فارسى، و عربى ميان داند مشترك آنرا برهان و شده ضبط هم سمانى] 5[

. ؟]است  رسيده مرگ كه [ دانست ..افتاده چيزى ظ] 6[

 قاهث : طبرى] 8[                                       .يصهر. طبرى] 7[



 

   216   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

) ب- 133 (خوانندشان يهودى پس بودند، يعقوب ابن يهود نسل از ملكان

 السالم  عليه النبى الخضر

 خود را ليسع و عابر، بن] 1 [فالع بن ملكا بن ايليا او نام بود، خليل ابراهيم از پيش او و است، اليسع خضر كه روايتست چنين

 اكبر القرنين ذو و بود، كشته سبز برخاست چون نشست، سنگى بر كه خوانند خضر را او آن بهر از و] 2 [مفردست، ذكر

 القرنين ذو و بود، وى با السالم عليه] 3 [ايلياس گويند و. بخورد و بيافت آب بود، وى با خضر و بود رفته حيات آب بطلب

 بود موسى از بعد قرآنست در ذكرش كه القرنين ذى آن و. شد پيدا] نا او چشم بر [و] 4 [نديد حيوان چشمه و گرديد باز

. ساخت ماجوج و ياجوج سد كه آنست و بروزگار،

 السلم  عليه نون بن يوشع

 بلعم از و برد، جباران بحرب و منوچهر، عهد اندر آورد بيرون تيه از را اسرائيل بنى. يوسف بن افرائيم بن نون بن يوشع

 دين در اسرائيل بنى گفت و نكرد اجابت] بلعم  [بود،] 6 [بالعه نام را شهرشان و كند، دعا ايشان بر تا درخواستند] 5 [باعورا

 وى بر من دعاء رب يا گفت را خداى آن از بعد يوشع و كردن، بدعا برفت و بفريفت] را او [زنش تا] اند، [تعالى خداى

 چون. 175: 7 منْها فَانْسلَخَ آياتنا آتَيناه الَّذي نَبأَ علَيهِم اتْلُ و: تعالى اهللا قال بود همچنان بازستان، وى از ايمان و كن، مستجاب

 ديگر كن دعا گفت را بلعام ملك گرفتند، اندر حرب و بود، كرده دعا بلعام بر يوشع و بازگشتند هزيمت پس از اسرائيل بنى

 زنان كه كردند حيلت آن پس نمى كنم، او) آ- 134] (7 ... [خدم نيز من و گرفتست خشم من بر تعالى خداى گفت بلعام بار،

] 8 [فينحاص هرون فرزندان از تا گشت، يوشع  متحير شوند، هالك و كنند زنا ايشان تا فرستادند اسرائيل بنى بسپاه را نيكو

__________________________________________________ 

 قالع : متن فالغ،- فالع: مضبوط] 1[

 است  حده على يعنى: مفردست. مفروچت: اصل] 2[

. الياس: مراد كذا؟] 3[

 ... پديد: اصل] 4[

) 508 (ص 1 ج) العارف-  العراف.العروف- المعرف- الغروف باعور: ح (باعور: طبرى] 5[

) 14 س 508 ص 1 ج: طبرى از بالف نام را پادشاهان: متن] 6[

: يعنى. است ديگر: بمعنى اينجا در نيز و االخره و الدنيا مني ذهبت قد فقال: طبرى .. خدمت: ظ شده بريده صحافي در بقيه] 7[

 او خدمت ديگر

 هرون نوه العازار بن  فينحاس:العهد كتاب) 510 ص 1 ج (هارون بن العيزار بن فنحاص: طبرى) بى نقطه (فنحاص: اصل] 8[

) 678: ص مقدس كتاب قاموس (رسانيد بقتل مديانى زنى با را شمعونى سالوى بن زمرى كه
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 بيرون خيمه از را زن كه كس هر گفت و بيفكند، مردمان پيش و دوخت، هم بر حربه بزخم را مردى و زنى] 1 [عيزار بن

 اين فرزندان جهودان و بداشتند، دست زشت، عظيم كار آن از و بترسيدند عظيم اسرائيل بنى كنم، همچنين وى با نكند،

 بر طاعون روزه سه تعالى خداى و شدندى، هالك همه كردى چنين او نه اگر و دارند، بزرگ سبب آن از را] 2 [فينحاص

 بنى و ديگر، جائى بسيار و بستد جباران واليت يوشع روز، سه آن در شدند هالك بسيارى و گناه بدان افكند، ايشان

 مستجاب بود مرسل پيغامبرى بمرد، رسيد سال هشت و بيست و صد به يوشع عمر چون و آورد، پس باز را اسرائيل

 گفته ام، خود اين و اسرائيل، بنى بكار يهودا، سبط از حزقيل و شمعون سبط از بود] 3 [يوفنا بن كالوب او بعد از و الدعوه،

. بود پيغامبر السالم عليه حزقيل اما

 السالم  عليه النبى حزقيل

 ياد قرآن در وى ذكر تعالى كخداى الكفلست ذو او و بود، زاده پيرى به] را او مادر [كه زيرا خواندندى] 4 [العجوز ابن را او

 بودند بسيار جماعتى ايشان و) ب- 134 (شد، زنده مرده عيسى و الكفل ذو و موسى بدعاء اسرائيل بنى اندر و است، كرده

 ايشان گرد ديوارى بودند، كه بسيارى از كردن بگور نتوانستند بستد، جان را همه تعالى خداى بگريختند، مرگ از] كه [

 را همه تعالى خداى و كرد دعا آمدش عجب بگذشت، آنجا حزقيل بودند شده خاك كه دراز روزگارى از بعد و دركشيدند،

 دين پس ازين. گويند نسل آن از باشد اندام، ناخوش بوى كه را كسى و بپيوست، نسلشان و آمدند، باز بشهر و كرد، زنده

. بديشان فرستاد پيغامبران تعالى خداى و بداشتند، دست را تورات اسرائيل بنى و گشت، كهن موسى

 السالم  عليه النبى الياس

 نام كه پرستيدند را بتى و بودند بت پرست كه آمد قومى سوى و بود، هارون بن] 5 [العيزار بن فينحاص بن قصى پسر او

 را او بعضى اسرائيل بنى و است بوده نيكو زنى بعل گويند بعضى و اسرائيل، بنى اخبار در گفته ام خود] و [بود، بعل وى

 بعضى مهتران مگر ،]6 [ايستاد باز باران و كرد دعا الياس كه بود آن پس بودى، وى با و پرورد الياس را اليسع و پرستيدند،

 عمر را او تعالى خداى و برفت و كرد، خليفت را] 8 [اليسع و ايشان از گشت سير الياس پس نگرويد، كسى نه اگر و را] 7[

 ميرسانند راحت را خدا بندگان و درياها، اندر خضر همچون باشد، بيابانها اندر و بقيامت، تا داد دراز

__________________________________________________ 

. عبران: اصل] 1[

 فينحاس : العهد كتاب فنحاص: طبرى. فيحاص: اصل] 2[

. يوقيا: اصل) 711. ص (نون بتشديد يفنه بن: العهد قاموس) 535 ص 2 ج. (يوفنا بن كالب: طبرى] 3[

) 535: ص (العجوز ابن له يقال الذى هو و ... بوذى بن حزقيل طبرى- ميشود خوانده هم العجون] 4[

. العبران ابن فيحاص: اصل) 540 ص 2 ج (هارون بن العيزار بن فنحاص بن ياسين بن الياس: طبرى] 5[

 يسع  اصل) 544 (اليسع: طبرى] 7[                                .دارد افتادگى و است پريشان جمله اين] 6[
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 السالم  عليه النبى اليسع

 و بود، اسرائيل بنى ميان اندر روزگارى و خواند، صالح را او مجيد قرآن اندر و داد،) آ- 135 (پيغامبرى را او تعالى خداى

 مما بقيةٌ و ربكُم من سكينَةٌ فيه: تعالى اهللا قال يافتندى، ظفر بدان و داشتندى حرب پيش و خواندندى سكينه آنرا كه تابوت

وسى  آلُ تَرَكم ونَ آلُ وهار لُهمكَةُ تَحالئتابوت آن در كه گويند چنين و بود، آرامش بدان را اسرائيل بنى و ،248: 2 الْم 

 موسى كه الواح آن از و بودند، آورده بيرون تيه از آنك از انگبينى و پيه قدرى و هرون، عمامه و بود، موسى عصاء

 ايشان ميان از] 1 [اليسع چون. نهاده بر قفل و بود، آنجا در هم شد، شكسته يكى] و [گرفت خشم هرون بر چون بينداخت،

 جابر پادشاهى] تعالى  خداى پس [كرديم ذكر چنانك سال شصت و صد چهار تا ببردند، حد از فساد و معاصى برفت،

 در باغى آنرا در و] 3 [افتاد] 2 [بعسقالن و شد بيرون ايشان دست از تابوت و گشت، مسلط ايشان بر و گماشت بريشان

 تعالى خداى تا مدت، درين نبود پيغامبر هيچ اسرائيل بنى ميان در و كشتند، چيزها و درخت سرش بر و كردند، خاك زير

 پيغامبرى .] به  [بفرستاد را اشموييل

 السالم  عليه] 4 [النبى اشموئيل

 را او) ب- 135 (پيغامبرانست فرزندان از او كه بدانستند چون يعقوب بن الوى فرزندان از بود علقمه] 4 [بن بالى پسر

 درين و داد، پيغامبرى را او تعالى خداى] و [بدو آمد جبرئيل پس بياموخت وى از تورات و] 5 [عيل وى نام سپردند بزاهدى

 اسرائيل بنى آنك از بعد و بودند، باال و هيكل بلند] كه  قوم [آن از ايشان آخر بود جبابره] از [جالوت پادشاه عهد

 اهللا إِنَّ: گفت اشموييل] طالوت  از [را پادشاهى مستحق تريم ما گفتند فرستاد، ايشان بپادشاهى را طالوت خداى درخواستند،

طَفاهاص كُملَيع و هطَةً زادسلْمِ في بالْع مِ وپادشاه چون بود، يعقوب بن] 6 [يامين ابن اوالد از طالوت، بنسب و ،247: 2 الْجِس 

تَحملُه : گفت چنانك] 8 [بياورند آنرا فرشتگان و رسد باز اسرائيل ببنى تابوت كه آنست] 7 [او ملك آيت گفت اشموييل گشت،

 حـرب و شدند، خرسند طالوت بپادشاهى اسرائيل بنـى و تعالـى حق بفرمان بياوردند تابـوت فرشتگان پس. 248: 2 الْمالئكَةُ

__________________________________________________ 

 اليسع : طبرى. يسع: اصل] 1[

) 548 ص 2 ج (تابوت على عسقالن و غزه اهل غلب ايامه فى و: طبرى- بغسالن: اصل] 2[

 افتادند: اصل] 3[

 زمار پسر: اصل. صوف بن تهو بن اليهو بن يرخام بن علقمة بن بالى بن شمويل: طبرى] 4[

 عيلى : طبرى] 5[

 يامين  بن: مظبوط] 6[

. است شده نوشته تو) او (روى] 7[

 بياوردند: متن] 8[
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 و داد زرهى را طالوت پيغامبر اشموييل و] [1 [نماند مرد سيزده و سيصد جز بسيار خاليق آن از و كردند، جبار جالوت

 وى بر زره آن] كه  كيست تا بنگريد گفت شود، كشته او بدست جالوت پوشد، در چون آيد راست زره آن را كه هر گفت

 جالوت با گفت ويرا طالوت پس داود، بود ضعيف عظيم سخت و نيامد، شايسته داود بر] جز [سپاه همه در باشد، راست

 فالخن و نهاد، توبره در سنگ سه داود و] 3 [بپذيرفت] 2 [ويرا پادشاهى و دختر ويرا طالوت توانم، گفت كردن؟ توانى حرب

 الملوك سير در و. است بوده من سيصد تركشش كه بود آنجا تا جالوت كه چنين  روايتست و] 4 [كرد، حرب پيش و داشت،

 داود و برگرفت، جالوت سر از ترك كه داد فرمان را باد تعالى خداى نهاد، اندر بفالخن سنگى داود پس گويد، اين از بيشتر

 سوارى هر بعدد و گشت، پاره پاره و آمد زمين بر سنگ و بمرد و بريخت، مغزش چنانك آمد سرش بر و بينداخت سنگى

 و اهللا بِإِذْنِ فَهزَموهم: تعالى اهللا قال شدند هزيمت ديگران و) آ- 136 (بودند، پيش در چه هر بكشت و آمد ايشان بر پاره] 5[

 اشموييل كه سال سى از بعد شدند، مطيع مردم همه و انگشترى و داد بوى] 6 [دختر طالوت پس. 251: 2 جالُوت داود قَتَلَ

 تا داد بحاجبى را عالمه زنى] طالوت  [و بود، گريخته داود و بكشت، را همه بود اسرائيل بنى در كه عالم چند هر طالوت بمرد،

 وى توبه كه بپرسد وى از كه مى طلبيد را كسى و شد، پشيمان طالوت مدتى از بعد داشت، همى نگاهش و نكشت، بكشد،

 بگويد، و شود، زنده او و كنم دعا تا بريد پيغامبرى بگور مرا گفت بپرسيد، و بياورد، را زن آن حاجب نيافت، را كس چيست،

 دوازده با آنك گفت چيست؟ طالوت توبت گفتا، برآورد گور از سر اشموييل كرد، دعا زن آوردند، اشمويل بگور را او پس

 پادشاهى را داود و يافت، شهادت تا رفت بحرب و كرد همچنان طالوت پس گردد، كشته تا رود جباران بحرب پسر

. اعلم اهللا و گشت، مستخلص

 السالم  عليه النبى داود

] 7 [يهودا بن فارض بن حصرون بن رام بن نادب عمى بن نحشون بن سلحون بن ياعز بن عوبد بن ايشى بن داود او نسب

: گفت را پيغامبر تعالى خداى و يعقوب بن

نا اذْكُرْ ودبع دت و پادشاهى ،17: 38 داوالسالم عليهم را يوسف و را سليمان و بود، را او نبو .

__________________________________________________ 

 شد اضافه باختصار بلعمى از بود محسوس افتادگى عبارت در اينجا] 1[

 زايدست  و مكرر اينجا در- ويرا] 2[

 داد بدو پادشاهى و دختر وعده يعنى بپذيرفت، پادشاهى و دختر] 3[

 شد حرب پيش: ظ] 4[

 شده، حذف بصحافى و بوده عبارتى حاشيه در اينجا] 5[

 دخترى : اصل] 6[

 2 ج ليدن طبع (طبرى از و ... الخ قارص- بكرون- رام- عمران- محسون- شمعون- عامر- عور ... ايشان بن داود: اصل] 7[

 شد اصالح) 559 ص
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 و توحيد، جز نيست شريعت اندر بزبور فرستاد و زبور را او و دارد، نگاه موسى دين كه فرمود) ب- 136 (را او تعالى خداى

 بزن را او تعالى خداى پس باال، از بستندى كله هوا مرغان او آواز خوشى از خواندى زبور چون بود، عادل عظيم سخت

 پيش از كه جايگاه، بدان شد كشته و بدارند تابوت] 1 [پيش اندر بحرب، را اوريا اندر، بغزو فرمودش تا كرد، مبتال اوريا

 بازخواست، را اوريا زن آنك از بعد بداند، گناه آن از داود كه خواست تعالى خداى چون برنگشتندى، بهزيمت تابوت

 أَتاك هلْ و: تعالى اهللا قال. مى گريست گناه بر و دريافت سخن آن داود] 2 [كردن، بدعوى آمدند بيرون محراب از فرشتگان

 دوازده چون و كرد، خشنود] 3 [را او و بپذرفت، او توبت تعالى خداى حالها از بعد تا ،21: 38 الْمحراب تَسوروا إِذْ الْخَصمِ نَبأُ

 همى زره داود رفت او پيش در روزى بود، داود با سال سى و داد، حكمت را لقمان تعالى خداى برفت، داود مملكت از سال

 نديد واجب حكمت از و چيست، آن و مى كند چه كه ندانست لقمان بود، نرم موم چون را داود آهن و خويش، بدست كرد

 لقمان سخن اين و. للحرب جيد هذا] 4 [گفت لقمان به بيند، تا پوشيد لقمان در و كرد، تمام تا بود خاموش و پرسيدن، سخن

 همه از داود و دارند، بكار كمتر و است حكمتى خاموشى يعنى فاعله، قليل و حكم الصمت:] كه [گفت وقت) آ- 137 (آن

 سليمان تا بود مانده] فرو [زمان آن در داود و افتاد، كه گوسفندان و زمين حكم بدان داشت، پسنديده تر را سليمان فرزندان،

 و: مى دارد كشت خداوند گوسفند و بردارد، آن ريع و] را [خورده كشت كند تعهد تا داد بايد را گوسفند خداوند زمين: گفت

 الْحرْث في يحكُمانِ إِذْ سلَيمانَ و داود و: تعالى اهللا قال ،]5 [گشت شاد بدان داود باشد، را او غيره و پشم و شير از ايشان نفع

 اهللا و گفته اند، سال هفتاد عمرش مدت بروايتى و بمرد، و: كرد خليفت سليمانرا گذشته، عمر سال صد از داود بعد ،78: 21

. اعلم

 السالم  عليه النبى سليمان

 ديو و پرى و آدمى و كرد، اجابت تعالى حق را نباشد، كس وى از بعد كه دهد ملكتى را او كه خواست حاجت تعالى خداى از

 آن اثر كه بناها و كردند، كارها ديوان او بفرمان و كرد، روان روى چشمه و كرد، او مسخر را باد و مرغان و عفاريت و

- 36: 38 الرِّيح لَه فَسخَّرْنا: تعالى اهللا قال ناطقست قرآن آيات همه بدين و بدانست، جانور و مرغ منطق و بجايست، هنوز

 را او سليمان) ب- 137 (حالها بعد تا برد، نامه باز و آورد، بسليمان او خبر هدهد سبا زمين از كه بود بلقيس قصه پس اآليه،

 زنش از خاتم و بيامد، سليمان بصورت ديوى كه بود آن پس و نهاد، داود وى نام آمد فرزندى وى از را سليمان و كرد، بزن

 و خاتم دادند، بمـزد سليمان كه بود ماهى شكم در انگشترى روز چهل از بعد تا بنشست او بجاى و انداخت دريا در و بستد،

__________________________________________________ 

 پيش  اندر بحرب را او كه فرمود اندرو بغزو فرستادش: ظ نيست اغتشاش از خالى عبارات اين] 1[

. باشد افتاده چيزى اينجا گويا و بزهاست بر كردن دعوى مراد] 2[

 اوريارا: اصل] 3[

. گفت  داود:ظ] 4[

) 573: ص 2 ج طبرى: ك ر (است افتاده متن از مطلب اين مقدمه: ظ] 5[
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 آنك با كنم، قطع من گفت سيمرغ تا رفت، قدر و قضا سخن ازين بعد و ايزدى، برحمت يافت باز مملكت و رسيد، باز بوى

 نپرورد، و برد خويش بآشيانه و بربود را دختر و برفت و] 1 [برسد، مغرب خسرو پسر] به  [تا مشرق پادشاه دختر مى رفت

 را او و گشت غرق كشتى را زاده ملك و برفت ايزدى قضاء پس دختر، و سيمرغ- نگارند] 2] [ها [صورت بر كه آنست و

 ميان در زاده ملك و شد، پرده] 3 [نشيمش بر بزرگ جانورى پوست و رسيدند بهم و بود، سيمرغ مقام كه افكند بدانجا موج

 گفت را سيمرغ داد، خبر سليمانرا جبرئيل چون و آورد، فرزند و گرفت بار دختر تا بى خبر، سيمرغ و ،]4 [دختر بفرمان آن

 و ندارد، رنجه آفتابت تا رو ميان درين گفت را دختر آنك از بعد برگرفت، پوست آن و منست، پيش دختر گفت كردى؟ چه

 و [گشت ناپديد خجالت از] سيمرغ  [ساعت همان) آ- 138 (آمدند بيرون فرزند و دختر و زاده ملك و آوردش سليمان پيش

 آنرا تا كرد، رويين شهرستاني القطر عين از و كردن، بناها فرمود را ديوان پس.] باشد [تاريخ آن از] سيمرغ  شدن ناپديد

 هزار نشستى  چندين آنجا بر چون و عظيمى، بدان كردن فرمود كرسى و بنهاد، آنجا همه گنجها آن و خوانند الصفر مدينه

 چپ از و بزرگان، با بنشستندى اسرائيل بنى پيغامبران فرزندان و عالمان] و [راست از بودى، نهاده بساط بر زرين كرسى

 با همچنان را بساط آن باد السالم عليه سليمان بفرمان و گوناگون بايستادندى مرغان سر باالى و وى، بر جن و عفاريت

: كه سليمان با گفتن سخن] و [مورچه حديث و ،»شهر رواحها و شهر غدوها: «خواستى كجا هر برداشتى جانور هزار چندان

 پنج و پنجاه به عمرش چون االجمال، على كنيم مختصر ذكرى ما و درازست، سليمان عظمت و ملك شرح و مساكنكم، ادخلوا

 جدا وى از جان و مسجد، اندر چسفيد فراز عصا بر بود، مانده قدرى كردن فرمود همى المقدس بيت مسجد و رسيد سال

 عصا] 5 [سرخ مورچه و گرديدن، نيارست او پيرامون كس و كردند تمام را مسجد ديوان بماند، مثال آن بر سالى شد،

 سال يك را، عصا مورچه آن خوردن بر كردند اعتبار و بمرد كه دانستند بيفتاد، و بشكست شد خورده چون پس مى خورد،

 14: 34 منْسأَتَه تَأْكُلُ الْأَرضِ دابةُ إِلَّا موته على  دلَّهم ما الْموت علَيه قَضَينا فَلَما: تعالى اهللا قال. بود مرده كه بود) ب- 138(

. السالم و است االنبيا قصص در بتمامى نيفزايد، مالل تا گفتم اجمال بر سليمان داستان و) اآليه(

 السالم  عليه سليمان اوالد اسامى

 .... آمدست نبشته سليمان فرزندان از پادشاهان شرح

 

__________________________________________________ 

. رود پسر نزد كه ميرفت دختر يعنى نرسد،: اصل] 1[

 نوشته اند) ها) (ت (زير] 2[

. كرده اند) نشيمن (آنرا برده قلم و است، بزرگ پرندگان آشيان بمعنى نشيم و بوده چنين اصل در] 3[

. است نكاح از كنايه- زاده ملك بفرمان دختر- ظ] 4[

 است  شده ترجمه سرخ مورچه اينجا و باشد) موريانه (كه است) ارضه (عربى كتب در] 5[
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 بدين را مردم رسيد، بوى پادشاهى چون و بازداشت دست دين و پرستيدند، بت] 2 [گويند نيز] 1 [ايشيا و اسا اين پدر اما

] نپذيرفت  و اسا [كار درين كرد شفاعت را او] و [بود، بت پرست مادرش و كشت، همى نكرد قبول كه كس هر و خواند، تورات

- شدند زرج سوى و بگريختند قومى و گرفتند موسى دين نيست، محابا كه ديدند مردمان چون بكشت، و فرستادش بيرون

 با بود، بزرگ عظيم پادشاهى او و المقدس بيت در و شام، زمين در را او افكندند طمع پس بود، بت پرست او و الهند، ملك

 خيره اسا بكشت، كه بسيارى از نماند جانور و نبات هيچ رسيدند، كجا هر و آمدند، شام سوى پيالن، و گرانمايه سپاهى

 و نسپارد، بدشمن را ما خداى گفت اسا] 3 [يم] و [ر او پيش بزنهار نيست او طاقت عالم در را كس گفتند مردمانش و گشت

 است نوشته) آ- 139 (الطبرى جرير تاريخ در آن نسخت كه كرد دعا و بخواند، بزارى را حق و رفت، المقدس بيت محراب در

 داد، مژده را مردمان و آمد بيرون دهد، نصرت را او تعالى خداى كه بديد، خواب در افكند، وى بر خواب تعالى خداى و] 4[

 و فرستاد وحى را او تعالى خداى پس بود، لنگ او و گشتى، راست پايش دادى، نصرتش تعالى خداى اگر گفتند فاسقان

 مردمان اين گفت و گرفت، دست بر را خود ريش بديد ويرا زرج چون و برد، بيرون را سپاه تا بفرمود و دادش، پيغامبرى

] پس  [است بسنده را ايشان كه بيندازيد تيرى كسى هر گفت پس آوردند، ايذر مردم مايه اين بهر از مرا كه كردند فسوس

 هالك را او تو رب يا گفت و كرد دعا اسا نشست، كشتى در و رفت هزيمت زرج چون و كرد، هالك را ايشان تعالى خداى

 پادشاهان ... چنانك آن از بعد و برداشت، اسا و] رسيد [بساحل ايشان خواسته همه و شد، غرق كشتيها و برخاست باد كن،

. اعلم اهللا و بوده اند

 السالم  عليه النبى شعيا

 پادشاه] 6 [سنحـاريب و فرستاد، ايشان سـوى را شعيا تعالى خداى رسيد] 5 [احاز بـن بحزقيا اسرائيل بنى پادشاهى چون

__________________________________________________ 

) بعد حاشيه ك ر (ابيا بن اسا: ظ] 1[

 ملكش مدت و شد پادشاه اسرائيل بنى همه بر رحبعم پسرش سليمان از پس: گويد طبرى. باشد داشته افتادگى بايد اينجا] 2[

 دون بود پادشاه بنيامين سبط و يهودا سبط بر رحبعم پسر ابيا و گشت پراكنده اسرائيل بنى ملك وى پس از بود سال هفده

 سال سه] ابيا: ظ [رحبعم پادشاهى و ... بسبب شد پادشاه سليمان بندگان از نابط بن بعم؟ پور اسباط؟ ساير و اسباط ساير

 اسا خبر ذكر. داشت ملك سال يك و چهل و شد پادشاه پدر جاي بر بنيامين و يهوذا سبط دو بر ابيا بن اسا او از پس بود

) 619 ص 2 ج ... (الهندى؟ زرج؟ و ابيا بن

. آوريم: اصل] 3[

 ليدن چاپ 632- 631 ص 2 ج] 4[

) 637 ص (احاز بن  حزقيا:طبرى- اخبار: اصل] 5[

 سنحاريب : مضبوط سنجاريت- سخاريت: اصل] 6[
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] و كرد [پيش سپاه و برخاستن، نتوانست بود، ريش پاى را حزقيا كه اسرائيل بنى اندر كرد طمع] 1 [عجم دست از موصل

 مگر بمردند همه و مى كرد، هالك را ايشان تعالى خداى تا كرد دعا شعيا و بود، وى با النصر و بخت آمد، ايشان سوى

) ب- 139 (المقدس بيت سوى بند و سلسلها با را ايشان و گريختند، غارى در كه كس چند و نصر بخت و] 2 [سنحاريب

 تعالى خداى بود، رسيده بآخر عمرش كه بيفزود حزقيا عمر در تعالى حق و كرد، دعا شعيا كه بود آن از بعد اين و آورد

 فساد در اسرائيل بنى بمرد حزقيا چون و داشت، باز دست را قوم آن و را النصر بخت و] 2 [سنحاريب تا كرد وحى بشعيا

 اللعنه عليه ابليس رفت، تهى ميان درختى ميان در و بگريخت، تا كردند او كشتن قصد پس كرد منع شعيا و آمدند، كردن

. بذلك اعلم اهللا و كردند نيم بدو درخت با را او و بديدند اسرائيل بنى تا كرد، پيدا درخت از و بگرفت، او رداء گوشه

 السالم  عليهما دانيال و ارميا

 را او كند، برده و بكشد، را همه و گمارد، شما بر ملكى تعالى حق نه اگر و مكنيد، فساد كه گفت همى را اسرائيل بنى ارميا

 حال ازو بيافت، زندان در را ارميا و بكشت، را مردم و كرد خراب شهر و بيامد نصر بخت چون كردند، محبوس و بگرفتند

 از بعد تا كرد، يله و بنواخت را او النصر بخت كردند، زندان در مرا دادم، خبر تو از را ايشان و پيغامبرم، من گفت پرسيد،

 مرَّ كَالَّذي أَو: فرمود تعالى خداى كه آنست و كنم، آبادان آنرا من كه بازگرد المقدس بيت سوى گفت را ارميا تعالى حق مدتى

 همى بتعجب و بى مردم، شد خواهد آبادان چگونه خرابى بعد از گفت) اآليه (259: 2 عرُوشها على  خاوِيةٌ هي و قَرْيةٍ على 

 بنى تا بماند مرده همچنان سال صد) آ- 140 (مدت و كرد جدا وى از جان تعالى خداى بخفت چون گرفت خوابش تا نگريد،

 بر [بهمن دست از بود پادشاه كه] 3 [كيرش بفرمان اسفنديار بهمن عهد در السالم عليه پيغامبر دانيال و آمدند باز اسرائيل

 نام] 6 [استر مادرش و بود،] 5 [اخشنو پسر كيرش اين و شدند، مشغول بيت المقدس بعمارت و] 4] [بود مهتر اسرائيل بنى

 را او النصـر بخت كه بود اسيران جمله از دانيال و كردى، كـار دانيال بفرمان و داشـت، تورات ديـن و اسرائيل بنى از بـود،

__________________________________________________ 

. بود عجم گماشته و داشت موصل پادشاهى عجم دست از كه: يعنى عجم دست از] 1[ 

 سخاريت  و سجاريت: اصل] 2[ 

 بخت كه كسانى جمله از گويد طبرى) 652 ص 2 ج (الغيلمى كيرش- جاماسب بن كيرش: الطبرى فى- كيرش با: اصل] 3[

 بود بهمن مال بيت خازن سام بن غيلم ولد از كيكوان] بن  [كيرش المقدس  برد بيت به خود با بهمن گماشته شه بختر يا نصر

 جاى و) 650 ص 2 ج (بودند بشتاسب بن كبرش بن بهرام ديگر و بالعالم الملقب جاماست بن كيرش ابن اخشويرش ديگر و

 ص 2 ج ... (بابل اصبهبد اخشويرش بن كيرش عهد في عمرانها حين الى المقدس بيت نصر بخت تخريب لدن من: گويد ديگر

 است  او پسر خشيارشا نيز احشويرش و است هخامنشى كورش همان كيرش و) 718

) 652 ص: (طبرى از] 4[

 .. اخشويرش: ظ] 5[

 برهم و درهم اينجا را طبرى مختلف اخبار مؤلف و) 644 ص (االسرائيلى حاويل قيل و جاويل ابنة اشتر استو،: اصل] 6[

) ليدن طبع طبرى 718- 650- 644 ص 2 ج: (ك ر- است كرده مخلوط
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 از بعد پس داده ام، شرح در الحفاير بباب النصر بخت اخبار و قصه در دانيال قصه ذكر و بكودكى، كرده برده و بود، آورده

 اهللا فَأَماتَه: تعالى قوله است، عزير او و داد باز بارميا] جان  [تعالى خداى و بود، انك از بهتر پذيرفت عمارت همه سال صد

 ساعت بيك اين گفت مردمان، انبوه و ديد، آبادان جاى همه كه گشت خيره برخاست چون ارميا. 259: 2 بعثَه ثُم عامٍ مائَةَ

 تعالى خداى كه بديد پس ،259: 2 يتَسنَّه لَم شَرابِك و طَعامك إِلى  فَانْظُرْ: كه كرد وحى بدو تعالى خداى پس! گشت؟ چون

 ببنى را او تعالى خداى آموختن تورات] بهر [از بعد و قادرست، چيز همه بر خداى كه دانم گفت كرد، زنده چون را بهيمه

 آن در كه ارمياام من گفت بيامد چون بود، بسوخته را همه نصر بخت كه بود نمانده تورات را ايشان و فرستاد، اسرائيل

 حفظ از همه تورات گفت خواستند، نبوت عالمت) ب- 140 (سال صد از بعد كرد، زنده مرا تعالى خداى بودم، روزگار

 تو خواندن حقيقت ليكن، و قادرست، همه بر خداى گفتند برخواند تورات همه عزير پس بود، نخوانده كس هرگز و برخوانم،

 را ايشان و دانم من گفت عزير است، ستون كدام كه ندانيم و بكرده اند، پنهان مسجد ستونهاء اين زير كه شنيده ايم و ندانيم،

 كه گفت مردى: گويد تاريخ از بيرون و نبود، خطا حرفى عزير خواندن با كردند مقابلت چون برآوردند تورات و جاى بنمود

 و شدند، فتنه را عزير پس آوردند، بدست و بشكافتند، تا داد نشان و كردم، پنهان باغ فالن در تورات كه شنيدم پدر از من

) ذلك عن اهللا تعالى (31: 9 اهللا دونِ من أَرباباً رهبانَهم و أَحبارهم اتَّخَذُوا: گفت تعالى حق و خداست، پسر اين گفتند

 السالم  عليه النبى زكريا

] 2 [معمور بيت مسجد و مى داشتند، نيكو را اسرائيل بنى و بودند، پادشاهان] 1 [يونان بطلميوس كه بود تاريخ آن در

 پيغامبرى را او تعالى خداى كه بود ايشان جمله از زكريا و بيش، كما هزار پنج چهار معتكف، و بسيار عباد و بود، بعمارت

 و عابدان همه و] 3 [كردن بعمارت مسجد اندر و بود، بخشيده بخدا مادر شكم در را او پدر، كه بود محرّران از او و داد،

 را او و السالم، عليهم بود، داود بن سليمان بن] 4 [رحبعم فرزندان از زكريا و محرّر، بودند، جنس ازين مسجد مقيمان

 و ايشان، عادت بر كرد) آ- 141 (محرّر] مادر [شكم در را فرزندان و عابدان، از] 5 [مانان بن عمران او نام بود خويشى

 اين كه كرد، وحى بزكريا تعالى خداى بزاد، مريم پس] 6 [باشد حالها را زنان كه نياورند، پسران جز كه بود قاعده چنان

 آن بر عباد و بكردند مسجد پهلوى كوچكى خانه را او و آوردند، بمسجد را مريم و پذيرفتم،] 7 [پسر به عمران از را دختر
__________________________________________________ 

 يونان  از بطلميوسان: ظ] 1[

 الخ  عباد و بود معمور المقدس بيت: ظ. نيست زمين بر المعمور بيت و كذا،] 2[

. كردن بعبادت: ظ] 3[

 رحبعم : اصل: رحبعم: مضبوط] 4[

) 711 ص (ماثان: طبرى] 5[

 نيست  مناسب مسجد در اعتكاف با كه افتد حالها را زنان كه زيرا نياورند معبد خدمت در را پسران جز: يعنى] 6[

 پسر بنام يا- پسر بجاى: يعنى- پسر به] 7[
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 دعاء تعالى خداى و زادن، فرزند از زكريا نوميدى از بعد بزاد، يحيى اين پس از و فرمودست، خداى گفت زكريا كردند، انكار

 از بيافريد مريم شكم اندر را او تعالى خداى و بزاد، السالم عليه پيغامبر عيسى ماه شش به يحيى پس از و كرد، مستجاب او

 نمود، قدرت تعالى ايزد و شد، جدا وى از عيسى را مريم آنك از بعد- 91: 21 روحنا من فيها فَنَفَخْنا تعالى، اهللا قال پاك، باد

 مالمت را او و شدند، مريم سوى و آورد، فرزند حرام از تا بگذاشتى، ضايع را زنى كه كردند، مالمت را زكريا مردمان

 پاسخ گهواره از عيسى پس ،29: 19 صبِيا الْمهد في كانَ من نُكَلِّم كَيف قالُوا إِلَيه فَأَشارت: كرد بعيسى اشارت مريم كردند

 آن از بعد و ،30: 19 نَبِيا جعلَني و الْكتاب آتاني اهللا عبد إِنِّي قال: اوست كالم چنانك تعالى، خداى ببندگى اقرار بازداد، ايشان

 روز هر وى از و شدند،] 1 [ديه بدان و ببرد را او مريم تا كرد، عيسى قصد حسد  از]هيرودس  [ملك شد بزرگتر چون

 زكريا كشتن قصد اسرائيل بنى پس مى ماندند متحير آن از خلق و مى آمد، پيدا معجزه و مى شد،) ب- 141 (ظاهر عالمتى

 عقبش در رود، ايشان سوى كه بگريخت زكريا بزاد، وى از عيسى و آمد، جمع مريم با كه شد، كافر او گفتند و كردند،

 زيانى نه اگر و شود، كشته] باشد آن [ميان در اگر ببريد را درخت اين گفت را ايشان ابليس] 2 [ديدند را درختى بيامدند،

. شد كشته زكريا و ببريدند درخت پس ندارد،

. اعلم اهللا و

 السالم  عليه النبى يحيى

 را او تعالى خداوند و گشت، ساله چند يحيى و بمرد، كرد همى عيسى و زكريا كشتن قصد كه] 3 [هيردوش ملك چون

 اهللا من بِكَلمةٍ مصدقاً و: تعالى قوله آوردند، ايمان بوى و داد، خبر را مردمان السالم عليه عيسى آمدن از او و داد، پيغامبرى

داً ويس وراً وصبپيغامبرى را عيسى تعالى خداى تا بود همى اسرائيل بنى ميان در و خواند، سيد را او تعالى خداى ،39: 3 ح 

. اعلم اهللا و مى خواند، بخداى و كرد همى دعوت را ايشان و فرستاد، اسرائيل بنى سوى

 السالم  عليه النبى عيسى

 بِإِذْنِ الْموتى  أُحيِ و الْأَبرَص و الْأَكْمه أُبرِئُ و اهللا بِإِذْنِ طَيراً فَيكُونُ فيه فَأَنْفُخُ الطَّيرِ كَهيئَةِ الطِّينِ من لَكُم أَخْلُقُ أَنِّي: تعالى قوله

 كه  دير گشت زنده نوح بن سام تا كرد دعا و بنمود، معجز همه اين. 49: 3 بيوتكُم في تَدخرُونَ ما و تَأْكُلُونَ بِما أُنَبئُكُم و اهللا

 جـان عيسى نفس باد از و بكرد مرغى گل از و آمد شفا او دميدن اندر را علت خداوندان كه بود چنان و) آ- 142 (بود عهدتر

__________________________________________________ 

 2 ج (معين و قرار ذات ربوة الى هما آوينا و: اهللا قال التى الرّبوة فهى مصر ارض وردا: گويد طبرى دارد، افتادگى اينجا ظ] 1[

 ... شد ديه بدان ربوه، آن نام بود ديهى آنجا و ببرد مصر بزمين را او مريم: باشد چنين متن بايد و) 729 ص

 الخ  .. ابليس. شد پنهان آن اندر ديد درختى بيامدند: ظ دارد افتادگى اينجا] 2[

 طبرى) م ب: 6- م ق: 4 (باشد كاليوس هروداكاليوس شخص اين ظ و بوده اند نام باين نفر شش اسرائيل بنى در- هرود] 3[

) 741- 740 ص 2 ج (كرده ضبط الكبير هيردوس را او
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 ايشان كردندى و خوردندى خانها در چه هر و] 1 [تعالى ايزد بفرمان بود، وى بر كه مؤنتى هيچ بى بپريد، و آمدش، اندر بتن

 ايشان بر ديگرها و كردن، صيد ماهى شنبه روز و گوسفند پيه چون بود، حرام تورات در كه چيزها آن از و دادى، خبر را

 را مردمان و] 2 [گشت همى يمن و مصر و مغرب حد اندر بشهر شهر و بحى حى از بعد كس، هيچ نگرويدند و كرد، حالل

 از كه بود آن و بودند، وى با حواريان و گرديد، همى و نديدند، خانه جاى هيچ را او كه بماند سال ده كرد، همى دعوت

 ربنا اللَّهم مرْيم ابنُ عيسى قال: «تعالى قوله فرستاد مايده را ايشان تعالى خداى و كرد، دعا عيسى و خواستند، مايده عيسى

 كافر كسى اگر و بفرستم، گفت تعالى خداى پس 114: 5 »منْك آيةً و آخرِنا و لأَولنا عيداً لَنا تَكُونُ السماء من مائدةً علَينا أَنْزِلْ

 بزرگ ماهى و حواريان، بعدد اسفيد، بود نان دوازده آن و آمد فراز مايده گويند و نكردم، را كس كه كنم عذابى را او شود

 يكشنبه روز آن و بازآمدى، بجاى عوض برگرفتندى آن از هرچ و] بخوردند [خاليق همه آن و ترّه، و نمك قدرى و بريان

 بيامد، آن از پس شدندى، سير چون) ب- 142 (برشدى بهوا باز و بيامدى، چاشتگاه همچنان روز سوم و روز دوم و بود،

 كرد دعا عيسى داشت، ماهى و نان حوارى شمعون ليكن و] 3 [نخواستند داد عذاب اميد بكفران را ايشان تعالى خداى چون

 و شود باطل روز سه از بعد جادوى گفتند شدند منافق جماعتى پس بود، بجاى هنوز و: بخوردند سير آن از خاليق همه] تا[

 ]5 [عقوبت مسخ كه بمردند، آن از بعد و بماندند روز سه گردانيد،] 4 [پوزنه و خوك همه را ايشان تعالى خداى شدند، كافر

 جوى لب بر كه گردانيد مسخ همه تعالى خداى را السبت اصحاب السالم عليه موسى بعهد و. باشد قدر همين زندگانى را

 همى يكشنبه ما كه نهادندى تاويل و بگرفتندى يكشنبه و] 6 [ببشتندى راه شدى آنجا در ماهى چون شنبه روز كندند، مغاك

 او كشتن تدبير يهودان و بازآمد اسرائيل بنى سوى عيسى پس گردانيد، پوزنه و خوك هم را ايشان تعالى خداى گيريم،

 گفت عيسى بخفتند همه داريد، ياد بدعا مرا امشب گفت را حواريان عيسى ايشان، با گشت] 7 [بار المقدس بيت ملك و كردند

 من از] 8 [خروس بانگ از پيش [امشب گفت را ديگرى شود، كافر و من بر] كند [دليلى و بفروشد، ارزان مرا كه باشد شما از

__________________________________________________ 

 نيست  جديد عهد در مرغ داستان] 1[

 است  رفته مادر با كودكى در هم مصر بخاك و است نرفته بيمن خبرى هيچ طبق بر مسيح] 2[

 بود شاگردان نزد كه ماهى مختصر و نان چند با صحرا در بودند نفر هزار چند كه را جماعتى بار دو: گويد جديد عهد] 3[

 نيست  بظاهر آسمانى مائده از ذكرى و نهادند بسلها و برداشتند باقفه را زيادتى و شدند سير كه داد غذا

 از كه است عربى و زنا ابو بوزينه اصل گويند چه است، فصيح تر بوزينه از بوزنه و است شده پوزنه الحاقى نقطه با] 4[

 است  شده لقب زناكارى كثرت

 ... مسخ عقوبت كه: ظ] 5[

 بازگشت : اصل] 7[ببستندى                               ظ ... كذا؟] 6[

 عبارت و است رفته ميان از بصحافى و بوده حاشيه در مطلب گويا و است ده را سطر روى و دارد افتادگى اينجا در] 8[

 وليا يسيره بدراهم احدكم ليبيعني و مرات ثلث الديك يصيح ان قبل احدكم بى ليكفرن الحق قال: گويد طبرى است پريشان

) 736 ص. (ثنى كانّ
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 كافر و بيزارم وى از من گفت بنماى را عيسى كه گفتند بود، آمده بيرون روز ديگر كه بگرفتند] را كس آن و كنى بيزارى

 بر جهودان و] 1 [بنمود را عيسى بدادندش، سيم) آ- 143 (درم سى بنمايم را او تا دهيد هديه مرا گفت بگرفتند ديگرى شد،

 نهاده را كار آن كه چوب آن و بيامدند، جهودان پس بگريختند همه حواريان و ببستند، پايش و دست و شدند، جمع وى

 خداى كنند دار بر كه بگشادند را او برهان؟ ما از را خود كنم زنده مرده گفتى كه چونست گفتند را عيسى و بردند بودند،

 گفتند نديدند را عيسى كردند نگاه چون المعمور ببيت برد، چهارم آسمان بر] و [كرد ناپديد ايشان ميان از را او تعالى

 را او جهودان، مهتر افكند يشوع با را عيسى صورت تعالى خداى پس نباشد، بيش زمانى،] جادوئى  اثر [و كرد، جادوئى

 كه چنانست ترسايان] 2 [بعضى و جهودان نزديك و كردند دارش بر و نداشت، سود ايشوعم من گفت كه چند هر و بگرفتند

 مريم شب هر و بماند دار بر روز هفت ايشوع و. 157: 4 لَهم شُبه لكنْ و صلَبوه ما و قَتَلُوه ما و: تعالى قوله بود، عيسى او

 بدرود را حواريان و بديد را مادر و فرستاد، بزمين را عيسى تعالى خداى هفتم، روز شب تا گريستى، دور همى از و بيامدى

 بعراق را] 4 [توماس و كردن، بدعوت فرستاد بروم را] 3 [بولس و فطرس حواريان از پس آمد، وى پيش زكريا يحيى و كرد،

 المقدس؟ بيت يحيى پيش و بحجاز، را] 7 [اوليمار و] 6 [اندافسون و. بحبش و افريقيه و بقيروان را] 5 [قيلس و. بابل و

 تعالى خداى بعبادت] و [المعمور بيت سوى شد) ب- 143 (ناپديد سحرگاه و بگفت خواست آنچ و بگذاشت را] 8 [هبوس؟

 و بمرد، مريم پس آن از و كند، تازه عليه اهللا صلوات ما پيغامبر دين و الزمان، آخر تا آيد، بزير دجال وقت تا باشد، مشغول

 و ديگر، شيطان ديو دو با آدمى صورت بر افكند، وسوسه گونه هر و كرد، كافر تعالى خداى و مريم و عيسى در خلق ابليس

 آن كـه خوانند آن از نصرانى را ترسايان كه خوانـده ام معارف كتاب در و ثالثه، ثالث نهاد، مردم دل در كـفر مقالت سـه اين

__________________________________________________ 

) عهد كتاب (بود پطرس جست بيزارى وى از سحرگاه آنكه و بود اسخريوطى يهوداى بفروخت را مسيح شب آنكه] 1[

) 736 ص 2 ج (ديگر يكى و بود شمعون جست بيزارى آنكه: طبرى

 مردود را آنها امروزى مسيحيان ولى نرفت بدار مسيح كه بود آن مانويان و ناستيكها و) اسقف مارسيون (عقايد] 2[

. ميشمارند

 بولس  و فطرس: طبرى يومنس، و قرطس: اصل] 3[

 نرماس : اصل] 4[

 فيليس : طبرى] 5[

 الكهف  اصحاب الفتية قرية دفسوس الى يحنس  و:طبرى] 6[

 الحجاز ارض هى و العرابية الي تلما ابن: طبرى] 7[

 و .... ساود لالساود نرى فيما هى و الناس اهلها ياكل التى ارض الى مشى و اندرابيس؟ و؟: (دارد اضافه طبرى ... كذا] 8[

 احدث حين يوطا زكريا يوذس مكان جعل اريوبس الى الحواريين من يكن لم و يهوذا و افريقيه دون البربر ارض الى سيمين

) 738 ص 2 ج ... (احدث ما
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 و مستى اندر كشتن بفرمود ملك را زكريا يحيى ازين بعد جليل، زمين از خواندندى، ناصره آمد فرود بدان مسيح كه ديه

در  را ملك بود، گرفته كينه دختر اين و نباشد، روا گفت يحيى نيكوئى از كند بزنى را زن دختر كه خواست بود مؤمن بيحيى

 پيوسته همچنين] و [نيست، حالل نشايد گفت همى طشت، در]] 1 [ببريدند يحيى سر چون [خواهم سر يحيى گفت، مستى

 سرش بر خاك تا بفرمود ملك گرفت، جوشيدن زمين از خون بكشت را او كه آنجا و گشت، پشيمان و بترسيد ملك] ميگفت [

] 2 [حردوس او نام] يكى  [طوايف ملوك جمله از تا جوشيد، همى همچنان و گشت، بزرگ تلى چون انباشتند كه چند هر كنند،

 بكشت هزار چندين و فرستاد شهر در را سپهبدى شهزادگان، و پيغامبران كشتن از جوشيد همى كه بس از بغزا، رفت آنجا

. مى جوشيد همچنان بنشيند، يحيى خون تا

 شهر و فكندن فرمود مسجد در كشتگان  را] 3 [نبوراذان و) آ- 144 (گشت ساكن بكشت را او نمودند باز را يحيى كشنده تا

 دانيال ديگر بروايتى و كرد،] 4 [بيران شهر آن بار دوم كه خوانند، الثانى بختنصر را او اخبار بعضى اندر و كرد، خراب باز

 موسى بدين نبوراذان؟ و؟ برآوردندش، پس نرسيدش، آسيبى هيچ كردند، چاه در شيرى با را او و بودست، وقت درين

 خداى و بود، پيغامبرى ديگر وقت اين كه بودن توان و المقدس، بيت به كردند آبادانى باز و بود، پيغامبر دانيال و بگرويد،

. اهللا عند العلم و است بسيار اختالف تواريخ در كه نويسيم چه بهر عليمست تعالى

 الكهف  اصحاب

 و بِرَبهِم آمنُوا فتْيةٌ إِنَّهم: تعالى قوله آوردند، ايمان تعالى بخداى و شام، از بشهرى بودند يونانى دقيانوس عهد در ايشان

مناهزِد دىغار آن سوى و بترسيدند، پادشاه از و دادشان هدايت و خواند مرد جوان را ايشان تعالى خداى و. 13: 18 ه 

 بدان هم نيز من گفت و آمد بسخن نگرديد گردانيدند باز چند هر افتاد، دنبال در سگ و شد، يار ايشان با شبانى گريختند،

: تعالى قوله داند خداى ايشان عدد كميت در چه اگر و را، ايشان نام و را، ايشان بود آيتى اين و شما، كه دارم ايمان خداى

 نام را يكى) ب- 144 (22: 18 بِعدتهِم أَعلَم ربي قُلْ كَلْبهم ثامنُهم و سبعةٌ يقُولُونَ و ... 22: 18 كَلْبهم رابِعهم ثَالثَةٌ سيقُولُونَ

 تعالى خداى و كرد رهنمونى غار به را ايشان كه بود شبان] 5 [دهموش و سروش و فرطننوس و عسلميا ديگر بود مكسينا

: تعالى قوله بماندند سال نه و سيصد مدت بود، ايشان با همچنان سگ و برگرفت، ايشان جان

__________________________________________________ 

 شد نوشته بقرينه بود افتاده متن از معنى اين] 1[

 720 ص 2 ج) جردوش- جردوى- كردوى- حردوس ح (خردوس: طبرى] 2[

 خردوس  لشكر رؤساى از يكى) القتل؟ (الفيل صاحب نبوزراذان: طبرى] 3[

 ويران : يعنى] 4[

- كسفوس- طويس كسر: ح ( كسوطونس).برطولس برطونس: ح (مرطوس يمليخا، محسملينا، مكسملينا،: طبرى] 5[

 ابن بروايت (قالوس) بطوس- بطويس: ح (بطونس رسمولس؟ نيزونس، نيردويس: ح (بيرونس، ،)كسفومس- كشتوطونس

 777- 776 ص) دانسته نفر هشت كه اسحق



 

   229   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

في لَبِثُوا و هِمفائَةٍ ثَالثَ كَهينَ منس وا واددعاً ازسدر پهلو پهلو از را ايشان گاهى هر تعالى خداى بفرمان فريشته و ،25: 18 ت 

 سوى را] 1 [يمليخا و شدند زنده پس ،18: 18 بِالْوصيد ذراعيه باسطٌ كَلْبهم و الشِّمالِ ذات و الْيمينِ ذات نُقَلِّبهم و: گردانيدى

 داد نانبارا درم و ماند عجب بود، كه ديد سان آن بر نه را مردم و بازار آمد اندر بشهر چون خرد، طعامى تا فرستادند شهر

 شهر از روز ديگر گفت پرسيدند، حال و بردند، ملك سوى را او و است، يافته گنج مرد اين مگر گفت نانبا دقيانوس، بمهر

 كه بدانست و كرد، جمع را عالمان پادشاه برم، طعام يارانرا تا آمدم شديم، امروز پنهان اندر بغارى و دقيانوس از بگريختيم

 بشارت را شما گفتند را بمليخا پس كند، زنده را ايشان تعالى خداى كه است، انجيل در ذكرشان كه الكهف اند اصحاب ايشان

 سوى مهتران با نشست بر ملك و است، گذشت سال نه و سيصد تاريخ آن از و پرستيم، خداى ما و گذشت دقيانوس كه باد

 همچنين، ديگران و بمرد، و بيفتاد و بگفت قصه و آمد) آ- 145 (غار در دهم خبر را ايشان و بروم گفت يمليخا آمدند، غار

 پس ،21: 18 بِهِم أَعلَم ربهم بنْياناً علَيهِم ابنُوا: گفت نيارستند رويد، درون يكى گفتا ملك نيامد، بيرون كس و ببود زمانى پس

 بيرون كه خواندم الملوك سير كتاب اندر و آمدند، بيرون كى و شدند كهف در تاريخ بچه كه بنوشتند و بكردند عالمتى آنجا

 كرد مخير را ايشان و فرستاد رسول تعالى خداى پس بگفتند، قصه و گرفت كنار در را ايشان ملك رفتند، ملك پيش و آمدند،

 تا كند زرين تابوت را ايشان كه خواست ملك بمردند، و گزيدند، بهشت ايشان رسيدن، رضوان و ببهشت يا كردن بزندگانى

 عالمت آنجا و داشت، باز دست غار بدان هم پس چكنيم، زر تابوت رويم خاك با باز و خاك ايم از ما گفتند كه ديد خواب در

 را نوشته آن رقيم و ،9: 18 عجباً آياتنا من كانُوا الرَّقيمِ و الْكَهف أَصحاب: گفت تعالى خداى آنچ گويند و كردند، مسجد و

 كرده ايم، ياد الحفاير باب در كه است، مفرد ذكرى خود را الرقيم اصحاب السير كتاب در و زدند، رقم آنجا بر كه خواهد همى

. اعلم اهللا و

 السالم  عليه النبى] 2 [يونس

 نگرويدند، بترسانيد، بعذاب را ايشان و كرد دعوت روزگارى و موصل، حدود از نينوى شهر سوى بود مرسل پيغامبران از

 بدانستند پادشاه و مردمان و زد، همى زبانه آتش و فرستاد،) ب- 145 (ايشان سوى را عذاب تعالى حق رفت بيرون ميان از

 را بتان و بردند بيرون بود، هرچ پا چهار و كودكان و زنان شهر همه پس نبود، آنجا كرد، طلب را يونس آمد عذاب كه

 و برآوردند، زارى و بانگ زنان و كودكان و كرد همى زارى و نهاد خاك بر سر ايشان ملك و آوردند، ايمان و بشكستند

: 10 فَلَو: فرمود چنانك نكرد، ديگر امت هيچ با رحمت چنين اين و بگردانيد، ايشان از عذاب تعالى خداى كردند، دعا باخالص

 را او ابليس شد غمگين رسيد بيونس خبر اين چون) اآليه (98: 10 يونُس قَوم إِلَّا إِيمانُها فَنَفَعها] آمنَت  [قَرْيةٌ كانَت ال98

 كه قومى نشست با كشتى در نروم، ايشان پيش نيز كه خورد سوگند و قوم، پيش شدى زن دروغ اكنون تو كه كرد وسوسه

] ؟ [از تا بـازداشت بود كشتى يونس زندان وى شكـم كه مـاهى آن و نپسنديد، وى از كـار اين تعالى خداى رود،] 3 [بـجائى

__________________________________________________ 

 ... تمليخا: ح- يمليخا: طبرى] 1[

 782 ص 2 ج. متى بن: طبرى] 2[

 بجاء: اصل] 3[
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 چهل ماهى آن تعالى، خداى بفرمان ايستاد نماز در يونس و برد فرو را او ماهى و افكند] يا [بدر را خود يونس قرعه زدن

 ماهى شكم در قيامت تا بودى مسبحان از نه اگر گفت تعالى خداى و نرسد، آسيبى را يونس تا استاد باز خوردن از روز

 سه به را حق يونس پس ،144- 143: 37 يبعثُونَ يومِ إِلى  بطْنه في لَلَبِثَ الْمسبحينَ من كانَ أَنَّه ال فَلَو: تعالى قوله بماندى

 آمد دريا بكنار ماهى برهانيد، را او تعالى خداى و ماهى، شكم تاريكى و دريا تاريكى و) آ- 146 (شب تاريكى: بخواند تاريكى

 و لَه فَاستَجبنا الظَّالمينَ من كُنْت إِنِّي سبحانَك أَنْت إِلَّا إِله ال أَنْ الظُّلُمات في فَنادى : تعالى قوله برافكند شكم از را يونس و

ناهيمن نَج الْغَم و كينَ نُنْجِي كَذلنؤْمت] كه  [آن از بعد فرستاد، باز بقوم را يونس تعالى خداى پس. 88- 87: 21 الْمقو 

 درخت يقطين، من شجرة: كه گويد عباس ابن و بود، گشته خيالى كه] 1 [بكند همى شير آن از تا آورد درختى و بازگرفت

 شبان قوم، پيش دهد گواهى تو سگ و نمايد راه ترا بز اين گردى باز چون گفت فرستاد قوم سوى را شبانى و بود، كدو

 آيات اين و بز برهنمونى آمدند يونس پيش و بداد، گواهى سگ و آمدند، جمع وى بر مردمان و بگفت، يونس خبر و برفت

 دنيا از بكوفه و ،147: 37 يزِيدونَ أَو أَلْف مائَةِ إِلى  أَرسلْناه و: گفت تعالى حق چنانك بماند، ايشان با مرگ وقت تا و بود،

 برفت،

 العابد شمسون

 خانه شهر بيرون و] 2 [بودى زمين بزير. بود داده عظيم قوتى را او تعالى خداى و مؤمن و بود عابدى اما نبود پيغامبر

 از وى طعام تعالى خداى و بود، شتر زنخدان سالحش] و [كردى حرب ايشان با خواندى  و بخداى را مردم هميشه و داشت،

 چند آهنين بندهاء و غلّ و محكم رسنهاء و بفريفتند را زنش) ب- 146 (شدند ستوه وى از شهريان پس آوردى، بيرون آنجا

 آزمايم، همى ترا گفتى كردى چنين چرا گفتى را زن چون و بگسستى، شمسون و ببستى زن ببندش، بخسبد كچون دادند بدو

 سخت او بموى ويرا يكبارى زنش پس خويشتنم بموى گفت شمسون بست توان چيز بچه ترا كه بدانم كه خواهم گفت روزى

 او چشم ملك قصر برابر و بگرفتند را شمسون و بيامدند داد خبر را مردم و برفت زن كرد، نتوانست هيچ شمسون ببست

 بستون دست و برخاست گردانيد درست همچنان را او تعالى خداى كرد دعا شمسون ببريدند، او بينى و گوش و بركندند،

 نكرد، هالك را ديگران شمسون پس شدند كشته وى خاصگيان با ملك و آمد فرود منظره بركند، جا از و اندرزد، ملك منظره

. السالم و بود طوايف ملوك ايام در همه اين و ماندند، خيره او كار از عالم و گشت، خراب] 1 [شبران و؟

 السالم  عليه النبى جرجيس

 عابد و خداشناس مردى دادى، بدرويشان سودش و كردى، بازرگانى و السالم، عليه عيسى دين بر بود فلسطين زمين از

 غسانيان، بـود] 3 [جفنه آل از كه چنانست سير كتاب در و] 2 [داربان، او نام و موصل، و شام از بعضى بر بود ملكى و بود،

__________________________________________________ 

 ...: بكند؟ همى سايه را او و ... بمكد؟ همي شير: ظ. كذا] 1[

. بودى روم بزمين: ظ ... كثيره غير اميال على منها منزله كان و ... الروم قرى من قريه اهل من كان و: الطبرى فى ... كذا؟] 2[

 شهر ان و: ظ ... كذا] 1[

 جفنه : ص! بود كرده) حقنه (آنرا نقطه گذار و  حصنه،:متن] 3[                   796 ص 2 ج) دادايه: ح (داذانه: طبرى] 2[
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 را بت اين كه هر مى گفت و) آ- 147 (كرده بلند آتشى عظيم و بود، آورده شهرش بيرون و] 1 [افلون آن نام داشت بتى و

 و برفت سپارم، بخدا را خود گفت جرجيس پس بودند، بسيار عيسى دين بر مؤمنان آنجا و اندازمش، آتش در نكند، سجده

 آهنين شانهاء؟ و؟ بگرفتند را او تا بفرمود ملك. بحق كرد دعوت را او و مى رنجانى، را خدا بندگان تو كه چيست اين گفت

 ديگر روز بيفكندند، و گشت، پيدا استخوانها چنانك آوردند، فرود را همه پوست و بود گوشت اندام بر چه هر و بياوردند

 عظيم قوى و دراز آهنين ميخى تا بفرمود باز كردن، بدعوت آمد ملك پيش بار ديگر و تعالي، خداى بفرمان گشت درست

 آنجا در بسته را جرجيس و عظيم بجوشانند آب تا ديگى بفرمود پس نمرد، گذاشت، فرو بمغزش و كردند، سرخ بآتش

 باز من از درد تعالى خداى گفت نيايد، هم درد گفت ملك نمرد، هم و مى جوشيد، آب و مى كردند آتش بى اندازه و فكندند،

 نهادند، پشتش بر و بياوردند مرد بچندين عظيم سنگى و بدوختند زمين بر آهنين بميخ را او تا بفرمود باره ديگر پس دارد،

 زنده ترا من و بكشد؟، بار سه ترا من؟ دشمن گفت و داد پيغامبرى را او و بفرستاد را فرشته تعالى خداى درآمد شب چون

 وزير ملك كرد، دعوت و باستاد ملك پيش روز ديگر آورد، بيرون زندانش از و بازگشاد، را جرجيس و بپذيرم ترا پس كنم،

 و گشت شاد ملك خويش، صناعت از ملك، پيش نمودندش عجايبها تا بياوردند جادوانرا و) ب- 147 (است تدبير چه گفت را

 او كار ملك اى گفتند. نبود هيچ بخورد، كه دادند را جرجيس آب قدحى و كردند افسونها ايشان و گردانيد سگى را اين گفت

 تو بخداى تا آور بيرون بار] و برگ [و بر باز است بوده كه درخت بهمان چوبين كرسيهاء اين گفت ملك پس نيست جادوئى

 چنانش تا ده بمن را اين گفت وزيران از يكى پس است جادو گفت و نگرويد، هم و ببود همچنان كرد دعا جرجيس بگروم،

 و ريخت، اندر گوگرد و نفط بسيارى و كرد ميان در را جرجيس و كردن بفرمود مس از صورتى و نگردد، زنده كه بكشم

 شدند، بيهوش مردمان و برآمد سهمناك بانگى زد زمين بر صورت آن تا بفرستاد را ميكائيل تعالى خداى زدند، در آتش

 ستون بازداشتند، خانه در را او بيازمايم بگرسنگى گفت ملك ايستاده، آنجا ديدند را جرجيس آمدند، باز عقل و بهوش چون

 و بردند فرو بزمين ميخها و آوردند بيرون خانه از را جرجيس باره ديگر بارآورد، ميوه و گشت سبز تعالى حق بامر خانه

 از و شد پاره پاره تا براندند جرجيس پشت بر گردون آن و كردند سخت گردون زير در فراوان شمشيرهاى و دوختند فرو

 ديگر كرد، زنده را او تعالى خداى درآمد شب چون بخوردند، تا افكندند گرسنه شيران) آ- 148 (پيش در گوشت پاره هاء آن

 تو بخداى من تا كن سجده مرا بت اين گشتم، عاجز تو كار از من گفت ملك خواند، بخداى را او بايستاد، ملك پيش روز

رفتند،  بيرون ديگر روز خاليق همه و كردن، خواهد سجده را بت جرجيس كه افتاد اندر بشهر بانگ و باشد روا گفت بگروم

 شهر مردم پس ده، شهادت مرا و كن هالك را او نياورد، همى ايمان و بتو دليرست عظيم ملك اين رب يا گفت جرجيس پس

 آن از و بسوخت، اتباعش با را ملك و بيامد عظيم آتشى آن از بعد السالم عليه جرجيس، هواء و ملك بهواء شدند گروه دو

 آمد بسر طوايف ملوك روزگار ازين بعد و اغلب، گشتند هالك و شد، كار آن در شهر و بكشتند السالم عليه را جرجيس پس

 بودست، ازين بعد كه اخبارها ديگر و كردم ثبت جايگاه بدين السالم عليهم پيغامبران اخبار من و. برخاست پاپكان اردشير و

 بعد و عليه اهللا صلوات المصطفى محمد ما بپيغامبر باشد متصل الولى على السالم عليهم انبيا ذكر تا داشتم پيش در تواريخ و

 التوفيق . ولى اهللا و عهد بدين تا خلفا سياقت آن از

 

__________________________________________________ 

) 296 ص 2 ج (افلون]: ؟. [فلون: اصل] 1 [
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 السالم  عليه پيغامبر روزگار از] 1 [اسالم عرب قريش ملوك نسق اندر عشر التاسع باب

 جاهليت  عرب از معديان تاريخ اندر فصل) ب- 148(

 ايشان تاريخ و كردى، منسوخ آنرا كه بودى حوادث مدت] 2 [بس نه تا و گرفتندى، تاريخ آن از بزرگ، بيفتادى كارى چون

: شد كرده ثبت وى بر كه بود سالها از

 لوى ابن كعب مردن: سال] 3 [لحى بن عمرو رياست: سال معد فرزندان شدن متفرق: سال بمكه اسماعيل آمدن اندر: سال

 اسماعيل آمدن خود جمله ازين معظم كعبه] ء [بنا: سال هشام مردن: سال فجار: سال آمدن بمكه فيل اندر: سال غدر: سال

 كار اين و كردندى، تاريخ را روز آن ايشان] 4] [و شدى [ديگر بجايگاه گاهى  كسى بهر تهامه از معد فرزندان و ظاهرست،

 بدل پرستيدن بصنم السالم عليه را ابراهيم دين كه داده ايم شرح خود را] 5 [لحى بن عمرو رياست و ايشان، بر گشت دراز

 كعبه يمن حمير از پادشاهى كه بود چنان غدر سال و بود، عشيرت سيد كه بستند تاريخ مدتى لوى بن كعب مردن از و كرد،

 خبر؟ چنين بستدند، كسوتها آن و] 6[بكشتند  را همه و افتادند ايشان بر يربوع بنى از قومى راه در و فرستاد، پوشش را

 خود بمكه ابرهه و فيل آمدن و كردند، نام غدر سال آنرا بكشتند را همه و افتادند درهم قبيله ها عرب بموسم برسيد بقوم

 حرب بدان كه مايه خوار بود حادثه] 7 [سال بيست به بودست الفيل عام پس از فجار و) آ- 149 (معروف، و است معلوم

 بنا نو از و كردند باز كعبه پس آن از و كردند، تاريخ داشتند، عظيم آنرا و بمرد، المخزومى مغيرة بن هشام و ،]8 [پيوست

 ما پيغامبر هجرت از تاريخ كه عليه اهللا رضوان الخطاب بن عمر عهد تا بماند تاريخ اين و كردند، تاريخى هم آنرا و نهادند

. گرفتند عليه اهللا صلوات

__________________________________________________ 

) 93 ص (االسالم عرب ملوك قريش تاريخ سياقة فى: است فصل اين ماخذ كه حمزه االرض ملوك سني تاريخ در و- كذا] 1[

. پس: متن] 2[

 مازن بن ثعلبة بن القيس امرء بن حارثة بن عامر بن مزيقيا عمرو ابن حارثة بن لحى بن عمرو هو و يحيى بن محمد: متن] 3[

 عبدها و الكعبه على االصنام جعل من اول هو و ... الحجاز ملك المذكور لحى بن عمرو سباوكان بن كهالن ولد من االزد بن

) 93: ص (لحى بن عمرو رياسة عام: حمزه) 80- 79 ص 1 ج الفدا ابو(

 تفرقهم ابتداء كان العام هذا ففى معد ولد تفرق عام فاما: است چنين حمزه كتاب در آن اصل و است پيچيده عبارت اين] 4[

 كه پيداست و) 94 ص برلن چاپ سنى (ذلك امر عليهم فطال به التاريخ الى عدلوا تهامة قوم فارق ما كل جعلوا ثم به فأرخوا

 است  كرده ناقصي و غلط ترجمه مؤلف

  همين صفحه3 حاشيه :ك ر] 5[

. ندارد معنى بكشتند را همه چه) بكشتند را هم (ظاهرا و) 94 ص (بعض على بعضهم فوثب: حمزه] 6[

 سال  بيست و: متن] 7[

 جبله  يوم الفجارين بين و بعشرين الفيل عام بعد كان فانه الثانى الفجار فهو الفجار عام فاما: حمزه] 8[
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 فالن با مرد فالن بودست وقت آن گفتندى خواستندى، همه از پيشتر آنچ و ،]1 [بودند نهاده تاريخ العرم سيل از ازين پيش و

 را كس هيچ و] 3. [بود كرده سخت و سرشته گل برسان خاره سنگ كه وقت آن و گل، نيز سنگ و ،]2 [بود ريك تر كه كار

 تاريخ خويش ملك از پادشاهان و هرگز، نگردد ظاهر خلل هيچ آن اندر كه نيفتادست نهادند هجرت از كه تاريخ چنين

 هيچ تا بودى رسيده بوى كه گفتى چنان كس هر و افتادى خالف در تاريخ آن بودى پادشاهى ديگر آنك از بعد و گرفتندى،

 و محرم سال، از روزگار آن و كرد، هجرت بمدينه مكه از عليه اهللا صلوات ما پيغامبر و فراموش  گشت، دل بر و نماند حقيقت

 بتاريخ كردند عزم چون بماند، روز بيست و ماه يازده و سال نه آن از بعد بود، گذشته االول ربيع ماه از روز هشت و صفر

 ده عليه اهللا صلى او عمر آخر تا) ب- 149 (بشمردند محرّم اين اول از يكم سال] و [گرفتند محرم مستهل از هجرت نهادن

 تاريخهاء ديگر اندر و نباشد، تغيرى هيچ الدهر آخر تا آنرا كه نهادند چنان تاريخ اين بناء و آمد، حاصل ماه دو و سال

. تعالى اهللا عند العلم و برنخيزد خالف هرگز پيشين

 الصلوات  افضل عليه المصطفى محمد المرسلين سيد نسب اندر فصل

 بنت] سلمى  [مادرش]/ 4 [عامر اهللا عبد بنت فاطمه مادرش/ وهب بنت آمنه مادرش المطلب عبد بن/ اهللا عبد بن)/ ص (محمد

 بن حليل بنت حبى امه]/ 6 [هلك بن عمرو بنت عاتكه امه كالب بن/ قصى بن/ مناف عبد بن/ هاشم ابن] 5 [خداش بن زيد

 امه/ شيبان بنت وحشيه] امه  [غالب بن/ لوى بن/ كعب بن/ مرّة ابن سرير بنت هند امه]/ 8 [سعد بنت فاطمه امه]/ 7 [حشيه

  كنانة بـن/ النضر بن/ مالك بن/ فهر ابن] 11 [سعد بنت سلمى امه]/ 10 [ربيعه بـن عمرو بنت سلمى] امه ]/ [9 [القيس بنت مـان

__________________________________________________ 

) 95 ص: ك ر (مينهادند تاريخ آن مانند و العرم سيل از عرب ساير چنانكه: گويد حمزه است، غلط ترجمه] 1[

 بربود: متن] 2[

 الصخر اذ ذلك كان و كالطبن اللبن فى الحجارة اذ و رطاب السالم اذ ذلك كان قالوا: است چنين حمزه تاريخ در اصل] 3[

 الحجر، هو و الالم كسر و السين بفتح سلمه جمع بالكسر الالم) 95 ص سنى (الوحل؟ كطين؟ مبتل

) 1073 ص 3- 1 (مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بنت فاطمه: طبرى] 4[

 الخزرجى  لبيد بن زيد بن عمرو بنت: بروايتى و خداش بن حرام بن لبيد بن عمرو بن زيد بنت سلمى: ط] 5[

 السلميه  مرة بنت  عاتكه:كامل و ط] 6[

 ... سلول بن حبشية بن خليل بنت حيى: ط يقرأ ال: متن] 7[

 سيل  بن سعد بنت فاطمه: ط] 8[

 ... ماريه: كامل. القين بن كعب بنت ماوية: ط] 9[

). كا و ط از (كنانه بن النضر بن يخلد بنت عاتكه: بروايتى و] 10[

 سعد بن تميم بن الحارث بنت ليلى: كا و ط] 11[
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/ مدركة بن/ خزيمة قيس  ابن] 2] [بن  عمرو [بنت هند] امه / [مر بنت برّه امه]/ 1 [العدوان بنت عاتكه امه/ الحرث بنت امه جندله

 على بنت سودة امه)/ آ- 150] (5 [اباد؟ بنت؟ احصا امه]/ 4 [حلوان بنت ليلى امه]/ 3 [اسد بنت سلمى امه مضر بن/ الياس بن

. ادد بن/ اد بن/ عدنان بن/ معد بن/ نزار ابن] 6[

 ابن) كذا (قحطان بنت حبه؟ امه ؟/عمرو بنت نعاجه امه/ نشد معلوم]/ 8 [سحت بنت سمره امه]/ 7 [حريم بنت ناعمه امه

 فالمة؟ امه؟/ نيست معلوم)/ كذا (على بنت مطا امه)/ كذا (حراط بنت حارثه امه قيدار بن]/ 10 [جميل بن]/ 9 [نبت بن/ الهميسع

 معلوم/ القبطيه هاجر امه] 14 [ارغو بن]/ 13 [اشوع بن]/ 12 [تاخور بن/ تارخ بن/ ابراهيم بن/ اسماعيل ابن] 11 [الحمدميه
__________________________________________________ 

 عدون : متن. عدوان ... بنت عاتكه: كا. عدوان بنت عكرشه: ط] 1[

 چون و كرده اند الحاق را مادران پدر و مادران نسب بقيه خوانا غير و ريزه خطى با افراد از تن چند سطور بين متن در] 2[

. شد خوددارى آنها نقل از بود الزم غير و بى ترتيب و خارج كتاب متن سياق از

) كا و ط (قضاعه بن الحاف بن اسلم بنت: بروايتي] 3[

 خندف  هى و: ط] 4[

 معد بن حيدة بنت رباب: ط] 5[

 عك  بنت سوده: ط] 6[

 عمرو بن جهلمة بن جوشم بنت معانة: كا و ط] 7[

 در ص رسول اجداد امهات اسامى كه صفحات اين حواشى توضيحات. اللهم ابنة مهدة: كا. اللهم يقال و اللهم بنت مهدد: ط] 8[

 شد اخذ 11- 1 صفحات دوم جلد قاهره چاپ كامل و 1112- 1073 صفحات سوم جلد اول حلقه فرنگ چاپ طبرى از بود آن

. است آمده مكرر و مختلف بروايات نيز آباء اسامى و نيست امهات نام ببعد عدنان از كتاب دو هر در و

 بنا (قصى) 118 ص 1 ج قاهره چاپ (حمل بن نبت- نابت-  برانيت:الفدا ابو- نبت و نبيت و نابت: ط است بى نقطه اصل در] 9[

 از سوم: طبرى (اسماعيل بن نبت اراد قال- النبيت و قيذر اوالد بها تاثل لم ان لحاضن  فلست:گويد پدرش از) هشام بروايت

 العرب منجر النه زعم فيما است آمده هم نبيت منجر و 1122- 1119- 1118- 1116- 1114- 1113- 1112 ص 1 سرى

) 1118 ص(

 بن حمل بن نبت: و) 1117: ط (قيدار بن النبت ابن حمل- حميل- حمل نام ليكن نشد ديده جميل بن نبيت روايت هيچ در] 10[

 رسيد بنظر) 118 ص 1 ج- الفدا ابو (قيذار

 ..) اول جلد (الجرهميه مضاض بنت سيده: ط] 11[

 ساروغ : ط] 13[ناحور                                            : ط] 12[

 ارغوا: ط] 14[
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 بن/ سام بن/ ارفحشد بن]/ 2 [شالح بن/ عابر بن]/ 1 [فالع ابن نيست معلوم/ نيست معلوم/ نيست معلوم/ نيست معلوم/ نيست

 لمك ابن] 5 [نيست معلوم]/ 4 [نيست معلوم]/ 3 [نيست معلوم/ نيست معلوم/ السالم عليه نبى هود هو و/ نيست معلوم نوح

 بى] الن [ادريس] هو و]/ [9 [نيست معلوم]/ 8 [نيست معلوم] مهالئيل  بن]/ [7 [ازد بن اخنوخ) ب- 150 (بن/ متوشلخ بن]/ 6[

 معلوم]/ 13 [نيست معلوم البشر ابو آدم/ شيث بن/ انوش بن/ قنيان  ابن]12] [براكيس  بنت دينه امه] [11 [نيست معلوم]/ 10[

 بودند [السالم عليه پيغامبر اسالف چه هر اما پيوندد، جماعت بدين نسب همه و التراب من خلق/ حوا مادرش]/ 14 [نيست

 را او كه قصى و گويند، ربيعه را او كه نزار چون جداگانه، است بوده كنيت و نام را كس هر و بودند عشيرت بزرگتر] همه 

 الفواطم ابن انا: گفت چنان غزو اندر و] 15 [العواتك ابن انا: فرمود عليه اهللا صلوات پيغامبر آنك و. مثال برين و بود، زيد نام

 و قريش، از دو و قضاعيان، و مضريان و قحطانيان از ده السالم، عليه پيغامبر جدة و اجداد امهات در بوده اند عاتكه دوازده

 مثبت الكاتب واضح بن يعقوب ابى بن احمد تاريخ در ايشان نسب شرح و االزد- بنى و قيسيان و قريش از هم فاطمه چهار

. اجمال عادت بر ذكرها مگر نوشتم را اختصار من كه است

__________________________________________________ 

 فالغ : ط] 1[

 شالخ : ط] 2[

 بتاويل  بنت صليب امه: ط] 3[

 براكيل  بنت عمروره امه: ط] 4[

) ل ن قيوس (براكيل بنت قينوش: ط] 5[

. ملك: متن] 6[

 يارد- يرد: صحيح] 7[

. عزرائيل بنت عربا امه] 8[

 شد اقتباس- 354- 164 صفحات اول جلد طبرى از آخر تا 9 نمره از- باويل بنت هدانه: ط] 9[

 محويل  بن الدرسيل بنت بركنا امه: ط] 10[

 براكيل  بنت سمعت؟ سمعان- سمعن: امه: ط] 11[

 الكامل  و الطبرى في كذا] 12[

 شيث  ابنة نعمه امه: ط] 13[

 شد اقتباس 352- 164 ص بريل چاپ طبرى اول سرى اول جلد از. شيث اخت خروره: ط] 14[

 عوايك : متن] 15[
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] 1 [وشق و سطيح الفاظ اندر فصل

 لما لوالك: فرمود چنانك آفريد) آ- 151 (سالمه و عليه اهللا صلوات مصطفى محمد ما پيغامبر بهر از عالم دو هر تعالى خداوند

 پادشاهان هم و پيغامبران هم بوده اند، دهنده بشارت ما، پيغامبر آمدن بيرون تا البشر ابو آدم وجود گاه از و. االفالك خلقت

. ايشان غير و عالم

 عليه  اهللا صلوات مصطفى محمد مبعث

 اندر الّا و آيد، خور در كه كجا هر بگوييم آيد فراز آنچ و كرده ايم] ياد [اختصار سبيل بر بعضى و بسيارست شرحها آنرا و

 كنند، تفسير است آمده فرود پيغامبر نعت اندر كه تعالى حق قديم كالم از آيت يك خود اگر و كتابهاست، خود پيغامبر شرف

 بزرگتر] او و [عجم پادشاه بود فيروز] زمان  اندر عليه اهللا صلى پيغامبر جد مناف عبد] ...... [2 [عليه، اهللا فصلوات. بايد عمرها

 كه افتاد چنان پس حلم و هيبت و بزرگى و شكوه و جمال و سخاوت از كردندى تحيت را او ملكان برسان و بود، خود زمانه

 بعبد دو هر ايشان خبر و] 4 [ثبير به شق و آمد، فرو] 3 [بحرى سطيح و بود وى با نيز شق و آوردند بحج را كاهن سطيح

 بردند، هديه را او نيزه و شمشيرى و آمد سطيح پيش نخست و بيامدند و قريش سادات از تن چند با برخاست رسيد، مناف

 پيش و) ب- 151 (نديد كس كه بنهادند جائى نيزه و شمشير پس] 5 [نهاده ضم و آن بر داده ايم شرح چنانك يافتند را سطيح

 و الهندية الصحيفة الهدية لذو انك الخطيئة- غافر و الخفيه عالم و: گفت و برآورد سر سطيح: گفتا بپرسيدند، و رفتند او

 ايذر ما گفت] 7 [مناف عبد پس نية، كل من اعطيت سنية، افضال ذو و نقية، فروع ذى من البرّية خير فانت البهية] 6 [الصعدة

 باللّه احلف: گفتا سطيح است داده ترا تعالى كخداى دانش آن از دهى خبر را ما عالم احوال گردش و زمانه كار ز تا آمده ايم

  يرزق و النعامـه، كدرقة شامة كتفـه بين شقى، خالفه مـن و حـظى شايعه مـن الوفى، البرّ] 8 [الماجـد النبى منكم ليبعثن لعلـى،

__________________________________________________ 

. شق: المعروف و كذا] 1[

 است افتاده اصل در چيزى و نيست روشن مقصود و است مغشوش عبارت فيروز كلمه تا شده گذارده نقطه كه اينجا از] 2[

. افزوديم جمله مطلب پيوند براى ما و

 مكه  در است كوهي آن و حرا،: ظ .. كذا] 3[

 بمكه  است كوهى نام آن و بثبير: خا يقرأ ال: اصل] 4[

 يقطع التى الجزار خشبة بفتحتين الوضم- الوضم على جعله اللحم اوضم و وضم. نهاده وضم بر گوشتى پاره چون: ظ] 5[

. اللحم عليها

 صعاد و صعدات جمع مستوى و مستقيم نيزه الصعدة] 6[

 برده اند، قلم بعدها عبارت در و بوده صحيح اصل در ظاهرا و مناف،  عبد:الصحيح و المناف عبد: متن] 7[

. الماجده: متن] 8[



 

   237   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

  يخلع و الوطن، به يطيب و الفتن به تضمحل كالشطن، ابيض عدن، و صنعا اهل من اليمن اهل يتبعه تهامه من يبعث السالمه،

 و لظى من البشر، به اهللا ينقذ و المطر به يستسقى الظفر، و النصر يعطى مضر، مصاص من صفر، فى يخرج و الوثن، و الالت

 از باقى، شرفى و كردى ياد را ما فخرى بزرگ گفتند. الذهب كنوز يظهر و العجب، له يسمع و العرب خيار يصحبه سقر، من

 في ما مناف، عبد لمن انه) آ- 152 (اآلالف مولف و االحقاف محقف و: گفتا سطيح باشد؟ كه فرزندان از و مرد اين باشد كجا

 ثم الرشد، الى و ليهدينّ البلد، هذا عرصة من امد، الى ليخرجن االبد، الباقى احد، معه ليس الذى الصمد احد فلو اختالف، ذاك

 بفخرى را ما گفت و گشت شادمان و برافروخت روى سخن اين از را مناف عبد. االبد و الدهر آخر الى معد، فى الملك يبقى

 قليل، عما ليبعثن الجليل، باهللا احلف: گفتا شق كردند، سؤال همچنان وى از و آمدند] 1 [شق پيش آنجا از و دادى اميد جاودانه

 المنان يعبد و االوثان، يبطل و االيمان، فيظهر الصقيل، السيف و بالرّمح الخليل، ابراهيم بدين عديل، له ليس الذى الرّسول، منكم

 توفى فاذا] 3 [عدنان من البهاليل و قحطان، بنى يتبعه الرمان، آخر الى عدنان بنى الى السلطان،] 2 [يعصى و النيران، تخمد و

 ذو الغطريف الحنيف الماجد يخلفه ثم العلى الفرد للواحد الزكى، الدين يخلص و الوفى، البرّ بعده و ،]4 [الشيخ خلفه النبى،

 يرتفع و االرفع يتضع االربع الخلفاء مضى فاذا الموصوف،] 5 [النجدة؟ ذو المعروف،؟ الماجد الشريف بعده و العنيف، النجدة

] ء [النسا يكتفى و الخنا، يستعمل و الزنا فيكثر العساكر، تفرّق و التفاخر،) ب- 152 (الملك على و التشاجر فيكثر االوضع

 االشرار يعلوا و االخيار، فيقتلوا مسفوك، دم ذوى ملوك، الشمس عبد من يملك و االنوا، ينقص و األهواء، يختلف و ،]ء [بالنسا

 الغمار خالل فى الحمار، مروان يقتل و الصفار، و البغى بذوى الدمار، يحل و جبار كل يقتل االصفار، صفر فى الديار يخرب و

 النبى عم عباس فروع من النقى، بالرجل الرضى، االمير و القوى بالملك الغواة، قتل و الكماة] 6 [يضرب] و [الرماة، يجمع و] 5[

 بماء القرون، لتلك الحزون يسهل و ،]كذا [البدايع عمار؟ و؟] 7 [المصانع يبنا و المزارع، فيعمر السواد عليهم و العباد، رب فو

 شجناهم اهللا يذهب و اهواهم، به اهللا يجمع و دماءهم، به يحقن و آتاهم، بما الناس فيفرح يكون، امن و السنين، خصب و معين

  مـن االرضين يغسل و فانجال] 10 [قنام كانت كانّها العما ظالل اهللا يحمـد و ظلماءهم، اهللا يجلو و أعداءهم، به اهللا] 9 [يكبت و] 8[

__________________________________________________ 

 جا همه شق، و: متن] 1[

 يعطى  و ينقل و: ظ] 2[

 البهاليل  و: متن] 3[

 الوصى  الشيخ: ظ] 4[

 بى نقطه  اصل است شده نوشته) القوم سيد (سنگ ريزه بخط كلمه روى] 5[

 بصرب : اصل] 6[

 المصانع  يبنى و: ظ] 7[

 شجاهم؟ به اهللا يذهب و: ظ] 8[

 غمام : ظ] 10[ينكب                                              و: ظ] 9[
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 و قضا، قد فيه العرض فانّ النبا، فيه فافهموا بيان هذا بها، و] 2 [جماال] رض  [اال يكسو و] 1 [بقا و عدال البلدان يمأل و قذى، كل

 و بازگشتند و گفت، سطيح آنچ با برابرى و] 5 [شق، گفتار از) آ- 153 (ماندند عجب ايشان پس] 4] [3 [ذا ثم] و [االمر فصل

 و دادن، حجاج طعام بر بيفزود بسيارى و رسيد، بهاشم سخا دو سود و شرف مناف عبد از و آمد، خويش جاى با مناف عبد

 و بزرگان جمله با] المطلب  عبد پس) [ها (بحراى] .... 7[ ] ....6 [المطلب عبد به وى از و است، ظاهر آن شرح كه چيز هر

 را او و پرسيد باز المطلب عبد نژاد از سيف چون يمن، يافتن باز ملك بتهنيت رفت] 8 [اليزن ذى سيف پيش قريش اشراف

 بسيار را او آن از بعد السالم، عليه پيغامبر دادش بشارت و بستودش و خواند پيش بخلوت و كرد بزرگ را او بدانست،

. بازگشتند شادان و بخشيد چيزها

 بيمن نيكو كليساى] ابرهه  كه بود چنان [آن سبب و كند] 9 [بيران كه عزم بدان آورد مكه بدر پيل االشرم ابرهة چون پس

 كنيسه بدان عرب دو آنك و كنم خراب خانه آن گفتا آمدندى بكعبه آنك مثال بر روند آنجا مردمان كه مى خواست و بكرد،

 دستورى اين حبشه ملك از و گرفت] 10] [حجاز راه سپاه با و شد [طيره ابرهه و ماليدند محراب در و كردند حدث در

 و رفتند بكوهها مكه مردمان پس كند، بيران معظم كعبه تا بياورد خود با بود محمود نامش كه را پيل آن و بود، خواسته

 و كردنـد او حـرب با كه عرب بزرگان از] 11 [مرد دو آن و رفت، ابرهـه سوى بودند بـرده المطلب آن  عبد از اشتر صد] دو[

 تقى - تقا: ظ] 1[

 حماال: اصل] 2[

 شد اصالحاتى بقياس- دا ثم االمر فضل: اصل]: 3[

 از معتبره تواريخ در داستان اين سبب بهمين و است مناخر و مجعول حد چه تا كه پيداست آن عبارات و غيبگوئى ازين] 4[

 نگشت  ميسر يليق كما آن اصالح و نشد ديده غيره و طبرى قبيل

 وشق : متن] 5[

 گذاشتيم  نقطه نشد معلوم چون و دارد افتادگى اينجا] 6[

 بصنما: ظ ميشود خوانده هم بحواهي: متن] 7[

 بمكه ابرهه هجوم از پيش چگونه يزن ذى سيف بنزد المطلب عبد رفتن يزن ذى بن سيف يا يزن ذى سيف: صحيح و كذا] 8[

 ملك مدت ازين پس و بود سال دو و هفتاد حمزه بقول يمن در آنهاست از يكى ابرهه كه حبشه حكومت چه بود، تواند بيمن

 باشد داشته تاخيرى يا و تقديم يا افتادگى بايد لذا! رسيد يزن ذى بسيف

 ويران  از است لغتى بيران] 9[

 شد الحاق قياس روى از ناتمام مطلب و است غلط آن و گرفت طيره: اصل] 10[

     شده اسير و كرده حرب ابرهه با كه الخثعمى حبيب بن نفيل ديگر و است الحميرى نفر ذو يكى مرد دو از مراد] 11[
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 از ابرهه] 1 [كردند تعريف و بردند ابرهه پيش را المطلب عبد كردند، همى دليلى) ب- 153] (را ابرهه [پس و افتادند، اسير

 خويش شتران از المطلب عبد پس خويش، برابر نشاند خود تخت بر] 2 [بكراهت را او و ماند فرو المطلب عبد فرّ و شكوه

 من از كه پنداشتم گفتا ابرهه بودست؟ ظن چه گفت المطلب عبد گشت، خطا بود تو اندر كه ما ظن آن گفتا ابرهه گفت، سخن

 خداوند من گفت المطلب عبد. گردم باز و بخشم ترا تا جاودانه باشد فخر بدان را شما كه كردن خواهى خانه اين شفاعت

 و سخن آن از] 3 [بسهميد ابرهه داشت، تواند باز آن از را دشمن كه خداونديست را خانه و گفت، توانم شتر سخن شترم

 بدر پيل و سپاه با ابرهه ديگر روز بازگشت، المطلب عبد و دادند، باز را شتران تا بفرمود و المطلب، عبد لفظ آمدش شگفت

 و آمدى مرد سر بر و گذاشتندى، فرو ايشان بر و سنگها، اندر منقار و بمخلب بفرستاد را ابابيل طير تعالى خداى آمد، مكه

 خداى] و [برداشتند گل دريا كنار از] مرغان  آن [كه روايتست و هالك  شدند، همه بساعتى و] 4 [شدى بيرون اسپ بشكم

 بس و شد، پاره پاره شان اندامها آمد ايشان بر چون و گشت، سنگ هوا اندر و وزيد آن بر و بفرستاد دوزخ از تفى تعالى

 مجيد قرآن در ذكر اين و گويند، نيز حبشه و بيمن بمرد، و افتاد بتن خوره را همه اين و] 5 [نرسيد رفت باز يمن بشهر كس

 پيغامبر ظهور و اسالم دين غايت تا و) آخر؟ الى ؟ (1: 105 الْفيلِ بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيف تَرَ لَم أَ: تعالى قوله) آ- 154 (است

 كنده و كنانه بنى و يمن و حمير اندر جهودى و قضاعه، از بعضى و بود، غسان و ربيعه در ترسايى عرب، اندر السالم عليه

. بودند ازيشان حابس بن اقرع و عدس بن زرارة و تميم، بنى اندر مجوس دين و بود

__________________________________________________ 

و ميبرد نام المطلب عبد مورد در را حميرى نفر ذو بروايتى طبرى ولي. ميكردند دليلى حجاز راههاى در را او   بودند و 

 ويرا المطلب عبد بود محبوس) نفر ذو (آمد ابرهه بلشكرگاه المطلب عبد چون: گويد چنين اول روايت در و را نفيل بروايتى

 خواهم را او دارم دوستى ابرهه پيلبان انيس با من گفت نفر ذو جست استعانت خويش كار در وى از و كرد مالقات حبس در

 طبرى دوم جلد (شد ابرهه نزد انيس وساطت و براهنمائى المطلب عبد و بخواهد اذن و كند شفاعت ابرهه نزديك ترا كه گفت

 الكامل  فى كذا) 939- 938 ص اول سرى

 پيلبان انيس و نبوده اند مذكور اسير دو طبرى بقول ابرهه و المطلب عبد بين واسطه كرديم اشاره قبل حاشيه در چنانكه] 1[

 گويا و- كرد معرفى و شفاعت و برد ابرهه نزد ويرا بود حبس در و اسير كه الحميرى نفر ذو بسفارش بنا كه است بوده

: است شده اشتباه نفر دو با است يكتن نام كه) نفر ذو (لفظ

 ابرهه گويد طبرى- كرده اند) بكرامت- بكراهت (كرده تصرف و مى شده خوانده بگرفت- بكرهت- بكرمت: اصل در متن] 2[

 اين بنابر بينند نشسته سرير يك بر المطلب عبد با ويرا حبشه مردم كه داشت كراهت و بنشاند خود دست زير ويرا نخواست

 بنشست  بساط يك بر وى با و آمد بزير تخت از

 آمد اندر بدلش سهم يعنى. نشد ديده ديگر جاى در سهميدن: فعل] 3[

. آمدى: متن] 4[

 نرسيد؟ باز. رسيد و: ظ پريشانى ايست عبارت در و كذا؟] 5[
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. تعالى اهللا عند العلم و خوانده ام المعارف كتاب در ذكر اين و بت پرستى، و قريش، از بعضى اندر زندقه و

 السالم  و الصالة عليه مصطفى محمد ما پيغامبر مولود اندر فصل

 بود، گذشته عادل انوشروان ملك از سال] 1] [دو و [چهل بزاد، مادر از سالمه و عليه اهللا صلوات ما پيغامبر سال همين پس

 مادر شكم در هنوز گويند بعضى خالفست، ماه سى به پدرش يافتن فرمان در و روايتست هم سه و چهل و يك، و چهل اندر

 و سالگى، هشت بعد از و گويند سالگى شش بعد از وفات را مادرش و ماه، هشت و بيست به والدت پس از بعضى و بود،

 ماه اول نيمه در اما خالفست،] اندران  و [دوازدهم و هشتم، و دوم شب اندر االول ربيع ماه از بود دوشنبه روز او مولود

- 154 (زمين اندر قصرها گفت مادرش چنانك بتافت وى از نورى گشت، جدا مادر از كه شب همان و] 2 [نيست، شكى هيچ

 همه بهترين توست شكم در كه اين: گفت مرا و آمد فرود آسمان از فريشته كه گفت مادرش هم و گشت، پيدا شام) ب

 و بگفت، سخن اين را المطلب عبد روز ديگر] 3 [حاسد كلّ] شرّ [من اعيذك: بگوى و كن، محمد نام را او بزايد چون خلقانست،

 گويند بروايتى] و [لرزيدن از بيفتاد كسرى ايوان كنگرهاء و افتاد، اندر بزمين بود بت زمين بروى هرچ بزاد كه شب آن

 را بختى شتران از بسيارى الغر، و عدد كم عربى شتران كه ديد خواب در موبدان موبد و ترست، حقيقت آن و ديد، بخواب

] ازيشان  [شتران كه ديد اسپ گويند بعضى و بپراكندندى ايران زمين اندر بهزيمت و كردندى] هزيمت ] [4 [دجله روى آن از

 شد، خشك ساوه] ى  [دريا آب و مى افروختند، كه بود سال هزار و پارس، گاه آتش در بمرد آتش شب همان و] 5 [رميدند،

 كه گفت همى سخن اين و خواند پيش را دانايان و بزرگان بود، غمناك ايوان افتادن شرف و خواب از كسرى ديگر روز پس

 پس سخن گفتن، ايـن] 6 [كرد آغاز ملك با نيـارستم] گفتا و [گفت سخن خويش خـواب از موبد موبدان و بودن؟ شايـد] چه [

__________________________________________________ 

) 967- 966 ص 2 ج (اربعين و اثنين لمضى: طبرى] 1[

 الكامل  كذا) 968 ص 2 ج (االول ربيع شهر من مضت عشرة الثنتى الفيل عام دوشنبه: طبرى] 2[

 لما اتيت انها تحدث كانت صلعم اهللا رسول ام وهب بنت آمنة ان اعلم اهللا و الناس يتحدث فيما يزعمون: گويد چنين طبرى] 3[

 الخ حاسد كلّ شر من بالواحد، أعيذه فقولى باالرض وقع فاذا االمة هذه بسيد حملت قد انك لها فقبل صلعم اهللا رسول حملت

) 162 ص اول ج: ك- 967 ص. ط. (الخ .. لما منامها فى اتيت انها تحدث كانت: ... آنكه جز دارد را عبارت همين نيز كامل

 و: گويد بلعمى ترجمه در) 981 ص (بالدها في انتشرت و دجلة قطعت قد عرابا خيال تقود صعابا ابال ان: گويد طبرى: كذا] 4[

 اشتران آن و كردندى حرب ديگر يك با اندكى بعدد خرد عرب اشتران و سطبر و بزرگ اشتران كه ديد بخواب بزرگ مؤبد

 افكندندى اندر عجم بزمين خويشتن عربى اشتران آن و بگذرانيدندى دجله و كردندى هزيمت را بزرگ اشتران اين خرد عرب

. است شده فوت كامل از و) نگارنده خطى كهنه نسخه (بپراكندندى و

) 2 (حاشيه ك ر است داده تغيير آنرا بلعمى كه است طبرى روايت] 5[

 باشد زايد گويا و نشد ديده ديگر جاي صيغه اين و اول بال اول: يعنى- مصدرى بصيغه كرد آغاز: ظ] 6[
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 گشت، مضطر كسرى گشت، ناپديد ساوه بحيره آنك حديث و برسيد آتش مردن خبر پس گفتن، خواب اين] 1 [كرد آغاز

 نعمان به فرستاد كس و كنند، جمع را معبران و منجمان، و فال، زاجران و) آ- 155 (را] 2 [عارفان و را كاتبان همه تا فرمود

 درين را او و بفرستاد،  را]3 [بقيله] بن  حيان [بن عمرو بن المسيح عبد نعمان بفرستد، كسى تا بود، عرب تر دانا كه المنذر بن

 من خال از سخن اين گشايش گفت المسيح عبد ندانست، اين سرّ كس هيچ بود، گذشته او عمر از] 4 [سال اند و سيصد مدت

 بتاخت شاه، بفرمان] 5 [يافتند را المسيح عبد پس آورد، خبر احوالها ازين و برود تا فرمود كسرى را، الغسانى- سطيح خيزد

 شعر اين پس نيافت، پاسخ هيچ گفت، سخن وى با يافت، نزع حال در ويرا رسيد، سطيح نزديك چون رفت، شام سوى و

: شعر گفت سطيح گوش در شعر اين بلند باواز و نهاد سطيح گوش بر دهن و بگفت

         6 [عمن من شاف القول فى بنافد            اليمن غطريف يسمع ام اصم [

 يمن  و معد] ء [احيا االرض فى            من و من اعيت الخطة فاضل يا            

] 7) [كذا (الفطن اليوم فى الكربة فارج و            عدن ارض الى الشام معدن من            

 حجن  بن ذئب آل من امه و            سنن آل من الحى شيخ اتاك            

 البدن  و الردأ فضفاض ابيض            االذن صرّار] 8 [النار راس ازرق            

__________________________________________________ 

 ماضى  فعل بصيغه] 1[

 آمده عراف قديم فارسى كتب در و) منجد (الطبيب و المستقبل و الماضى عن المخبر و المنجم هو و العراف. را عرافان: ظ] 2[

 است 

 الغساني  بقيلة بن حيان بن عمرو بن المسيح  عبد:طبرى- ثعلبه بن عمرو: اصل] 3[

 زيسته سال شصت و سيصد جهان بدين و شام ملوك فرزندان از الغسانى عمرو بن المسيح عبد: بلعمى. ندارد طبرى] 4[

) خطى نسخه (بود

 كردند روان بشتاب يعنى تاختند: يا و. اولست مطلب تكرار مطلب و كذا؟] 5[

 ص 2 ج (العنن شأو؟ به؟ لم فاز فاز ام: است چنين مصرع اين و مصرعست اين بر مقدم بعد مصراع: طبرى در و كذا؟] 6[

982 (

 و: التواريخ ناسخ) 116 ص قاهره اول ج (الغضن وجه عن الكربة كاشف  و:الفدا ابى در و. نيست طبرى در مصراع اين] 7[

) 355 ص 2 ج (الغضن الوجه فى الكربة كاشف

 ... الناب ضخم: ناسخ. الناب ممهى ازرق: طبرى] 8[
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] 2 [للوسن كسرى الفرس قيل رسول]            1 [كالشطن المنكبين طويل صحم            

] 4 [دجن الليل فى الظلما يرهب ال]            3 [سجن و علنداد االرض جاريه) ب- 155             (

] 4 [الفطن و الحاجن عادى مدا حتى)            ؟ (لحسرن طورا؟ و طورا يرفعه            

: گفت را او ضعيف بآوازى و نگريد وى در نيك و بگشاد چشم سطيح

] 8 [الرتجاس ساسان،] 7 [بنى بعثك  ملك] 6 [الضريح على فى او حين سطيح، على وفد] 5 [يسيح جمل على المسيح، عبد

 بحيرة) ؟ (لفوت و النيران، لخمود و نهروان، بمغيض الذوبان، بانتشار المؤبدان رؤيا و] 9 [الثمان الشرفات سقوط و االيوان،

 بار ديگر باشد؟ چه پس تا بگو خال اى آمده ايم كار اين بهر از است همچنان گفتا المسيح عبد] 10 [ثمان عالمات ذلك قاسان،

 و االذان، يكثر و الرّحمن، فيعبد البرهان، و بالنبوة اوان، بخير يبعث عدنان، بن معد من) كذا (هجان لملولد] 11: [گفتا سطيح

  ليل بهـا و عدنان، آل يتبعه مكان، بكل لـه االديان، تدحض و النيران تخمد و المنـان، بالواحد االيمان،- يظهر و الشيطان، يزجر

__________________________________________________ 

 نيست  طبرى در مصراع اين و ... طويل ضخم: ظ] 1[

 الموسن : متن) 983 ص (للوسن يسرى العجم قيل رسول: طبرى] 2[

 شجن  علنداة) االرض بى: ناسخ (باالرض يجوب: طبرى] 3[

: است ذيل مصراع چهار مصراع سه اين بجاى طبرى در] 4[

 الزمن  ريب ال و الرعد يرهب ال            وجن بى يهوى و وجنا يرفعنى         

 الدمن  بوغاء الريح فى تلقه            القطن و الجأجى عارى اتى حتى            

) 983 ص 2 ج (ثكن    حضنى من حثحث كانما            

 مشيح  جمل على: الفدا ابو. الضريح على اوفى قد و سطيح الى يسيح: ط] 5[

. الصريح: متن] 6[

 بنو: متن] 7[

 الرتجاح : متن. الرتجاس: طبرى] 8[

 النيران  خمود و: آن بجاى و ندارد طبرى] 9[

 است  شده فوت بكلى كامل از و است برابر تقريبا طبرى با و ندارد هم الفدا ابو. نيست طبرى در قسمتها اين- ثمان: ظ] 10[

 نيست  طبرى در هم قسمتها اين] 11[
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 منكم] 6 [الملك اذ بابكان، البن فقل السلطان، و الملك ذو الديان،- فيعبد الطغيان، ذوى فى) آ- 156 (الميزان، فيعملون قحطان،

 و الهراوه، صاحب] 8 [ظهر و] 7 [التالوة، كثرت اذا حيان، بن عمرو بن يا بالهوان، فايقنوا بوران، و دخت آزرمى النسوان،

 و ملوك منهم سيملك و] 11 [قرار بها لك ال و بدار، لك الحيرة] 10 [فليست ساوه، بحيرة غاض و السماوه، وادى] 9 [فاض

 و آمد، كسرى سوى و بازگشت، المسيح عبد پس بداد، جان لحظه همان بگفت لفظ اين چون و] 12. [الشرفات بعدد ملكات،

 و. باشد آسايشها و كارها نشينند، پادشاهان مردان و زنان ما از شرفها بعدد تا گفتا كسرى. گفت سطيح آنچ از بداد خبر

 المطلب عبد پس نكشيدند، بيش عفان عثمان روزگار تا و] 13 [شدند سپرى] ملك  [پنج چهار سال دو در كه ازيشان بود

] 14] [او آن از بسرى بشير [دادش شير زنى مكه در ماه چهار ازين پيش و دهد شير را او تا سپرد بحليمه را پيغامبر

 شد سال ده چون بردندى، آنجا را كودكان و بودى، آنجا خوشتر هوا كه بپرورد در كوهها بدان را او حليمه و نام، مسروق

 توفيق تعالى خداى اگر كتاب خاتمت در مگر نمى دهم قصه شرح من اينجايگاه پس بمرد، و سپرد طالب بابو را او المطلب عبد

 مشع تر؟، آن؟ فصول بل ابواب، ديگر سبيل بر كردم جمع مختصر الولى على) ب- 156 (رفتست كه تواريخ و كارها اما دهد،

. القوه و الحول به و تعالى اهللا انشا شود كرده ثبت خود بجايگاه آن شرح و

 بهجرت  تا كارها و تاريخها اندر فصل

 گفت را طالب بو و يافت، عالمتها و بديد را او راهب بحيراى و رفت، بشام عمش طالب ابو با السالم عليه پيغامبر كه وقت آن

 عزيز فرزندان از اما منست، برادرزاده گفت باشد، زنده او پدر كه نشايد گفت راهب فرزند، گفت باشد؟ چه ترا پسر اين

 پيغامبر كه دشمن اند، را او شام آن ترسا و جهودان همه كه مبر، بشام را او مهربانى چنين وى بر اگر گفت بجيرا. توست

 رفتن و آمدن اندر و آمد باز بمكه و بازگشت طالب ابو پس مى بوسيد، بود وى كتف دو ميان كه نبوت مهر و بودن، خواهد

  عليـه بـود پيغامبر] ى  [عالمتها اين و آفتاب، تپش از داشت همـى سايه و رفت همى ميغ پاره السالم عليـه پيغامبر سر بـاالى

__________________________________________________ 

. ملكت اذا: ظ] 6[

 يا بالدها، فى انتشرت و دجلة، قطعت قد عرابا، خيال تقود صعابا، ابال رأى المؤبدان، رؤيا و: دارد طبرى قسمت اين از قبل] 7[

 .. الخ. التالوة كثرت اذا المسيح، عبد

 بعث  و: طبرى] 8[

 فاض : طبرى غاص: اصل] 9[

 نصليت : متن طبرى كذا] 10[

 ... منهم يملك شاما، لسطيح الشام فليست فارس، نار خمدت و: طبرى سجع دو اين بجاى] 11[

) 983 ص 2 ج (آت آت هو ما كل و الشرفات، عدد على: طبرى] 12[

) 970 ص (مسروح له يقال لها ابن بلبن ثويبة صلعم اهللا رسول ارضع: طبرى از] 14[شوند                : متن] 13[
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 آمد حاضر الفجار بحرب خويش اعمام با كه وقت آن در و گويند، نيز دوازده و بود، ساله نه گويند وقت اين در السالم،

 غالم ميسره با ببازرگانى خديجه بهر از رفت بشام كه دوم بار و گويند، نيز هم يك و بيست و بود، ساله سه و بيست

 دو از بعد آمد باز چون و) آ- 157 (بود، ساله پنج و بيست پيغامبر و پيغامبر، از ميسره ديدى عالمتها بسيارى و خديجه،

 االسود حجر كه ميخواستند كردند، نو كعبه] ى  [بنا وقت آن اندر و كرد، بزن را العزى عبد بن اسد ابن خويلد بنت خديجه ماه

 مخزوم، بنى و زهره، بنى و اميه، بنى و هاشم، بنى چون بودند، مكه در كه قبيله چهار هر كردند خالف نهند كعبه ركن بر را

 كه بودند همى گوى و گفت اندرين و بود، را ايشان فخر تا نهند ركن بر و برگيرند ايشان را حجر كه خواست كس هر و] 1[

 ضرورت درآيد، مسجد در از كه كند حكم كس آن چه هر كه بودند كرده اتفاق و درآمد، مسجد در از السالم عليه پيغامبر

 وديعتها همه و راستى، و امانت و وفا از خواندندى امين محمد را او رسيدن وحى تا و آمد االمين محمد گفتند پس كنند، چنان

 حجر و گسترد، باز ردا بشنيد ايشان سخن پيغامبر چون نكردندى، خالف حوادث همه در او توسط بر و نهادندى، وى پيش

 اكنون گفتند را پيغامبر رسيدند، ركن بر چون كردند همچنان و برگيرند، گوشه قبيله هر از تا فرمود و بنهاد، ردا ميان در را

 بيست در كنند، خالف سال ده به وقت اندرين و نهاد، كعبه ركن بر را االسود حجر پيغامبر نه، خويش جايگاه بر و برگير تو

 و پرويز خسرو پادشاهى از بود سال ده وقت اين و بود، گذشته السالم عليه پيغامبر] عمر از كه [سالگى پنج و سى و پنج و

 سورة مگر آمد، متفرق قرآن همه و بود] خلق  [1: 96 الَّذي ربك بِاسمِ اقْرَأْ: سورت آورد، جبرئيل كه آيت) ب- 157 (نخست

 كَسبت ما نَفْسٍ كُلُّ تُوفَّى ثُم اهللا إِلَى فيه تُرْجعونَ يوماً اتَّقُوا و: كه بود آيت اين بيامد] او [بنزديكى كه آيت تر پس باز و االنعام،

و مونَ ال هظْلَممرتضى كودكان از و الصديق، بكر ابو مردان از و گشت مسلمان خديجه، زنان، از كس نخستين و 281: 2. ي 

 مسلمان] و [كرد دعوت] 3 [ماه هفتم بود،] 2 [شعب حصار در ماه سه و نكرد، دعوت بود، پنهان كارش ماه شش و على،

 و طيار، جعفر و ياسر عمار و وقاص سعد و عوام زبير و عوف بن الرحمن عبد و على و عثمان و بكر ابو چون: گشتند همى

] را [السالم عليه پيغامبر پس كردند، بآشكارا نماز و رفتند بمسجد او بمعاونت و شد، مسلمان خطاب عمر جماعت اين پس از

 صفا، كوه بر و كرد، دعوت مسجد در و ،158: 7 جميعاً إِلَيكُم اهللا رسولُ إِنِّي النَّاس أَيها يا قُلْ: تعالى قوله آمد عام دعوت آيت

 عم حمزه آن از بعد و فرستاد، بحبشه كافران كردن خوارى از جماعتى يارانرا پس كردند، گشاده بجفاها دست مشركان] و[

 خداى بفرمان كرد همى صبر مكيان و قريش نمودن رنج و كشيدن جفا در السالم عليه پيغامبر و شد، مسلمان اهللا رسول

. گفت چنانك تعالى،

__________________________________________________ 

 اليمانى الركن و االسود بين الركن ما كان و زهره، و مناف عبد لبنى الباب شق فكان الكعبه تجزات قريشا ان ثم: طبرى] 1[

 لبنى و قصى بن الدار عبد لبنى الحطيم هو و الحجر شق كان و سهم بنى و جمح لبنى الكعبه ظهر كان و ... تيم و مخزوم لبنى

) 1137 ص 3 ج طبرى (كعب بن عدى بنى و قصى بن العزّى عبد بن اسد

 شعاب در چندى اصحاب از مؤمنان و خود بعثت از پس ص رسول حضرت كه است جبال شعاب مراد شعب حصار] 2[

 ميگزاردند نماز نهان در و بودند متوارى جبال

 اصدع: كه آمد آيت و كند آشكار نبوت امر كه آمد امر بمحمد خداى از جبرئيل نزول و بعثت از بعد سال سه: گويد طبرى] 3[

 جلد (ميداشت پنهان دعوت خداى رسول بود مبعث پس از كه سال سه آن در ازين پيش و المشركين عن اعرض و تؤمر بما

) 1169 ص سوم



 

   245   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 از) آ- 158 (سال هفت از بعد و 35: 46 الرُّسلِ، من الْعزْمِ أُولُوا صبرَ كَما فَاصبِرْ: گفت جاى ديگر 5: 70. جميلًا صبراً فَاصبِرْ

 دست قريش كه السالم، عليه پيغامبر بر بود سخت طالب بو مرگ و بمرد، خديجه سال همين و بمرد، طالب ابو نبوت ابتداى

 بردبار، و حليم و بود نرم مردى و رسيد، المطلب عبد بن عباس به رياست و السالم، عليه پيغامبر بر برگشادند جفا و بزخم

 باستاد النخلة ببطن شب آن گذاشتند، بخوارى و نكردندش، قبول رفت، بطائف] پيغامبر [پس داشتن، نگاه را پيغامبر نتوانست

 ظاهر پيغامبر بر و بگذشتند، آنجا پريان از تن چند پس خواند، همى قرآن و كرد، همى نماز و شدن، اندر بشهر نيارست كه

. 29: 46 الْقُرْآنَ يستَمعونَ الْجِنِّ من نَفَراً إِلَيك صرَفْنا إِذْ و: تعالى قوله آوردند، ايمان و شدند،

 عليه پيغامبر پس شدند، مسلمان و الجن، بوادى آمدند باز خويش جماعت با رفت بمدينه السالم عليه پيغامبر آنك از بعد

 ميان از تعالى خداى بگذشت، پيغامبر عمر از سال پنجاه چون و ،]2 [شد اندر بمكه عدى بن] 1 [مطعم زنهار] به  [السالم

 طالب، ابو بمرگ بود نزديك وقت اين و طالب، ابى بنت هانى ام خانه از گويند بعضى و برد، بمعراج را پيغامبر مقام، و زمزم

 الْحرامِ الْمسجِد من لَيلًا بِعبده أَسرى  الَّذي سبحانَ: تعالى قوله] 3 [بودى، بسيارى آنجا غم از السلم عليه پيغامبر و خديجه، و

 بموسم) ب- 158) (ب- 158 (پس ازين 1: 17. الْبصيرُ السميع هو إِنَّه آياتنا من لنُرِيه حولَه باركْنا الَّذي الْأَقْصى الْمسجِد إِلَى

 همه و بيامدند ايشان با تن چند اوس قبيله از سال دوم بپذيرفتند او دعوت] 5 [خزرج قبيله از تن چند مدينه مردمان] 4[

 عبد بن عباس بمشاورت بفرستاد] بمدينه  [را خود عم ابن] 6 [مصعب پس ببرند، را پيغامبر كه خواستند و شدند، مسلمان

 از مهتران جماعتى و آمدند، بـاز سال ديگر و كـرد، همچنان و بستاند، بيعت و كند دعوت را شهر همه نخست تـا] 7 [المطلب

__________________________________________________ 

 معطم : متن] 1[

) 1166 ض سوم طبرى (بازگشت بمكه تنها و رفت بطائف مكه از تنها پيغامبر شدند: متن] 2[

 صلعم اهللا رسول على المصيبة فعظمت: گويد طبرى. بودي غمى بسيار آنان مرگ از پيغامبر: ظ و ندارد معنى جمله اين] 3[

) 1166 ص 3 ج (بهالكهما

 از برخى كه است مواسم ان از يكى در و ميفرمود دعوت رسول مى آمدند بمكه عرب قبايل كه كعبه زيارت مواسم در] 4[

. آورده اند ايمان مدينه مردم

 سال در و آوردند ايمان خزرج از تن شش ديگر موسم در و آورد ايمان معاذ بن اياس طبرى بقول خزرج بنى از اول] 5[

) 1211- 1210- 1208: ص 3 طبرى (خزرج خلفاى اوس از تن دو و خزرج از تن دوازده ديگر

) 1214 ص 3 طبرى (مناف عبد بن هاشم بن عمير بن مصعب] 6[

 بمراعات مؤلف عصر در اخبار اين پيداست و نيست عباس مشاورت از نامى ميكند ذكر مشبع را روايت اين كه طبرى در] 7[

 زعماء حضور در ولى بود نياورده ايمان هنوز طبرى بتصريح وقت آن در عباس و است شده وضع بغداد خلفاى جانب

 است  كرده تقويت اهللا رسول از عقبه بيعت در خزرج و اوس
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 مدينه سوى گرفتند رفتن مسلمانان و شرايط، بهمه كردند، بيعت را پيغامبر عباس، بحضور و] 1 [هم با قبيله و] د [ببردند

 را طالب ابو ابن على رفتن، شب و خوانند،] 2 [الثانية هجرة را اين و كرد، رفتن عزم عليه اهللا صلى پيغامبر پس آن از و پنهان،

 بدر ن] نا [نگهبا] 3 [كفار و- آمد بيرون خود و رسان، باز بجاى مردم وديعتهاء گفت و خسبد، وى خواب جامه در كه فرمود

 من جعلْنا و: مى خواند آيت اين] 5 [و آمد بيرون چون] 4 [را روز كنند، پيغامبر كشتن قصد كه عزم آن بر برگماشتند بام و

 غار سوى صديق، بكر ابو با بوعده پيغامبر و نگشتند، بيدار ايشان از كس هيچ و ،9: 36 سدا خَلْفهِم من و سدا أَيديهِم بينِ

 كوههاء در نگريد پس باز بيامد، فرسنگ پنج پيغامبر چون رفتند، بمدينه دليل و زاد با چهارم شب و ببودند روز سه و رفتند،

 مرا كه آنستى نه اگر خداى حرم اى گفت بدويد، مباركش) آ- 159 (چشم از آب و گذاشت بجاى خويش زاد شد، غمناك مكه،

 آيت تعالى ايزد نيست، جاى فاضلتر تو از زمين پشت بر كه نگشتمى جدا تو از هرگز بيرون  مى كنند ستم و بجور تو از

 كس هر بودند پذيرفته شتر صد قريش و شد شادمان پيغامبر ،85: 28 معاد إِلى  لَرادك الْقُرْآنَ علَيك فَرَض الَّذي إِنَّ: فرستاد

 بكر ابو گشت پيدا دور از و بيامد، پيغامبر پس از را طمع دلير، و مبارز عظيم مردى بود نامى سراقه آورد، باز را پيغامبر كه

 كه دانم محمد يا گفت شد، فرو پاى و دست را او اسپ تا كرد دعا] السالم  عليه [پيغامبر وى از بترسيد عنه اهللا رضى صديق

 پيغامبر تا شد، خشك نيزه بر دستش زند نيزه كه خواست كرد دعا السالم- عليه پيغامبر گردم، باز تا كن دعا تست از اين

 ايوب ابو بخانه حالها بعد و درافتاد، بشارت و آمد بمدينه السالم عليه پيغامبر پس خاسر، و خايب بازگشت و كرد دعا

 شتر تا]] 6 [آيد فرود آنجاى بخسبد كه جاى هر تا بگذاشت اشتر زمام پيغامبر كه بود چنان آن و [آمد فرود االنصارى

 پيغامبرست روضه اكنون كه عايشه حجره آن پهلوى هم حجره و نهادند بنا را مسجد و بخريدند آنرا بخفت مسجد بساحت

 السالم . عليه

 هجرت  از بعد حوادث اندر فصل

: االولى السنة

] فارسى  سلمان ذكر[

 كرد، نبايد تكرارى تا بگويم آن شرح من و بخريد را) ب- 159 (فارسى سلمان السالم عليه پيغامبر هجرت، اول سال اندرين

__________________________________________________ 

 هم  با قبيله دو هر مهتران: ظ] 1[

 بحبشه اصحاب رفتن را اولى فتنه و است خوانده ثانيه فتنه ميرفتند بمدينه رسول باشاره اصحاب كه نوبت اين طبرى] 2[

) 1225- 1224 ص 3 جلد (نيست طبرى در ثانى هجرت و اولى هجرت از ذكرى و ميشمارد

 نگهبان  از گفت و: متن] 3[

 بروز: يعنى ظ] 4[

 آيد: ظ] 5[

) طبرى از باالختصار نقل (است ناتمام عبارت سياق شد افزوده كه جمله اين بدون] 6[
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 جان ديه از بود اصفهان از باصل سلمان: گويند كه تاريخ، خداوند الحسن، بن حمزة تاليف اصفهان تاريخ در خوانده ام چنين

 جهت از پس بكشد، عجم ملك بمنوچهر او تا نسب و ،]2 [بود ساالر مرد ابن حسمس اذر بن بدخشان بن ماهبد او نام و] 1[

 ملك در نيارست و بگريخت كشتن، موجب يعنى خوانند،] 3 [جان] ر [ا مرگ پارسيان بزبان كه برفت وى دست بر كه كارى

 در رفت، همى بديگرى صومعه ازين و آميخت، در بترسائى مجوس دين از ايشان با و راهبى، بدير افتاد، بشام بودن عجم

 از بخريد را او كرد، هجرت پيغامبر چون االشهل، بن عثمان او نام بداشتش ببندگى جهودى و افتادش، حادثه تا بيابان، آن

: بلفظ لفظ آنست نسخت اين و السالم، عليه طالب ابى بن على بخط نوشت عهدى و كرد، آزاد و جهود، آن

 بغرس القرظى ثم اليهودى االشهل ابن عثمان من الفارسى] 5 [سلمان] اهللا  رسول [اهللا عبد بن محمد] 4 [افدى ما هذا اهللا، بسم

بن  لمحمد والئه و الفارسى، سلمان لثمن] اهللا  رسول [اهللا عبد بن محمد] 7] [برى  قد و] [6 [ذهبا أوقية اربعين و نخلة ثالثمائة

 و الخطاب، بـن عمر و] 9 [قحافه ابى بن ابوبكر: ذلك علـى شهد] 8 [سلمان على الحد سبيل ال بيته، اهل و] اهللا  رسول [اهللا عبـد

__________________________________________________ 

 اول جلد (رامهرمز من يقال و) جى (اصبهان مدينة من: للخطيب بغداد تاريخ في و للمافروخى، اصبهان محاسن فى كذا] 1[

 در و. خوانند جى آنرا امروز و) ياقوت (اصبهان قرى من التشديد، ثم الجيم بفتح الجيان و) 165- 163 صفحه قاهره طبع

 كه بود جى در اصفهان شهر گويد اصبهان لغت ذيل در ياقوت و است فارسى كاف بفتح گى) ايران شهرهاى (پهلوى كتاب

 مركز يهوديه و نهاد بويرانى روى جى بود شده احداث جى جوار در كه يهوديه آبادى از پس و گويند هم شهرستان آنرا

 گرفت  قرار اصفهان

 نام و) 23 ص طهران طبع- مافروخى (هامان و بن به روز اسمه) 2 ص 7 ج دانشوران نامه (بهبود- مايه ماهويه روزبه] 2[

) 165 ص 1 ج (خود تاريخ در بغدادى خطيب و است، آذرگشنسپ معرب آذرجشنس و است آذرجشنس متن در سوم

 دهقان ابى كان و جى لها يقال قرية من اسبهان اهل من فارس اهل من رجال كنت: گويد آورده سلمان خود قول از كه بروايتى

 الخ . قريته

 است بوده گناهاني و است زرتشتيان مذهبى لغات از يكى اين و الموت، مستحق: يعنى ارزانى مرگ بمعني. ارزان مرگ: ظ] 3[

 است  ميانجاميده ارزانى بمرگ كه

) 170 ص 1 ج (للخطيب بغداد تاريخ- فادى ما هذا] 4[

 ... سلمان فدى] 5[

 ذهب : متن] 6[

 من  بفديه: متن] 7[

) بغداد تاريخ (سبيل سلمان على الحد فليس] 8[

) بغداد تاريخ (الصديق بكر ابو] 9[
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 و بكر، ابى مولى بالل و االسود، بن المقداد و] 1 [الغفارى ذر ابو و) آ- 160 (اليمان، بن سعد بن حذيفة و طالب، ابى بن على

 اهللا عبد بن [محمد] 3] [مهاجر سنة من] [2 [االولى جمادى فى] االثنين  يوم [طالب ابى ابن على كتب و عوف، بن الرحمن عبد

 عهدى و است، بشيراز ايشان تخمه و بدخشان بن فروخ بن ماهاذر او نام بود، برادرزاده را فارسى سلمان و] اهللا  رسول

- عليهم على و عثمان، و عمر و بكر ابو و پيغامبر، خاتم و نوشته، سفيد اديم بر على المؤمنين امير بخطّ هم پيغامبر از دارند

 باشد، روى يك از تا شد، كرده ثبت جايگاه بدين] 4 [هجرت از بود نهم بسال عهد اين چه اگر و نهاده آنجا بر السالم

 فارسى  سلمان] برادرزاده  عهد [ذكر

]: 5 [بلفظ لفظا وجهه، اهللا كرّم طالب ابى بن على بخط آنست نسخت اين و

 و فرّوخ] 6 [ماهادر باخيه وصية سلمان سئله سلم و عليه اهللا صلّى اهللا رسول محمد من كتاب هذا الرحيم، الرحمن اهللا بسم

 اال اله ال اقول ان امرنى الذى اليك احمد] 7 [اهللا سلَّم دينه، على اقام] س  [و منهم اسلم من تناسلوا، ما بعد من عقبه و بيته اهل

 و ينشرهم هو و أماتهم و خلقهم اهللا] 9 [كلمة االمر و اهللا خلق الخلق ان و بها، الناس امر و اقولها له، شريك ال وحده] 8 [هو اهللا

فى  له كان رسوله و باللّه آمن من الموت، ذائقة نفس كل و يفنى، و يبعد شي ء كلّ و يزول امر كلّ] 10 [اين و المصير، اليه

  لهـم انّ سلمان بيت الهل] 12 [كتاب فهذا الدين، فى اكراه فال) ب- 160 (تركناه، دينه علـى اقام من و] 11 [بن الفائز دعة االخرة

__________________________________________________ 

 غفارى  ذر ابو: متن] 1[

 االول : متن] 2[

. شد اصالح بغداد تاريخ از. محمد هجرة االول: متن] 3[

. بدين و: متن] 4[

 بلفظا: متن] 5[

) 15 ص 7 ج گزيده تاريخ از بنقل دانشوران نامه (فرخ ماهادين؟ ؟]6[

 اهللا   سالم:منقول نسخه] 7[

 ندارد) هو (منقول نسخه] 8[

 اهللا  حكم. منقول] 9[

 ان  و: منقول] 10[

 الفارين  رعه: متن] 11[

 الكتاب  فهذا: منقول نسخه] 12[
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 و مظلومين،] غير [عيونها و] 1 [مراعيها و جبلها و سهلها فيها، يقيمون التى االرض فى اموالهم و دمائهم على ذمتى، و ذمة اهللا

 ال و] 4 [سرهم و يكرمهم، و يحفظهم، ان فعليه المؤمنات، و المؤمنين من هذا كتابى عليه] 3 [قرى فمن عليهم،] 2 [مضيق ال

 و] 7 [المؤن ساير الى العشر، و] 6 [الحشر و الجزية، و الناصية،] 5 [جزّ عنهم رفعت قد و المكروه، و باالذى لهم يتعرض

 و لهم، فاغفروا أساءوا ان و فاجيروهم، بكم استجاروا ان و] 8 [فاعينوهم بكم استعانوا ان و فاعطوهم، سألوكم ان ثم الكلف،

 ماية و رجب شهر فى حله] 10 [مائتى سنة كلّ فى المسلمين] 9 [مال بيت من يعطوا ان و لهم و عنهم فامنعوا عليهم أسى ان

 الى الجنة ان على الوحى فى انزل و المؤمنين، من كثير على سلمان فضل الن و منا، ذلك سلمان استحقّ فقد االضحيه، فى

 اهل منا سلمان و المؤمنين و اهللا لرسول ناصح] و [نقى و تقى و] 11 [امينى و ثقتى هو و الجنة الى سلمان من اشوق سلمان

 اقام من و منهم، اسلم من ذراريهم سلمان  و] 12 [بيت الهل البرّ و الحفظ من به امرت فيما الوصية هذه احد يخالفنّ فال البيت

 فقد اكرمهم من و الدين يوم الى) آ- 161] (14 [اللعنة عليه و رسوله و] 13 [اهللا خالف فقد الوصية هذه خالف من و دينه، على

  السـالم و ذمتى، منـه بريت و جهنم، نار جزاؤه القيامة يوم خصمه انـا و آذاني فقد آذاهم مـن و الثواب، اهللا عند لـه و اكرمنى

__________________________________________________ 

 مرعيها: منقول] 1 [

 مضيقا: منقول] 2[

 قراء: منقول] 3[

 ندارد: منقول نسخه] 4[

. حرّ: متن اصل] 5[

 الخمس  و: منقول] 6[

 الموت  ساير و الى: متن] 7[

 فاغيثوهم  بكم استغاثوا  ان:منقول] 8[

 المال  بيت: منقول] 9[

 ماية: منقول] 10[

 امتى : متن] 11[

 البيت : متن] 12[

 اهللا  لوصية: منقول] 13[

 اهللا  لعنة: منقول] 14[
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 و عثمان و عمر و بكر ابو حضر و] 2 [الهجرة من تسع سنه رجب فى] 1 [اهللا رسول بامر طالب ابى بن على كتب  و.عليكم

. المؤمنين من آخر جماعة و المقداد و بالل و عيينه و عمار و ذر ابو و سعيد و سعد و الرحمن عبد و الزبير و طلحه

 شود گفته چنانك بنشست، كسرى بجايگاه و گشت، مداين امير عنه، اهللا رضى خطاب عمر خالفت در سلمان پس آن از و

. بجايست هنوز ايشان فرزندان دست در عهد اين و بجايگاه،

 باصفهان عليه اهللا رحمة] 4 [محمد سلطان عهد در ،]3 [باشخاص را يكى ايشان جمله از كه معروف، معتمدى از شنيدم پس و

 همچنان شد، كرده ذكر كه عهد اين و خواست، خلوت سلطان از پس بود، وى بر كه حوالتها و مال، بمبلغى شيراز، از آوردند

 و فرستاد، باز خويش بخانه و داد، چيز بسيار را مرد اين و بگريست، و ببوسيد، آنرا و بخواند، تا داد، را سلطان اديم، بر

. دادند باز بجايگاه اصل و گرفت، باز نسخت آنرا

. خلفا بعد من خلفا نسق در ،]5 [خمسمائه و عشرين سنه تا رويم باز هجرت اول از حوادث و احوال بر اكنون ما و

 و الْكُفَّار جاهد النَّبِي أَيها يا: تعالى قوله رسيد كافران حرب) ب- 161 (آيات] و [آمد، بمدينه عليه اهللا صلوات پيغامبر و

 ،5: 9 مرْصد كُلَّ لَهم اقْعدوا و احصرُوهم و خُذُوهم و وجدتُموهم حيثُ الْمشْرِكينَ فَاقْتُلُوا: فرمود جاى ديگر و ،73: 9 الْمنافقينَ

 بسيار شرحها آنرا و خويش بتن برفت خود و بناحيتها، بفرستاد سپاه گشت، منسوخ صبر آيات و رسيد آيتها اين چون پس

. شود كرده سان اين بر مختصر چيزى هر ذكر جايگاه باين و كنيم، ياد كتاب پايان در جل و عزّ ايزدى بتوفيق است،

 ابى بن على بر تراب بو لقب غزو درين و] 7 [العشيرة ذات غزو پس بود] 6 [بواط و ابواء و خرّار و احياء غزو شوال اندر

 بن اسعد و آورد، بخانه را عايشه سال درين هم و السالم، عليهم سپرد على به را فاطمه پيغامبر القعده ذو و افتاد طالب

 مهاجريان از الزبير بن اهللا عبد پس نيايد، فرزند را مسلمانان كه كرديم جادويى ما بودند گفته جهودان و بمرد، بفجا] 8 [زراره

. كردند تكبير و شدند شاد مسلمانان و ،]9 [البشير بن نعمان و بزاد،

__________________________________________________ 

 آله  و عليه اهللا صلي: منقول نسخه] 1[

 المؤمنين  من اخرى جماعة و المقداد و بالل و عمار و ذر ابو و سلمان ذلك على شهد و: منقول] 2[

 الحفظ  تحت:يعنى. اول بكسر اشخاص] 3[

» 511- 498 «است ملكشاه بن محمد سلطان مراد] 4[

. است مي شده تأليف آن در كتاب اين كه است زمانى سال اين] 5[

. بود ابوط امرؤ و حرار و احبا غزو سؤال اندر: متن- بالضم بواط] 6[

 ص 3 ج (است كرده ذكر دوم سال در را العشيره ذات غزوه طبرى و) 1299 ص 3 ج) (العشيره  ذو:ل ن (العشيرة: طبرى] 7[

1271 (

 البشر: متن] 9[                                         .زراوه: متن] 8[
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 الثانية السنة

: تعالى قوله گشت، كعبه سوى قبله] كه  [روايتست نيز رجب و شعبان اندر پس] 2 [النخله بطن غزو و بود] 1 [االولى بدر غزو

 علَيكُم كُتب: آمد آيت پس اين] از [و كردندى، نماز المقدس بيت سوى آن از پيش و ،144: 2 الْحرامِ الْمسجِد شَطْرَ وجهك فَولِّ

 اين تا گرفت، بايد روزه روز كدام كه نمى دانست پيغامبر و ،183: 2 قَبلكُم من الَّذينَ علَى كُتب كَما الصيام) آ- 162 (183: 2

 قريش، صناديد شدن كشته و بود، الكبير بدر غزو ازين بعد و ،185: 2 الْقُرْآنُ فيه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ: رسيد قرآن آيت

 ابى بن عقيل و پيغامبر عم عباس و. مكه اشراف بسيارى و خلف، بن امية و البخترى، ابو و جهل بو و شيبه، و عتبه، چون

 خبر پس ،69: 8 طَيباً حاللًا غَنمتُم مما فَكُلُوا: تعالى قوله غنيمت داشتن حالل در آمد، آيت اين و شدند، مسلمان دو هر طالب

 بيامد مكه از الجمحى وهب] 3 [بن عمير شوال ماه اندر و بود، رمضان ماه در همه اين و ايشان، كردن فدا و بود بدر اسيران

 بعد شد مسلمان عمير و] 4 [كرد، خبر پيغامبر را و بيامد السالم عليه جبرئيل و اميه، بن صفوان بفرمان پيغامبر كشتن بقصد

 بدر بودند جهودان اينان و قينقاع، بنى غزو و بود،] 5 [الكدر غزو پس ازين و آمدى، كار بچه بگفت را او پيغامبر آنك از

 ازين بعد و ،41: 8 للرَّسولِ و خُمسه للَّه فَأَنَّ شَي ء من غَنمتُم أَنَّما اعلَموا و: تعالى قوله خمس در آمد آيت غزو درين و مدينه،

 اسالم در عيدى نخستين و كرد، قربان و كردن، فرمود اضحى عيد پيغامبر سال اين و القعده، ذوى ماه در بود، السويق غزو

 مسعود بن هانى بحرب بود فرستاده پرويز خسرو كه عجم سپاه ميان بود) ب- 162 (قار ذى حرب عهد بدين هم و بود، اين

 عرب حرب ديد همى السالم عليه پيغامبر تا برداشت، حجاب السالم عليه جبرئيل و المنذر، بن نعمان فرزند و خواسته بهر از

 العرب انتصف يوم اول هذا اكبر، اهللا اكبر اهللا: گفت پيغامبر برگشتند، عجم سپاه تا منصور، يا محمد: مى گفتند عرب و عجم، و

 از هم اين و يافتند، فيروزى من بنام و بستدند عجم از خويش انصاف عرب كه است روز نخستين يعنى ظفر، باسمى و فيه

. شدند شادمان ياران و بود، معجز آيت

 الثالثة السنه

 االوسى مسلمة بن محمد السالم، عليه پيغامبر بفرمان را] 6 [اشرف] بن  [كعب االول ربيع ماه در و بود، انمار غزو سال اول

__________________________________________________ 

 را ابواء غزوه بالعكس و) 1270 ص 3 ج (است كرده ذكر هجرت اول سنه االخره- جمادى در را االولى بدر غزوه طبرى] 1 [

) 1270 ص (ميكند ذكر دوم سنه در طبرى آورده اول سنه در مؤلف كه

. دوم سال محرم ماه در قريش حال از استخبار براى طايف و مكه بين نخله بمحل است جحش بن اهللا عبد سريه مراد ظ] 2[

. الجحمى ... عمرو: متن] 3[

. كردند: متن] 4[

 الدال سكون و الكاف بضم الكدر) 52 ص 2 ج: ك 1359 ص 3 ج ط. (داشته اند مقدم را قينقاع بنى غزوه كامل و طبرى] 5[

. المهمله

 اشراف : متن] 6[
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 ماه همين و السالم، عليه پيغامبر هجاى و گفت، همى بدر كشتگان مرثيت كه جهودان از بود مهترى او] و [ياران با بكشت

 تن چند با الخزرجى انيس بن اهللا عبد و بود،] 1] [قرده  [غزوه شعبان ماه در] و [عنه، اهللا رضى عثمان با بود كلثوم ام تزويج

 ماه همين و بكشتند، را جهودان مهتر الحقيق ابى بن سالم و السالم، عليه پيغامبر بفرمان شب رفتند در خيبر بحصار بحيله

 اميه بن عمرو رفتن و بود،] 2 [الرجيع غزو الحجه ذى ماه اندر و پيغامبر، با الخطاب بن عمر دختر بود حفصه تزويج

) آ- 163] (4. [نيافتى در را او كس كه بدويدى چنان عمرو اين و قصه، آن و بمكه] 3 [الضمرى

 الرابعة السنة

 بود، حرام شراب و خمر تحريم در آمد آيت وقت اندرين و صفر، اندر نظير بنى غزو و بود، معاويه بئر خبر محرم ماه اندر و

 و خاييدن، جگر و] 7 [كردند وى با كه عالمتها آن و المطلب، عبد بن حمزه شدن كشته و بود] 6 [احد غزو ازين بعد و] 5[

 ال گفت زد همى اندر بحرب چون و داد را او الفقار ذو پيغامبر شد، شكسته طالب ابى بن على شمشير كه بود غزو اندرين

 غزو و [الرقاع ذات غزو االولى جمادى ماه در ازين بعد است، بوده شوال ماه در اين و على، اال فتى ال و الفقار ذو اال سيف

 بود] سويق 

 الخامسه  السنة

 غزو و گويند، نيز احزاب و بود خندق غزو شوال از بعضى و رمضان ماه اندر و بود الجندل دومة غزو االول ربيع ماه در

] 8 [بود الوعد بدر غزو قعده ذى در و قريضه بنى

 

__________________________________________________ 

 بالفاء فرده فقيل ضبطه فى العلماء اختلف قد و بنجد ماء الفرده: كامل دال و بقاف. القرده غزوه: طبرى فرود، ذى: متن] 1 [

 و) 54 ص 2 ج: كامل- 1373 ص 3  ج:طبرى (الخ ... بالقاف قرده موضع غير فى الفرات ابن ذكر و ... الساكنه الراء و المفتوحه

. داده روى هجرت از ششم سنه در قرد ذى غزو و نرسيد بنظر الفرده ذو جائى

. كرده اند ضبط هجرت چهارم سال در را الرجيع غزوة كامل و طبرى] 2[

 الميم  سكون و الضاد بفتح الضمرى الصحيح و الضميرى المشهور و الظميرى: متن] 3[

. نشده ذكر است سوم بسال مربوط و داد روى احد از بعد روز كه االسد حمراء غزو] 4[

 آمد حرام يعنى- ببود حرام: ظ] 5[

 كرده  اختيار ضعيف روايتى و كرده اشتباه مؤلف و است هجرت سوم سال در احد غزوه] 6[

. ببريدند را حمزه صغار اعضاء از برخى و لب و بينى و گوش كه است مثله عالمتها از مراد] 7[

 است  نشده ديده الوعده بدر) كامل و طبرى (السويق غزوة الثانية بدر- الميعاد بدر] 8[
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 السادسه  السنة

 حديث و بود، المصطلق بنى غزو شعبان ماه اندر و] 1] [قرد ذى [غزو ماه ديگر در و االولى، جمادى در بود لحيان بنى غزو

 و. 16: 24 عظيم بهتانٌ هذا سبحانَك: تعالى قوله فرستاد، آيت پانزده آن در حق  تعالى تا عنها، اهللا رضى عايشه حق در افك

 پس ،97: 3 سبِيلًا إِلَيه استَطاع- من الْبيت حج النَّاسِ علَى للَّه و): ب- 163 (حج بفرض آمد آيت قعده ذى و شوال ماه اندر

 مكه روز سه و بازآيد سال ديگر كه افتاد صلح آن بر كردن، حج نگذاشتند و رفت بمكه السالم عليه پيغامبر] كه  [بود حديبيه

 خواستند پيغام،] به  [شد مكه در عثمان آنك و بود، وقت اين در الشجرة بيعة و] 2 [بكند حج السالم عليه پيغامبر تا بپردازند

. الحجه ذى ماه اندر بازگشت، و كرد قربان آنجايگاه هم پيغامبر و افتاد، صلح برين كار آخر تا گيرند، باز خود پيش را او كه

 بر تعالى خداى حجت و اسالم، بدعوت فرستاد پادشاهان سوى و نامها با كرد بيرون رسول هشت السالم عليه پيغامبر] و[

] 4 [دحية را هرقل الروم ملك دوم بود، رسول نام] 3 [السهمى حذافة] بن  اهللا عبد [را پرويز عجم ملك اول گردانيد، الزم ايشان

 را نجاشى حبشه ملك چهارم بود، رسول بلتعه] ابى  [بن خاطب را] 5 [مقوقش قبط ملك سيم بود، رسول الكلبى] خليفة [ابن

 جزيره ملك ششم بود، رسول وهب بن شجاع را] لغسانى  [الحرث شام ملك پنجم بود، رسول] 6 [الضمرى امية بن عمرو

 هشتم بود، رسول عمرو بن سليط را الحنفى] 8 [هودة يمامه ملك هفتم بود، رسول الحضرمى العالء را منذر] 7] [بحرين [

 هرقل الروم عظيم الى اهللا رسول محمد من: نوشت نامها و بود، رسول العاص ابن عمرو را] 9] [جلندا بن جيفر [عمان ملك

: بنوشتند تا فرمود نامه ها همه اندر و فالن، القبط عظيم و فالن، الحبشه عظيم: بدين  شكل هم و) آ- 164(

__________________________________________________ 

. نكند حج ... تا نپردازند: متن] 2[                                       .فرود بنى: متن] 1[

 السهمى  حداوار؟ ؟:متن] 3[

 عقبه : متن] 4[

 مهمله  بسين.  مقوقس:طبرى] 5[

 الضميرى : متن] 6[

 حيره ملك منذر موهم اصالح بدون متن و) 1561 ص 3 ج (البحرين صاحب القيس عبد بنى اخى ساوى بن المنذر: طبرى] 7[

 بودند شده منقرض پرويز بدست بمدتى ازين پيش حيره ملوك آنكه حال و بود

: گويد منوچهرى كه است كسى همان اين و اليمامه، صاحب الحنفى العلى بن هوذة: طبرى] 8[

 اليماني  على بن هوذة سوى            شد يمن بشهر اعشى كه شنيدم         

 است  كرده التباس بايماني را يمامى شاعر اين و

 بن عمار بن خلند بن خنفر: ل ن. عمان صاحبى االزديين جلندا بن عباد و جلندا بن جيفر: طبرى حلب، بر بن نصر: متن] 9[

) 1561 ص 3 ج (خليد
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 كه نامه اين نسخت و تسلم، اسلم الهدى اتبع من على السالم و: نوشتند نامها آخر در و جميعا، اليكم اهللا رسول انى الناس ايها

 اهللا رسول محمد من الرحيم الرحمن اهللا بسم: نوشته اند كه يافتم چنين الطبرى جرير تاريخ اندر نوشت پرويز بخسرو پيغامبر

 قومهم الى نذيرا و بشيرا بالحق ارسلنى الذى القيوم الحى هو اال اله ال الذى اهللا احمد فانى بعد اما] 1 [هرمزد بن پرويز الى

 هو و شى ء كمثله ليس بالعباد بصير اهللا ان و له هادى فال يظلل من و له مضلّ فال اهللا يهدى من و عقولهم سلب و الشقا غلبهم

 ما و شدند بيرون طرفى بهر رسوالن پس هما، يعجز لم و رسوله و اهللا من بحرب ايذن و تسلم اسلم بعد اما البصير السميع

. اعلم اهللا و اجمال سبيل بر كنيم ياد مختصر ايشان پاسخ ذكر

 در تنها بوقتى آنك يكى. بود شده ظاهر را پرويز پيغامبر نبوت عالمت بسيارى كه بود چنان و پرويز عجم ملك حديث

 حق محمد اين گفت را پرويز و گرفته، دست در چوبى بفرستاد مردى صورت بر را فرشته تعالى ايزد گاه، زوال بود خوابگاه

 كه ديگر و بديد، بار دو سان بدين بشكست، را چوب و بشكند، چنين ترا دين نه اگر) ب- 164 (آور ايمان و بگرو، بدو است

 را پرويز ببرد، آب بمداين عظيم] 2 [پولى و نپذيرفت، صالح و شد، خرج بدان مال بسيارى و بشكافت، بار دو مداين قصر

 از بهزيمت او سپاه چون و شود، خراب ما دين و گردد، پيدا عالم درين نو حالى گفتند پرسيد، باز منجمان از و آمد، بد بفال

 بپيغامبرى، است آمده بيرون بيثرب كه خواستند نصرت و كردند حرب همى محمد بنام] عرب  سپاه [گفتند آمدند، باز قار ذى

 نامه عنوان پرويز خسرو و رسيد، بخسرو پيغامبر فرستاده چون پس گرفته  بود، دل در پيغامبر كينه سببها بدين پرويز و

 ساعت همان و انداخت، رسول سوى و بدريد، نامه آن ناخوانده و داشتن؟] 3 [يارد پيش خويش نام كه كيست اين: گفت بديد

 را او تا مى كند، پيغامبرى دعوى كه فرست مرد اين پيش را معتمد مرد دو: گفت و نوشتن، فرمود نامه يمن ملك باذان سوى

 عبد [بحضرت، بياورند و كنند بند را او تا فرست سپاه نيايد، چنانك اگر و نگرم، ايذر وى بكار تا آورند، من پيش و دهند، پند

 خويش دين ايشان: گفت پيغامبر داد، خبر پاسخ از و بازگشت، پيغامبر سوى و برگرفت دريده نامه السهمى] 4 [حذافه] بن  اهللا

 را ايشان پيغامبر و كار، بدين فرستاد مدينه سوى را گوى سخن مهتر دو) آ- 165 (رسيد، بباذان نامه چون پس دريدند،

 چند دران گويند و بازداشت، را رسوالن ماه شش گويند بعضى خالفست، نيز اندرين و آورد، فرود فارسى سلمان بخانه

 عجم پادشاه مى گفتند و كردند، همى شادى مشركان و كردن، پاسخ] به  [پيغامبر بر گرفتند سخت ايشان و] 5 [بود، روز

 پسرش را پرويز ساعت اين كه داد خبر را السالم عليه پيغامبر و آمد جبرئيل پس! دارد طاقت كجا مى كند، محمد قصد

 و شويد باذان سوى شما كـه فـرمود و بگفت، سخن ايـن و بخواند، را السالم رسوالن عليـه پيغامبر كشتن بـفرمود شيروى

__________________________________________________ 

 الى اهللا رسول انى و اهللا اال اله ال ان شهد و رسوله و باللّه آمن و الهدى اتبع من على سالم فارس عظيم كسرى الى: طبرى] 1[

 ديگر بروايت بعد صفحه در و) 1571 ص 3 ج ط (المجوس اثم فعليك ابيت فان تسلم اسلم حيا كان من لينذر كافة الناس

 است  طبرى مضمون عين هم التواريخ كامل نشد، ديده طبرى در متن نسخه و دارد باين قريب

 است  بوده متداول پل بمعنى پول] 2[

 داشتن  يارد من از پيش: ظ] 3[

 السهمى  حذادار؟ ؟:متن] 4[

. بود روز چند كه دران گويند بعضى و: ظ] 5[
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 سخن بزرگ عظيم سخت گفتند و شدند، خيره رسوالن بازدارم، دست بوى را يمن و يابد، بهشت و شود مسلمان تا بگويند

 تعالى كخداى نيست شك هيچ درين فرمود عليه اهللا صلوات پيغامبر باشد؟ خالف اگر نيايد نيك ترا سبب ازين و گويى، همى

 و عجم، مهتران از بودند تن چهار كه هست روايتى و بازگشتند، يمن سوى ايشان و گماشت، وى بر پسرش و بكشت، را او

 گذاشته، فرو سبلت و سترده ريشها و كرده سخت ميان زرين بكمرهاء آمدند، السالم عليه پيغامبر پيش ايشان زينت، بران

 عفو و اللحى بقص خذايگان امرنا) ب- 165: (گفتند شكلست؟ چه اين گفتا السالم عليه پيغامبر بودند، گفته سخن چون

 امرنى]: كه  [ايشان خالف بر] 1 [فرمود پيغامبر بگذاريم، سبلت و كنيم پست كه  ريش فرمود خدايگان را ما كه يعنى الشارب،

 حديث پيغامبر چون پس بگذاريد، ريش و بكاهيد سبلت كه فرمودست من خداى مرا يعنى الشوارب، بقص و اللحى بعفو ربى

 زهر انگشترى نگين از ميان از مرد يكى آن، در شنيدند پيغامبر جد چون و كردند، مناظرها درين ايشان بگفت، پرويز كشتن

 رفته آنچ و پيغامبر گفت از را او و آمدند باذان سومى و نوشتند، بر ساعت آن و روز آن تاريخ ديگران و بمرد، و برمكيد

 اگر و گرويدن، ببايد بدو پيغامبرست بحق او پس گردد، درست سخن اين اگر كنيم توقف روز چند گفت باذان دادند، خبر بود

 اهل از ما بيعت كه فرموده باذانرا و شيروى از برسيد جمازه روز همان پس بكنيم، فرمودست شاه چنانك و بريم سپاه نه

 كردند نگاه چون مباش، متعرض هيچ مى كند پيغامبرى دعوى كه را مرد اين و گشت، بما روز فالن پادشاهى كه بستان يمن

 خود باسالم باذان و همچنين يمانيان و آورد ايمان باذان بود، گفته السالم عليه پيغامبر كه بود ساعت همان و روز همان

 حديث آموزد، در شريعت و قرآن را ايشان تا بيمن، فرستاد) آ- 166 (آنجا را جبل معاذ آن از بعد نوشت، نامه را پيغامبر

 پسر ابراهيم، مادر بود، ماريه آن جمله در و فرستاد، هديه بسيار را پيغامبر ليكن و نگرويد، و كرد پاسخ را نامه: قبط ملك

 دلدل آنرا كه] ى  [استر و ديگر اسبى و بخشيد، الشاعر ثابت بن بحسان را او و نام شيرين كنيزكي ديگر و پيغامبر،

. اعلم اهللا و خواندندى

. آمدند باز رسوالن و دادند پاسخ نه و نياوردند ايمان هيچ ايشان: يمامه و] 2 [حيره و شام ملكان حديث

 بود فرموده پيغامبر و بود مانده آنجا كه را طالب ابى بن جعفر و آورد، ايمان السالم عليه بپيغامبر وى: حبشه ملك حديث

 پاسخ و خويش، پسر با] 3 [فرستادش هديها را پيغامبر و داد چيزها را رسول و را ايشان ديگر، و ياران با فرستادش باز

 اگر گفت و پسر، فرستادن و كرد، پيدا نامه اندر اسالم و] 4 [ابجر بن اصحم النجاشى من محمد، اهللا رسول الى: نوشت

 كشتى و بفرستاد كشتيها در را ايشان و بودند، بسيار كه نيامدم] 5 [بس حبشه مردم با ليكن و آيم، بخدمت نيز من فرمائى

. شد خرم عظيم نجاشى باسالم پيغامبر و آمدند، پيغامبر سوى جعفر با مسلمانان و دريا، در شد] 6) [؟ (خشكى نجاشى پسر

__________________________________________________ 

 شد حذف بود شده نوشته بباال كتابت در زيرين سطر از قسمتى و ... خالف بر كه فرمودست: متن] 1[

 249: ص ك ر است درست بحرين ظ و بود نفرستاده بحيره رسولى ديديم چنانكه] 2[

 سياه  اسپ يال و قش گرفتش: گويد فردوسى. ميباشد متداول طهران در هم هنوز كه است قديم زايده شين: كذا] 3[

) 1569 ص 2 ج (ابجر بن االصحم: طبرى- امكى: اصل] 4[

 است  چنين هم طبرى شد، غرق: ظ و كذا،] 6 [پس                                          : متن] 5[
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 بو گويند، ديگر بروايتى و آورد، ايمان خوانده پيغامبر نعت) ب- 166 (انجيل اندر و بود دانا مردى: هرقل روم ملك حديث

 و پرسيد، ازيشان پيغامبر قاعده و سيرت و احوال و خوانده را ايشان ملك و بودند، آنجا ببازرگانى مكيان جمعى با سفيان

 پيغامبران سيرت گفتى ملك] و گفتى را ملك [سببها و بابتدا پيغامبر حال ضعف از دانست همى] 1 [نيز آن سفيان ابو چه هر

 پس زد، دست بر دست و بترسيد، محمد از هرقل روم ملك كه بينيد همى گفتا سفيان بو آمدند بدر ايشان چون باشد، چنين

] 3 [مايار با تا] 2 [بگويى را اسقف فالن ليكن و آوردم، ايمان و حقست محمد كه دانم من گفت را پيغامبر رسول گويند ملك

 پيغامبر عيسى كه پيغامبرست، درست: گفت و آمد ملك پيش بگفتند، را اسقف چون] 4 [خوانيم بمسلمانى را مردمان و گردد

 روم مهتران و رفت منظره بر ملك و ،]5 [رفتن بايد ترا هم گفتا ملك آيد، بيرون كه آنست وقت و است، داده خبر وى از

 كند، دعوت همى را ما و محمدست، آن از رسول اين گفت باال از ملك پس بيامد اسقف و ند،] يد [گرد جمع الرّوم ملك بسراى

] مهتران  [آن از بعد گرويدن، اوست، ببايد فرستادن هنگام] و [نوشتست انجيل در وى ذكر كه] 6 [حقست او دين گفت اسقف

 خود پاسخ و بيازمايم، كه خواستم را شما من كه باشيد ساكن گفتا منظر باالى از ملك بكشتند، را اسقف و برآوردند غلبه

 بزرگتر ازين شنيدى، قوم] 7 [پاسخ مسلمانم، من گفت رسول با پس) آ- 167 (بازگردانيد، بخشنودى را مهتران و فرستم،

 و داد، خبر را رسول و كرد، پاسخ سان بدين پس كردندى، همان من با كردمى همچنان من اگر و بكشتند، را او كه نبود مرد

. فرستاد هديه را پيغامبر گويند

. نوشت جواب و شد، مسلمان كه كنند روايت و داد، نيكو پاسخ را العاص بن عمرو وى: عمان ملك حديث

 السابعه  السنة

زنى ] و] [8 [صفر در فدك] مردم  [با كردند صلح باز و] بود [پيغامبر با صفيه تزويج و حصار، گشادن و خيبر غزو محرّم در

 فانـى اهللا رسول يـا منّي تاكل ال: گفت و آوردش، بسخن تعالى خداى تـا كرده بريان بزغاله] 9 [بر داد زهـر را پيغامبر جهـود

__________________________________________________ 

. دانستند همى مكيان آن و يوسفيان: ظ كذا؟] 1 [

 ميشود ديده قديم كتب ساير و كتاب درين گاهى رسم اين و است بگوييد مخفف بگويى] 2[

 شد اصالح بقياس-  بازگردد:متن] 3[

 خواهيم : متن] 4[

 دارد افتاده] 5[

 چيست : متن] 6[

 هيج  با: متن] 7[

 زنى  سفر اين در و: ظ] 8[

 بزبز: متن] 9[
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 پيغامبر] 1 [الحجه ذو ماه اندر و بود، معجزات از هم اين و خاييده، و بود نهاده اندر بدهن لقمه پيغامبر آنك از بعد مسمومة،

 بجايها، فرستاد بتاختن كه سپاه چهار آن و بود، القرى وادى غزو ازين پيش و] 2 [كرد حج و رفت، القضا بعمرة السالم عليه

. گوئيم چنانك بود قعده ذى اندر

 الثامنه  السنة

 و مكه، فتح پس و بود، موته غزو رمضان ماه اندر و شدند، مسلمان عرب بسيارى و بسريتها، فرستاد لشكرها سال اول اندر

 بقيت با يافت، اسالم سال همين حرب،) ب- 167 (سفيان ابو و شدند، مسلمان جمله مكه اهل و كرد، خالى بتان از معظم كعبه

 سفَرٍ على  أَو مرِيضاً منْكُم كانَ فَمنْ: تعالى قوله سفر، در و رمضان در بيماران گشادن بروزه آمد آيت غزو] 3 [اندرين و مكه،

 عليه اهللا صلى پيغامبر كه بود غزا اندرين و شوال، در ازين بعد بود بطائف] 4 [حنين غزو و ،184: 2 أُخَرَ أَيامٍ من فَعدةٌ

: گفت همى و شده اندر حرب پيش و بود كشيده شمشير

 المطلب عبد ابن انا            كذب ال النبى انا                                     

 همين پيغامبر پسر ابراهيم و كردن، نيارستند كافران و كردند مسلمانان حج و آمد، باز بمدينه پيغامبر الحجه ذى ماه در و

. ماريه از زاد سال

 التاسعه  السنة

 اندر رجب ماه در تخت، بر بديد را او پيغامبر تا برداشت حجاب السالم عليه جبرئيل و بمرد بحبشه نجاشى سال اندرين و

 ذى ماه در و رفت، آنجا خويش بتن پيغامبر و شام، بزمين بود تبوك] غزو [شوال ماه در و كرد، نماز وى بر مدينه در] و[

 كرد، كرامت را او پيغامبر و گشت، مسلمان و آمد پيغامبر پيش الطائي حاتم بن عدى پس آن از و بود طى بنى غزو القعده

. گشت مسلمان تا نداشت حرمت چنان را كافر هيچ و پدرش،] ء [سخا] 5 [حرمت

 العاشرة السنة

 پيغامبر با را ايشان و گرفتند، آمدن عرب فدهاء و سال اول از هم و شدند، مسلمان وقت اين) آ- 168 (يمنيان و باذان

 القعده ذى ماه اندر و پذيرفتند اسالم عرب قبايل] و [شرحست، آن جايگاه نه كه شاهد، بدان مجيد قرآن آيات و مناظرهاست،

__________________________________________________ 

) 1594 ص 3 ج (القعده ذى: طبرى] 1[

 رفت  حج: متن] 2[

 بود شده تكرار سابق سطر از جمله چند و موته غزو سطر اين در: متن] 3[

 چنين : متن] 4[

 حرمت  و: متن] 5[ 
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 ياد چيزى هر و حج مناسك و اسالم شريعت ذكر و مسلمانان انبوه و بسيار انجمن بر خطبه آنجا و رفت، حج سوى پيغامبر

 آمد آيت وقت اين و بازنديدند السالم عليه را پيغامبر نيز كه زيرا اين، بود جمعه آخرين و خوانند، الوداع- حج را اين و كرد،

 پيغامبرى دعوى الكذاب مسيلمة يمامه به و شد، بيمار راه اندر هم بازگشت حج از چون و ،3: 5 دينَكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم: كه

 آورد و آمد ميكائيل گفتى و بستى، هم بر بسجع سخنان همچنان پس بود، آمده پيغامبر سوى يمامه، وفد جمله در او و كرد،

 شدند، او تابع يمامه از مردم خلقى و را، او نيمى و مراست نيمى] نبوت  [آورد، همى محمد پيش جبرئيل همچنانكه آسمان، از

 مسيلمه شدند، و مرتد بسيارى و كرد، پيغامبرى دعوى همچنين] 2 [العنسى اسود] 1] [بيمن  و [است، طرفه شرحى آن و

 عبد بن محمد الى اليمامه رحمن مسيلمة من: نسخت برين بود كرده نام اليمامه رحمان را خود و نوشت نامه پيغامبر سوى

. تنصفون ال المطلب عبد بنو لكنكم و لك نصف و لى) ب- 168 (نصفها االرض فان بعد اما الرحمن اهللا بسم اهللا

 را، او نيمى و راست تو نيمى زمين كه همچنين گفتند گوييد، چه اندرين شما گفت را رسوالن برخواند، نامه آن پيغامبر چون

 من. فرمود پاسخ پس فرمودمى، كشتن را شما من] 3 [نه اگر و نيست، واجب كشتن رسول بر كه آنستى نه اگر گفت پيغامبر

 العاقبة و عباده من يشاء من يورثها للّه االرض فانّ بعد اما الرحيم الرحمن اهللا بسم الكذّاب مسيلمة الى اهللا رسول محمد

 پيغامبران بسخن جواب اين گفت كردند، عرضه وى بر نسخت دو هر اين و بود، نام مجاعه يمامه به بود مهترى و للمتقين،

. ماند بهتر

 عشر الحادى السنة

 به مسيلمه و بيمن اسود كار از چون و محرّم، اندر رسيد باز بمدينه حج از كه بود بيمار السالم و عليه اهللا صلى پيغامبر

 و بكشيدش، زنست دروغ اسود كه فرستاد نامه يمن ملوك سوى و گشت، زيادت بيمارى دلتنگى از رسيدش خبر يمامه

 و حرب؟ يا كنيم صلح كه بود فرستاده پيغامبر سوى كس و كرد، همى نبوت دعوى همچنين االسدى خويلد بن طليحة

 پس بكشتند، را اسود كه يمن از رسيد خبر صفر ماه اندر و الشهادة، حرّمك و اهللا قتلك: گفته و بود، كرده لعنت را او پيغامبر

]  4] [اسود [كه داد بشارت را مؤمنان و) آ- 169 (خطبه در را تعالى حق كرد شكر و آمد، مسجد سوى] و [گشت شاد پيغامبر

__________________________________________________ 

 اسود لقب و مذحج قبيله از است بطمنى عنس و است العنسى عوف بن عيهلة نامش العنسى اسود و اسود، سمى و: متن] 1[

. داشتى نقاب همواره زيرا بود الخمار ذو

. العيسى: متن] 2[

 مقدمه : ك ر است بوده متداول قديم در آوردن شرطيه جمله در شرط حرف دو] 3[

 موت مرض در پيغامبر: گويد طبري- شد كشته بكر ابى خالفت زمان در مسيلمه زيرا اسود، الصحيح و  مسيلمة،:متن] 4[

 و ديلمى بن فيروز و فرمود مأمور غيله يافتك جنگ راه از اسود بدفع را مسلمين و فرستاد بيمن را يحنس بن وبر خود

 و شدند متفق وى قتل در اسود سپاه سردار مكشوح بن قيس با ديلمى بن) ظ جشنس (حشيش و اصطخرى داذويه

 خوابگاه داخل شبانه نقب از بود كرده تصرف را زن آن و كشته را شوهرش اسود كه باذان بن شهر زن آزاد براهنمائى

  اهللا رسيد و   برسول خبر اين وفات از قبل شب يا وفات از قبل روز و بريد را سرش و كشته را او فيروز و شدند اسود
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 وى بر و رفت اندر بخانه ناالن] پيغامبر [و] 1 [شد سپرى كار مدت بس نه تا نيز را طليحه  و]مسيلمه  و [بكشتند را الكذاب

 بدستورى تا بودن، كسى هر بخانه جستى انصاف زنان ميان عادت بر همچنان و درآمد االول ربيع تا گشت زيادت رنج

 گرفت، بار خود بكنار را پيغامبر] 2 [العباس بن فضل و رفتند، او پيش در صحابه و ياران پس بايستاد، عايشه بخانه ايشان

 اهللا سلمكم اهللا نصركم اهللا حياكم بكم مرحبا: گفتا پس نتوانست كند خطبه كه خواست كرد بياران نگاه السالم عليه پيغامبر و

 استخلفه و [بكم] اهللا  [اوصى و اهللا بتقوى] 3 [اوصيكم اهللا قبلكم اهللا هديكم اهللا آواكم اهللا رزقكم اهللا وفقكم اهللا نفعكم؟ اهللا؟ رفعكم

 فى يقول فانّه] 7 [بالده فى تعثوا ال و عباده فى اهللا على] 6 [تعلوا الّا بشير و نذير] 5 [منه لكم اننى] 4 [اليه أؤديكم و] عليكم 

 جهنم فى ليس أ اهللا قال و للمتقين، العاقبة و فسادا ال و االرض فى علوا يريدون ال للذين نجعلها االخرة الدار تلك] 8 [كتابه

 جزيرة من المشركين اخرجوا و اقامته و اهللا بدين اوصيكم و ايمانكم ملكت ما و بالصالة اوصيكم و] 9 [للمتكبرين، مثوى

 آويت التى] 10 [عيبتى فانهم باالنصار اوصيكم و عترتى و اهللا كتاب بها تمسكتم ما يضلوا لن آيتين فيكم تركتم انّى و العرب

 بيش و لكم، و لى اهللا استغفروا و مسيئهم، عن] وا [تجاوز و محسنهم من اقبلوا و] 12 [كريمهم فاكرموا) ب- 169 (اليها] 11[

 كردن بايد چه كه بگفت پيغامبر پرسيدند، دفن و كفن و غسل معنى در و بگريستند، ياران نهاد، بالين بر سر گفتن نتوانست

 اصحـاب بيرون پس ببريد،] من  [كار از غـم چندينى كـه كنـاد جـزاى  خير پيغامبران از را شمـا خداى گفت را ايشـان و] 13[

__________________________________________________ 

  فاز فيروز قال من و قيل مباركين بيت اهل من مبارك رجل قتله ... بكشت فيروز را كذاب  عنس:كه فرمود را اصحاب 

) 1863 ص 4 ج (فيروز

 طليحه و مسيلمه از ذكرى و است اسود قتل خبر تنها غيره و طبرى متعدد روايات در زيرا است، مؤلف قول از جمله اين] 1[

 است  معترضه اينجا جمله اين و نيست

 كه بود على ديگرى آن: گويد عباس ابن- كردند يارى رفتن راه در را حضرت صحابه از ديگرى و فضل: عايشه بروايت] 2[

 آورده را فضل نام تنها تعصب فرط از مؤلف و) 1801 ص 4 ج طبرى (راند زبان بر بخوبى را او نام نداشت دوست عايشه

! است برده ياد از را ديگرى و

 اهللا  اوديكم: متن] 4[اهللا                                                      اوصيكم: متن] 3[

 تعلوا ال: طبرى] 6[نذير                                                 لكم انى: طبرى] 5[

 .. الدار تلك لكم و لى قال فانّه: طبرى] 8[بالده                                            و عباده فى: طبرى] 7[

 عترتى : اصل. طبرى: كذا] 10[ندارد                                         بيش اينجا  تا:طبرى] 9[

 اكرمهم : اصل طبرى: كذا] 12[اوريت                    : اصل) 1808 ص 4 ج (طبرى: كذا] 11[

 جلّ بتصريح چه است، داده بروز تعصبى مؤلف هم اينجا الخ گور و كنند كفن و بشويند مرا من كسان گفت: گويد طبرى] 13[

 ثم بيتى اهل رجال علي بالصالة ليبدأ و فرمود نماز معني در و- فاألدنى االدنى اهلى «فرمود كفن و غسل معنى در روات

) 1805 ص 4 جلد طبرى (»ترونهم ال حيث من يرونكم كثيرين مالئكة مع اهلى: فرمود دفن معنى در و- بعد انتم ثم نساءهم
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 است بهتر امروز پيغامبر عم، يا گفت را عباس على نشست، باز و گشت، سبك تر اندكى ماه دوازدهم شنبه دو روز شدند،

] پيغامبر [روز همين و مى دانم، نيك المطلب عبد بنى مرگ عالمت من كه رسيد نزديك پيغامبر كار گفت عباس اهللا، بحمد

 فرموده آن از پيش و مى كردند، جماعت] نماز [كه مسجد در ديد را مردمان نگريد، بيرون و كرد باز حجره در و برخاست

 جاى باز و دارند، همى بجاى نماز من از بعد من امت كه للّه الحمد: گفت پس پيغامبر، بجاى كند امامت صديق بكر ابو كه بود

 گشت، شاد ،]1 [بود بقوت عظيم و كرد مسواك كه ديد ويرا شد، پيغامبر پيش گشت فارغ نماز از بكر ابو چون رفت، باز خود

 بهتر پيغامبر كه افتاد اندر بمدينه خبر و رفت، بيرون و! است حجره ديگر نوبت گشت، بهتر پيغامبر گفت را عايشه ببازى

 پيغامبر گرفت، كنار در وى پشت عايشه) آ- 170 (نشستن، نتوانست و شد روان وى از خوى پيغامبر ساعت همان پس شد،

 بن عمر گريان، آمد بيرون على پس. جسده و روحه على و عليه اهللا صلى گشت جدا او] از [روح و كرد باز فراخ مبارك دهان

 بكوه موسى چنانك رفت حق بحضرت پيغامبر و مرد، پيغامبر كه مى گويند منافقان ميگفت كه ديد را عنه اهللا رضى خطاب

 كه ديد را عايشه رفت، حجره در صديق بكر ابو] آيد باز هم پيغامبر [آمد باز و رفت بآسمان عيسى و آمد، باز و رفت، طور

 گفت عمر ،30: 39 ميتُونَ إِنَّهم و ميت إِنَّك: گفت را پيغامبر تعالى خداى كه مگوى چنين گفت بكر ابو ميگفت، سخن همان

 كه هر مرد، محمد مردمان اى گفت و كرد خطبه بكر ابو پس گشت، خاموش و بودم، نخوانده آيت اين هرگز كه پنداشتى

 الرسل قبله من خلت قد رسول اال محمد ما و. برخواند آيت اين و] 2 [نميرد هرگز كه است زنده او مى پرستيد را محمد خداى

. الشاكرين اهللا سيجزى و شيا اهللا يضرّ فلن] عقبيه  على ينقلب من و [اعقابكم على انقلبتم قتل او مات فإن أ

 بنى بسقيفه تا درافتاد، آشوب و و خالف برخاست، جمع آن از گريستن و غريو و شد، حقيقت رسول مرگ را مردمان پس

 او] 3 [غسل] به  [و كردند دفن را پيغامبر آن از بعد كردند، بيعت عنه اهللا رضى الصديق بكر ابو با گوى، و گفت از پس ساعده

 و عباس ابناء قثم و فضل و] 4 [على و عباس پس بود، روز سه بعد گويند) ب- 170 (بعضى و دوشنبه، روز همان پرداختند

 شويند من بيت اهل مرا كه گفتست پيغامبر گفت صديق بكر ابو كه رفتند، اندرون پيغامبر موالى] 5 [شقران و زيد بن اسامة

  ابوبكر!نبود كـس انصار آنجا از گويند خداى، پيغامبر خليفت اى زنهار گفت را بكر ابو خولى بن اوس او نام مرد يكى و ،]6[

__________________________________________________ 

 دارد تصريح معنى باين طبرى چه. بقوت عظيم كردى مسواك: ظ] 1[

) 1817 ص 4 ج طبرى (مات قد محمد فان محمدا يعبد كان من و يموت ال حى اهللا فان اهللا يعبد كان من: طبرى] 2[

 ... كذا؟] 3[

 بتعصب و بغداد خليفه بمراعات مؤلف ولي. داشته اند مقدم مورد اين در عباس بر را طالب ابى بن على روايات همه در] 4[

) 1830 ص 4 ج طبرى ك ر! (ميدارد مقدم را عباس خود

 شعران : متن] 5[

 اين صحت بر دال كه روايتى و است جماعت و سنت اهل ثقه مردمان از خود و است كرده جمع را روايات همه طبرى] 6[

 احتياجى هم عقال و نشد ديده طبرى در باشند پرداخته رسول كفن و بغسل بيت اهل بكر ابو ارشاد و باشاره كه جمله

 مخاطب بكر ابو تنها و است بوده اصحاب همه حضور با و مالء در رسول وصيت چه نيست مورد درين بكر ابى باجازت
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 كه تعصبات قبيل اين و است جاهالنه تعصبات از نوعى بر دالّ معانى اين و باشد الزم او اجازه و امر اينجا كه است نبوده

 كنارند بر كوچك تعصبات ازين سنى چه شيعه چه بزرگ مورخين و دارد فارسى بكتب اختصاص ديديم مكرر كتاب درين

 و مى دادند يارى عباس پسران و شست همى داشت كه پيراهن آن با را پيغامبر على مرتضى پس] 1 [فرستاد اندر نيز ويرا

 همى غسل را پيغامبر چون كه خواندم چنان] 2 [واضح بن وهب بن يعقوب بن حمزة تاريخ در و ريخت، همى آب شقران

 اهللا يريد انما مجيد حميد انه البيت اهل عليكم بركاته و اهللا رحمة و السالم: ناپيدا شخصى از خانه آن در شنيدند آوازى كردند

 النار عن زحزح فمن القيامة يوم اجوركم توفون انّما و الموت ذائقة نفس كلّ تطهيرا يطهركم و البيت اهل الرّجس عنكم ليذهب

 من الكتاب اوتوا الذين من لتسمعنّ و انفسكم و اموالكم فى لتبلونّ الغرور متاع الّا الدنيا الحيوة ما و فاز فقد الجنة ادخل و

 غزا و هالك كلّ من خلف اهللا و) آ- 171 (االمور عزم من ذلك فانّ تتقوا و تصبروا ان و كثيرا اذى اشركوا الذين من و قبلكم

 بكند گور حجره آن در هم طلحه، ابو او نام بود مردى  و]3 [اهللا رحمة و عليكم السالم و اجوركم اهللا عظم مصيبة كلّ عن

 پيغامبر چنانك كردند كفن پس شوم، جدا ازيشان كه كنند آنجا] من  [گور كه شنيدم پيغامبر از گفت كه بكر، ابو بفرمان

 از بعد و جوق، جوق كردند نماز وى بر انصار و مهاجر و ماليكه و جبرئيل آن از بعد تا بنهادند، گور لب بر و بود، فرموده

 و عليه اهللا صلى كردندش دفن و شدند فرو وى بگور على و فضل و عباس پس بپرداختند، كه شب نيم تا كودكان و زنان آن

] 4. [دايما صالة تحيته و سالمه

 السالم  عليه پيغامبر صفت اندر

 روى و] 5 [پست ... كوتاه كوتاهى نه و دراز درازى نه بود ميانه بباال گفت على پيغامبر، صفت پرسيدند السالم عليه على از

 ناف تا سينه از و كتف، تا دراز سر موى و بانبوه،] موى  [روى گرد و داشت، سياه چشمها زدى، همى بسرخى داشت سفيد

 و] 6] [بـود گرد سـرش و [نداشت، موى هيچ شكـم و سينه بر آن از بجز ديگر و كشيد، قلم بنوك چنانك موى از سياه خطى

__________________________________________________ 

 غسل فحضر فدخل ادخل قال و ... اهللا رسول من حظنا و علي يا اهللا انشدك: گفت بعلى خولى بن اوس طبرى بتصريح] 1[

) 1833- 1830 ص 4 ج (اهللا رسول

 ؟.كذا] 2[

. ندارد را روايت اين طبرى] 3[

 مولى شقران و العباس بن قثم و العباس بن الفضل و طالب ابى بن علي صلعم اهللا رسول قبر نزل الذى كان و: طبرى] 4[

) 1833 ص 4 ج طبرى (اهللا رسول

 است ) اللحيه و الرأس ضخم (طبرى بروايت مورد اين در و پست، و: ظ. كذا] 5[

. بلعمى از] 6[
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- 171 (موى] بران ] [2 [محجمه چند اندر كتفها ميان و بود، فراخ پشتش و تنگ نه و فراخ نه بود] 1 [عقد پايش و دست كف

 و آيند، بر باالتر سر از آنك مثال بر] و [بركشد سنگ از همى پاى كه بودى چنان برفتى چون و رسته، بانبوه و برد سياه) ب

 وى بلطافت كس هرگز او پس و پيش از و برخاستى كه ندادى دلش بنشستى وى پيش كه هر تواضع و سخنى خوش از

 فراخ و سخن در فصيح تر ازو و نماندى، وى بر غم اثر زمانى نشستى وى با كسى غمگين اگر و] 3 [نباشد و نبودست

 نيامد پس باز قدم يك بماند، تنها اندر دشمنان ميان پيغامبر و شدند بهزيمت سپاه چون احد روز نبود، كس دليرتر و دست تر

 اندر و بود، سال سه و شصت را او برفت دنيا از كه روز آن و گذاشتى، فرو گاه و بتافتى گاه سر موى و دالورى، از

 و احد، و بدر،: غزات اندر، خويش بتن پيغامبر غزاها جمله از و بود، سپيد بيش كما موى پانزده وى] 4 [عنفقه محاسن  و

 ابى بن احمد تاريخ اندر و كرد، حرب تبوك، و طايف، و حنين، و مكه، فتح و خيبر، و المصطلق، بنو و قريظه، بنى و خندق،

 طالب ابى بن جعفر] 6 [بهيئت بودند] 5 [مانده بپيغامبر كه كسانى السالم عليهما حسين و حسن از بيرون كه خواندم يعقوب

 ابى بن معتب بن مسلم و مناف، عبد بن المطلب عبد بن هاشم و المطلب، عبد بن الحرث بن سفيان ابو و عباس بن قثم و بود،

 عليهم كردند، نماز قبله دو بهر) آ- 172 (كه خواندند االولين مهاجرين را ايشان بودند الرضوان ببيعت كه كسانى و لهب

. السالم

 السالم  عليه پيغامبر نامهاء اندر

 االمين، القيم، القاسم، الخاتم، الفاتح، العاقب، الحاشر، الماحى المصطفى، االمى، النبى، الرّسول، حامد،] 4 [احد، احمد، محمد،

 مهداة، رحمـة) ؟ (المسلمين قبة الملحمه، نبى الرحمه، نبى يس، طه، القتال، ،)؟ (الضحول الشاهد، السابق، المبلغ المختار، المنذر،

__________________________________________________ 

 معتدل : بلعمى. االصابع غليظ اى االصابع شثن و القدم، و الكف شثن: طبرى بروايت] 1[

: بلعمى حجامت، جاى باندازه يعنى محجمه، چند و، حجامت آلت محجمه] 2[

. برنهى بزرگ درمى همچند كتفش دو ميان

. نديدم او مانند هرگز او از پس و او از پيش: باشد چنين بايستى و است مثله، بعده ال و قبله ار لم: ترجمه اخير جمله اين] 3[

 چانه  و زيرين لب بين خرد است مويهائى فاء و عين بفتح عنفقه] 4[

 شبيه  يعنى ماننده،: ظ] 5[

 بملت : متن] 6[

 و احمد و محمد الملحمه، و التوبه نبى حاشر، مقفى، احمد، محمد،: گويد چنين روايت دو در طبرى و نيست صحيح و كذا] 4[

 4 ج (قدمه على الناس يحشر الذى الحاشر  و ...الكفر به اهللا يمحو الذى الماحى و احد بعده ليس الذى العاقب الماحى و العاقب

 مقفى: ظ) 1788 ص
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 كتاب اندر مسندست اين) ؟ (كرم و شرف و عليه، اهللا صلى خواند، رحيم، رؤف، را او تعالى حق و ،]1 [التوبه نبى المتوكل،

. است يعقوب بن احمد تاريخ از كه] 2 [مادران نام مگر.] است [كتاب ازين هم پيغامبر نسب و االنس، لعقد االنس رياض

 السالم  عليه پيغامبر فرزندان و زنان حق اندر

 بود زنده خديجه تا بازداشت، دست ناديده را دو و بديد را سيزده جمله از و كرد، بزنى را زن پانزده پيغامبر كه روايتست

 كلثوم، ام و رقيه، و زينب،: دختر چهار و اهللا، عبد و طيب، و طاهر، قاسم،: پسر بود، چهار فرزندش هشت وى از و نكرد، زن

 حفصه) ب- 172 (پس كرد بزنى را االسود ابن ربيعة دختر سوده و بود، ساله نه و آورد بخانه را عايشه آن از بعد فاطمه، و

 بنت حبيبه ام پس را، ضرار ابى بن الحرث بنت] 4 [جويريه پس را، اميه بنت سلمه ام پس كرد، بزن را خطاب عمر دختر] 3[

 بنت ميمونه پس خيبر، از كردش آزاد و گشت برده آنك از بعد كرد، بزن را اخطب بن حيى بنت صفيه پس سفيان، ابى

 ناديده كه بودند ديگران و بودند وى با زن نه اين يافت فرمان پيغامبر چون و كرد، بزن را جحش بنت زينب باز و الحرث،

 هم] كه  [نام ريحانه كنيزكى ديگر و ابراهيم، مادر] قبطيه  [ماريه و كرد، رها و كرد خطبه كه بود و. بسببها بود داده طالق

 كه صديقه عايشه مگر بودند كرده شوى همه پيغامبر از پيش بود خواسته پيغامبر كه زنان] 6 ... [همه پس از و بود] 5 [قبطى

. بود بكر

 السالم  عليه پيغامبر دبيران و] 7 [وزيران اندر

 و عنهم اهللا رضى بودند على و عثمان و عمر چيز هر و نامها و نوشتندى وحى كه كسانى و بود، وزير عنه اهللا رضى بكر ابو

 و] 10 [ارقم بـن اهللا عبد و] 9 [حسنه بن شرحبيل و الحضرمى عالء و] 8 [الصلت بن جهم و العاص بن السعيد ابنا ابان و خالد

__________________________________________________ 

. شد ذكر فصل اصل در كه است اهللا بعض جز. نديديم معتبر كتب دو] 1[ 

 رسول  اجداد و آبا امهات مراد] 2[

 خفصه : متن] 3[

 حرره : متن] 4[

 قرضى : متن ظ و. القرظيه زيد بنت ريحانه طبرى- بودند قبطى هم نام ريحانه كه كنيزكى: متن] 5[

 از و يافت وفات آيد گرد وى با آنكه از پيشتر و كرد بزنى را قيس بنت قتيله زنان همه پس از و: ظ و دارد افتادگى اينجا] 6[

 الخ . كه زنان همه

 على جز نشده اند قائل رسول حضرت براى وزيرى و نشمرده اند رسول حضرت براى وزيرانى معتبر تواريخ از هيچيك] 7[

 چيست؟ جمله درين مؤلف سند نيست معلوم و طالب ابى بن

 نياورده اند نام كامل و طبرى را شخص اين] 8[

 ندارد كامل و طبرى] 10[ندارد                                         كامل و طبرى] 9[
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 و سفيان، ابى ابن معاوية و] 2] [آورد، اسالم باز [بود مكه فتح چون و] 2] [شد مرتد كه] [1 [سرح ابى ابن سعد بن اهللا عبد

 بودند) آ- 173 (جماعت اين انصار، از كعب بن ابى و الثابت بن زيد و] 3 [التميمى، الربيع بن حنظلة و شعبه، بن المغيرة

. عنهم اهللا رضى نويسندگان

 السالم  عليه پيغامبر] ى  [سالحها وصف اندر

 ديگر بود] 4 [الحجاج بن منبه شمشير بود، الفقار ذو السالم عليه پيغامبر شمشير كه. خوانده ام چنان النبى، شرف كتاب در

 پيغامبر درع و] 7] [آورد [طى خانه بت از السالم عليه طالب ابى بن على تيغ سه اين و] 6 [اختف ديگر و بود، نام] 5 [قضيب

 را ديگرى و بود، پوشيده طالوت حرب روز كه السالم، عليه بود داود زره آن و الفضه، ديگرى و نام] 8 [القصول ذات يكى

و  گفتندى، عقاب آنرا كه سياه رايتى بستى، وى بر عالمت كه بودى و داشتى، بدست بعضى نيزه] 9] [سه  [و السعديه، نام

  كه نيـزه دون بود] 12 [عربى] 11 [عيـره و لحخم و] 10 [المثلى گويند نيز و عنها، اهللا رضى عايشه چـادر از بود، سپيد لوايى

__________________________________________________ 

 سرج : متن] 1[

 شد ترجمه طبرى از تاريخى تصحيح منباب و شده فوت مؤلف از ترجمه اصل در يا بود افتاده اصل از قسمت دو اين] 2[

 االسيدى  حنظلة: طبرى] 3[

. الحاج بن مند: متن] 4[

 غضب  طبرى] 5[

 الحتف  طبرى] 6[

 قينقاع بنى از پيامبر: گويد طبرى. است كرده غلط ترجمه در يا افتاده چيزى اصل از ظاهرا و است اغالطى عبارت درين] 7[

 شمشير دو آن از پس و خواندند الحتف كه سيفى ديگر سه خواندند، تبار كه سيفى ديگر قلعي سيفى يكى يافت شمشير سه

 كه آنگاه و) گشاد آنرا السالم عليه عليه على كه طى بتخانه الم سكون و فا بكسر فلس (يافت فلس از نام ركوب و نام مخدم

 را الفقار ذو بدر روز نيز و كرد كارزار آن با بدر غزو در كه خواندندى عضب آنرا كه داشت شمشيرى بود شده مدينه داخل

) 1788- 1789 ص 4 ج (بود الحجاج بن منبه آن از كه يافت غنيمت

. الفضول ذات: طبرى] 8[

 ارماح  اربع له كان الروايات بعض فى و الطبرى في كذا] 9[

 ... شد ديده مثني يا مثولى كتابى در و نكرده ذكر را نيزه ها نام طبرى] 10[

 غنره؟: روايتى. ندارد طبرى] 11[

. حربه اى: ظ] 12[
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 اندر و شد، شكسته بدر] ى  [غزا روز كه كثوم ديگرى و الصفرا، و البيضا و الرّوحا بود كمان پاره سه و بدست گرفتى،

 آنجا بر] 2 [مردى سر داشت درقه و] 1 [فاصله نامش يافت حنين روز بودش ديگر زرهى گويد الطبرى جرير محمد تاريخ

. چندى بودش تير و جعبه و زنند، بدو] دست  [بى آنك شد پاك خود و كنند پاك آنرا كه فرمود پيغامبر كرده صورت

 السالم  عليه پيغامبر چهارپايان اندر

] 4 [مرنجان را ديگرى و بود، نشسته) ب- 173(بدان  احد روز و خريد فزّارى اعرابى از] 3 [منكب او نام بود اسبى را پيغامبر

 گفتندى] 6 [لزار بود فرستاده مقوقس اسبى و بود، او نام] 5 [ضرس ديگر اسبى و بود، خريده مرّه بنى اعرابى از خواندندى

 خطاب عمر به بود فرستاده الدارى تميم خواندندى ورد بود يكى و] بود داده الجذامى عمرو بن فروة [ظرب را ديگرى و

 داده] 8 [البراء ابى بن ربيعة گفتندى، لخيف را ديگرى و بود، داده] 7 [نيار بن بردة ابو گفتندى مالوح ديگر اسبى و بخشيد،

 و بود، فرستاده مقوقس كه بود دلدل استران از و. بود خريده ن] نا [بازرگا] از] [9 [بحران يكى و دسجل ديگر اسبى و بود،

 آنك بود يعفور خران از و ،]10 [گويد شهباء الطبرى تاريخ در و داد، بكر بابو نام فضه ديگرى و بماند، معاويه زمانه تا

  ايلـه ملك آنـرا كه خواندندى ايله بود يـكـى شتـران جمازه از و تـاريخ، اندر عفير گـويند ديگرى و نشستى، وى بـر پيغامبر

__________________________________________________ 

. نيست چاپ دو هر چاپى طبرى و- بلعمى: كذا] 1[

) خطى نسخه (عقابى يا كبشى سر: االحباب روضة- الكامل كذا) 1788 ص (كبش راس تمثال فيه: طبرى] 2[

. السكب: طبرى] 3[

) 1873 ص 4 ج (المرتجز: طبرى] 4[

: گويد االحباب روضة. نهاد نام سكب آنرا پيغامبر و داشت نام ضرس خريد فزاره ببنى عرب از اسبى: گويد طبرى] 5[

. داد هديه برسول الجذامى عمر بن قروة را طرب و ضريس

. آن از: متن] 6[

 دبيار: متن] 7[

. شد اصالح غيره و طبرى از. الحزامى عمر بن فروة: متن] 8[

 اسب اين بر و خريد بودند آمده يمن از كه تجار جماعت از را اسب اين و بحر، و سبحه: االحباب روضة. ندارد: طبرى] 9[

 و ابلق و بحر، الّا انت ما گفت و ماليد آن پيشانى بر مبارك دست و شد سابق نوبت سه هر در و فرمود مسابقت نوبت] سه [

 مندوب و طرف و شجل و شحا و ادهم و نجيب و يعبوب و يعسوب و سرحان و مراوج و مرتجل و اللمه ذو و العقال ذو

 است  كرده ذكر را يعسوب گذشت آنچه سواى جمله اين از طبرى) هفتم فصل خطى نسخه(

. رسيد طالب ابى بن بعلى رسول از بعد شهباء دلدل و فضه لقب نه است بوده دلدل لقب شهبا و. بهبار: متن] 10[
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 چون و بداد، بمدينه بهايش و بخريد، بودند آمده بدر غار از كه شب آن صديق بكر ابو از بود] 1 [قصواء يكى بود،و فرستاده

 در و دويدى، نيكو سباق بود عضبا يكى و شتر، اين جز نداشتى طاقت وى زير پاى چهار هيچ رسيدى وحى را پيغامبر

 مروه نام را يكى آوردند، باز و ببردند بغارت كه شتر بيست آن از بيرون بشير اشتران و گويند، همى جدعا ديگرى تاريخ

 نام] 4) [؟ (دوشيزه گوسفند هفت كند روايت همچنين و) آ- 174 (گويد بعضى نام جرير تاريخ اندر و] 3 [بغوم ديگر و] 2[

 غشيه خوردى شير گوسفند آن پيغامبر از آنك نام و اطراف، و اطالل، و ورسه،] و [بركه و] 6 [سقيا، و زمزم، و] 5 [عجوره

 در ماندست ناگفته چه هر آن و معدود، چيز چند مگر بود، مانده اندكى عمر بآخر وى از چيزها ازين و نامش، بود] 7[

 النبى محمد الثقلين رسول على اهللا صلى] 8 [توانست آسان تر چيز هر آن از كه است مجمل شود داده آن شرح كتاب خاتمت

. السالم عليه

 السالم  عليه الرسول بعد من الخلفا

 بمسجد باز و ساعده، بنى بسقيفه عنه، اهللا رضى كردند بيعت وى با و بود صديق بكر ابو خليفه السالم عليه پيغامبر پس از و

 روز هشت و ماه سه و سال دو عنه اهللا رضى صديق ابوبكر. برفت دنيا از پيغامبر كه روز همان االول ربيع اندر پيغامبر

 فرستاد شام بغزو را زيد اسامه شدند فارغ پيغامبر از كه نخستين گويند، ماه چهار و سال دو روايت بديگر و بود،] خليفه [

 ابو و شدند، مرتد عرب همه شد پراكنده پيغامبر وفات خبر چون افتاد، حال آن كه رفتن خواست و بود، فرموده پيغامبر كه

 اندرين و بازآيند،) آ- 174 (بمسلمانى تا برگيرند ازيشان صدقات كه خواستند اندر و فرستاد ايشان بحرب را الوليد خالد بكر

 پيغامبر عهد در آنك از اشترى] 9 [بندى زانو اگر كه خورد سوگند بكر ابو گفتند، سخن خطاب عمر و ياران جماعت باب

 كه رفت االسدى طليحة سوى نخست وليد خالد و بازگرديدند، رسوالن و ندهم، رضا بصلح و كنم، حرب دهند كمتر مى دادند

__________________________________________________ 

 فصول : متن] 1[

 برده  و مهرة: طبرى] 2[

 يعفوم : متن] 3[

 شير بهر از ماده بز هفت بشير يا شيرا: ظاهرا] 4[

 عجوه : طبرى] 5[

 ثقيا: متن] 6[

 ندارد طبرى ... كذا] 7[

 نشد معلوم مراد و كذا] 8[

 است مانده باقى نسخه اين در بجاى جاى و بوده رسم قديم ط و خط در كه است اضافه عالمت ياء اين] 9[
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 بسيارى و] 3 [سلمى او نام برخاست زنى پس آن از و. كرد هزيمت را او و] 2 [بودند،] ى  [پيغامبر دعوى بر] 1 [تميم بنى با

هيچ   نكشتش و نيفكند را سلمى سر تا و بود، قتل بسيارى و عظيم تر، هرچ كرد حربى خالد و شدند جمع او پيش عرب

 جهت آن از گفتى، بسجع سخن و ترسا بود زنى او و برخاست] 5 [التغلبيه حارث بنت] 4 [سجاع پس ازين و برنگشتند،

 و شد، يكى الكذاب مسيلمة با آن از بعد بسيارى، بودند وى با تميم بنو و بپيغامبرى، كرد دعوى هم و خواندندى، سجاع

 و شد، او بزن آنك از بعد شد جدا مسيلمه از باز و پيغامبرانيم، دو هر ما مى گفتند و آيد آسمان از كه بستى هم بر سخنها

: گفت حاجب بن] 6 [عطارد اندرين و بپراكندند، وى از تميم بنى عار ازين

 شعر

 ذكرانا] 8 [الناس انبياء اصبحت و            بها] 7 [نطيف انثى نبيتنا امست          

 باهل فرستاد سپاه جايگاه هر و تهامه و مهره زمين و عمان و ببحرين بكر ابو و گريخت، موصل سوى خالد از) ء (سجا پس

 عظيم سپاهى و شد، درست پيغامبرى دعوى بر يمامه به مسيلمه كار و يافت، نصرت) آ- 175 (خالد آنك از بعد رده،

 از است آورده ميكائيل اين كه گفتى، همى سجع] به  [سخنان همچنان او و شرحهاست، آنرا و آمدند، جمع] بروى  [گرانمايه

 بازگشتند بمسلمانى عرب همه و يافتند پيروزى جاى بهمه رده باهل بود فرستاده بكر ابو كه مسلمانان سپاه چون تا آسمان،

 سپرى الكذاب مسيلمة كار تا فرستاد، وى سوى لشكرها و رود يمامه به تا فرمود را خالد و بياورد، قبايل همه از صدقات و

 عهد در بود ترسا خود] 9 [سجاع و عمر، عهد در شد مسلمان طليحه: كردند پيغامبرى دعوى كه كس سه اين عاقبت و گشت،

 كشتـه را المطلب عبد حمزه كه حربه بدان هم شد كشته عدى بن مطعم غالم وحشى دست بر مسيلمه و شد، مسلمان معاويه

__________________________________________________ 

 از االسدى طليحة همراهان كامل و طبرى بتصريح چه باشد رفته غلطى تأليف در يا باشد اصل در افتادگى بايد اينجا] 1[ 

) 135- 131 ص 2 جلد كامل (بوده اند سجاح پيروان از تميم بنى و بوده اند غطفان و اسد و طى قبيله

 بود: ظ] 2[

 بدر بن حذيفة بن مالك بنت سلمى: زمل ام] 3[

 سجاح كه باشد مؤلف اختراعات از گويا سجاع و) 1908: ص 4- 1 ليدن ط، (سويد بن الحارث بنت سجاح: كامل و طبرى] 4[

 است  كرده جعل برايش تسميه وجه و خوانده بتصحيف را

  الثعبيه :متن] 5[

 عيطار. متن] 6[

) قاهره طبع 136 ص 2 (نطوف: كامل) 1919 :ص 4- 1 (تطيف نطوف) ل ن (نطيف: طبرى لطيف: اصل] 7[

 اهللا : اصل- طبرى- كذا] 8[

) 1 حاشيه سجاح: ص] 9[
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 خالد] بكر بو پس [گشت بلند مسلمانى و يافتند ظفر همه بود فرستاده سپاه كه جايها ديگر و عمان و تهامه و ببحرين و بود،

 بپيش] 2 [حيره ملك قبيصه ابن اياس] و [دوازدهم سال در الشيبانى] 1 [حارث بن مثنى نزديك فرستاد عراق و سوى  ابلّه را

 را] 4 [سوار هزار] وقعت  [درين خالد و بود] 3 [الولجه وقعت باز و بود، ابله فتح پس: پذيرفت جزيت و بصلح، آمد خالد

 طعام اسپ سر بر ميدان اندر] و] [5 [چفسيد فراز بدان] و برد فرو [او شكم اندر نيزه و عظيم، مردى عجم، سپاه از بكشت

 پس ازين و نكشم، را او تا نخورم طعام كه شنيدم وى مردانگى صفت تا خوردم سوگند گفتا بخورد، و) ب- 175 (خواست

] 7 [جابان خوان سر از بديدند را خالد سپاه چون عجم كه بود آن و سواد، اندر بود ديهى آن و بود،] 6 [اليس حرب و ظفر

 و گردد روان خون مگر تا نبود اندازه كه بكشت] عجم  اسيران از [چندان] 8 [طيره از خالد و برنخاستند، عجم سپاه مهتر

  خـون و داشتند آن در آب تا مـى كشيد، بخود آنرا زمين] 9 [خشكى طبع كه نرفت] زمين  بـر خون و [شود، راسـت سوگندش

__________________________________________________ 

 الحارثة بن مثنى: ص] 1[

 حر: متن] 2[

: ششم امغيشيا،: پنجم اليس،: چهارم الولجه،: سوم المذار، وقعة: دوم است،  ابله:اول بروايتى خالد حروب (الدجله: اصل] 3[

 است  الولجه وقعه اين بعد بقرينه و ناتمام و آميخته درهم است شذراتي متن عبارات و غيره و  انبار:هفتم بادقلى،

 اهل من رجال الولجة يوم خالد بارز: الطبرى قال بكشت، را او خالد) ولجه (وقعه در كه است شخصي نام سوار هزار] 4[

 را) سوار هزار (ذكر طبرى و) 2031: ص 1 حلقه- 4 ج (بغدائه دعا و عليه اتكاء فرغ فلما فقتله رجل بالف يعدل فارس

 ندارد بتصريح

 صفحه  ازين) 4 (حاشيه رك ندارد نيزه از ذكرى طبرى و- چسپيدن از لهجه ايست چفسيدن- جنسيد: اصل] 5[

) 2031 ص 3- 1: ط) (الفرات صلب على هى و يا سكون و مفتوح الم تشديد و اول بضم اليس (لبس: متن] 6[

 باشد، مرد باين منسوب دماوند قراء من جابان قريه كه نيست دور و) 2033: ص (طبرى كذا جابان،: صحيح. خانان متن] 7[

 است  بوده رى مردم از وى چه

 ديدند را او آنكه با و ننهادند قدرى او لشكر و باو ايران سپاه كه بود برخورده باو كار اين كه بس از يعنى طيرگى، از: ظ] 8[

 ظاهرا متن و) 2034 ص و 2033: ص 1- 4 ج طبرى: ك ر (برنخاستند طعام خوان سر از درآمد مصاف پهنه در لشكر با كه

 گفت شد طيره بديد آن چون خالد و: [باشد افتاده جمله مضمون باين آنجا بايد و ميشود معلوم بعد سطر از و دارد افتادگى

) 2034: ص طبرى كذا] (شود جارى نهر در خونشان كه بريزم خون چندان يافتم ظفر تو بيارى اگر كه باد من بر تو از رب يا

 حسكى  طبع: متن] 9[
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 هر حلوان تا آب آن و نهد،] 1 [لشكر از كوفه حد سواد معارف كتاب در و شد، گشاده بصلح جمله سواد و حيره پس برفت،

 عبد كه بود وقت اندرين و شمرد، آن از جمله] 2 [ميسان دشت و پارس و اهواز- را بصره سواد حد و است، ميانه در چه

 به عمرش وقت درين و خواستن، بصلح آمد خالد پيش كاهن، سطيح از آورد عادل نوشروان خواب تعبير آنك المسيح

 برسيد خالد داشت، دست در پيچيده سر كاغذ المسيح عبد شد، داده صلح قرار چون پس بود، رسيده سال شصت و سيصد

 قوم سوى بى حرمتى به و بميرم تا بخورم زهر اين نكنى اجابت بصلح تو اگر تا دارم، خود با است زهر گفت چيست؟ اين كه

 فى) آ- 176 (ال و االرض فى شي ء اسمه مع يضر ال الذى اهللا بسم: گفت و كرد دست كف بر و بستد ازو خالد بازنگردم،

 اال قوة ال و حول ال: گفت پس كرد، عرق و شد خيره ساعتى خورد، فرو و افكند دهان اندر پس و العليم، السميع هو و السماء

 عبد نباشد، نخواهد تعالى خداى چه هر كه بدانى تا خوردم آن بهر از زهر اين گفت را المسيح عبد و العظيم، العلى باللّه

 كه بخورد قاتل زهر كاغذى نيست، آدمى كه پندارى مرد اين گفتا و بازگرديد، قوم سوى و كار آن در گشت خيره المسيح

 را المسيح عبد و شد، كرده خالد مراد بر صلح آن و نكردش، زيان هيچ و بميرد جاى بر دهند را عظيم پيلى آن از اندكى اگر

 بيابانست امروز چه هر دمشق تا حيره از گفت پرسيد، وى از خالد سواد، عمارت احوال از و بودست، مناظرها خالد با

 گشتى پر ميوها از سپد زدى شاخها بر دست و رفتى همى و نهادى سر بر سپدى كسى اگر چنانك آبادانى، و ديدم درختها

. كردن فراز دست نبايستى چنانك

 بصلح انبار خالد كرد،و شام آهنگ الروم ملك تا الجندل دومة قالع گشادن و بود يرموك و التمر عين غزو اندر بشام و

 نشاندند، همى را] 3 [دخت بوران وقت آن اندر و اسالم، بدعوت بمداين فرستاد كس سپهبدان و مرزبانان سوى و بگشاد،

 از بعد بروند تا دادشان زنهار بى سالح پياده و كرد، هزيمت را ايشان خالد و فرستادند، پذيره را] يه  [جادو بهمن ايشان پس

 تن پوشيدگى از] 4 [داشتند چشمشان بر دست كه نوبت، بيكى تير بزخم بكردند كور عجم از را مرد هزار ده) ب- 176 (آنك

 رفت بشام بكر ابا المؤمنين امير بفرمان و سپرد، الشيبانى] 5 [الحارث بن بمثنى را عراق ازين پس جمله، اندر بآهن ايشان

 داد، ظفر را مسلمانان تعالى ايزد و بودند، مرد هزار دويست الرّوم ملك با و بود، مرد سى هزار خالد با و الرّوم، ملك بحرب

 و اهللا رحمه صديق بكر ابو وفات خبر و رسيد فراز مردى بودند، كرده راست صفها كه پيوست اندر حرب آنك از پيش و

 گفت نـگر و بداشت، خود پهلوى هم را رسـول و نكرد پديد سپاه بر امـا آورد، خالد عزل و عنه اهللا رضـى خطاب عمر خالفت

__________________________________________________ 

 واسط بعدها و ميگفتند شاپور خسرو را كسكر كوره و است بوده سواد استانهاى از يكى كسكر و كسكر، از: ظ كذا؟] 1[

 كتب در تقسيمى چنين ولى الخ .. حلوان تا ان و- نهر و كسكر از كوفه سواد حد: باشد چنين عبارت گويا و شد كسكر قصبه

 نشد ديده عرب معروف جغرافياى

 شد ديده هم دستميان و ميشان دشت- هشان دست: متن] 2[

 است  برخاسته) پرويز دخت بوران (از و است مشهور غلط دخت بوران و- بوران: مظبوط صحيح] 3[

 بودند كرده نشانه را ايشان چشم عرب اندازان تير: يعنى] 4[

 الحارثة: ص] 5[
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 سپاه بر خطاب عمر نامه غنيمت قسمت بوقت و برفتند، بهزيمت روم سپاه روز همان و نگوئى، سخن اين را كس هيچ تا

 حرب كه ساعت آن كه كردند دعا را خالد و بگريستند بكر ابو بر ايشان و] 1 [سفرد،] ه  [عبيد ببو سپاه او بفرمان و بخواند،

 با خطاب عمر كه بنشست، و آمد باز بمدينه خالد آن از بعد و داشت، نگاه اسالم عزّ و شدندى شكسته دل سپاه كه نگفت، بود

 از او برفت عمر خالفت از سال پنج چون و است،] دراز [قصه] خود [آن و نويره، بن] 2 [ملك كشتن جهت از نبود نيك وى

] 3] [يافت  فرمان آنجا [و بنشست و رفت] حمص  [بجانب گويند بعضى و برفت، دنيا

 ابوبكر وفات خبر اندر

 آوردند پيش آنچ بر و بود، وى با  الطبيب)آ- 177 (كلدة بن حارث و داشت مهمان را بكر ابو جهودى كه روايتست چنين

 و بكشد، سال يك تا] و [زهرست طعام اندرين گفت و بينداخت يافت طعم و نهاد اندر بدهن لقمه چون حارث خوردند، همى

 و عليه اهللا رحمة يافت فرمان] بكر بو [سيزدهم سال االخر جمادى ماه دوم و بيست چهارشنبه روز ديگر سال بود، همچنين

 اندرين و بود، كرده خليفت را عمر مرگ از پيش و بود، سال سه و شصت او عمر و كرد، نماز وى بر عنه اهللا رضى عمر

] و [كرده هزيمت بود] به  [جادو هرمزد مهترشان كه را سپاهى عجم از و بود، آمده بمدينه عراق از] 4 [الحارث بن مثنى وقت

. نمى پرداختند نشاندن پادشاهان از و بودند، كشته را] 5 [براز شهر عجم

 بن كعب بن مرّة بن تيم بن سعد بن كعب] بن  عمرو] [6 [بن عامر بن عثمان قحافة ابى بن اهللا عبد بكر ابو: غيره و نسب اندر

 عبد و محمد و] 8 [خلف، و اهللا، عبد: فرزندانش بود، كعب بن] 7 [عا عمر بن عامر بن صخر بنت] سلمى  [الخير ام مادرش لوى،

 بن عثمان: وزيرانش ،]كلثوم  ام و اسماء و [السالم عليه بود پيغامبر زن كه عنها اهللا رضى صديقه عايشه دخترش الرحمن،

. بود] 9 [دبيرش ارقم اهللا عبد و بود عفان

__________________________________________________ 

 سپرد از لهجه] 1[

 مالك : از امالئى] 2[

 بقياس ] 3[

 الحارثة: ص] 4[

 ازان  سهر: االصل فى و. كامل و طبرى: كذا] 5[

 عاسر: متن] 6[

) 161 ص 2 ج. ك (تيم بن سعد بن كعب بن عمرو ابن صخر: ص] 7[

 ندارد: ك و ط] 8[

: كامل) 2135: ص 1 حلقه 4 ج (حضر من له يكتب كان و عفان بن عثمان االخبار له يكتب و ثابت بن زيد يكتب كان: طبرى] 9[

) 161 ص 2 ج (حضر من له يكتب كان و عفان بن عثمان و ثابت بن زيد و له يكتب طالب ابى بن على كان
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: حليت داشتى، راست دست اندر و] 1 [جل و عز اهللا القادر نعم: الخاتم نقش

 موى و عارضين خفيف) ب- 177 (قامت دراز و روى نيكو و لطيف و زدى همى بزودى كه سفيدروى بود مردى بكر ابو

 هفت و نود و] 4] [بمرد [سالى از بعد قحافه ابو پدرش و] 3. [بود العباس بن فضل) ؟ (حوادث كردى، خضاب] 2 [كتم و بحنا

 بود عمرش سال

] الخطاب  بن عمر خالفت اندر[

 را او كرد خطبه كه روز اول بود، روز هفده و ماه شش سال  و ده عنه تعالى اهللا رضى الخطاب بن عمر المؤمنين امير خالفت

 المؤمنين امير مرا ام، شما امير من و] ايد [مؤمنين شما است دراز عظيم نام اين گفت خداى، پيغامبر خليفت خليفت يا گفتند

 بعمر نامه االشعرى موسى ابو عشر ثمان] سنه  [در كه خوانده ام يعقوب ابن احمد تاريخ اندر و بماند، قاعده آن و خوانيد،

 امير و نامم، عمر و خدايم، بنده است چنين كه اهللا و گفت عمر. المؤمنين امير عمر اهللا لعبد: كرده مخاطبت و بود نوشته خطاب

. خواندند المؤمنين امير را او] پس  [آن از مؤمنانم،

 چنانك خالد بعزل و فرستاد، باز بعراق را مثنى] كرد كه [كارى نخستين و گفتندى، پيغامبر خليفت خليفت را او آن از پيش و

. فرستاد بشام كس گفتم

 آن] 5 [خمس الجراح عبيدة ابو و اعلم، اهللا و كردند، قبول جزيت تا ماه، سيزده داد حصار را دمشق شهر بشام عبيده ابو و

. فرستاد عنه اهللا رضى عمر سوى

 عرب دفع و كردن كارزار اندر تن عجم همه و) آ- 178 (بنشاندند بپادشاهى را يزدجرد آمد اندر چهاردهم سال چون و

. ايشان پادشاهى در گفت توان كتاب اين آخر در بشرح و نهادند،

: كنيم ياد كه نسق بدين بود عمر المؤمنين امير عهد در كه فتوح اما

 تا سال ديگر و فرمودى غزو اينجا سالى و سپاه، از نداشتى خالى طرف دو اين همواره و عراق، در بعضى و شام در بعضى

خبر  را عمر و بيامد، عراق از مثنى پس شد، پراكنده عالم همه در اسالم تا كرد ترتيب همين و جانب، بدان بياسودى سپاه اين

 مـغرب و مشرق و عجم كـه گفتست را پيغامبر تعالى خداى گفت و كـرد خطبه عمـر المؤمنين اميـر و عجم، حديث از كـردند

__________________________________________________ 

 ندارد جل و عز: طبرى در] 1[

) 2133: ص 4 ج (الطبرى فى كذا) قاموس (لونه فيبقى الشعر به يخضب و بالحناء يخلط نبات ... محركة الكتم كنم،: متن] 2[

. نشد معلوم مناسبتش جمله اين] 3[

) 2137: ص 1- 4 ج (الخ .. بمرد بمكه 14 سنه محرم در روز اند و ماه شش از بعد: طبرى] 4[

 خمر: متن] 5[
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 اميرى كند اجابت كه كسى هر و را، جهاد بسازيد نكند، خالف خود وعده تعالى حق و پذيرند، اسالم دين و شود، گشاده

 و كردند، مساعدت وى با مبارزان از مرد هزار چهار مقدار و] 1 [كرد اجابت الثقفى مسعود بن عبيدة ابو راست، او عراق

 پيش عبيده ابو و بود] 2 [جسر حرب آن] از [و بود] ها [كارزار عجم مهتر سپاه جباران با را او و فرستادشان، عراق سوى

 مسلمانان و شد بسته جسر تا اندر بحرب بداشت را عجم سپاه مثنى جهد ببسيارى و بكشت، را او] 3 [پيل و شد اندر حرب

 جرير و مثنى حرب و) ب- 178 (بود] فرات  [بركنار] 4 [لبويب وقعة حديث و آمد، پس باز منزل سه و آورد، پس باز را

. فرستاد عنه اهللا رضى خطاب بن؟ بعمر؟ خبر و شدند، بهزيمت] فارس  و] [6 [مهران با] 5 [البجلى

 كه شام شهرهاى و حصار و كردند خروج روميان و بگشاد، بعلبك حصار جراح عبيده ابو سال اين در هم و شام، اندر فتوح

 خمس و شد، گشاده عبيده بو دست بر جمله فلسطين، و اردن، شهرهاى و طبريه و] 7 [بيسان، و فحل، چون داشتند ايشان

. فرستاد عمر سوى آن

 و اشراف با دين بزرگان و صحابه بمشورت را وقاص بن سعد الخطاب بن عمر] 8 [جسر وقعت از پس: عراق اندر فتوح

 بى كرانه سپاه با] را او و بود [سپهدار رستم و بود پادشاه يزدگرد و فرستاد، عجم كارزار سوى عرب وجوهان و مبارزان

 كه رستم كردن تأخير و بسيار رسالتهاء از بعد شد پيوسته حرب چون و خوانند، قادسيه حرب اين و بود، فرستاده بحرب

 فـرود بود، نهاده] 9 [استر بر] كه  [خزينه صندوق سايه زير رستم پس بود، خواهد چون كارزار كه دانست همى و بود منجم

__________________________________________________ 

. شدند داوطلب عبيده ابو با نيز قيس بن سليط و االنصارى عبيدة بن سعد: گويند و عبيد ابو: ك و ط] 1[

) 166- 167- 168: ص 2 ج:  كامل:ك ر (است بوده جالينوس و سقاطيه و نمارق واقعات وقعه اين از پيش و حسر،: متن] 2[

 بيد: متن] 3[

 است جسر از بعد صغرى اليس و صغرى اليس از بعد واقعه اين و 169: ص 2 ج: كا ك ر البويب، صحيح و- النوبه: اصل] 4[

) 2184- 2182: ص 4 ج (ميداند سيزدهم سال در را همه اين طبرى و

 وقعه در عبيد ابو قتل و اعراب شكست از پس عمر كه است كسى آن و بجلى، يا البجلي جرير: ظ و البحلى حدير: اصل] 5[

: ص (طبرى و) 169 ص 2 ج: ك: ك ر (فرستاد بعراق مثنى بيارى بجيله قوم با و كرد عرب آورى جمع مامور را او جسر،

2184 -2189 (

: ص طبرى (رفت بهزيمت سپاه و شد كشته حرب در كه بود مهران بويب وقعه در فارس سپهساالر و مهتران، با: اصل] 6[

2192 (

 ميسان : متن] 7[

 خيبر متن] 8[

 استر:  صحيح:شتر: متن] 9[
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 از و آمد، فرود برستم صندوق زد، صندوق بند بر شمشير علقمه بن هالل پذيرفت هزيمت عجم چون بنشست، و گرما از آمد

 داشت، شاهانه ساز او كه بدانست، هالل افكند و آب در را خود و شد، شكسته پشتش بود صندوق در آنچ و زر گرانى

 فرستاد بمدينه او و آوردند، سعد سوى رستم) آ- 179 (خزينه همه با كاويانى درفش و شدند، پراكنده سپاه و ببريد، سرش

 يوم و ارماث، يوم: چنانك كرده اند، حرب كه جائى را، خويش عادت نهادند عرب كه است نام را روزها حرب اندرين و

 بهشيارى تا بود، بازداشته را او سعد و بود، خورده شراب المحجن ابو كه بود حرب درين هم و] 1 [عماس، يوم و اغواث،

 اسپ بر المحجن ابو. كردن خواستند هزيمت را مسلمانان آنك از بعد برگرفت وى از بند وقاص سعد] زن  سلمى [زند، حد

 بودى وى نه اگر و نهاد، خود پاى بر بندى و مجروح، آمد پس و داشت، كار بر را عجم سپاه و سالح، با نشست وقاص سعد

 آن سعد و كرد، شفاعت را او و بگفت، وقاص سعد زن تا بود، كه سوار آن كه ندانست كس و را، مسلمانان بود هزيمت بيم

 ابو عنه اهللا رضى عمر و خورد، شراب] 2 [عمر بن اهللا عبد چهاردهم سال اين هم و كردش، عفو و داد، بوى سالح با را اسپ

. كردند قسمت غنيمتها و زد، حد را پسرش و را المحجن

] پانزدهم  سال[

 مسلمانان بر تاريخ اين در جمله] 5 [اجنادين و] 4 [قيساريه و قنسرين و بگشاد] 3 [حمص عبيده ابو بود پانزدهم سال چون

 بشام عمر كه گشاد وقت آن گويند بعضى و بگشاد، را ايليا حصار و فرستاد مدينه بجانب غنيمتها يك پنج و گشت، گشاده

 زمين آن و المازنى،] 6 [غزوان بن عتبة دست بر كردن فرمود) ب- 179 (بنا را بصره شهر سال اين هم و خويش، بتن رفت

 آيند، و روند حدود آن و هندوان و عمان سوى عجم كه انديشيد و نهادند، نام بصره آن جهت از بود، سپيد سنگستان

 اسالم ياورى جايگاهى هر توانند جايگاه آن] از [و باشد، بسته جاى هر و خوزستان و پارس و دريا راه آن تا خواست

 عنه اهللا رضى عمر المؤمنين امير پس غنيمتها، خمس از مدينه شهر در بود آمده جمع بسيار مال سال درين هم و كردن،

 و مهاجر ياران بدر، و اهل و پيغامبر، بيت اهل و هاشم، بنى اهل از] كرد [پيدا كسى هر مرتبه و اصحاب، باتفاق بنهاد ديوان

 از هرچ قاعده همان بر آن از بعد و بخشيد، ايشان بر مال آن و بنوشت، نصيب قدر را كسى هر و عنهم، اهللا رضى انصار

 كردندى، تفرقه برسيدى خمس

 

__________________________________________________ 

 غماس : متن] 1[

 اهللا  عبيد: ص] 2[

 خمص : متن] 3[

 قنساريه : متن] 4[

 بن  احياد: متن] 5[

 يقرأ ال و نقطه بى: متن] 6[
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] شانزدهم  سال [

 سعد و عراق اندر فتوح كرد بزنى فاطمه از عنه اهللا رضى را على دختر كلثوم ام عنه اهللا رضى عمر: شانزدهم سال اندر

 توانست بر آنچ و بازگذاشت مداين بشايستى؟، را؟ حرب كه نبود كس را يزدجرد و رود بمداين كوفه از تا فرمود را وقاص

 ذخاير و نعمت از يافت چه كه داند تعالى ايزد و بگرفت، را مداين وقاص سعد و نهاد، بكوهستان روى و گرفت بر گرفتن

 سوى) آ- 180 (آن خمس و داد، توان شرح خويش بجاى آنرا و بودند، كرده جمع باز سال اند و هزار چهار مدت كه اكاسره

 بازرگانان و كرد، قسمت صحابه و السالم و الصالة عليه پيغامبر بيت اهل بر] و [كرد، ديوان قاعده بر هم و فرستاد، مدينه

 بمداين بعضى عجم و] 1 [بازگشتند مداين از سال همين گرانمايه، چيزهاء و خريدن بجواهر نهادند بمدينه روى غرب و شرق

. آمدند باز

] 2 [جلوال فتح

 حرب مهران با و بفرستاد، شهريار يزدجرد پس از عمرو،] بن  [قعقاع با را وقاص بن عتبة بن هاشم را زاده برادر سعد

 جللت: گفتند عرب نهادند، نام جلوال باز وقت آن از بود، كشته و خون پر دشت همه و عجم بر يافتند ظفر مدتى بعد و كردند،

] 3 [دادست جال بخون يعنى لقتلى، يا

] هفدهم  سال[

 را قعقاع هاشم و رفت، برى حلوان از يافت خبر جلوال وقعت از چون يزدجرد و بود حلوان فتح اول از هم: هفدهم سال اندر

 حق و بود جزيره و تكريت و موصل فتح] سال  [همين و بگرفت، شهر و بشكست، بحلوان را] 4 [شنوم خسرو و بفرستاد

. فرستادند بمدينه جايها همه از المال بيت

 باشد زيادت كه سپاهى معاويه و رود، آنجايگاه شام از العاص بن عمرو تا بفرمود خطاب عمر] 5: [اسكندريه و مصر فتح

 و قبـط و مصر] 6 [ديـار آن حـرب، و بصلح مـقوقس بـا رفـت، مغرب و مصـر بجـانب] العاص  بن عمرو [كنـد، تسليم بـوى

__________________________________________________ 

 نشد معلوم جمله ازين مراد] 1[

 جلوال: الصحيح و جلوله: متن] 2[

) قاموس (جلوالء و جالل ج الكثيرة العظيمة التجله] 3[

 1- 4 ج (است شده ضبط شنوم خسرو: ليدن چاپ مصحح طبرى در و كرده اند ضبط مختلف بامالهاى را شخص اين] 4[

 شوم  حبس: اصل) 2473: ص

) 218: ص 2 ج ك: ك ر (كرده اند ضبط باختالف شانزدهم پنجم، و بيست بيستم، سال در را مصر فتح] 5[

 دريا: اصل] 6[
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 عزم خطاب عمر ميانه اين در و] 1. [بودند پرداخته بيستم سال و كرد) ب- 180 (ابتدا هجدهم سال اندر] و [بگشاد اسكندريه

 از كه داد گواهى عوف الرحمن عبد و طاعون، و بود وبا آنجا كه رود آنجا كه كرد باطل باز آمد، بيرون رود، بشام كه كرد

 همه و برفت، آن از بعد و بازگشت پس تخرجوا، ال و الوبا ارض فى تدخلوا ال: گفت كه شنيدم چنان السالم- عليه پيغامبر

. بازگشت بمدينه و گرفتند، استقامت و بداشت، مردم جاى هر خويش عدل عادت بر و بگرديد شام زمين

] هفتم  و بيست تا بيستم سال[

 جامع و بود كرده پيدا شهر خطه و بود، كرده بنا را كوفه] ازين  [پيش] وقاص  سعد [و كرد عزل را وقاص سعد: بيستم سال

. كرده عمارتها بسيارى و

 نعمان عمر المؤمنين امير و گويند، نيز] 3 [الحاجب ذو و شدند، جمع بنهاوند ن] زا [پيرو بر سال اين عجم و] 2: [نهاوند فتح

 نعمان اشراف و و ياران از جماعتى و كرب، معدى بن عمرو و اليمان بن حذيفة با فرستاد سوى  نهاوند باميرى را المقرّن بن

__________________________________________________ 

 آنست  ختام و مصر حروب ابتداى مراد: ظ] 1 [

) 1 ص 3 ج ك،: ك ر (شده ضبط هيجده و نوزده و يك و بيست سال] 2[

 مورخين بقول الحاجب ذو از مراد- دانند قوم آن رئيس را الحاجب ذو بعضى و بود فيروزان نهاوند در عجم رئيس يعنى] 3[

 ولى به بيند، چشمش و بكشد باال را ابرويش كه مى بست پيشانى بر به عصا حروب در پيرى از كه است جادويه بهمن عرب

 در يزدجرد و ميداده ببزرگان شاهنشاه كه است امتيازاتى از جبهه بند و سربند بستن ميدانيم چنانكه و است، خطا تعبير اين

 ساير سواى كنند اطاعت شاهنشاهى باوامر اگر كه ميدهد وعده بانها مينويسد طوس بمرزبانان نيشابور از كه مكتوبى

: فرمايد الرحمه عليه فردوسى چنانكه شد خواهد داده بانها هم زرين سربند امتياز جوايز

 ما بگنجور اكنون بفرمايد            ما دستور پاكيزه خردمند         

 پنج  جامه پارسى ورا فرستد            برنج بيارد را اين كه كس آن كه            

 بر رنج ازين بفرجام بيابد            بزر پيكر سربند خوب يكى            

 از سردار اين و گفته اند حاجبين يا الحاجب ذو ويرا اعراب و بوده سربند داراى فترت عهد در ايران سردار جادويه بهمن و

 و بشكست را عرب و كرد دليريها بهمن كه جسر جنگ روزگار تا زمان آن از و بود بوران و آزرميدخت عصر نوخواستگان

 كه بوده مردى هم نهاوند وقعه درين و- باشد شده پير او كه است نبوده مدتى شد كشته سردار اين كه اغواث وقعه زمان تا

 و باشد اشتباه گويا و نوشته جادويه بهمن باز را همو و) 240 ص 4 ج قاهره طبع (داشته را الحاجب ذو مقام طبرى بقول

 جادويه كه آنست من عقيده و .. الحاجب ذو مكان جعل الذى جادويه بهمن] ابن  [الزردق مجنتبه على و: باشد اين عبارت اصل

) 4: ح 97 ص: ك ر (ابرويه چار: يعنى است) چاربرويه (مصحف
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 فتح آخرين اين و: بگرفت نهاوند و كرد، تمام فتح آن حذيفه و صحابه بسيارى و كرب معدى بن عمرو با يافت شهادت آنجا

 رسيد بيزدجرد خبر چون فرستاد، چيزها و كرد صلح و بحذيفه فرستاد كس دينار، او نام بود مردى بهمدان و بود،] 1[

 فتح و كرد، عزل بصره از را) آ- 181 (شعبه بن] 2 [مغيرة عمر وقت اين هم و بازگشت، خوراسان سوى و برداشت، اوميد

 بن عمر پيش هرمزان آوردن و شوشتر، و بود اهواز فتح تمامى پس پارس، سوى بحرين از اسالم سپاه رفتن و بود، اهواز

 عمر كه بود، آذربايگان و همدان و اصفاهان فتح ازين پس. بود دو و بيست سال تا كارها اين و شدنش، مسلمان و الخطاب،

 فرستاد اصفهان بجانب گرانمايه سپاهى با] 3 [را اهللا عبيد بن اهللا عبد بن] اهللا  عبد [هرمزان] بمشورت  [عنه اهللا رضى خطاب

 بن نعيم و فرستاد بآذربايگان] 6] [اهللا  عبد بن [بكير با يكى و] 5 [ فرقد]بن  عتبة [با سپاهى چنين هم و] 4 [پادوسپان] بحرب [

 شهر همدان كردن، و حرب بر شدند يكى] 7 [شنوم خسرو با و بشكستند، صلح ايشان كه فرستاد همدان سوى] را [المقرّن

  و بآذربادگان رسيـد خطاب عمر سوى خمس و فتـح خبر و بگرفت، همدان شهـر نعيم و شد، گشاده بصلح حـرب از بعد] 8[

__________________________________________________ 

 جمح : متن] 1[

 معين : متن] 2[

 با اهللا عبد و ساخت اصفهان مامور را اهللا عبد هجرى 21 سال در عمر: گويد طبرى. عتبان بن اهللا عبد بن اهللا عبد: ظ] 3[

 ديگر بروايت و) 247- 246 ص 4 ج قاهره طبع طبرى (كرد صلح جي ملك فادوسفان با و شد فيروز و كرد جنگ استندار

- جاذويه براز شهر (الحاجبين ذو با نعمان و كرد گسيل باصفهان را مقرّن بن نعمان هرمزان با مشورت از پس: گويد

: ص 4 ج (شد فيروز عرب سپاه باخر و شدند كشته جنگ آن در دو هر نعمان و الحاجبين ذو و كرد حرب) ديگر بروايت

 22 نه است بوده 21 سال در جنگ دو هر اين و) 8- 7 ص 3 ج كامل- 249- 248

 بزرگ سردار چهار لقب فاذوسپان و) 247 ص 4 ج (الفاذوسفان يومئذ) جى (باصبهان الملك و: طبرى. باروستان: متن] 4[

 در پاذوسپانان اين و سپرد بپاذوسپانى را قسمت هر و كرده قسمت بچهار را ايران و كرد اختراع را آن انوشروان كه بود

 از شخص اين گويا و- مى گماشتند محل حكومت بكار را كنارنگان و استانداران و مرزبانان خود طرف از و بودند پايتخت

 نگاهدارندگان سردار و بزرگ يعنى- پان- كست- پات: از مركبست كلمه اين و است پادوسپانان  بوده آن از يكى فرزندان

 است . شده فاذوسفان آن معرب و پاذوسپان استعمال بكثرت كاف بضم پاتكستپان و ناحيه

 عرب سپاه سردار اهللا عبد بن بكير بمدد همدان از را خرشه ابن سماك و فرقد بن عتبة مقرن بن  نعيم:طبرى- فرقه: متن] 5[

) 255: ص 4 ج (فرستاد آذربايجان بسوى

) 5 (حاشيه: ك ر- باكير: متن] 6[

 شوم  حبش: متن اصل- 251 ص 4 ج طبرى: كذا] 7[

 اصفهان : اصل] 8[
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. ماجوج و ياجوج سد و بلنجر بزمين تا روى آن از و برفتند بدربند تا مسلمانان و] 1 [ماجوج و ياجوج يافتند، همچنين ظفر

 قومش  و دماوند و رى فتح

 از سپهبدى آنجا و رفت، رى بجانب خود و كرد، خليفت را قيس بن يزيد همدان بر عمر المؤمنين امير بفرمان] مقرّن  بن نعيم[

 مسلمانان بدست شهر آسان عظيم سخت و آمد، نعيم بنزد وى سپاه از يكى] و بود [نام] 2 [سياوش چوبين بهرام فرزندان

] 4 [گرگان تا و] قومس  تا [سپاه با فرستاد جايها بديگر را برادرش مقرّن بن) ب- 181 (سويد نعيم، و] 3 [آمد بر فتح و افتاد

 جمع خواستها و شد، گشاده جزيت و بصلح بعضى و بحرب، بعضى  تا]5 [رزمان او نام بود مهترى آنجا و طبرستان، و

. بزادند معاويه بن يزيد و مروان بن الملك عبد دو و بيست سال همين و. فرستادند بمدينه نامه فتح با الخمس حق و كردند

 پارس  فتوح

 بن ساريه و را العاص بن حكم و را العاص ابن عثمان و را الثقفى مسعود بن مجاشع عمر، درآمد، سه و بيست سال چون

 حرب كافران با را ساريه كه بودست آنجا و يافتند، ظفر همه و بزرگتر، بشهرهاى فرستاد پارس سوى را] 6 [الديلى زنيم

 و كردى حرب كافران با ساريـه كه ديدم خواب در دوش مـن گفت و كرد همـى خطبه و بود منبر بـر آذينه روز عمر و بـود،

__________________________________________________ 

 است  بعد سطر نقل و بى معنى جمله اين] 1[

) 253 ص (شوبين بهرام بن مهران بن بسياوخش: طبرى] 2[

 سياوخش با چون و آورد وارد بعرب سختى دست ضرب واجروذ حرب در و بود رى سرداران از يكى خود مرد اين] 3[

 و كرد راهنمائى رى بشهر پنهان راه از را عرب سپاه و كرد خيانت بكشورش و پيوست بنعيم داشت محاسدت و عداوت

 مصحف زينبى نگارنده بعقيده ولى- ناميده) الفرخان ابو الزينبى (را او طبرى- شد موجب او عمل اين را سياوخش شكست

 پذ و اسلحه بمعنى زين چه ميگفتند، باشى دار اسلحه و بود ايران در هم اواخر اين تا كه است لقبى زين پذ (و است) زينبذى(

 فرّخان دز و ميگفته اند) زينبدى (آنرا كه است بوده وارگى قلعه رى حصار داخل در و است، رئيس بمعني فارسى پاء بفتح

 متاخم حدس ميتوان رو ازين و) 16- 15- 8: س 269 ص ليدن طبع فقيه ابن البلدان: ك ر (است بوده قلعه همان ظاهرا نيز

 طبرى در مذكور الفرخان ابو زينبى و بوده مزبور بقلعه منسوب زينپذى يا زينبذ لقبش و فرّخان مرد اين نام كه زد بيقين

 قلعه نام با اما- نمى شود تطبيق فارسى اسامى با هيچروى از زينبى نام زيرا- اعلم اهللا و باشد) الفرخان زينبذى (از مصحف

 ميايد راست و درست است ايران پايه وران و بزرگان از و رى مردم از هم مرد اين اينكه و آن تسميه وجه و مذكور

 اكردان : متن] 4[

 گرگان پادشاهان لقب اول بضم وصول) 9 ص 3 ج (صول زران؟ ؟:كامل) 254 ص 4 ج) (صول رزبان (قاهره طبع: طبرى] 5[

 است  بوده

! الديلمى رستم بن سارية: متن] 6[
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 همى ستوه كافران را ساريه كه آيد همى فراز چنان بدل مرا گفتا و ماند فرو زمانى پس حرب اند، اندر اكنون كه نيست شك

 و بشنيدند تعالى خداى بفرمان] و [الجبل الجبل سارية يا: گفت و بكرد بانگ پس و باشد، بهتر دهد باز بكوه پشت اگر و كنند،

 خطاب عمر كه آمد درست روز همان آمدند چون آن از بعد و گرفتند، پناه كوه همچنان و است،] عمر [آواز گفتند سپاه همه

 يعقوب بن احمد تاريخ اندر و بودست، نهاوند بحرب گويند بعضى و معروفست،] 1 [سخنى) آ- 182 (اين و منبر، بر بود گفته

 در اما آمد، بيرون آنجا از خطاب عمر آواز گويند و كنند، زيارت آنرا كه پيداست سنگ در شكافى و] 2 [گويد بنهاوند هم

. بود جايگاه كدام تركه عالم تعالى خداى و نيست، شك سخن اين بودن در و است چنين جرير تاريخ

 كرمان  فتح

 نامها فتح و خمس و شد، گشاده شهرها بسيارى و فرستاد آنجا عدى بن] 3 [سهيل] و عتبان اهللا عبد بن [اهللا عبد با را سپاه

. گشت شادمان بدان و رسيد خطاب بعمر

: سيستان فتح

 و] افتاد صلح آخر و [گرفت حصار شهر حرب، از بعد سيستان ملك و التميمي، عمرو بن عاصم دست بر بود سال درين هم

. فرستاد آنجا را ابيه بن زياد] بن  عباد [معاويه وقت تا] 4 [امارت بر بماند آنجا سال بسيار عاصم

 مكران  فتح

 ملك [كه كردند سند بـملك استعانت ايشان و فرستاد، بمكران سپاه با را البغلبى؟ ؟]5 [عمير بن حكم و كرمان از اهللا عبد پس

__________________________________________________ 

 سخت  ظ] 1 [

) 5 ص 5 ج: ط) (16 ص 3 ج: ك (دارابجرد و فسا حرب در: كا طا و] 2[

) 6: ص ... (اهللا عبد لحقه و كرمان الي عدى بن سهيل قصد: طبري. معطل بن اهللا عبد با متن] 3[

 اين در تصريحى هم طبرى در و است، مخالف ما دست در موجوده تواريخ تمام با بامارت سيستان در عاصم ماندن] 4[

 سيستان تاريخ و كرده ضبط 30 سنه در را سيستان فتح ذرى بال باشد مانده آنجا در معاويه زمان تا عاصم كه نيست باب

 يعقوبى كه آن مقدمه و سجستان ملوك جدول در. نيست آنجا، در خبرى وى امارت و عاصم فتح از و ميكند تائيد آنرا هم

 5 ج- معويه زمان كان حتى (دارد مورد اين در كه را طبرى از جمله اى مؤلف گويا و نشد ديده عاصم از ذكرى نيز نوشته

. است كرده ترجمه غلط ديگريست بمطلب مربوط و) 2 س 7 ص

. عمرو: كا و طا] 5[
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 بشبيخون و برفت نيز اهللا عبد و آمد مسلمانان بحرب او و خوانند،] 1 [زنبيل را ايشان ملك] و [بود متصل] ايشان  بملك او

 حق روزى هر اسالم كه گشت خرّم فرستادند، عمر سوى خمس و نامه فتح خبر و] 2 [شد، كشته زنبيل و بشكست را ايشان

. بود هنگام اين در هم] 4 [بيروز وقعت) ب- 182] (3 [سند و بصره ميان و ميبود متواتر فتحها و ميكرد بزيادت تعالى

 پارس  كردان فتح

 را االشجعى قيس بن] 5 [سلمة عمر پس نمودند، رنج  همى را مسلمانان و فارس، زمين در بودند بسيار جماعتى] كردان  اين[

 سال اندرين و برستند، ايشان از مسلمانان و يافت،] 6 [خواستها آنجايهاشان در و بپراكند، را ايشان تا بفرستاد مدينه از

المؤمنين  امير گفت يـا و شد اندر وى سوى] 7 [االحبار كعب آمد، باز چون رفت، بحج عنه اهللا رضى خطاب عمر سه و بيست

 يافتيم چنين تورات انـدر گفت دانى؟ چه تو گفت عـمر رسيد، فراز زمانت و باشد عمرت آخـر ديگر روز سه تا كه كن وصيت

__________________________________________________ 

- زندبيل- زنتبيل .. زنبيل (قديم خطى كتب در و كرده اند ضبط) رتببل: (چاپى عربى كتب در و زنبيل: ص- ربيل: اصل] 1[

 تصحيح سيستان تاريخ و. نگارنده تصحيح دوم جلد طبرى ترجمه: ك ر. است شده ديده) ديگر اشكال و زبيل رتبيل

 در زنبيل نام ولى كرده ضبط السند ملك تنها و نبرده است آمده مكران مردم بحمايت كه پادشاهى نام طبرى در- نگارنده

 است  يكى كابل پادشاه زنبيل و سند ملك نيست شك و ميشود ديده مكرر سجستان حروب

 صفار ليث يعقوب بدست هم يكى و سجستان، حروب در اعراب بدست يكى فقط زنابله از و ندارد، را سند ملك قتل طبرى] 2[

 است  شده كشته

 فارس يا تستر و بصره بين باشد بيروذ محل مراد اگر و بى مناسبتست بصره لفظ باشد مكران وقعه سند از مراد اگر] 3[

 بلعمى آنكه عجب و) بعد حاشيه: ك ر (است) اهواز (صحيح و اشتباه سند لفظ ظاهرا و بى مناسبتست؟ سند و است مناسب

 آقاى نسخه و نفيسى آقاى نسخه (سند حد و بصره حد ميان خوانند بيروت جائيست سو آن از بصره زمين از: گويد نيز

) 8: ص 5 ج (نيست سند از ذكرى طبري در ولى) نگارنده نسخه و الرزاق عبد سرتيب

 و بيروذ و) ياقوت ... (الطيب مدينة و اهواز ميان ناحيه ايست المعجمه بالذال بيروذ) بيروت (بلعمى بيروذ: ص بيروز: اصل] 4[

 ... مجهول ياء با است كلمه يك بيروت

. مسلمه: متن] 5[

 كه سبدى وقعت آن در گويند فقط نكرده اند ذكرى باشد شده مسلمين غنيمت كه عمده مال و خواسته از: كا و طا] 6[

 گوهر و سبد آوردن از عمر و فرستاد عمر براى فتح خبر با آنرا سلمه و افتاد مسلمين بدست بود آن در رنگين نگين هاى

 هر بفروختند درهم هزار بيست به عرب لشكريان را نگينها آن و فرستاد پس باز گردنى پشت با را فرستاده و برآشفت

) 19 ص 3 ج: كا- 11 ص 5 ج: طبرى (درهم شش و درهم پنج به نگينى

. االخبار: متن] 7[
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 خطاب عمر] 1 [دانى تا است مانده روز سه وعده آن از اكنون و باشى، خليفه مدت چندين تو السالم عليه پيغامبر از بعد كه

. بود صحت بحال و نمى ديد رنج و بيمارى هيچ خود در كه داشت عجب

 عنه  اهللا رضى خطاب عمر مقتل

 از بود همدان] 3 [رى از گويند ديگر بروايتى گفتندى،] 2 [لولو بو او كنيت و فيروز بنام بود غالمى را شعبه بن مغيرة پس

 گبركى بر و] 5 [فين،] 4 [ديهى از بود قاشان رى از او كه گويد اصفهانى] 4 [كتابى در و گويند، آبادجرد شهر آنرا كه ديهى

 گران من بر غله كه كرد گله مغيره از و آمد عمر سوى فيروز اين كه افتاد چنان قضا پس است، حقيقت تر اين و] 6 [باستاد،

گفتا  كردن، نقش و آهنگرى و دانم درودگرى گفت كردن؟ دانى كار چه گفت عمر) آ- 183] (7 [درم دو روزى هر نهادست،

 ترا و دانم گفت بگردد؟ باد بر كه دانى كردن آسيا كه شنيدم گفت عمر پس نباشد،] 9 [بس صناعت چندين باين] 8 [درم دو

 مسجد در] عمر [الحجه ذو ششم و بيست چهارشنبه روز پس برفت، و كنند حديث آنرا مغرب و مشرق همه كه كنم آسيائى

 خود با تيغ، سو دو هر از و باشد ميان در دسته چنانك حبشى كاردى و بود ايستاده اندر صف پيش پيروز كردن، بنماز شد

 ميان افكند بشورى خالفت كار و بكرد، نماز تا فرمود را عوف الرحمن عبد و بيفتاد عمر بزد، را عمر كارد شش و داشت،

 سه بعد گويند بروايتى و برفت، دنيا از روز همين و عوف، بن الرحمن عبد و وقاص، سعد و زبير، و طلحه و على، و عثمان،

 و پنجاه و يـك، و شصت و بود، وى عمر سال پنج و پنجاه گويند بعضى و كرد، نماز وى بـر سنان بـن صهيب و بـمرد روز

__________________________________________________ 

 بى شك باشد داشته صحت اگر كه كرده ذكر را بى بنياد و مجعول روايت اين هم طبرى جرير بن محمد كه اينست عجب] 1[

! است بوده آگاه دسيسه آن از و همدست لولوئه ابو با كعب

. آنست مخفف لؤلؤ بو و شده ضبط لؤلؤه بو] 2[

. خاموش باب درين طبرى كذا؟] 3[

. است مانده قديم الخط رسم از كه است اضافه عالمت ياء اين] 4[

. مين: متن] 5[

 دين در يعنى گبر، مصغر گبرك- باستاد گبركى بر) 19 ص 3 ك- 12: ص 5- ط (گبر نه است بوده نصرانى: كا و طا] 6[

: گويد دقيقى. بود باقى گبركى

 نوشتندشان  در گبركى ره            بكشتندشان آذر پيش همه         

. درم: ك و ط] 7[

 درم  يك: كا و طا] 8[

 فما قال: طبرى- است كم درم دو صنعت همه اين با آنكه مراد- بودن بسنده و آمدن برابر: يعنى بودن بس پس،: متن] 9[

) 12 ص (االعمال من تصنع ما على بكثير خراجك
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 رزاح بن قرط بن اهللا عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر حفص ابو: نسب اندر ميكنند، روايت هم نيز هفت

] 5 [يقظة بن مخزوم بن] 4 [عمرو بن اهللا عبد] بن  مغيرة [بن] 3 [هاشم بنت] 2 [حنتمه مادرش. لوى بن كعب بن عدى بن] 1[

: فرزندانش كعب، بن مرّة بن

 بن اهللا عبد و ارقم، بن اهللا عبد: دبيران و وزيران] 6. [اهللا عبد ابا و زيد، و) ب- 183 (عاصم و الرحمن عبد و اهللا عبيد و اهللا عبد

 و آور تن و قامت بلند بود مردى عمر: حليت. عمر يا واعظا بالموت كفى: الخاتم نقش] 7 [الطلحات طلحة پدر الخزاعى خلف

 بدست و سوارست، پنداشتى برفتى كه چنان و نيك، بود اسمر] بروايتى  [و] 8 [چشم سرخ سپيد، سخت] و [تمام بود اصلع

. توانستى و بكردى خواستى چه هر چپ و راست

 عالم همه و بشام، عباده بن سعد و بدمشق، بالل حبشى و بمرد بآذربادگان القرنى انيس بن اويس او خالفت اندر: حوادث

 بسيارست، او بزرگوار سيرتهاء و نبود، كس او سيرتى نيكو و بعدل هرگز بودند] كه  [بسيار ملوك] از [او از پيش كه متفق اند

 از را او نعمت چندان كه آنست عجايب. داشته اند كوتاه المال بيت از دست كه بوده اند وى از پيش كه گويد] 9 [حافظ اما

 سپاهش و شرق، جانب از برسيد بجيحون فرمانش و نهاد، بنا را شهرها و كرد، ذليل را ملوك همه و آمد، فراز غرب و شرق

 و بمصر تا بمغرب همچنين و عمان، زمين و هندوستان] به  جنوب جانب از و شد االبواب [باب و آذربادگان سوى شمال از

هيچ  نه و سطبر، لباس از نه و] 10 [بيفزود خوردن درشت طعام از نه بنگرديد خويش قاعده و حال از ذره يك كه اسكندريه،

 شـهر و گرديدى صحرا در خويش بتن و تعالى، ايزد بتعبد شـب و خلق بمعاشرت) آ- 184 (روز ماندگى نه و آمد درو تكبير

__________________________________________________ 

 رواح : متن] 1[

 حتمه : متن] 2[

 هشام : كا: در و طا كذا] 3[

 عمر: كا و طا] 4[

 بى نقطه : متن] 5[

) 16 ص 5- طا 11 ص 3 ج كا (آورده اند اصغر يا االوسط الرحمن عبد نام، اين بجاى: كا و طا] 6[

 طلحان : متن] 7[

 ترجمه در ظاهرا نشده ضبط چشم سرخ تاريخى هيچ در و- حمرة تعلوه) البياض شديد يعنى (اميق ابيض كان: كا و طا] 8[

 است  گرفته چشم سرخ را امهق

 نيست  مشهور سالفه قرون در نويسنده يا مورخ نامى حافظ چه جاحظ،: ظ و كذا] 9[

 است  كرد، تجاوز و كشيد دست بمعنى اينجا بيفزود و كذا] 10[
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. دهيم شرح قصص در اهللا انشا بهرى و. دانستى ضعيفان و بيچارگان احوال و تنها،

 اهللا  رحمه عفان بن عثمان خالفت

 از بعضى و] 2 [گويد روز دو] و بيست و ماه يازده [و سال يازده جرير تاريخ در و بود روز دو و بيست و سال] 1 [پانزده

 را هرمزان عنه اهللا رضى عمر بن اهللا عبيد كه كرد آن حكمى نخستين چهار، و بيست سال محرم اول كردند بيعت برو شبى،

 و كرد، معزول را اميران همه يكايك پس آن از و كرد، آزاد قصاص از را اهللا عبيد و بداد، خويش مال از او ديت بود، كشته

. فرستاد ايشان بجاى را خويش قرابت و كسان

] هشتم  و بيست سال[

 و سال، اندرين بكرد غزو پنجاه] و [جايگاه هر و شام آخر ناحيت اندر بغزو خواست دستورى معاويه: هشتم و بيست سال

 بپارس ازين بعد و فرستاد، عنه اهللا رضى عثمان سوى نامه فتح و خمس و آمد،  باز]3 [حمص سوى بسيار مال با يافت، ظفر

 بسيارى و باصطخر بفرستاد را عامر بن اهللا عبد عنه اهللا رضى عثمان و بكشتند، را معمر بن] 4 [اهللا عبيد و افتاد اضطراب

 آن بر ديگر امير پنج عثمان است، فراخ واليت و بسيارند، اميران اينجا كه بعثمان فرستاد نامه پس او، بخون بكشت را مردم

 كرد، نصب نواحى

] نهم  و بيست سال[

 آن را مسلمانان و كرد ركعت چهار پيشين نماز و بزد سراپرده عرفه روز منا بر و رفت، بحج: نهم و بيست سال) ب- 184(

 كردند، ركعت دو نماز عمر و بكر ابو و كرده ايم پيغامبر سنت بر بيعت تو با ما گفتا عوف بن الرحمن عبد آمد، عجب كار

 نماز مقيمم، و است ضياع و سراى و خانه اينجايگاه مرا و كردن، بايست مسافران نماز. بودند مسافر ايذر ايشان گفتا عثمان

 و بودند، كرده خرما چوب و خشت از كه شكافت بار السالم عليه را پيغامبر مسجد بمدينه سال همين و كردن، بايد مقيمان

 سيم، از نيكو عظيم سخت كردند منقش و ارزيز، و برآورد بسنگ آنرا ديوار عثمان پس نكردند زيادتى آن در عمر و بكر ابو

 بجايست . هنوز چنانك بسيارى، كرد زيادتها و كردند، بپاى سيمين] ى  [ستونها و ساج از سقف و كردند، تكلفها آن در و

 

__________________________________________________ 

 يازده : يعنى است صحيح پانزده و ميشود خوانده پانزدهم] 1 [

- روز دو و بيست و ماه يازده و سال يازده- كم روز دوازده و سال دوازده- كم روز هشت سال دوازده: طبرى] 2[

) 70 ص 3 ج (كم روز هشت يا روز دوازده و سال دوازده: كامل) 166- 145 ص 5 ج قاهره طبع (بروايات

 خمص : متن] 3[

 اهللا  عبد: متن] 4[
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] سى ام  سال [

 العاص بن سعيد و رود آنجا پارس از تا بفرمود را عامر اهللا عبد و شدند، مرتد] 1 [خوراسان مردمان: هجرت از سى ام سال

 هم و بار، دوم شد گشاده جايها ديگر و تميشه و طبرستان و] 2 [گرگان و رسيدند، بهم و برفت بصره سپاه با] تا فرمود [را

 نگين بر و سيمين بود انگشترى را پيغامبر و] 3. [كرد باز كوفه از و بود، خورده خمر كه زد حد را عتبه بن وليد سال اندرين

: اهللا رسول محمد: سطر بسه كرده نقش

 بعثمان و خطاب، بعمر باز و رسيد عنه اهللا رضى صديق بكر بابو پيغامبر از بعد و) آ- 185 (نهادى مهر را نامها بدان و

 را چاه آن آب همه تا بفرمود و شد، تافته عظيم سخت عثمان افتاد، اندر آب بچاه سال اندرين او دست از و عنهما، اهللا رضى

. بمرد تا بود آنجا همى و فرستاد] 4 [ربذه به را غفارى ذر بو كه بود سال همين و. نيامد پيدا بركشيدند گل بسيارى و

] يك  و سى سال[

 تخليط و ساالرش، سپاه ماهوى كردن غدر از بعد آسيابانى، دست بر اندر بمرو شد كشته شهريار يزدجرد: يك و سى سال

 و بيامد، مايه گران سپاه] و [كشتى پانصد با الرّوم ملك و بود،] ى  [الصوار ذات غزو مغرب حد در سال اندرين] و [او،

 آب روى چنانك بكردند عظيم جنگى و مسلمانان، سپهساالر سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد و برفتند، كشتى چهل با مسلمانان

 خويش بجاى مسلمانان و بازگشتند، بهزيمت روميان و شد، خسته و رسيد تيرى را الروم ملك عاقبت و گشت، سرخ

. ديگران و الصديق بكر ابى بن محمد و اهللا عبد ميان برفت كه بسيار] ى  [سخنها بعد بازآمدند،

 الرحمن، عبد و. بود او عمر سال شش و هشتاد و المطلب عبد عباس چون بمردند، پيغامبر ياران از بسيارى: دو و سى سال

. ديگران و مسعود، اهللا عبد و الغفارى، ذر ابو و] 5 [انصارى اهللا عبد و بود، سال پنج و هفتاد را عوف الرحمن عبد و

] سه  و سى سال[

) ب- 185 (ساختن مجمع به همواره عرب فصيحان و مهتران و كوفه اشراف از تن چند سال] 7 [درين] 6] [سه  و سى سال[

__________________________________________________ 

 كردان : متن] 2[است                             بوده مرسوم قديم در امال اين] 1 [

 گرديد: متن] 3[

. بريده: متن] 4[

 ذكر سى ام سال در كامل و طبرى و است غيره و بدر غنايم ناظر و بدريان از االنصارى عمر بن كعب بن اهللا عبد: مراد ظ] 5[

 كرده اند

 سال ذكر كه ميدارد معلوم و مى آيد چهار و سى سال بعد، سطور در و است رويداده 33 سال در ميگويد بعد كه واقعات] 6[

 است  افتاده سوم و سى

 باشد) درين (يا و باشد افتاده چيزى اينجا بايد يا و همين و: اصل] 7[
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 بن [مالك ايشان نام و كرد، نفى كوفه از را ايشان سبب ازين عثمان و بودند، مشغول جستن فتنه و گفتن عثمان سخنهاى و

 بن عروة و ،]2 [العبدى صوحان بن صعصعة و النخعى زياد بن] 1 [كميل و النخعى، قيس ثابت و النخعى، االشتر] الحرث 

] 5. [بودند جماعت اين فتنه اصل و فرستاد شام بجانب را ايشان و] 4 [الخساعى، الجموح بن عمرو و] 3 [الجعد،

] چهار و سى سال[

 او كردن غيبت و سخن در عامه و غوغا و] 6 [شعنها و شد، گشاده عثمان المؤمنين امير بر فتنها در: چهار و سى سال اندر

 دو معنى بدين و نميكند، منع هيچ و است كرده مستولى ما بر را اميه بنى او كه كردند، شكايت] او [عمال از مهتران و آمدند،

. است بسيار مناظرها و سخن اندرين و گردانيدند باز را ايشان السالم عليه پيغامبر ياران و آمدند، مدينه سوى بار

] پنجم  و سى سال[

 اندرين يمن، از بود جهود اصل اندر و كرد، آشكارا و مصر، شهر در آورد رجعت مذهب سبا بن اهللا عبد: پنجم و سى سال

 و مصر شهر از بشوريد غوغا سال آخر اندر و شدند، تابع را او جماعتى مصر شهر مردم و بود، شده مسلمان عثمان عهد

 كه سببها و رفت كه كارها بعد كردند، او قصد و حاللست، عثمان خون گفتند و آمدند، مدينه بشهر بسيارى و كوفه، و بصره

 الحجه ذو ماه هجدهم آدينه روز آن از بعد و مى داشتند، بحصار را او سراى مدتها و بود كرده تقدير آن در تعالى ايزد

 و نـهاده پيـش در مصحف و بود، نشسته خانه در عنـه اهللا رضى عثمان و افكندند، عثمان سراى در را خود غوغـا) آ- 186(

__________________________________________________ 

 كهل : متن اصل طبرى،: كذا] 1[

 العدوى : االصل و.  طبرى:كذا] 2[

 عروة و االزدى كعب بن جندب و الغامدى زهير بن جندب و العبدى صوحان بن زيد: كميل و ثابت و مالك از بعد طبرى] 3[

- است آورده هم را صوحان بن صعصعة ديگر جاى و) 90 ص 5 ج( .است كرده ضبط الخزاعى الحمق بن عمرو و الجعد بن

) خطي الرزاق عبد سرتيپ نسخه ... (صوحان بن زيد بعالوه است متن چون: بلعمى

 الخزاعى : ظ] 4[

 از مردم اين و. اينان اند السالم عليه على اصحاب بهترين و بودند كوفه زاهدان و مبارزان و عرب بزرگان از جماعت اين] 5[

 برآشفته بود آمده ديد با اسالم در كه بدعتها از و برنجيدند بودند وى كسان از همه كه او كارداران عثمان خاصه كارهاى

 عاقبت و كردند آزار و داشتند منسوب بفتنه جوئى را آنان معاويه خاصه عثمان كارداران ولى ميكردند بمعروف امر و بودند

 بلد نفى بحمص آنجا از و بشام كوفه از را مردم اين كه بود عثمان كارداران خطاهاى از يكى هم اين و برخاست فتنه هم

! كردند

 سفها: ظ االصل فى كذا] 6[
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 و اهللا فَسيكْفيكَهم: كه آمد آيت برين وى خون رسيد، گلوش بر سخت، بزد كاردى] 1 [كنانه او نام بود مردى و ميخواند، قرآن

وه يعمالس يملكوتاه مردى] 4 [رومان بن سودان او بعد از و بود] 3 [عياص بن مرون ابن گويند] 2 [بعضى و 137: 2 الْع 

 نماز وى بر عدى بن مطعم بن جبير روز سه از بعد و عنه، اهللا رضى بكشتندش تا زدند همى تيغ] و] [5 [قتيره و چشم، ازرق

. سال دو و هشتاد بعضى و بود سال دو و هفتاد عمرش گويند بعضى كرد،

 بن كريز بنت] 7 [اروى ام: مادرش. مناف عبد بن الشمس عبد بن امية بن العاص] ابى  [بن عفان بن عثمان] 6 [عمر ابو: نسب

 و نماند كه الملك عبد و عتبه و سعيد و [الوليد و ابان، و خالد، و عمرو، و عمر،: فرزندانش الشمس، عبد بن حبيب بن ربيعة

 و االنصارى) كذا] (9 [الضحاك حسره ابو و الحكم بن مروان: دبيرانش و وزيران]. 8] [نماند كه االصغر اهللا عبد و اهللا، عبد

.  داشتى راست دست اندر هم و] 12 [فسوى خلق بالذى آمنت: گويند ديگر و] 11 [لنصبرن،: الخاتم نقش] 10 [ابان حمزه

__________________________________________________ 

 التجيبى  بشر بن كنانة هو و] 1[

 شد اصالح بقياس مردى،: اصل] 2[

 شد اصالح طبرى از- عياص بن  مردمان:اصل] 3[

 حمران  بن سودان: ص] 4[

 قشر: متن الطبرى فى كذا] 5[

 است  شده ضبط نيز اهللا عبد ابو] 6[

 اروى : طبرى] 7[

 ام و مريم: دختران از طبرى بروايت و. است كرده خوددارى دختران ذكر از و پسران اند فرزندان از مراد كتاب درين] 8[

) 148 ص 5 ج (البنين وام و عمر ام و ابان ام و عايشه و سعيد

 نشد ديده شخص اين كامل و طبرى در] 9[

 نام وزيرى و كاتب وى جز و دانند را حكم بن مروان وى كاتب مورخان كافه- باشد اغتشاشى عبارت در ظ و كذا] 10[

 و كاتب الحكم بن مروان: «.. بوده چنين عبارت ظ و او موالى حمران حاجب و االنصارى ثابت بن زيد او قاضى و نبرده اند

 ..» حمران حاجب و االنصارى ثابت بن زيد قاضى

) بريل چاپ 293 ص االشراف و التنبيه (لتندمنّ او لتصبرنّ: مسعودى النصبرن: اصل] 11[

) 293 ص االشراف و التنبيه (العظيم باللّه آمنت: قيل و مخلصا باللّه آمنت] 12[
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 باال دراز و بزرگ، فراخ پيشانى و نيكوروى و ،]1 [آميخته بزردى لونش روى، سفيد مردى عنه، تعالى اهللا رضى  عثمان:حليت

 و كردى، خضاب زعفران و بحنا را خود ريش و بپوشيدى،] 3 [بازوها تا مويش و بود، آبله اندكى) ب- 186 (رويش بر] 2[

 تخليطها آن اندرين و] 4 [النار فى المكوة و العير يضرط قد: بزد مثل اين و العاص، عمرو مگر نكرد شادى هيچ او بكشتن كس

 صفوان و بمرد،] 5 [اليمانى بن حذيفة سال اندرين حوادث،. آغاليده وى بر را مردم و آن، از پيش بود كرده كه خواست همى

]. 6 [اميه بن

 و كرد، جمع است اكنون كه ترتيب برين و بود، او بخواند بحفظ قرآن كه كسى نخستين و است بسيار عثمان سيرتهاى

 جمله آذينه شب هر و داشتى، بسيار روزه و مصحف، نوشتى بسيار خويش بخط و كردند محو ديگرها و بنوشتند، نسختها

 حج از مردمان چون كرده، نقشها عظيم و بود نيكو سخت] 7 [عروان بنى كوشك يمن اندر بخواندى، نماز ركعت دو در قرآن

 سخت اين و كردن، فرمود خراب آنرا عثمان است، نيكوتر كعبه از بنا اين گفتندى جهال و بنظاره، رفتندى آنجا بازگشتندى

. ننوشتم ازين بيش جايگاه بدين. داشتند پسنديده عظيم

 السالم  عليه طالب ابى بن على المؤمنين امير خالفت

 كنند، بيعت تا رفتند على سوى مدينه و مصر مردمان افتاد حال آن را عنه اهللا رضى عثمان چون: بود ماه نه و سال چهار

 را كس هر نخواهم، بديدم چون باشد، مرا خالفت كه مى خواستم فكند، بشورى) آ- 187 (كار خطاب عمر آنك بوقت گفت على

 آمدند زبير بر كوفيان و داد، جواب همچنين او و رفتند، طلحه پيش همه مردمان و گرديدند، باز ايشان كنيد، بيعت خواهيد كه

 نيز را ايشان نبودند، حاضر زبير و طلحه كنند بيعت كه آوردند بمسجد را او و رفتند، على مرتضى سوى همه بآخر باتفاق و

 اعرابى زد، على دست بر دست و كردن، بيعت به آمد پيش طلحه همه نخستين و كردند، بيعت تا رفت سخنها و كردند، حاضر

__________________________________________________ 

 همه و نياورده آميخته بزردى سفيد ويرا مورخان از هيچيك اال و شده تعبير عبارت باين باشد گندمگون كه اسمر: ظ] 1[

 گفته اند اسمر و روى نيكو

 ص التنبيه (چهارشانه و مربوع مسعودى) 147 ص 5 ج (آورده كوتاه نه و دراز نه چهارشانه ويرا روايت بچند طبرى] 2[

292 (

 شد اصالح بقياس) 147 ص 5 ج (ذراعيه كسا قد شعره اذا و: گويد طبرى. تاروها مويش: متن اصل] 3[

 خر كه است آتش در داغي هنوز كه آنست مثل معنى) 109 ص 5 ج (الخ. العير يضرط قد اهللا عبد ابو انا: عمرو قال: ط] 4[

 ميكند اشاره معنى باين هم متن و .. بودم ديده را او كار من وقت از پيش يعنى- مى تيزد

 اليمان : ص] 5[

 ك (شدند شهيد بصفين على ركاب در حذيفه مرگ سال در حذيفه پسران برادرش سعيد و  صفوان:حذيفه بن صفوان: ظ] 6[

) 114 ص 4 ج

 كردند ويران عثمان بامر را غمدان قصر كه معروفست چه. غمدان كوشك ظ] 7[
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 بيعت مردمان جمله پس بود، شل طلحه كه گفت آن از و گشت، مثل سخن اين و يتم، ال بيعه و شالء يد: گفت بود حاضر آنجا

 عمل بر سال يك را عثمان عمال و اميران اين است، الزم ما بر تو نصيحت گفت و رفت وى سوى شعبه بن مغيرة و كردند

 المضلين متخذا كنت ما و: گفت على عمر، باعمال كرد] عثمان  [همچنانكه گردد محكم تو كار تا كن، معزول پس و بگذار،

 و گيرد، استقامت كارت تا كن عزل را ايشان كه گفتم همى نصيحت به را عثمان روز همه و بود ايشان از شكايت همه عضدا،

 صواب] 1 [گفت همان را على و آمد باز ديگر روز دانى، بهتر تو گفتيم بود ما بر آنچ گفت مغيره عمل؟ بر بگذارم اكنون

 حج باميرى را او عثمان كه رسيد فراز عباس بن اهللا عبد وقت) ب- 187 (همان و كردن، بايد چنان] و [گفتى  تو كه ترست

 و بيامد دى: گفت على المؤمنين امير ميكرد؟ چه ايذر مغيره كه پرسيد پس كرد، تهنيت و آمد اندر على پيش و بود، فرستاده

 ترا گفت على پس است، خيانت سخن شبه امروز و گفت دى كه بود آن نصيحت گفت اهللا عبد. همچنين امروز و گفت چنين

 شام نامه عهد تو كه بينم آن صواب من و است، شده معاويه خدم امروز شام همه گفت اهللا عبد: رفت بايد بشام معاويه بجاى

 پيغامبر و كردن خواهى تباه بدليرى كار اين و دلير و دلى راست مردى تو گفت اهللا عبد نپذيرفت، على فرستى، بمعاويه

 ابن يا: گفت على المؤمنين امير پس كنم، بپاى تو پيش اميه بنى همه با را معاويه كنى فرمان تو اگر. خدعة الحرب: فرمود

 هم و طاعة و سمعا گفت اهللا عبد. كنى من فرمان تو نكنم تو فرمان اگر كنى مشاورت من بر چون كه خواهم آن تو از عباس

 آن از بعد بود شنيده اسالم فتنه خبر كه شام سوى آمد همى اندر بكشتيها سپاه بسيارى با الرّوم ملك] 2 [زمان اندرين

 بجانب و برست كس چندين با] 3] [الروم  ملك و شدند غرق همه سپاه و كشتيها آن و فرستاد طوفانى آنان بر تعالى خداى[

 و فرستاد عمال جاى بهر على و. بكردى هالك را ما مردمان گفتند و بكشتند، گرماوه در را او مردمان پس رفت،] 4 [روم

. الرحمه عليه عثمان كشندگان جهت از بود اضطراب همچنين مصر و بكوفه و كرد پيدا عصيان معاويه

] ششم  و سى سال[

 با شدند متفق و عثمان، خون در رفت سخنها آنجا و على باجازت رفتند مكه سوى) آ- 188 (زبير و طلحه: ششم و سى سال

 نكال بدان على دست از بود بصره امير كه را حنيف بن عثمان و كردند پيدا مخالفت و رفتند بصره بجانب مكه از و عايشه،

 آوردند، بصلح] كار آغاز و [رفت مناظرها بسيارى و رفت بصره بشهر و كرد جمع سپاه على تا فرستادند، مدينه سوى را او

 يعقوب ابى بـن احمد تاريخ در و خوانند، جمل حـرب آنرا و روز، چنـدين حـرب  خـاست انديشه تا كـس چـند تخليط از پـس

 يـا: گفت عنها اهللا رضـى عايشه سپاه، هزيمت از بعد و شد، كشته بـدان و زد تيـرى الحكم بن مـروان] 5 [را طلحه گفتست كه

__________________________________________________ 

 ... همان گفت را على: ظ] 1[

 است عثمان كشتن از پيش 35 سال در مسلمانان قصد بر كشتى هزار با روم پادشاه هرقل بن قسطنطين آمدن: ك و ط] 2[

) 77 ص 3 ج ك(

. 77 ص 3 ج كامل روى از] 3[

) 77: ك (شد كشته) امروز سيسيل (صقليه در] 4[

. وا: اصل] 5[
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 از و آورد، فرود] 2 [جائى و فرستاد، خواهر پيش را بكر ابو بن محمد على پس گشت، مثل لفظ اين و] 1 [فاسجح ملكت على

 را [بكر ابى بن محمد برادرش و بفرستاد، وى با بصره مهتران از زن چهل و فرستاد، درم دينار هزار دوازده المال بيت

 خطبه و باستاد راه اندر عايشه و بيامد، وى با منزل سه على و رفتند، مدينه سوى رجب ماه باول و رويد، مدينه با] گفت 

 حرب اين و بمدينه، تا بفرستاد وى با را الحنفيه محمد و حسين و حسن على، آنجا از و بستود، را على المؤمنين امير و كرد،

 شدند جمع] 3 [حريثا بديه قومى بمصر و) ب- 188 (بمرد، و رفت بمداين سال همين فارسى سلمان و بود، رجب ماه در جمل

 راه از] 5 [را على امير معاويه شام اندر و فرستاد آنجا را بكر ابى بن محمد على، و ،]4 [طلبيم همى عثمان خون گفتند و

 وى اند با كشندگان و است على گردن در عثمان خون اگر و رواست، آئى همى عثمان] 6 [قبل از اگر گفته و بود بازگردانيده

 و فكندندى منبر بر آدينه روز برد، معاويه سوى خون آلود پيرهنى مروان بكشتند را عثمان چون و. نباشيم همداستان ما

 پيش گفت و كرد، مشورت پسران با بشنيد خبر معاويه عصيان از العاص بن عمرو چون بگريستندى، آن بر همه مردمان

 پيش صواب تر آيد، كمتر حاجت بكسى را او و است سابق چيز بهمه على گفتند معاويه؟ پيش يا رويم، على المؤمنين امير

 حريص بدان مردم كه حرب روز تا بازدار دست پيرهن از كه گفت را معاويه العاص بن عمرو پس. رفتند آنجا است، معاويه

 و آن  منظرها از بعد بود صفين حرب الحجه ذو اول پس كردند، همچنان و شود، خوار بچشم بينند بسيار هرچ كه زيرا شوند

 حكمين بر آخر تا نوعى، هر از العاص بن عمرو] ى  [حيلتها و افتاد، حرب تا رفت معاويه و على ميان كه خطبها و رسالتها

 سپاه پس نكردند، قبول) آ- 189] (7 [قومش هيچ است حيلت كردن نيزه بر مصحف اين كه گفت على چند هر و دادند، قرار

 را العاص عمرو ايشان و كيست، خالفت مستحق تا جويد باز تعالى خداى كتاب از تا بايد االشعرى موسى بو گفتند على

 ال لمن رأى ال: گفت على]. 8 [نبود قبول بايد، عباس اهللا عبد است فريضه اگر باشد تعصب باين را او گفت على. كردند اختيار

خداى  كالم از آيت اين روز هشت تا كه نهادند ميعاد و بياوردند، كوفه شهر از را موسى بو و. گشت مثل نيز لفظ اين و. يطاع

 ثابت بـن خزيمة و. بود سال سه و نود را او و شد، كشته ياسر عمار صفين حـرب اندر و كنند، كـار آن از و بازطلبند، تعالى

__________________________________________________ 

 فاسحح : اصل] 1[

 جاى : اصل] 2[

 مثناة تاء فتح و موحده با سكون و ثانى كسر و اول بفتح خربتا،: كا و ط] 3[

) 78 ص 3 ج ك- 161 ص 5 ج ط (الجماعة مع ذلك فى هم و اخواننا يقد لم ما على مع نحن قالوا فرقة و: اضافه كا و ط] 4[

 بود فرستاده بشام على كه حاكمى يعنى- را على امير- باضافه] 5[

 قتل : اصل] 6[

 شد اصالح بقياس- قريش: متن اصل] 7[

! ننمودند: ظ] 8[
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) ؟] (1 [در اردهر بى عدد بسيارى با االنصارى

] هفتم  و سى سال[

 فاسق معاويه و على راست خدا حكم للّه، اال] 2 [حكم ال: گفتند] و [شدند ظاهر كوفه در خوارج از قومى: هفتم و سى سال

] نه  [كرديد شما اين: گفت و برفت على رفتند، شهر بيرون و] 3 [بگشتند بسيار و فكندند، موسى] بو [و عمرو با حكم كه شدند

] 4 [وعده بوقت پس آورد باز بشهر را ايشان و آوردن؟ خواهند چه و آيد، بيرون چه تا كردن بايد صبر بود، من بفرمان

 مرد چهارصد با العاص بن عمرو و مرد، چهارصد و بفرستاد االشعرى موسى] بو [با را] عباس  [اهللا عبد على المؤمنين امير

 رفت، سخن بسيارى و) ب- 189 (رفتند آنجا در موسى] بو [و عمرو بزدند، قبه و آمدند، فرود الجندل بدومة و بيامد شام از

 كشته بظلم عثمان كه دانى تو و بكند، تو بجاى خواهى تو هرچ و يابد خالفت معاويه اگر دارد زيان چه ترا گفتا عمرو پس

 معاويه از بسيارى و سلطانا، لوليه جعلنا فقد مظلوما قتل من و: گويد تعالى  همى خداى و بود، عثمان ولى معاويه و شد،

 على علم و حسب و بشرف هيچكس بودى حسب و بشرف كار اين اگر بگفتى معاويه از چندينى: گفت موسى ابو. بگفت

 آن در صواب من بگذار، سخن اين بجايست، فرزند دو را عثمان و باشد فرزند ولى سلطانا، لوليه گوئى، آنچ اما و نيست،

 ريختن خون و كنند، اختيار را يكى مسلمانان تا خطاب، بن عمر برسم فكنيم بشورى كار اين و كنيم خلع را دو هر كه مى بينم

 موسى] بو! [بزرگ ترى تو كه بياور الشيخ ايها: گفت را موسى ابو عمرو پس آمدند، بيرون و كنيم چنين گفتا عمرو. برخيزد

 اين تا افكنيم بشورى خالفت و بنديم كار را خطاب بن عمر سنت كه ديديم آن در صواب گشت دراز كار: گفت و برخاست

 و انگشترى، از انگشت چون كردم بيرون طالب ابى بن على گردن از خالفت اين من كه باشيد گواه و برخيزد ريختن خون

 داشت بدست و بود كرده بيرون انگشترى و خاست پاى بر العاص بن عمرو. بنشست و كرد، بيرون انگشت از انگشترى پس

 ديگر و انگشت در انگشترى همچون كردم معاويه گردن در خالفت من كه باشيد گواه من بر) آ- 190 (جماعت اى: گفت و

 سلْطاناً لوليه جعلْنا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ من و: گفت تعالى خداى و است عثمان ولى معاويه گفت و كرد، انگشت در انگشتر باره

 باز مردم و درآويختند، بهم و! فريبنده اى نگفتيم، چنين ما كه فاسق اى ميگوئى دروغ گفت و برخاست موسى بو. 33: 17

] بو [با عمرو كه گفت را على و آمد باز عباس بن اهللا عبد و خواندند، المؤمنين امير بشام را معاويه ازين بعد و گرديدند،

. اعلم اهللا و. كرد حيلت چه موسى

 

__________________________________________________ 

 و سيفه جرّد ياسر بن عمار قتل فلما يقاتل لم و الشهادتين ذو ثابت بن خزيمة على مع صفين شهد ممن و: كا- طا كذا؟] 1 [

 دو هر از: ظ) 130 ص 3 ج ك (الباغية الفئة عمارا تقتل يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال و قتل حتى قاتل

 گروه 

 نشد معلوم متن عبارت معنى و- الحكم ان: متن] 2[

 گشتند، جمع بسيارى: يعنى بگشتند،: ظ] 3[

. وعدو: اصل- حكمين حكم وعده يعنى- وعده بوقت: ظ] 4[
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] نه  و سى و هشت سى سال [

 و گرفت اسيرش باز و كرد هزيمت را بكر ابى ابن محمد] 1 [حديح بن معاوية و بود مصر فتنه: نه و سى و هشت سى سال

 اندر بآتش پس و بدوختند و نهادند خر شكم در زنده را او كه ميگويند بروايتى و اندرزد، آتش و نهادش اسپ شكم اندر

. زدند

] مالك  با [ديهى آن از مهترى راه فرستاداندر مصر بجانب را اشتر مالك و شد، تافته عظيم على المؤمنين امير خبر ازين و

 را العاص بن عمرو معاويه پس ازين و شد، كشته تا دادش زهر و داشت مهمان را اشتر مالك ديه مهتر اين پس بود، دوست

 بصره از عباس اهللا عبد تا كارها، ناهموارى از شد سير و شد غمناك عظيم اشتر مالك خبر از على و فرستاد، مصر بشهر

 و شدند، پراكنده ديگران و بكشت، را خوارج بسيارى و آمد، نهروان بحرب ازين بعد و) ب- 190. (كرد ساكن را او و بيامد

 بيرون را ايشان و فرستاد سپاه كوفه از على و آمد سپاه شام از بصره بشهر على پيش بكوفه عباس اهللا عبد آمدن بوقت

: چهل سال جايها همه و سواحل و باهواز خوارج از بود حوادث آن و فرستاد بعراق را] 2 [سرايا معاويه آن از پس كردند،

 ديگر سه و اهللا عبد بن] 3 [مبارك ديگر و المرادى، ملجم ابن الرحمن عبد يكى بودند، كس سه خوارج جمله از سال باول

 اين و بخشيم بخداى را خود ما گفتند پس كردندى، لعنت عاص عمرو و معاويه و على بر همواره و التميمى، بكر بن عمرو

 كه كردند ميعاد و دادند، آب زهر را شمشيرها و باستادند برين و ،]4 [باشد سه ازين فتنه همه كه بكشيم را كس سه

 بكر بن عمرو پس بكشند، را يكى كسى هر و باستند، محراب پيش اندر صف باول پگاه، بامداد آدينه روز اندر برمضان

 على بكشتن استاد باز بكوفه ملجم الرحمن عبد و معاويه، سوى رفت بدمشق] 3 [مبارك و عاص، عمرو بكشتن رفت بمصر

 بكند، نماز تا فرمود] را [شرط صاحب- را خارجه بود، قولنج روز آن را قضا را عاص عمرو جمله ازين پس طالب، ابى بن

- 191 (قصه پرسيدند، حال از و بگرفتند را او پس. شد كشته خارجه و بزد شمشير عمرو بود، تاريك هنوز رفت اندر چون

 دمشق شهر در] 3 [مبارك اما و. كشتن بفرمود را او عاص عمرو پس و بكشتند، را معاويه و على امروز هم كه بگفت،) آ

 استخوان تا] 6 [كونه دو هر و او، برنشست برفت راست و بزد، شمشيرى] 5 [مبارك بنماز، شد بمحراب اندر معاويه چون

__________________________________________________ 

 حريج : اصل] 1[

 امير بالد الى الشام اهل سرايا ذكر: ثالثين و تسع حوادث فى االثير ابن قال است،) سرايا (صحيح و سرايا، ابو: اصل] 2[ 

 روند بيغما كه است سپاه دسته هاى بمعنى سرايا) 150 ص 3 ج (السالم عليه المؤمنين

 نامها، از است نامى ثانى سكون و ضم و بفتح برك. اهللا عبد بن برك: ص] 3[

 شد اصالح بقياس. ارين؟ مى باشد ؟:اصل] 4[

 برك : ص] 5[

 البلعمى  فى كذا. كفل برجسته قسمت بكاف كونه] 6[
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 اتفاق چنين و كس ايم، سه ما كه بگفت شرح فرمود؟ كه اين ترا كه پرسيدند بگرفتند، را مبارك. بيفتاد معاويه آورد، فرود

 پس]. 1 [كردند رها را او گشت درست على كشتن خبر چون و گردد، پيدا چه تا داشتن فرمود باز را او معاويه كرده ايم

: گفت و بيامد طبيب

 خوردن دارو معاويه نباشد، فرزند ازين پس اما بخوردن دارو شربتى يا كردن بايد داغ يا دادست، آب زهر شمشير اين

 دوست را زنى و] 2 [شبيب را ديگرى آن و وردان نام را يكى كرد يار خود با را ديگر مرد دو الرّحمن عبد و. كرد اختيار

 گفت را او الرحمن عبد بود، كشته نهروان بحرب] على  را [برادرش] و پدر [و بود] 3 [خارجيه و بود، قطام او نام بود داشته

 كنيزكى و غالمى و سيم، درم هزار گفت چيست؟ تو كابين گفتا الرحمن عبد ندارى، من كابين تو گفتا] 4 [قطام باش، من بزن

 ماه هفدهم آذينه روز كار، آن بر گشت تيز عظيم و بكشم را على و بدهم همه اين گفت الرحمن عبد على، مرتضى خون و

 عبد و بزدند، تيغ سه هر آمد اندر) ب- 191 (على المؤمنين امير چون و آمدند مسجد سوى تن سه هر سحرگاهى رمضان

 آمد، گرفتار ملجم الرحمن عبد و بجستند، دو هر وردان و] 5 [شبيب رسيد، مغزش نزديك تا زد سرش بر شمشيرى الرّحمن

 را حسن و كند، نماز را مردم كه فرمود را هبيره بن جعدة على المؤمنين امير پس بكشت، را وردان و برفت پس از مردى و

 بايد آنچ نه اگر و كن قصاص را او بميرم من اگر و دار، نگاه را الرحمن عبد كه فرمود را او هم پس بود] 6 [كرده وصى خود

 بعد! ريخته اى تو كه خونها چندين] 7 [با حاللست تو خون كه زيرا گفت كردى؟ چنين چرا گفت را الرحمن عبد پس كنم، خود

 و بود، سال سه و شصت عمرش و كرد، نماز وى بر حسن و عليه، اهللا رضوان رفت بيرون جهان سه ام  از روز على آن از

 ال گفت حسن. آيم باز كه خورد سوگند و بكشم، را معاويه و بروم تا كنيد يله مرا گفت بكشندش كه بياوردند را الرّحمن عبد

. بكشتند ساعت همان را او و كرامة، ال و

. مناف عبد بن هاشم بن اسد بنت الكبرى فاطمة مادرش. المطلب] عبد [بن طالب ابى بن على الحسن ابى: غيره و نسب اندر

__________________________________________________ 

) قاهره طبع 86 ص 6 ج (كشت را او: گويد طبرى] 1[

 التواريخ  فى كذا. بجره بن شبيب هو و سبيب،: اصل] 2[

 بود خوارج از هم زن آن آنكه مراد.  خارجه:اصل] 3[

 فطام : اصل] 4[

 سبب : اصل] 5[

 بخود اكنون من گفتا باشد خليفه تو از پس كسى چه گفتند را على حال آن در: گويد- نيست طبرى در خبرى چنين] 6[

 صالح چه هر ميكنم نهى نه و ميكنم امر نه گفت برگزينيم؟ را حسن گفتند: ديگر بروايت و برگزينيد دانيد كرا هر مشغولم

) 85 ص 6 ج (بكنيد دانيد

 تا و: اصل] 7[
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 بن سعيد و رافع بن اهللا عبد: دبيرش و وزير فرزندزادگان با شود كرده ياد بيت اهل بذكر فصلى در بودند بسيار فرزندانش

.  داشتى راست) آ- 192 (دست اندر و الملك، هللا: الخاتم نقش الهمدانى، مهران

 سينه همه چنانك داشت بزرگ ريش و] 1 [سر، سپيد عظيم، سخت شكم ضخم، قامت، معتدل بود مردى  على:حليت

 بزرگ و كتفها، سر بر و وى، سينه بر بودى بسيار موى و هيبت با و بود روى نيكو اما] 2 [بود چشم گران و بپوشانيدى،

 تعالى  اهللا انشا گفت توان شرح بجايگاه است بسيار او سيرتهاى ذكر و] 3 [ساق مضطرب و بود ساعد

 السالم  عليهما على بن حسن خالفت

 كردند غوغا و كرد، كاهلى و داشت كراهيت او رفتند، بيرون معاويه بحرب و كردند بيعت مدت اين بود، روز سه و ماه شش

 كه شد كشته بزهر مدت بس نه و رفت، مدينه سوى حالتها بعد و ،]4 [كردند بيعت معاويه با پس و بزدند، بكارد را او] و[

 عمر سال سه و چهل عنه اهللا رضى را حسن و. بخواهد پسرش بهر از را او آنك و پذيرفتش مال كه معاويه بفرمان داد زنش

 اهللا رضى حسين برادرش بفرمان كرد نماز وى بر] 5 [بود مدينه امير الحكم بن مروان و روايتست، نيز پنج و پنجاه و بود

] 6 [احق فاالمام الجنازة حضرت اذا: كه شنيدم السالم عليه پيغامبر از كه فرمود كه عنهما

) ب- 192: (فرزندانش سلم، و عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمه: مادرش طالب، ابى بن على بن الحسن محمد ابو: نسب اندر

 و احدى سنه محرم عاشر در حسن، از پس و مدت، آن در بود، رافع اهللا عبد: دبيرش و وزير بگويم، بيت اهل ذكر در هم

 سنان دست بر خواندندى] 7 [حر؟ آنرا؟ كه بديهى كوفه، ناحيت از كربال زمين در شد، كشته على بن حسين آذينه روز ستين

 از بود سال چهارم حسين مولود و بودند، السالم عليه پيغامبر حليت و بشبه دو هر حسين و حسن و النخعى، انس بن

. بود سال] 8 [هفتم و پنجاه عمرش و هجرت

. هجرتى من ستين راس على بن الحسين يقتل: فرمود كه پيغامبر از سلمه ام از روايتست

__________________________________________________ 

 اصلع  ترجمه: ظ] 1[

 عظيمها العينين ثقيل: كا] 2[

 يا ساق لطيف بايستى و) 158 ص 3 ج (مستدقها دقيق الساق عضلة ضخم مستدقها دقيق الذراع عضلة ضخم كان و: ك] 3[

 ندارد؟ صحيحى مفهوم ساق مضطرب- مضطرب و باشد آورده آن امثال

 كرد: ظ] 4[

 جوار در حسن دفن از و آمد گرد اميه بنى با كه بود كسى مروان و بود، مدينه امير العاص بن سعيد: مورخين باتفاق] 5[

 شد مانع پيغمبر

) 184 ص 3 ج (عليه تصلى تركتك لما سنة انه ال لو الحسين له فقال العاص بن سعيد عليه صلى و: ك] 6[

 هفت : ص] 8[                  )31 ص 4 ج: كا (ك ر. عقر: ظ] 7[



 

   293   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 الزبير ابن مع اميه بنى خلفاء ذكر

 سفيان  ابى بن معاوية خالفت

 را عاص عمرو و كرد، بخش اميران بر جمله شهرها روايتست، هم روز پنج و بيست بود، روز پنج و ماه سه و سال نوزده

 تا بفرمود سرّ در و بدادش، بود پذيرفته آنچ معاويه بود، داده زهر را حسن كه بيامد على بن حسن زن چون و. داد مصر

 تا فرستاد فارس باصطخر را شعبه بن مغيرة و نشائى، هم نيز مرا] فرزند [نشايستى را پيغامبر فرزند تو كه بكشند، را وى

 را] وى  [معاويه پس دادش، نهار] مغيره  [و- بود فرستاده آنجا على را زياد اين و- رفت آنجا و آورد، باز را] 1 [ابيه بن زياد

 حامله سفيان ابو از گفتند را او مادر و ،)آ- 193 (گردانيد سفيان ببو او نسب و بپذيرفت، ببرادرى عقل و كفايت] سبب  از[

 وقت درين پس گفتندى، ابيه بن زياد را او بزاد و آنجا و ،]2 [داد الثقفى عبيد ببو را او معاويه مادر هند بيم از پس] بود،[

 و بصره معاويه پس سفيان، ببو بود ماننده عظيم سخت] و [بود، زياد بن اهللا عبيد پدر او و گردانيد، درست را او برادرى

 بخداى را خويشتن يعنى نهادند، نام شهارى را خود و برخاستند خوارج از جماعتى و. داد را او بحرين و سجستان و عمان

. بپراكندشان و فرستاد سپاه كوفه از مغيره و) اآليه (111: 9 الْمؤْمنينَ من اشْتَرى  اهللا إِنَّ: كه آيت ازين فروخته ايم، تعالى

] پنجاه  سال[

 از بود اسالم كه چند هر و ،]3 [خوراسان جمله و آن فرود با داد، را زياد كوفه معاويه و بمرد مغيره: پنجاه سال اندر

 بزياد نيز را مدينه و مكه معاويه و بمرد، االشعرى موسى بو سال همين و كرد، حج دو و پنجاه سال در معاويه پس مشرق،

 تـن چند اين و اطراف، بهمه] 4 [بستد بيعت يزيد] پسرش  براى از [ازين پس بمرد، زياد سه و پنجاه سال رمضان اندر و داد،

__________________________________________________ 

 اميه : اصل] 1[

 ثقفى كلده بن حارث و شد بيمار دهقان اين و كسكر، ناحيت از بود ورد زند دهقان كنيزك زياد مادر  سميه:گويد اثير ابن] 2[

 بود نفيع او نام كه بزاد را بكره ابا وى خانه در سميه و بخشيد بطبيب را سميه پس پذيرفت، شفا و كرد معالجت ويرا طبيب

 را سميه حارث باخر  و ...نگرفت بفرزندى نيز را او و بزاد نام نافع پسرى ديگر و ننهاد خويش فرزندى نام را نفيع حارث و

 جاهليت در سفيان ابو كه بود چنان و بزاد عبيد خانه در را زياد او و داد بزنى عبيد وى نام رومى خويش آن از بغالمى

 افتاده زنان هوس مرا گفت را مريم ابو و ... آمده السلولى فرود مريم ابو وى نام خمار مردى بز و بود كرده سفر بطائف

 خواهم، بارى بويناكست و درازپستان چند هر گفت سفيان بو خواهى؟ را سميه گفت مريم بو بخوان، را يكى باليه زنان ازين

 زياد هجرت از يك سنه در و گرفت بار بزياد سفيان بو از سميه و درآميخت وى با سفيان بو و بخواند را سميه مريم بو و

) 177- 176 ض 3 ج كامل ك ر (القصه آخر الى ... آمد بدنيا

 متداولست  قديم كتب در امال اين] 3[

 ص 3 ج (است بوده هجرى 56 سنه در كامل بتصريح يزيد براى معاويه خواستن بيعت و شد اصالح بقياس بشيند: اصل] 4[

198 (
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 بن اهللا عبد و بكر، ابو بن الرحمن عبد و عمر بن اهللا عبد و على، ابن حسين و عباس بن اهللا عبد نكردند، بيعت و] 1 [فكندند دفع

 سعيد و كرد، بيعت) ب- 193 (گويند نيز را عباس اهللا عبد و كرد، بيعت و داد را سعيد خراسان پس عثمان بن سعيد و الزبير،

 را زياد بن اهللا عبيد خوراسان و كردش عزل پس بودند، وى با] ه  [صفر ابى بن مهلب و الطلحات طلحة و رفت، بخوراسان

 سخن معنى درين و بخواند را على بن حسين سرّ اندر و آمد، بمدينه نكرده اند بيعت كه چهارگانه اين بهر از معاويه و داد،

 معاويه درآمد شصت سال چون. گذاشت فرو سخن آن معاويه و كرده ام، نيز من كنند بيعت ديگران چون گفت حسين گفت،

و . بودند كرده دفن را معاويه آمد باز چون پدر، بيمارى از نينديشيدى و بودى بصيد همواره و بود بصيد يزيد. بمرد

] 2 [سال هفت و هفتاد و دمشق، بشهر دوشنبه روز بود رجب ماه دوم و بيست و كرد، نماز وى بر الفهرى] قيس  بن [ضحاك

 برادرش ديگر و ثلثين، و ثالث سنه در سفين بو پدرش و مرد، عشر ثمان سنه در سفيان ابى بن يزيد برادرش بود، عمرش

 حرب بن صخر- سفيان ابو بن معاوية] 3 [اهللا عبد ابو: نسب اعلم اهللا و بشام مرد اربعين و اربع سنه در سفيان ابو بن عتبة

]. 4 [الشمس عبد بن امية بن

 ريش و روى نيكو و سپيد و باال دراز بود مردى معاويه: حليت]. 4 [الشمس عبد بن حبيب بن ربيعة بن عتبة بنت هند: مادرش

 الشام، اهل سيد] 6 [الغسانى بن اهللا عبيد و بود، رومى] 5 [منصور جون] سر: [دبير و وزير. كردى خضاب زعفران و بحنا را

. ثواب عمل لكلّ: الخاتم نقش] 7 [الحبشى سعيد بن سليمان و دراج ابن) آ- 194 (الرّحمن عبد و

 عبد و طالب، ابى بن عقيل و بود، عمر سال هشت و هفتاد را او و خمسين، و ثمان سنه در مرد وى خالفت در هريره ابو و

 و همـچنين، الصامت بن عبادة و اربعين، و ثالث سنه] 9 [در بمصر مـرد فطر عيد روز عاص عمرو و ،]8 [بمرد عباس بن اهللا

__________________________________________________ 

. افكندند الوقت بدفع: يعنى] 1[

) 3 ص 4 ج: ك (ثمانين و خمس قيل و سبعين و ثالث قيل و سبعين و خمس] 2[

) 4 ص 4 ج (الرحمن عبد  ابو:ك] 3[

 نيست  روا شمس عبد بر الم و الف و شمس، عبد: ص] 4[

 ندارند را نام اين طبرى و كامل] 6[                  )4 ص 4 ج (الرومى سرجون امره صاحب و كاتبه كان و: ك] 5[

 و العذرى عمرو بن زمل استعمل و عزله ثم الهمدانى حمزة بن قيس شرطته على: كامل. ندارند را نامها اين كامل و طبري] 7[

 مولى مالك المخارق ابو قيل و المختار له يقال الموالى من رجل حرسه علي و الرومى، سرجون كاتبه كان و السكسكى، قيل

 على كان و الخوالنى ادريس ابا استقضى و فمات االنصارى عبيد بن فضالة القضاء على و مواله سعد حجابه على و حمير

) 4 ص 3 ج (الحميرى محصن بن اهللا عبد الخاتم ديوان

 عامر بن اهللا عبد: ظ و ميكند بيعت هم يزيد با و است زنده سنوات درين عباس بن اهللا عبد است پيچيده عبارت و كذا؟] 8[

 است  مرده هفت و پنجاه در بروايتى و نه و پنجاه در بروايتى كه است

 در  و:اصل] 9[
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. بود سال بيست و صد عمر را او و الشاعر، الثابت بن حسان

: بود ماه هفت و سال سه معاويه بن يزيد خالفت

 را ايشان وليد پس كس  بستاند چهار ازين تابعيت- مدينه امير- فرمود را وليد ،]1 [گويد ماه هشت و سال دو روايت بديگر و

 بن الرحمن عبد و كرد، بيعت عمر بن اهللا عبد و رفتند، بمكه الزبير ابن و حسين روز ديگر بازدادند، پاسخى] يك  هر [كرد جمع

 پيوسته رسول و نامها جماعتى كوفه از و مردم، از ستد همى بيعت را خود الزبير بن اهللا عبد بمكه و كرد بيعت هم بكر ابى

 و بكشتند] آنجا را مسلم [فرستاد، بكوفه را عقيل بن مسلم حسين و او، با كردند بيعت و على، بن حسين بخواندن كردند

 همان بمرد آن از و] بزد [نيزه النخعى سنان و آمد، كارگر كه زد، شريك بن زرعة شمشير نخستين را] 2 [حسين و را، هانى

 پيش فرستادند، بدمشق باز و آوردند بكوفه االصغر على با را زنان و ببريد، سنان هم سرش و. عليه اهللا رضوان ساعت،

: شعر بيت بدين شنيدند آوازى هوا از شد، كشته على حسين و) ب- 194 (بكربال بيفتاد حال آن چون و يزيد،

 الحساب  يوم جده شفاعة            حسينا قتلوا امة نرجو أ         

 را االصغر على و زنان با حسين سر اهللا عبيد و. كردند دفن بكربال را او و بيامدند اسد بنى از غاضريه ديه از جماعتى پس

 كه خرى حرمت سبب ما گفت را يزيد كه بود روم رسول آن حديث آنجا پس و فرستاد، بيزيد الجوشن ذى شمر بدست

 كرده، بذل نعمتها و ساخته كليساها آن بر و گرفته ايم زر در خر سم هزار چندين بود، نشسته وى بر السالم عليه عيسى

 چون بود، ترسا او و بكشند، را او تا بفرمود و شد تافته يزيد تا! باشد؟ دين چه اين! كشيد همى پيغامبرتان فرزند شما

 در زرين طشت از حسين سر و ميكرد، تلطف من با كه ديدم همى را محمد كه شد راست من دوشين خواب گفتا شد، حقيقت

 مدينه سوى زنانش با و كرد، عفو را الحسين بن على] پس  [آن از و] 3 [بكشتندش تا آورد همى ايمان و بوسيد همى و ربود،

. ستدن بيعت مگر كشتن، را حسين نفرمودم گفت و فرستاد

 و داد حصار تا فرستاد آنجا را نمير بن يزيد حصين و كردند، بيعت را او خلقى و آمد بيرون بمكه الزّبير بن اهللا عبد ازين بعد

. خلفا پدر بزاد، اهللا عبد بن على بن محمد) آ- 195 (سه و شصت سال] سال  [اندرين و كعبه، سوى انداختند منجنيق

 و كرد، نماز وى بر معاويه پسرش و چهار، و شصت سال اندر چهارشنبه روز] 4 [حوران بديه بمرد] يزيد [ميانه اندرين پس

 و البـجلى، اهللا عبد بن حبيب و بمرد االنصارى بشر بن نعمان] پيغامبر [ياران از سال اندرين هم و بود، سال نه و سى عمرش

__________________________________________________ 

 عبد و عمر بن اهللا عبد و زبير بن اهللا عبد و على بن حسين بودند كس چهار و: [اين نظير باشد افتاده سطرى اينجا بايد] 1[

] و كرد نامه يزيد پس بودند نكرده بيعت را يزيد كه بكر ابى بن الرحمن

 و بفرستاد سپاه او بقصد كوفه از زياد اهللا عبيد ميامد كوفه بسوى مكه از حسين و: «اينكه مثل و دارد افتاده هم اينجا] 2[

 »الخ .. را حسين و بكشند را پسرش و برادران و خويشاوندان و اصحاب و گرفتند اندر گرد كربال در را او كوفه سپاه

 نشد ديده صحيحه تواريخ در روايت اين] 3[

 جوران : اصل] 4[
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. بود سال هفت و هشتاد را او و مخرمه، ابن مسور و] 2 [المونى امار بن فروة و الفهرى، ضحاك و ،]1 [االشهلى برزة ابو

: حليت ،]4 [الكلبيه انيف بن بحدل بنت بود] 3 [ميسون نام را مادرش. حرب بن صخر بن معاوية بن يزيد خالد ابو: نسب در

 بن يزيد: خاتم نقش اويس، بن اهللا عبيد و الرومى سرجون: دبير و وزير. موى بسيار و ضخم، و باال دراز بود مردى يزيد

. معاويه

 معاويه  بن يزيد بن معاوية خالفت

. ندارد ذكرى خود تاريخ چند در و نرسيد، كار بهيچ روايت بديگر و ،]5 [گفتست ديگر روز دو. بود روز بيست و ماه سه

. معاويه بن يزيد بن معاوية مروان ابو نسب

 يك و بيست عمرش و سال، اين هم بمرد بدمشق ربيعه، بن عتبة بن هاشم ابى بنت گويند، نيز خلف ام و هاشم ام مادرش

: خاتم نقش) ب- 195 (سرجون ابن و بود سعد بن سليمان: وزير كرد، نماز وى بر عتبه بن وليد و بود] 6 [ماه شش و سال

: حليت] 7 [باللّه

. موى سياه و موى، بسيار اسمر بلون بود مردى

 زبير بن اهللا عبد خالفت[

] 9 [گويند سال نه ديگر بروايت و]] 8 ... [خالفتش مدت و نشست بخالفت مكه در

__________________________________________________ 

 االسلمى  برده؟ او ؟:اصل] 1[

) ستين و اربع حوادث 68 ص ،4 ج (كامل فى كذا- المزنى عمرو بن عائذ: ظ] 2[

 منثور: اصل) 49 ص 4 ج (الكلبيه انيف بن بحدل بنت ميسون: كا] 3[

 يقرأ ال اصل] 4[

) 51: ص (مات و يوما اربعين ملك بل قيل و هلك حتى اشهر ثالثة اال يمكث فلم: گويد كامل و كذا؟] 5[

) 51: ص (يوما عشر ثمانية و سنة عشرون و احدى: كا] 6[

 كذا؟] 7[

 شد اضافه بايجاز بود افتاده نسخه اصل از قسمت اين] 8[

 مسبوق نشد معلوم »ديگر بروايت «كلمه اما است زبير ابن خالفت بمدت مربوط جمله اين كه نمي ماند شكى بعد قرينه از] 9[

) قاهره طبع 140- 139: ص 4 ج كامل: ك ر (نوشته اند سال نه را او خالفت مدت چه بوده، مطلبى بچه



 

   297   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 از و فرستاد، سپاه بدو] نيز [الحكم بن مروان ،]1 [معاويه] و [درگذشت يزيد چون] و [داد حصار را او نمير بن حصين مدتى

 و بكشت، را مختار و عبيد ابى بن مختار بحرب فرستاد بكوفه را مصعب برادرش بپراكند، را ايشان] زبير اهللا عبد [كه پس آن

 الزبير ابن بحرب] را [يوسف حجاج پس آن از و بكشت، را مصعب و خويش، بعهد رفت بكوفه مروان بن الملك عبد باز

 مى گويند بروايتى و شد، سوخته خانه] 2 [كسوت بآتش و كعبه، بر مى انداختند منجنيق و گرفتند حصار را مكه بار تا فرستاد

 آن از بهرى حجاج و بود، كرده فراخ را كعبه خانه الزبير ابن و بود، نمير بن حصين حصار بوقت خانه پوشش سوختن

 الزبير ابن عاقبت بر و كرد، آبادان و برد، باز اول اساس بهمان شد فارغ الزبير ابن از چون و بود، كرده] 3 [بيران بمنجنيق

 و هفتاد و] 5 [پنج و هفتاد سال] به  بود [االخر جمادى ماه] 4 [هفتم و بيست سه شنبه و كرد، بردار را او حجاج و شد، كشته

 در جمله خراسان و عراقين و اسالم بالد اال و شام، مگر] 7] [كردند بيعت را او اسالم بجمله و [بود عمرش] سال ] [6 [سه

- النطاقين ذو أسماء- كند شفاعت مادرش مگر نگيرد فرو دار از را او كه خورد سوگند حجاج و بودند، الزبير ابن بيعت

 همى را وى بود، نابينا چشم را اسما مادرش و بماند، بردار روزگارى و ،]8 [نگويم: گفتا بگفتند، را مادرش چون) آ- 196(

 آن ما: گفتا فرزندت، است اهللا عبد پاى اين گفت يكى چيست؟ اين گفت آمد، مادر روى بر اهللا عبد پسرش پاى دار، زير بردند

 را اهللا عبد تا بفرمود و كرد، شفاعت: گفت بگفتند، را حجاج اين آيد؟ فرود سوار] اين  [كه نيامد وقت يعنى ينزل، ان الرّاكب هذا

  روز كردن، چـهل خواهد چنان وى بـا حجاج كه دانست اهللا عبد كه خواندم چنان تاريخ در بكردند، و دفنش و ،]9 [گرفتند فرو

__________________________________________________ 

 كسوت  و: اصل] 2[است                           يزيد پسر معاويه مراد] 1[

 ويران : از لهجه ايست ببران] 3[

) 894: ص (73 سنة االولى جمادى هفدهم  سه شنبه:طبرى] 4[

 طبرى : كذا سه و هفتاد: كامل] 5[

 دو و  هفتاد:طا و كا] 6[

 شروع) مگر (با جمله كه است مشكل نه گر و است معنى اين تاكيد ظاهرا بعد جمله و شد اضافه تواريخ طبق بر و بقياس] 7[

 شود

 بگويم : اصل] 8[

 پيام بحجاج زبير اهللا عبد مادر اسماء كرد دار بر را زبير پسر حجاج چون: گويد كامل ندارند را روايت اين كامل و طبرى] 9[

 پيشى من بر او و مى شتافتيم دار اين بسوى دو هر او و من كه داد پاسخ حجاج كردى؟ چنين چرا بكشاد خدات كه داد

 و آن بگماشت بر پاسبانان و نداد رخصت حجاج كند، دفن و كفن را پسر جثه تا بگذارد كه خواست حجاج از اسماء و جست

 و ... سپردند باسماء را او پس گذارى مادر با بايد را او گفت و ازين كرد مالمت را وى الملك عبد فرستاد الملك بعبد خبر

 كردن دار بر خبر مورد در را متن روايت بيهقى الفضل ابو ولى) 138 ص 4 ج كا (است شبيه بدين نيز هم كه ديگر خبرى

. است بوده مشهورتر اخير خبر ايران در گويا و است كرده نقل حسنك
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 نكردى، بوى اندامش تا ،]2 [آميخته عنبر و مشك با بود كرده قناعت] 1 [پست اندكى بقدر و بود، گرفته باز خويشتن طعام از

 بوى تا جامه، زير در آويختن بفرمود را كشته] 3 [روباهى حجاج تا ناخوش، بوى از نميكرد اثر هيچ بياويختندش چون و

. برخاست آن از ناخوش

: مادرش اسد، بن قصى بن العزى عبد بن اسد بن خويلد بن الزبير بن اهللا عبد: نام و گويند، نيز] 4 [خبيب ابو و بكر، ابو: نسب

: حليت بود، الصديق بكر ابى بنت اسما

 نماز ركعت چهارصد روز هر را او و بود، اسمر و داشتى، سجود اثر چشمها ميان بر و نحيف، باال، ميانه بود مردى اهللا عبد

) ب- 196 (بودند او برادران مصعب] و الزبير [بن عروة و بود، سلم بن زياد او كاتب و بودى، ورد] و[

 بود ماه چهار الحكم بن مروان خالفت

 بن ضحاك [مدت] ان  [اندر و قعده، ذى ماه اندر يزيد بن معاوية مرگ از پس كردند بيعت را او زياد بن اهللا عبيد ديد بصواب

آن   از پس و شد، كشته ضحاك و بود، الزبير ابن بيعت در او و كرد حرب] 6 [ضحاك] 5] [با مروان و برخاست بشام قيس

 يك و هشتاد را او و معاوية، ابن] 8 [يزيد بنت] 7 [خلد ام بكشت زنش گويند و چهار، و شصت سال در بمرد، بدمشق مروان

 عبد بـن] 9 [امية بن العاص ابى بن الحكم بـن مروان الحكم ابو: نسب همانجايگاه كـرد نماز وى بـر پسرش و بود، عمر سـال

__________________________________________________ 

 بعربي آنرا و خصوصا باشند كرده بريان آنرا نخود و جو و گندم كه آردى و عموما گويند را آردى هر اول بكسر پست] 1 [

) برهان (خوانند سويق

 ان فقيل المسك رائحة منه ظهرت صلب فلما ينتن لئال المسك و الصبر يستعمل اياما بقي قتله قبل الزبير ابن كان و: كا] 2[

) 138: ص .. (سنورا صلب بل قيل  و ...ميتا كليا معه صليب الحجاج

 سگى  يا گربه: كا] 3[

) 139 ص 4 ج. كامل- تحت من مثناة ياء بينهما موحدتين بباءين و المعجمه الخاء بضم خبيب (حبيب،: اصل] 4[

) بعد حاشيه ك ر (شد اضافه بود، افتاده اصل از باين شبيه يا معنى اين] 5[

 و الناس، يجتمع حتى امرهم لهم يقيم و بهم يصلى ان على دمشق اهل بايعه قد  و.الزبير ابن الى يدعو قيس بن ضحاك هو] 6[

) 59: ص 4 ج كامل (الراهطه مرج الضحاك قتل و الضحاك و مروان تحارب

 ... غيره و مالك از ملك و حارث و قاسم از حرث و قسم مانند) خالد (از است امالئى] 7[

 بود كرده بزنى را او مروان كه بود يزيد زن مادرش و است يزيد پسر خالد چه معاويه، بن يزيد زن: ص] 8[

 ابيه : اصل] 9[
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. كاتب و وزير چشم، بزرگ و سرخ و كوتاه بود مردى مروان اين و اميه، بن] 1 [صفوان بن علقمة بنت آمنه: مادرش شمس

. جل و عزّ للّه العزة: خاتم نقش] 2 [الحشنى سعيد ابن سليمان و مروان مولى زعير ابو و بود سرجون ابن

 مروان  بن الملك عبد خالفت

 خمس سنه اول در كردند بيعت رمضان در را او و بود، الزبير ابن كشتن پس از] و [بود روز پنج و ماه چهار و سال دوازده

 و بودند كرده بيعت على بن حسين با كه مهتران از جماعتى با برخاست بكوفه] 3 [صرد بن سليمان] سال  [اندرين و ستين، و

 مذهبى و كردند، شيعت دعوى و جاى، بهر فرستادند داعيان و مى كنيم، طلب على بن حسين خون ما گفتند و خوانده، را او

 خاست، عهد آن از باطنيان مذهب اول و ،]4 [شمردند باطل) آ- 197 (همه عالم در چه هر و گفتند مقالتها آن در و نهادند فرو

 شام سوى و بود، اين بهانه نخستين و برخاست، حسين خون بطلب بسيار سپاهى با سليمان پس ،]5 [مى فزودند آنگاه و

 مختار كار بدين او از بعد و شد، كشته صرد بن سلمان و] ند [آمد پذيره نمير بن حصين و زياد بن اهللا عبيد] و [بحرب رفت

 بر و فرستاد، اهللا عبيد بحرب را االشتر مالك بن ابراهيم و ،]6 [بكشت پيل جسر بحرب را او آنك برخاست، عبيد ابى بن

 كشندگان همه و مختار، غالم] 7 [خير دست بر شد كشته نيز سعد بن عمر و شد، كشته زياد بن اهللا عبيد ابراهيم، دست

 ايشان كه  ميان بسيار حيلتهاى از بعد مختار، بحرب بفرستاد را مصعب الزبير بن اهللا عبيد گفتم چنانك پس بكشت، را حسين

 مختار از محمد و گماشت، برو موكل و داشتش، باز خيمه در نمى كرد، بيعت را الزبير ابن] 8 [الحنفيه بن محمد و برفت،

 دو الزبير ابن از] محمد [و است، قصه آنرا و محمد، بى فرمان كردى] 8 [الحنفيه محمد از دعوى مختار كه خواست استعانت

  دو سـاعت بساعت روز بيكى تا بمكه، گرفت فرستادن سپاه] 10 [صدگان و پنجاهگان مختار پس ،]9 [بود خواسته زمان ماه

__________________________________________________ 

 صوان : اصل] 1[

 الخشنى : ظ] 2[

 الخزاعي  صرد بن سليمان هو و مهمله، راء فتح و مهمله صاد بضم صرد صرر،: اصل] 3[

 كذا؟] 4[

 افزوده اند همى چيزها آن بر بعدها ولى زمانست آن از باطنيان مذهب ابتداى يعنى] 5[

 شد كشته جسر حرب در پيل پاى زير در كه است عبيد ابو مختار پدر مراد] 6[

) 94 ص 4 ج (است كرده ضبط عمره ابو را سعد عمر قاتل: كا] 7[

 الحنيفه : اصل] 8[

 بود خواسته مهلت كردن بيعت براى حنفيه محمد يعنى] 9[

 نفر صد نفر صد و نفر پنجاه نفر پنجاه يعنى- صدگان و پنجاهگان] 10[
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) ب- 198] (1 [دادند خالص را او و رسيدند، آنجا سالح با هزار مردى

] هشتم  و شصت سال[

 وقعت پس بود، ايشان احوالهاى و حوادث آن و كرمان، و پارس از بازگشتند بعراق خوارج] 2 [ازارقه: هشتم و شصت سال

 را الزبير بن مصعب و آمد بكوفه الملك عبد هفتاد سال آخر اندر و عمرو، شدن كشته تا] 3 [سعيد بن عمرو با بود الملك عبد

 از ازارقه و بود را مهلب ظفر و افتاد وقعتها [ازارقه و خوارج با را صفره ابى بن مهلب كارزارها، و وقعتها ازين پس بكشت،

 دو و هفتاد سال اندر و شد، گشاده الملك عبد بر خراسان و ،]5 [بازخوانند االزرق] بن  [بنافع را ايشان و] 4] [خوارج اند

 خراب معظم كعبه گوشه بمنجنيق و شد، كشته الزبير بن اهللا عبد تا فرستاد، الزبير ابن بحرب را الثقفى يوسف] بن  [حجاج

 شد، گفته معنى اين و كرد، آبادان حجاج هم باز و كرد،

] شش  و هفتاد تا چهار و هفتاد سال[

 را او خطبهاى چنانك بودست فصيح و فاضل سخت و خوارج، مهتر- شد پيدا] ة [الفجا بن قطرى چهار و هفتاد سال اندر و

 از تا كوفه فرود چه هر داد، عراقين اميرى را حجاج الملك عبد وقت درين پس بگرفت، حدود آن و اهواز و كرده اند، نسخت

 بياورى صفره ابى بن مهلب پيش مايه  فرستاد گران سپاه كوفه از حجاج و بود، اسالم] 6 [خطبه چند هر خراسان روى آن

 المعارف كـتاب در و نبود، اسالم در ازو پيش و] 7 [كردن فرمـود درم و زر نقش شش و هفتاد سال انـدر و خوارج،] حرب [

 

 

__________________________________________________ 

 را حنفيه بن محمد يعنى] 1[

) 8 حاشيه: ك ر (است خارجى االزرق بن نافع پيروان نام ارقه از] 2[

 دمشق و برگشت بدمشق الملك عبد لشكرگاه از ستين و تسع سال در كه بود اميه بنى عيون از االشدق سعيد بن عمرو] 3[

 بكشت  و بگرفت بخدعه را او الملك عبد و كردند صلح باخر و كرد حرب الملك عبد با و شد متصرف را

 شد ثبت كه دارد افتاده معانى باين قريب] 4[

 سال در خوارج رئيس االزرق بن نافع و است داشته نام االزرق بن نافع كه آنهاست رئيس نظر از ارقه از نسبت يعنى] 5[

 امير خوارج بر التميمى؟ الماخور بن؟ اهللا عبيد او از پس و شد كشته مهلب سپاهيان بدست اهواز حرب در پنج و شصت

 گرديد

 ... كذا] 6[

 الملك  عبد يعنى] 7[
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] و [كوفه در آمدنش و بود، خارجى] 2 [شبيب اخبار ازين بعد و درم، سكه بر) آ- 198] (1 [نوشتندى بعبرانى است كه گفته

 و كرد، خلع را الملك عبد و آمد بيرون حجاج بر شعبه، ابن مغيرة] 3] [بن  [مطرف پس ازين و. شد غرق آب در آخر تا رفتن،

] ه  [بكر ابى ابن اهللا عبد پس افتاد،] ها [وقعت وى با را صفره ابى بن مهلب و ،]5 [شد هالك] 4] [ة [الفجا بن فطرى ميانه درين

] و [حجاج] با حرب [و] اشعث  بن [الرحمن عبد] خروج  [پس شد، گشاده سجستان و كرد حرب] 6 [زنبيل با و رفت بسجستان

 پس بنشست وى بجاى [يزيد پسرش و ،]7 [بمرد صفره ابى بن مهلب مرو بشهر سه و هشتاد سال پس الجماحم، دير وقعه

 و فرستاد بخراسان را مسلم بن قتيبة حجاج تا بنشست، وى بجاى] 8 [برادرش] مفضل  و [الملك عبد كرد معزول را] يزيد

 و هشتاد شوال پانزدهم اندر بمرد پس ان از و ،]10 [ستد و كرد بيعت يزيد پسرش الملك عبد پس كرد، معزول را] 9 [مفضل

 بن مروان بن الملك عبد الوليد ابو: نسب در. بود سال سه و شصت عمرش و كرد نماز وى بر وليد پسرش و بدمشق، شش

 و باال ميانه بر، فراخ و روى سپيد بود مردى الملك  عبد:حليت العاص، ابى بن المغيرة بن معاويه بنت عايشه: مادرش الحكم،

 هوات للموت  تاهب:الخاتم نقش] 11 [الخزاعى ذويب بن قبيصة و پدرش، مولى بود،) ؟ (رعبرعه  ابو:كاتب و وزير نحيف،

]. 13 [بمرد الباهلى عجالن بن صدى امامه ابو او خالفت اندر و) ب- 198] (12[

__________________________________________________ 

 بخط هم گاهى و بود ساسانى پادشاهان بنام پهلوى بخط آن نقش و بود رايج عرب و ايران در ساسانى درم ازين پيش] 1 [

 بحاشيه و كرده عالوه سكه بر كه است شده ديده يوسف بن حجاج و زياتان اهللا عبد مانند عراق اميران از اميرى نام پهلوى

 است بوده پهلوى خط همان متن در عبرانى خط از مراد گويا و يونانى بخط بود رواج رومى دينار نيز و كرده اند، نقش درم

 است  نبوده ميان در باشد عبرانى بخط كه درمى روزگار آن در درم ها آن جز و شده اخذ عبرى اصل از كه

 و كندآوران از ميتوان را زن و مرد اين و غزاله زنش و است رومى كنيزى مادرش و الشيبانى يزيد بن شبيب: هو] 2[

 و افتاد باب اهواز دجيل در برگستوان و تمام سالح با كه بود شش و هفتاد سال در شبيب هالك شمرد، روزگار لشكركشان

) 167- 150: ص 4 ج: ك ك، ر (شد غرق

 الفجاح : اصل] 4[مطرفه                                                       : اصل] 3[

) 279: ص 3 حاشيه ك ر (نبيل: اصل] 6[بند                                                           : اصل] 5[

 پسرش : اصل] 8[                              )183 ص 4 ج (دو و هشتاد: كا] 7[

 يزيد: اصل] 9[

 است  مغشوش بى اندازه صفحه اين و ... بمرد پس ازين و ستد بيعت را وليد پسرش الملك عبد پس: ظ] 10[

 مروان  بن الملك عبد خاتم على كان و الخزاعى ذويب بن قبيصة: كا الخزاعى اصل] 11[

 آت  فهو للموت تأهب: ظ] 12[

) 183: ص 4 ج (تسعين و احدى سنه قيل و ثمانين و اثنى سنة: ك] 13[
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 الملك  عبد بن وليد خالفت

 و النهر] ء [ورا بما بود قتيبه] ى  [فتحها وقت درين و بگويد، روز نه روايت بديگر بود، روز نه و بيست و ماه هفت و سال نه

 بچين پس و فرغانه، و چاچ و بگشاد، خوارزم قتيبه باره ديگر و است،] 2 [نخسب آن و نسف، و] 1 [گيش و شومان زمين

 آمد باز نصرت با و رفت،

] هشت  هشتادى سال[

 و بنا كار بر بود مولع عظيم و بجايست، هنوز كه عظيمى بدان كردن، فرمود دمشق جامع وليد هشت هشتادى سال اندر و

 وليد، تكبر و جبارى بدان و مدينه، فقيه ديد را المسيب بن سعيد كه بود آن آمد، بمدينه و رفت بحج پس فرمودن، عمارت

 دست بر شد، گشاده بعضى هند زمين سه و نود سال اندر: كه چنانست كتاب در و گردانيد، سعيد ذليل را او تعالى خداى

 او كشت حجاج كه كسى آخرين و بكشت، را جبير بن سعيد حجاج، چهار، و نود سال آخر اندر و الثقفى،] 3 [القاسم بن محمد

 از بيرون اندر بعراق حجاج كه بود] 4 [نوشته زنش گفت مسلم بن يزيد حجاج وزير كه كند روايت و است، قصه آنرا و بود،

 بنا او را شهر آن و بمرد بواسط حجاج پنج و نود سال] به  [پس بود، كشته را مرد هزار سى و هزار صد كه بتفصيل حربها

 و خوانده ام، معارف كتاب در اين و همچنين، پدرش و بطائف بود معلم حجاج و ثمانين، و ثالث سنه در) آ- 199 (بود نهاده

: گويد شاعر معنى اندرين

  شعر

] 5 [زياد حفيد خلفنا نحن اذ            جهده مبلغ لحجاج عسى فماذا          

 اياد عبيد من عبدا كان كما            يوسف ابن كان مروان بنو ال فلو            

] 6 [يغادى و القرى غلمان يراوح            بذنبه المقرّ لعبد هو زمان            

 

__________________________________________________ 

 نسف، و كس و شومان: طا و كا شومال: اصل] 1[

 نخشب : ص] 2[

 ابى ابن بحكم پشت بچند حجاج با كه الثقفى عقيل ابى بن الحكم بن محمد بن القاسم بن محمد هو و محمد، بن  قاسم:اصل] 3[

 ميرسند عقيل

 .. كذا؟] 4[

 حقير: اصل] 5[

 نعاد: اصل] 6[
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 عبد بن عمر گويند و كرد نماز وى بر سليمان برادرش و مرد وليد ماه يازدهم شش و نود سال االخر جمادى ماه اندر و

. مروان بن الملك عبد بن وليد العباس ابو: نسب گويند، نيز سال شش و چهل و بود سال پنج و چهل او عمر و] 1. [العزيز

: كاتب و وزير بود، آبله اثر رويش بر و نيكوروى و اسمر و باال دراز بود مردى وليد: حليت عباس، بنت الوليد أم: مادرش

. ميت انك] 3 [وليد يا: الخاتم نقش رقبه، ابى بن ليث و بود، العبسى] 2 [حبيش بن قعقاع

 مالك بن انس و بود، ساله صد و تسعين و احدى سنه شهور در بمرد بمدينه الساعدى سعد بن سهل] بن  عباس او [عهد در

. بود او پيغامبر اصحاب را كسى آخرترين و تسعين، و ثلث سنه بمرد، ببصره

 الملك  عبد بن سليمان خالفت

 يزيد] الملك  عبد بن سليمان و [روزها، از بيرون سال سه روايت بديگر) ب- 199 (بود روز نه و بيست و ماه هفت و سال دو

 عبد بن مسلمة برادرش و شد، گشاده وى بر] 4 [حدود آن و طبرستان و] برفت  يزيد و داد [خوراسان و عراق را المهلب بن

 حرص و بود، مردى اكرل سليمان اين و درگذشت، سليمان كه بود آنجا و برسيد، قسطنطنيه تا و كرد فتحها اندر بروم الملك

 و او، ساخته از مستعملست اكنون كه خوردنيها از بسيارست و شيرينيها، و گوناگون، خوردنيهاء خوردن در داشت

 و نبود، تكلف و ساختن مهمانيها و بخوردن جز مردم همت او خالفت عهد در گويند و كردى اسراف و خوردى، بى اندازه

 وليد عهد در همچنانكه بود، خوش سخت ساختم، و شكل ازين حلوائى و فرموده ام طعام نوع ازين من كه رفتى آن از سخن

 بكار وليد بودن مولع و او، همت حسب بر نهادن، شكلها و غريب بناهاى و بود، آبادانى و كردن عمارت از سخن برادرش

 نمازها و دعوات و قرآن ختم و خواندن قرآن از مردم شغل همه العزيز عبد بن عمر بخالفت ازين بعد همچنانكه و عمارت،

 جرير تاريخ در پس رود، همچنان كار بازجوئى اگر نيز اكنون و ملوكهم، دين على الناس: گفته اند تجربت ازين و بودى،

 امروز) آ- 200 (كه فرمود را خوانساالر بود، بسيار فربه برّه آنجا و بود بمدينه وقتى سليمان كه خواندم چنان] 5 [الطبرى

 دو هر سليمان كرد، همچنان خوانساالر بخورم، آن گرده من تا ،]6 [خوردن طعام از پيش بخوان،] را [راتب آور پيش نر برّه

 خورد، طعام باندما خويش عادت بر آن از بعد كرد، سپرى بره سى گرده تا مى خورد و مى پيچيد نان يكى در پيه با گرده

  خرش پخته خـايه با انجير اين كه همي آيد بدل مـرا گفت سليمان آوردند، تر انجير سبدى پس آن از و نكرد، كم هيچ چـنانك

__________________________________________________ 

 كرد نماز او بر العزيز عبد عمر كه گويند يعنى] 1[

 شد اصالح بقياس ميشود خوانده هم جنيش- خنيس ..  حلس:اصل] 2[

 ماحلند: اصل] 3[

) 11 ص 5 ج: ك (شد گشاده مهلب بن يزيد بدست تسعين و ثمان در گرگان و طبرستان] 4[

 است  الطبرى جرير بن يزيد بن محمد مراد] 5[

 را آنها نديمان شدن جمع و خوردن طعام از بيش امروز نهى بخوان بره ها كه روزه همه بترتيب يعنى بخوان، را راتب: ظ] 6[

 بياور
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 انجير با خايه سليمان نهاده، آنجا بر كرده پاك پخته خايه بسيارى و بياورد طبقى خوانساالر بياوردند، تا بفرمود باشد،و

 بمرد و گرفت شكمش درد بود، بسيارخواره او كه زيرا عظيم، بترسيد خوانساالر خورد، همى آمد، خوش بدهنش مى خورد،

 عمر و. داشت عمر سال پنج و چهل و نه، و نود سال صفر بيستم آدينه روز] 2 [بدابق بمرد بشام گويند روايت ديگر و]. 1[

 كه را او كنند بيعت كه بود فرموده را اميه بنى همه و بود، نهاده سر بر مهر و اندر، بعهدى بود كرده خليفت را العزيز عبد بن

. كرد نماز وى بر العزيز عبد بن عمر و عهدست، درين

 و ابرو، پيوسته روى، بزرگ بود مردى: حليت الوليد، ام مادرش مروان، بن الملك عبد بن سليمان ايوب ابو: نسب اندر

. مليح و باال دراز و گذشته، دوش از دراز نيكوموى،

: الخاتم نقش الحميرى، نعيم بن سليمان و الرومى، بطريق ابن: كاتب و وزير) ب- 200(

 هجريه،  تسعين و ست سنه زاد وى خالفت اندر منصور جعفر و مخلصا باللّه من او

 بود روز سيزده و ماه پنج و سال دو العزيز عبد بن عمر خالفت

 العزيز عبد عمر نام برگرفتند عهدنامه آن از مهر بمرد سليمان چون ،]4 [سال از بعد] 3 [گويد شش الطبرى جرير تاريخ در و

: گفت و نهاد پيشانى بر دست كار، ازين شد تافته] وى  [بود

 عمر سان بر گرفت پيش نيكو سيرت و عدل پس نبود، فايده و داشت كراهيت سخت و العظيم، العلى باهللا اال قوة ال و حول ال

 برگرفته كه طلبيد، مال ازو و بگرفت را المهلب بن يزيد پس گويند، را عمر دو هر اين عمرين عدل و عنه، اهللا رضى خطاب

 را او بود نامى ميسره و نهان، اندر بخود كرد دعوت و برخاست، العباس بن اهللا عبد بن على بن محمد عهد درين و بود،

 الرحمن عبد مسلم ابو و گفتند الصادق محمد او لقب و كردن، بدعوت بپراكند ناحيتها اندر ديگر تن دوازده و فرستاد، بعراق

 و] 6 ... [اصفهان ناحيت از باوانه بديه معقل بن عيسى پيش مادرش] 5 [شكسته ازو سال درين الدوله صاحب و الدوله نافد

 پنجم گويند و اندر، بشام حمص از سمعان بدير يافت فرمان رجب ماه) آ- 201 (پنجم و بيست آدينه روز العزيز عبد بن عمر

 بازگفتند مالك بن انس از و دادند زهر را او اميه بنى گويند و بود، ماه هشت و سال نه و سى را او و يك و صد سال بود ماه

 حفص ابو: نسب اندر العزيز، عبد بن عمر يعنى جوان، اين مگر ماند پيغامبر بنماز او كردن نماز كه نديدم را كس هيچ گفت كه

__________________________________________________ 

 نيافتم  آنرا كامل و طبرى در من و داده نسبت بطبرى را خبر اين مؤلف] 1 [

 دانيق: اصل] 2[

 كامل  كذا گويد ماه پنج و سال دو طبرى] 3[ 

 سال  دو و گويد ماه پنج: بوده چنين عبارت اصل ظ و است خللى عبارت در] 4[

 گشته  متولد مادر از يا گشته، متولد سال. درين: ظ ... كذا] 5[

 است  افتاده چيزى اينجا از] 6[
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 نيكو بود مردى عمر: حليت. الخطاب ابن عمر بن عاصم بنت بود عاصم ام: مادرش الحكم، بن مروان بن العزيز عبد بن عمر

 اميه بنى اشج را او سبب آن از و بود، زده اسپ بكودكى كه داشت زخم نشان پيشانى بر و محاسن نيكو و تن نحيف و روى

 سحاوك عروه اعز: الخاتم نقش بود الثقفى رقبة بن ليث: وزير. چيزى را يكى هر و اميه بنى] 1 [احول را هشام چون گفتندى،

 باللّه  يؤمن عمر: گويند و] 2 [القيامه يوم عند

: بود] 3 [روز يك و سال چهار الملك عبد بن يزيد خالفت

] و [گشت، سپرى ايشان دولت  روزگار و بابل، بعقر شد كشته يزيد تا المهلب، بن يزيد با پس و خوارج با افتاد حادثها را او

 پس همچنين، خوراسان و اندر، بعراق را هبيره بن عمر و اندر، بروم را الملك عبد بن مسلمة بود فتحها دو و صد سال اندر

 و بود سال سه و سى عمر را او و پنج و صد سال شعبان ماه اندر خوانند] 4 [بلغار آنرا] كه  [بجائى بمرد) ب- 201 (بدمشق

: حليت. معاويه بن يزيد بنت] 5 [عاتكه: مادرش مروان بن الملك عبد بن يزيد خالد ابو: نسب در. روايتست هم چهار و سى

. بود الحساب، فى: الخاتم نقش قضاعه، بنى از السليحى زيد بن اسامة: وزير. گردروى و ضخم، دراز بود مردى

 الملك  عبد بن هشام خالفت

 و فرستاد بخراسان را اهللا عبد بن] 6 [اشرس و گويد هفت روزها روايت بديگر و بود روز بيست و ماه هشت و سال نوزده

 و خوراسان باز و رفت، آنجا اهللا عبد بن عاصم و داد، را] 7 [جنيد خوراسان پس. بود وقعتها بيكند و بخارا و سمرقند] به [

 السفاح العباس ابو كه بود ده و صد سال اندر و فرستاد بخراسان را اسد برادرش خالد و داد را اهللا عبد بن خالد جمله عراق

 خراسان باز و داد، را هبيره بن عمر بن يوسف خراسان و عراق و كرد عزل را خالد] 8 [آن از بعد بزاد، مادر از خلفا اول

 و [بيست و صد سـال اندر] و [العباس بنى دعوت بوقت كرد بيرون را او ابومسلم تـا بماند بوى و داد سيار بـن بنصر مـفرد

__________________________________________________ 

 احوال : اصل] 1 [

 كذا؟] 2[

) كامل (روز چند و ماه يك و سال چهار] 3[

 طبرى : كذا- بلقاء: ص] 4[

 عايكه  اصل] 5[

 و فرستاد بخراسان را اسد برادرش خالد و بود داده خراسان را القسرى اهللا عبد بن خالد اشرس از پيش و اسرش: اصل] 6[

 است  اسد اول حكومت اين

 المرّى  حارثة ابى بن سنان بن خارجة بن الحرث بن عمرو بن الرحمن عبد بن جنيد هو و] 7[

 انك  از: اصل] 8[
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 اندر بمغز رسيدش تبرى اندر شب تا كرد حرب وى با عمر ابن يوسف و آمد، بيرون بكوفه الحسين بن على بن] 1 [زيد] يك 

 را او كه] 2 [زيد غالم روز ديگر و برفت، و بگريخت خود و كرد هامون و افكند چاهى در را او) آ- 202 (پسرش و بمرد] و[

 بماند، مدتها و كردند بردار تنش و برآوردند چاه از را زيد و پذيرفتند، چيز را او] كه  [آن از] 2 [بعد بداد نشان بود برداشته

 سه و بيست و صد سال] 3 [اندر هشام و منسوب اند، زيد بدين خوانند زيديان كه را جماعت اين و سوختندش، آن از بعد

 بهايش و درم هزار صد بمبلغ خريد زمينى اهللا  عباس عبد از معاويه گفت] را او و- [خلفا جد- بياورد را االمام على بن محمد

 را محمد و بداد و بپذيرفت درم السرّاج موسى تا بازداشت را او روز ده و بازخواست وى از زمين پس و اهللا، عبد بستد

 او فرزندزاده و بودست بخيل ليكن و بود زيركى و فطنت را هشام و. آمد اندر العباس بنى بدعوت پس آن از و آورد، بيرون

 پنج و بيست و صد سال االخر جمادى سوم چهارشنبه روز پس. بگرفت آن حدود و اندلس هشام بن معاوية بن الرحمن عبد

: نسب در. كرد نماز وى بر هشام بن مسلمة و بود عمر سال سه و پنجاه را او و برصافه بمرد

 المخزومى المغيرة بن الوليد بن هشام بن اسماعيل بن هشام بنت هشام ام: مادرش. مروان بن الملك عبد بن هشام الوليد ابو

 بود الرحمن عبد بن سالم: وزير. سياه كردى خضاب و بود احول اما سپيد و) ب- 202 (روى نيكو بود مردى هشام: حليت

 عقبه بن سعيد و] 4 [اسمامه از بعد الحجاب ابن و خراج و سپاه بر السلحى زيد بن] 4 [اسمامة و الملك، عبد بن سعيد مولى

 داد، توان شرح بجاى بود بسيار او عهد در حوادث و بود، للحكيم، الحكم: الخاتم نقش. ازو بعد

 بود] 5 [روز دو و ماه دو و سال يك يزيد بن الوليد خالفت

 كرديم ياد كه علوى زيد پسر عهد درين] 6 [ماه سه و سال يك جرير تاريخ اندر و ماه، شش و سالى روايت بديگر و

 بكوفه سرش پس آن از و سر، بر زدش] 8 [نيزه كه] 7 [العنزى عيسى دست بر سال اندرين شد كشته بخراسان و برخاست

 استخفاف عظيم مسلمانى بر و داشتى زندقه مذهب كه كنند روايت داشت، بد مذهب وليد اين و بسوختند، پدرش با و آوردند

  حـالل] وى  [خون مسلمانان ديـگر و اميه بنى تـا بگذشت، حـد از او كارهاء و كرد، فـراز پدر فرزندان بمادر دست و كـردى،

__________________________________________________ 

 يزيد: اصل] 1[

 بعد و: اصل] 2[

 شد حذف بود بعد سطر تقليد اينجا] 3[

 اسامة،: ظ] 4[

 نشد ديده متن روايت چه روز، دو و بيست ظ] 5[

) ليدن چاپ 1810 ص 3- 2 (ماه سه و سال يك بروايتى و روز دو و بيست و ماه دو و سال يك بروايتى: طبرى] 6[

 العرى : اصل] 7[

: ك و ط كذا ... زدش تيرى: ظ] 8[
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 از انديشيد همى و بود، بوده عراقين امير كه باره ديگر خريد باز عمر بن يوسف را] 1 [القسرى] اهللا  عبد [بن خالد و داشتند

 حصار را وليد اين و كردند بيعت الملك عبد بن وليد بن يزيد بر مردمان و بكشت، اندر بعذاب و آوردش بكوفه] و [وى

 سرش] 4 [نامى العلى ابو و زياد بن) آ- 203] (3 [السندى و] 2 [اللخمى السالم عبد دست بر شد كشته آخر كار و گرفتند

 چهل او عمر و قوت، صاحب و مردانه و بود سوار چابك عظيم سخت وليد و مروان، آل از آورد العزيز عبد سوى و ببريد

 برادر محمد دختر بود الحجاج ام: مادرش الملك، عبد بن يزيد بن الوليد العباس ابو: نسب روايتست، دو و چهل و بود سال

 الحجاج بن محمد بن الملك عبد و رسائل، بر بود الرحمن عبد بن سالم: وزير بود، سفيد و] 5 [ضخم وليد و يوسف، بن حجاج

 كرده وليعهد را دو هر و عثمان، را ديگرى و الحكم نام را يكى بود پسر دو را او] و [سپاه، ديوان و] 6 [خراج بر يوسف بن

 بود، الموت احذر وليد يا: الخاتم نقش را، عثمان پس و را حكم اول بود،

 بود] 7 [روز نه و ماه دو وليد بن يزيد خالفت

 بعد و] 9 [برفت النمير بن حصين بن] 8 [معاوية تا برخاستند بوى وليد بتعصب حمص اهل و گويد، ماه شش جرير تاريخ در

 مرد يزيد پس شد، مخالف جمهور بن منصور و عراق، از كرد عزل را عمر يوسف و افتاد، صلح باز بدمشق كردن حرب از

 گور ار خويش بوقت محمد بن مروان و است، روايت هم دو و چهل و بود عمر سال چهل را او و الحجه ذو ماه اندر بدمشق

 ابـو ) ب- 203: (نسـب. جعفر ابى بن محمد بزاد مهدى را المنصور جعفر ابو سال اندرين هم و] 10 [كـرد بردار و بـرآوردش

__________________________________________________ 

 بشرى  بن: اصل] 1[

 الحمى - السمى: اصل] 2[

 البسرى : اصل] 3[

 بن منصور و كبشه ابى بن زياد بن سندى و السالم عبد را وليد قاتالن: ك و  ط ...نامى؟ العلى ابو و: ظ ... يقرأ ال: اصل] 4[

) 106 ص 5: ك (نشد ديده نام يعلي ابو يا العلى ابو و كرده ضبط جمهور

 تنومند و سطبر بمعنى صعب وزن بر ضخم،: ظ يقرأ ال: اصل] 5[

  خوارج :اصل] 6[

: طبرى نيست، كامل و طبرى در متن روايت و روز دوازده و ماه پنج روز، دوازده و ماه شش: شب دو و ماه شش: ك] 7[

: ماه شش

) 108 ص (الحصين بن يزيد بن معاوية) الباغين حمص اهل علي اى (عليهم امروا و: كامل ... معاوية تا: اصل] 8[

: كامل- ك ر. برفتند يزيد بحرب و: ظ] 9[

 و بكشتند را حجاج بن العزيز عبد وليد خواهى بكينه دمشق مردم بدمشق مروان ورود روز در: كامل و طبرى بروايت] 10[

) 120 ص 5 ج: ك (كردند دارش بر برآورده گور از و بكندند را وليد بن يزيد كور
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 پيش بود فرستاده قتيبه را او] كه  [شهريار ابن يزدجرد بن فيروز بنت آفريد شاه مادرش الملك، عبد بن الوليد بن خالد يزيد

 گفتى  و نسب، به كردى فخر و خواندندى الناقص يزيد را او و بهديه، فرستاد بوليد حجاج و سمرقند، فتح بوقت حجاج

 خاقان ] جدى  [و جدى قيصر و            مروان] 1 [ابى و كسرى ابن] انا         [

: وزير]. 2 [لنگيدى اندكى و روى، نيكو و اسمر، بود مردى يزيد و: حليت

 كار بر مخارق ابى بن حميد و خاتم، و خراج ديوان بر الحميرى عمرو بن نصر و. رسائل بر بود الحسنى سليمان بن ثابت

]: الخاتم  نقش [خواندندى الجند ديوان آنرا كه سپاه

 بالحق،] 3 [يزيديم با

 بود] 4 [روز نه و ماه دو الوليد بن ابراهيم خالفت

 حدود از رسيد محمد بن بمروان يزيد كشتن خبر چون] 5 [بنشست يزيد ماه شش جمله در ندارد، مفرد ذكر جرير تاريخ در

 هبيره بن عمر بن يوسف و بودند، اندر بزندان دو هر ايشان و كند ياورى را وليد پسران عثمان و حكم كه بيامد آذربايجان

 پسر پس. بكشند را عثمان و حكم كه ديدند چنان صواب آمد بدمشق مروان چون داشته، باز] 6 [بهم بود كشته را قسرى كه

 و بكشد، پدر بخون را عمر يوسف و رود اندر بزندان كار بدين كه خواست آن و شغل بدين بروم من گفت قسرى خالد

 و آمد مروان پيش باز و بگريخت مروان از ابراهيم و بكشتند، را سه هر و) آ- 204 (فرستاد اندر را كسى و كرد همچنان

 بن الوليد بن ابراهيم اسحق ابو: نسب در بود عمر سال چهل را او و شد، غرقه زاب آب اندر روزگارى از بعد و كرد، بيعت

 برادر آن از هم: دبيران و وزيران. تن آور و سفيد و سرخ بود مردى: حليت. خراسانيه ولد ام: مادرش مروان، بن الملك عبد

. الحى على توكلت ،:الخاتم نقش بودند،

__________________________________________________ 

 ابن  و: اصل] 1[

 يزيد لنگيدن و بالمفرط،، لبس و السعه بعض فمه فى رجل من جميال كان و خال بوجهه الرأس صغير طويال اسمر: طا] 2[

 بودند داده باو وليد عهد در متداول عشرات در نقص بسبب كه ناقص لقب از غلط معنى اين شايد و است نشده ديده

. است برخاسته

 للّه، العظمة: خاتمه نقش و: ك قم، ظ ... كذا] 3[

. كذا: ك. شب هفتاد بروايتي ماه، چهار: طا] 4[

. بنشست يزيد بجاى ماه چهار گويد جمله در: ظ و است مشوش عبارت] 5[

. بود محبوس هم او يعنى. هم: ظ] 6[
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 بود] 1 [ماه دو و سال پنج محمد بن مروان خالفت

 عثمان و حكم بياورى مروان كه بود چنان و] 2 [عهدش آخر تا گفتست سال شش جرير تاريخ در سال، پنج روايت بديگر

 حال اين تا بود كه زندان در ايشان با كه پرسيد پس ماند فرو زندان، در يافت كشته را ايشان رسيد بدمشق آمد چون همى

 كار بدين ترانه گفت مروان المؤمنين، امير يا عليك السالم: گفت درآمد چون بياوردند، را السفيانى محمد ابو بدانيم؟

 وى از پس و [عثمان وى از پس و بود وليعهد حكم گفت محمد ابو بود؟ چون احوال و كشت كه را عثمان و حكم خوانده ايم،

: بود بيت اين آخرش و بود گفته زندان در] حكم  [كه] 3 [برخواند شعرى پس گفت] تراست  خليفتى

 شعر

 المؤمنينا امير فمروان            عهدى ولى و انا اهلك فان          

 سال صفر ماه منتصف) ب- 204 (دوشنبه روز كردند بيعت را مروان و مى گوئى، راست گفتند بودند حاضر كه مردم پس

 عاصى حمص مردمان و بود، اميه بنى دولتى آخر كه شد، گشاده فتنها و رفت بحرّان آنجا از پس هفت، و بيست و صد

 را مردم كه مرد آن و رفت آنجا مروان و كنند، بيعت و دهند خالفت بشعر كه رسيد بدانجا خليفتى كار گفتند و شدند

  كار آخر و بگرفت اصفهان و الطيار، جعفر فرزندان از برخاست نامى معويه بن اهللا عبد بكوفه و] 4 [بپراكند، بود برانگيخته

__________________________________________________ 

) 51 ص 13 ط. (كامل كذا. روز شانزده و ماه ده و سال  پنج:طا ماه، ده: ظ] 1[

  راهست؟ چه از روايت اختالف اين نيست معلوم و. گذشت حاشيه در چنانكه ندارد طبرى] 2[

: است اين اشعار و) 120 ص: ك (بود گفته زندان در حكم كه برخواند شعرى پس: كا و طا روايت طبق و خوان بر: اصل] 3[

 حنينا به طال الغمر عمى و            منى مروان مبلغ من اال         

 مشايعينا الوليد قتل على            قومى صار و ظلمت قد بانى            

 سمينا ال و اصبت غثا فال            مالى و بدمى كلهم يذهب أ            

 عرينا مفترس الغاب كليث            نزار بنى بارض مروان و            

 هجينا قبلى بايعتم فقد            امى اجل من بيعتى تنكث أ            

 المؤمنينا امير فمروان            عهدى ولى و انا اهلك فان            

 ديوار از قدرى و آمدند بقتل و افتادند اسير برخى و شدند كشته حرب در حمص مردم از برخى: ك است، ناتمام عبارت] 4[

 ك. (نيست مطرودين يا مقتولين جمله در بتخصيص بود برانگيخته را مردم كه نعيم بن ثابت از ذكرى و: كرد خراب را شهر

. بپراكند حمص حصار از مقدارى و كرد بردار را مردم از بسيارى و بكشت بود برانگيخته: ظ) 122 ص 5 ج
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 و بگرفت، سواد عراق  و همه و آمد بيرون خارجى ضحاك و عراق، امير] 1 [الخطاب بن عمر بن اهللا عبد دست بر شد كشته

 ضحاك سوى و حرب، اندر بكشت را وى مروان و مرد، هفتادهزار با آمد بيرون بمروان الملك عبد هشام پسر سليمان

 سپاه با گريخت جزيره و موصل سوى ضحاك و فرستاد، وى بحرب را هبيره بن عمر ابن يزيد مروان و گريخت، خارجى

 و شد، كشته ضحاك شب آن و] ؟ [خوانند] 3 [كهربوثا آنرا كه] 2 [جائى خود، بتن رفت بحرب مروان باره ديگر و بسيار،

 چهارصد با سعيد و كشت، كه را او كه ندانست كس و آوردند، بمروان ضحاك سر و] 4 [باستاد الخيبرى سعيد وى بجاى

 ازين چون ميسره و ميمنه پس كردن، بغارت افتادند مروان خيمه در خارجيان و بگريخت مروان و گاه، بقلب آورد حمله مرد

 رسم ازين بعد و خواندند، باز را مروان و بكشتند، پاك را همه و درآمدند ايشان و) آ- 205 (سعيد پيرامون شدند آگاه كار

 شيبان ايشان مهتر و] 5 [شدند باز موصل بدر خوارج و بداشتندى، پشتاپشت جوق جوق سپاه و بگذاشتند بجاى صف

 سند بزمين كشتى اندر هشام، بن سليمان و شدند باز پارس بجانب پس بود، بمانده آنجا تا بود ماه نه و بود،] 6 [اليشكرى

 آنك از بعد كرمانى، جديع و سيار بن نصر ميان حالها و بود، فتنها بخراسان و رفتند، سيستان و بعمان جماعتى و رفت،

 را مسلم ابو عباس بن اهللا عبد بن محمد بن ابراهيم كه هشت و بيست و صد سال بود وقت اندرين و بود، داده بوى دخترى

] 7. [سفاح العباس ابو براى از كردن دعوت فرستاد باظهار بخراسان

__________________________________________________ 

 جنگ العزيز عبد عمر بن اهللا عبد با كوفه در معاويه بن اهللا عبد زيرا است فاحش خطائى روايت اين و ... العزيز عبد بن: ظ] 1[

 را فارس و اصفهان و رفت باصفهان بودند آمده گرد وى بر كه گروهى با آنجا و از رفت بمداين و گرفت امان پس و كرد

 هرات نواحى در و شتافت هرات بسوى بود مرو در كه الدعوة صاحب مسلم ابو بطمع و افتاد بخراسان آنجا از و بگرفت

 نوشت مسلم ابو دادند خبر مسلم بابو و كردند اسير منسوبان از گروهى با ويرا الخزاعى هيثم بن مالك نصر ابو مالزمان

 عمر ابن اهللا عبد دست بر نه است بوده مسلم ابو بامر و الهيثم بن مالك دست بر او قتل و بكشند را معاويه بن اهللا عبد كه

. است مؤلف اشتباهات از محققا و شمرد نساخ گناه نمى توان كه است خطائى اين و عراق امير

 يا بكسر جاى: قديم امالى طبق بر اصل] 2[

 كفرتوثى : كا و طا] 3[

 الشيباني  الخيبرى بهدل بن سعيد هو و كرد پافشارى حرب در و شد خوارج رئيس ضحاك بجاى سعيد يعنى] 4[

 دادند قرار حربى گاه تكيه را آنجا و بازگشته بموصل: ك و ط بروايت و ستدند باز: اصل] 5[

. اليشكرى دلف ابو العزيز عبد بن- ثيبا هو و- اليشيكرى سليمان: اصل] 6[

 بچندى مسلم ابو رفتن از پس و فرستاد بخراسان خود قبل از را مسلم ابو ابراهيم زيرا است، زائد. الخ. براى از: جمله] 7[

 پيوست  بسفاح بيعت كار و بمرد حبس در او و كرد دستگير را امام ابراهيم مروان
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 الدعوه  صاحب مسلم ابو ذكر در فصل

] 1 [ابراهيم االمام پيش بمدينه را او و دلف، بو جد بود معقل بن عيسى غالم مسلم ابو اين كه گويد، مختصر جرير تاريخ اندر

 نسبش و بود زاده مهتر كه است داده او نژاد و نشان و مولد شرح اصفهان كتاب در] 2 [الحسن بن حمزة اما. بردند

 مسلم بو كه بشيدوس، ماننده كند مسلم بو سيرت و اخالق صفت حمزه و شود، همى] 3 [كشواد گودرز پسر بشيدوس

- 205 (رفت اندر كيكاوس پيش جامه بدان و سياوش كشتن] و [برفتن كرد شيدوس كه كرد اختيار پوشيدنى سياه همچنان

 عادت همان را مسلم بو و]. 4 [جنگ در مگر نخنديدى هرگز پس آن از و ترا، سجده نه و سالم نه گفت نكرد نماز هيچ و) ب

 مسلم بو مادر] و [بود افتاده حادثه] 5 [عثمان را پدرش كه بود معقل، عيسى پيش مسلم بو اما گوئيم، خود شرح اين و بود،

 بنداد اسالم از پيش و بمرد، آذربايجان در عثمان پدرش و گشت، بزرگ و بزاد وى پيش و سپرده بعيسى را] 6 [وسيكه

 آمد، بيرون عاقل و فاضل و داهى عظيم سخت مسلم بو اين پس] 7] [داشت  [نام هرمزد

] ء [نقبا از داعيـان و رفت، آنجا بـومسلم] 8 [خراج باقى بهر از داشت باز بكوفه العراقين امير خالد را معقل بـن عيسى چـون

__________________________________________________ 

 االمام  ابراهيم: ظ] 1 [

 الحسين : اصل] 2[

 ولد من) جودرز؟ (جودزده بن) شيدوش؟ (سدوس بن بشار بن عثمان بن ابراهيم اسمه و حرا) مسلم ابو (كان فقيل: كا] 3[

 و جودرز بن رهام ولد من مسلم ابو: فروخى ما) 93 ص 5 ج ... (بالكوفه نشاء و باصبهان ولد اسحاق ابا يكنى و بزرجمهر

 ندارد را حمزه روايت باقى و) طهران طبع 24: ص (جودرز بن شيدوش ولد من قبل

 نگزارد نماز و پوشيده سياه كه روايت اين اما هست سياوخش مرگ در پهلوانان ديگر و شيدوش زارى شاهنامه در] 4[

 مانند منصورى ابو شاهنامه در گويا كه است داستانها پيرايهاى از و داد اهميت آنرا بايد كه است روايتى خود اين و نيست،

 استفاده آن از بوده موجود خداينامه كتاب اصل بدانكه نظر اصفهانى حمزه عهد در و است شده حذف ديگر جزئيات از بسى

 است  شده

 بود افتاده حادثه عثمان را پدرش كه زيرا: يعنى بالجمله و) صفحه همين 4 حاشيه ك ر (را مسلم ابو پدر يعنى] 5[

 وشيكه؟ كذا؟] 6[

 است  داشته نام باشد ونداوهرمز همان كه هرمز بنداد آورد اسالم آنكه از پيش عثمان مسلم ابو پدر يعنى: ظ] 7[

 معقل پسران عيسى و  ادريس:گويد كامل چه نميدانسته فارسى كه است مصححى تصرفات از غلط اين و خوارج،: اصل] 8[

 العجلى يونس بن عاصم آنان رئيس و بودند كرده حبس خراج باقى ببهانه را قسرى خالد و بودند القسرى خالد عامالن از

 بنده مسلم بو: ديگر بروايتى و) 94 ص 5 ج (هميكرد خدمت را آنان مر مسلم ابو و بود متهم عباس آل بدعوتگرى نيز كه بود

 وى از را مسلم بو ابراهيم و آمد ابراهيم بنزد مسلم بو با مرد آن و عباس بنى شيعه از بود هروى يا پوشنجى مردى

) 95 ص (بپذيرفت
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 رفتند، عيسى بپرسيدن خوراسانى چند با شبيب، بن قحطبة و] 1 [قريظ بن الهز و كثير بن سليمان چون االمام على بن محمد

 پيش مسلم بو و ادريس، برادرش با بگريخت خالد زندان از عيسى را قضا و شدند خيره مسلم بو كفايت و گفتن سخن از و

 و دينار هزار بيست با بمكه بردند االمام محمد بن ابراهيم پيش مدتى از بعد را او ايشان و معرفت، بدان رفت، نقيبان] 2 [آن

 همى را امام مسلم بو و الفضل من لفضله هذا ان: گفت را ايشان و نوع، همه] از] [3 [نادر بس] و [درهم هزار دويست مبلغ

 و بيست و صد سال اندر بفرستاد را مسلم بو ابراهيم كند، دعوت بخراسان كه خواستند كسى نقيبان چون كرد، خدمت

 روز االمام محمد بن بابراهيم مرو ناحيت از] 4 [نج سفيد بديه حالها، از بعد كرد، آشكار دعوت بخراسان و) آ- 206 (هشت

 نصر با حربها و بود وقعتها پس] 5 [مسندتر، و درستتر آن اما نه، و بيست و صد سال رمضان ماه پنجم و بيست پنج شنبه

 و] 7 [آنست جاى نه ليكن و بكشت، را الكرمانى ابن باز كرد، بيرون خوراسان از را نصر] 6 [تا الكرمانى، ابن و سيار، بن

 بيت اين و خبر، بدين نوشت نامه مروان سوى سيار بن نصر بخراسان، گشتند] 8 [پيدا عباسيان شيعت كه اندر وقت بدين

: بنوشت

 بيت 

] 9 [الجدع يثنى ان قبل فبادر عليه            رايض يفو لم يثن جذعا ارى          

 مشغول اضطرابها و ديگران و خوارج بحرب و ننديشيد آن از هيچ بخواند نامه مروان چون بود، دعوت اظهار از پيش اين و

 در و بگفت بيتها اين بار ديگر نصر كردن، خواستند آشكارا دعوتها زمان تا زمان و برفت حد از چون. نكرد پاسخ هيچ بود،

: فرستاد مروان پيش و نوشت نامه

 

__________________________________________________ 

 قرلط بن الهر: اصل] 1[

 از: اصل] 2[

) 127 ص 5 ج (كثيرا متاعا و مسكا و: ك نوع، همه مادر بس درهم: اصل] 3[

 133 ص 5: ك كذا) ليدن 1953 ص 3- 2 (خرقان ربع من: اسفيذنج و سفيذنج: ط]. ؟ [سعد: اصل] 4[

 129 سال: ك و ط] 5[

 مصر با اصل] 6[

 نيست  اينجا جايش وقعتها آن دادن شرح يعني] 7[

 كشتند را: اصل] 8[

 الجذع  ينثنى ان قبل فبادر عليه رايض هو لمن يثن: ... ظ كذا؟] 9[
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 شعر

 ضرام  له يكون ان يوشك و            جمر] 1 [ميض و الرماد خلل ارى          

 كالم ] 3 [يبعثها الحرب ان و]            2 [تورى بالزندين النار فانّ            

 نيام  ام امية ايقاظ أ            شعرى ليت التعجب من] 4 [اقول            

: گفت و نوشت جواب را او بود، مشغول رفتن حربها بديگر مروان و

 و آمد رى سوى حالها بعد و برداشت اميد سيار بن نصر كن، همى دانى آنچ الغائب، يرى ال ما) ب- 206 (الشاهديرى

 تنها خانه در پس كند، آن خالف كه خواست مسلم بو] 6 [پيشتر از بودى] 5 [سبز اميه بنى كسوت و عالمت و بمرد، آنجايگاه

 آخر بر چون آمد، اندر وى پيش و پوشيد، در جامها لون همه و كبود و سرخ و سفيد و زرد كه بفرمود را غالمى و بنشست

 در و] 7 [فرمود سياه كسوت آن از پس يافت هيبتى و شكوهى آن در- قبا و ردا و عمامه آمد اندر سياه جامه با همه،

 زيد بن يحيى بن اهللا عبد بيمن پس. بازگشاد كرده نام سحاب آنرا و بود داده االمام ابراهيم كه سياه عالمت و پوشيد،

 طالب را خود و ساختند، سياه كسوت همچنان را اتفاق و سال، همين نداشت خبر خود مسلم ابو از و آمد بيرون الحسينى

 بكشت، و بسيارى قريش و انصار از و بگرفت، مدينه و مكه و برخاست علوى بكار يمن از نامى حمزه ابو و نهاد، نام الحق

] ابن  [مروان و بگرفتند، مغرب و مشرق جامگان سياه كه رسيد، بمروان فرياد و كرد، مسخر مدينه و مكه و برخاست، فرياد

 بمروان سرشان و بكشت] 9 [پسر با را الحسين اهللا عبد و رفت، بصنعا پس بكشت، ويرا تا فرستاد، حمزه بحرب را عطيه] 8[

. فرستاد

__________________________________________________ 

 منص  و: اصل] 1[

 تورى : يعقوبى تورى، بالزندين خلكان ابن از حاشيه- تذكى بالعودين: ط نورى؟، بن؟ بالزيد: اصل] 2[

 كالم  مبدوها: كا) 1973 ص 3- 2 (اولها: خل ابن: ح الكالم، مبدوها: طا .. كذا] 3[

 فقلت : ك: قلت و اقول،: ح. فقلت: ط] 4[

 همى مسلم بو داشتندى سبز رايت و پوشيدندى سبز جامه اميه بنى كه آنست اندرين درست خبر و: بلعمى صبر: اصل] 5[

 روايت از ظ و نرسيد بنظر ك و ط در روايت اين و الخ ... غالمى و بنشست اندر بخانه تنها پس بگرداند رسم اين كه خواست

 است  مداينى

 هوازن  سعد السعدى عطية بن محمد بن الملك عبد هو] 8[               .فرمودن: اصل] 7[                          .شتر: اصل] 6[

 ابنه بعث و يحيى بن اهللا عبد عطية ابن فقتل: طبرى عبارت از گويا و. نيست اهللا عبد پسر از ذكرى تواريخ در و ... كذا] 9[

 كتاب درين ترجمه اشتباهات قبيل ازين و ،!شده كشته هم اهللا عبد پسر كه است برده گمان) ابنه (كلمه  از ...مروان الى بشيرا

 است  شده ديده مكرر
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 بفرستاد سپاه بسيارى با را قحطبه خراسان از مسلم ابو و] 1 [برخاست، طالبيان از نامى اهللا عبد سى، و صد سال اندر و

 اميه بنى هرگز سپاه چنان نيز و شد، كشته عامر و شدند، مشغول بحرب] 3 [بجابلق و] 2 [ضباره بن عامر) آ- 297 (بحرب

 بر قحطبه و افتاد، حرب بر فرات بكنار آمد بكوفه قحطبه و شد، گشاده را مسلم بو نهروان تا حلوان و همدان و نشد، جمع را

 اندر سپاه قحطبه بن حسن و بهزيمت، برفت شام سوى هبيره ابن عمر بن يزيد و شد، كشته اندر بشب زايده بن معن دست

 عباس بنى دعوت و شدند مجتمع بهم و آمد، بيرون كوفه از خواندندى، محمد آل وزير را او كه] 4 [الخالل سلمة ابو و آورد،

. گرفت باال ايشان كار و عراق و بشام فرستادند سپاه و كردند، آشكارا

 سفاح  ظهور و االمام ابراهيم خبر اندر فصل

 مى كنند االمام ابراهيم با دعوت ايشان كه رسيد بمروان خبرها اين چون پس

 را مردى مروان پس حجاز، و شام ميان خوانند حميمه آنرا كه بديهى را ايشان بيافت نشان تا جست خبر همى وى از

 كتابها اندر سفاح نشان چنانك] و [محمد، بن االمام ابراهيم او نام نشان بدين بطلب مردى ايشان ميان در گفت و بفرستاد

 بيامد مرد اين پس بود، كرده تقدير آن جز تعالى خداى و است، ابراهيم نام را سفاح كه پنداشت مروان بگفت، بود خوانده

 كه ترا گفت ابراهيم] 5 [ديد را او ديد، سفاح العباس ابو اندر) ب- 207 (نشان آن بنگريد را برادران همه و ديه، بدان

 عهد ولى را سفاح ابراهيم و كرد، همچنان. بدار وى از دست ابراهيم، منم گفت ابراهيم. را محمد بن ابراهيم گفت فرموده اند؟

 آن نه اين گفت نديد، سفاح نشان هيچ بنگريد مروان چون آوردند مروان سوى را او و رويد، كوفه سوى گفت و بود، كرده

! كار چه نام با ترا ابله اى گفت مروان ابراهيم، يعنى است اين مرد آن اما يافتم، بنشان را مرد آن گفت فرستاده مردست،

يقْضيراً اهللا لولًا كانَ أَمفْعزنـدان، در كشتن بفرمود گويند و دادش، زهر آن از بعد و داشـت، بـاز را ابراهيم پـس] 6 [42: 8 م 

__________________________________________________ 

 جعفر بن اهللا عبد بن معاوية بن اهللا عبد البد نباشد آمده او ذكر باالتر كه الحق طالب يحيى بن اهللا عبد اگر طالبى اهللا عبد اين] 1[

 و درآمد وى بدست حلوان تا رى و بگرفت را فارس و اصفهان و افتاد باصفهان آنجا از و برخاست كوفه در كه است،

 با موسى بن محارب و شتافتند او بحرب هبيره بن عمر طرف از ضباره ابن و زايده بن معن فارس در تا شد بزرگ كارش

 مسلم ابو عمال بدست هرات حدود در و افتاد بخراسان و خورد شكست زايده معن از اهللا عبد و شدند جدا اهللا عبد از گروهى

 باشد مكرر گويا اينجا و ،)313 ص 3 حاشيه: ك ر (است شده گفته كتاب درين ازين پيش خبر اين و شد كشته

 صناره : اصل] 2[

 مانده روز هفت شنبه روز اصفهان اراضى از جاپلق در بروايتى و كرده ضبط قم نواحى در را وقعه طبرى بحابلق،: اصل] 3[

) 149 ص 5 (رجب فى اصبهان بنواحى الوقعه كانت و: ميگويد ضباره ابن وقعه ذيل در كامل) ليدن 6 ص 1- 3 (131 رجب از

 الحالل  اصل] 4[

 گرفت، خواست را او: ظ] 5[

. نيست ك و ط در آية قرائت و جمله اين] 6[



 

   315   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 دينار صد به اعرابى يكى از] 1 [بگرفتند كرا جمل عمال و برادران با سفاح و بحرّان، كردند دفن را او و بنمود، را مردمان پس

 نكرد نواختى را ايشان آمدند] 2 [الخالل سليمان بن حفص سلمه بو محمد آل وزير پيش اندر بشب و دهند، بكوفه كه زر

 تاخير و شب، همان بنهان آورد، فرود جائى و فرستاد، بشهر را ايشان و نيست آمدن بيرون وقت گفت و بايست، چنانك

 فاش مروان حبس اندر االمام ابراهيم مرگ خبر و باشد، چون تا ليكن و نخيزد، هيچ مرد ازين را ما گفت سفاح كرد، همى

 پيش بهانه ها) آ- 208 (سلمه ابو ناپيدا؟ امام] بهر [ار دهيم بباد سر كى تا و كجاست امام گفتند را سلمه بو مهتران گشت،

 به آوردم اينجا برادران با را امام مى گفت و] 4 [گرديد همى كه گشت، فاش اعرابى] 3 [اشتربان از ايشان كار پس مى آورد،

 چندين را ايشان گفت شتربان جستند، حال شتربان از رسيد، سخن بمهتران اين و] 5 [ستدن، بايد همى كرا مرا و لشكرگاه

 و الجهم ابو از ايشان حال سلمه ابو و نمى بينم، اثرى هيچ اكنون و شدند اندر وزير پرده بسرا و آوردم اينجا امام با مرد

 گرديد همى و كردند، فراز وى با كس و بنواختند را شتربان ايشان تا پوشيد، همى العباس ابو دعوت بزرگان و حميد] ابو[

 باز امام خبر ازو مدارا و برفق و آوردند، الجهم ابو پيش را او و نام، سابق بود ايشان با كه بشناخت را چاكرى تا شهر، در

 بر بخالفت و امام، پيش برفت و برخاست خود و بداد، اشتر بكرايه دينار صد الجهم ابو پس بگفت، احوال سابق و پرسيد،

] پس  [بزرگان با كرد سالم] 6 [خليفتى برسم و بيامد، بضرورت نيز سلمه ابو پس گشت، فاش خبر اين و كرد، سالم وى

 جامع سوى و نشست،] 8 [ابلق اسبى بر و دو، و سى و صد سال االول ربيع ماه] 7 [منتصف سفاح، آمد بيرون آدينه روز

عمش داود  بود، رنجور كه سخت آمدش تب پـس] 9 [ذكرى الكتب فـى الذى هاشم بنى سفاح] نا [ا: گفت و كـرد، خطبه و رفت

مروان  بحرب را عمش على بن اهللا عبد سفاح پس بازگرديم مروان اخبار بتمامى) ب- 208 (اكنون و. كرد تمام خطبه على بن

 بطلب را برادرش صـالح و آمد، بدمشق اهللا عبد و العباس، بنى دولت در بود ظفر اول ايـن و رفت، هزيمت مروان و فـرستاد،

__________________________________________________ 

) 153 ص 5 (حملتهم التى الجمال كراء الجمال يعطيها دينار مائة يسأله: ك بگرفتند، كرا  جمله:اصل] 1 [

 الحالل، سلمان بن  حمص:اصل] 2[

. شتربانان: اصل] 3[

 كراند: اصل] 4[

. شدن: اصل] 5[

. مى شود خوانده هم خليفتين] 6[

. االول ربيع شهر من خلت ليلة عشرة الثنى: ك] 7[

. ابلغ: اصل] 8[

 30 ص 1- 3 (المبير الثائر و المبيح السفاح فانا: ط) 154 ص 5 ... (المنيح الثائر و المبيح السفاح فانا: بليغ خطبه از پس: ك] 9[

) ليدن
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 الجازنى اسماعيل] بن  عامر [دست بر گويند، نيز صبر بو و] 1 [فيوم بديه مصر بزمين شد كشته كار بآخر و فرستاد، مروان

] 4 [حرب اندر] شد [كشته يكشنبه شب و گويند، نيز] 3 [و نه شصت و بود سال) هفت: اصل (هشت و شصت را او و ،]2[

] 7 [لبابه و نام كرديه ولد ام: مادرش. الحكم بن مروان بن محمد بن مروان] 6 [الملك عبد ابو: نسب] 5 [سه و سى و صد سال

 خالد القسرى مـولى بود قيس بن عثمان: كاتب و وزير] 8 [الهامه، ضخم اشهل، سپيد، و سرخ بود مردى مروان: حليت گويند،

 دو هر اهللا عبد و] اهللا  [عبيد بود پسر دو را مروان و. غافل يا الموت اذكر: الخاتم نقش عثمان بن العال مولى يحيى الحميد و عبد

با  اهللا عبد و] 9 [بفروختند بندگى به را او و بگرفتند را اهللا عبيد پس بودند، وليعهد دو هر ايشان و حبشه سوى بگريختند

 و بگرفتند را ايشان حبشه سياهان كار آخر و نگريستند و نناليدند هيچ و بى نوا، و گرسنه برفتند پياده مروان ام و خواهرش

__________________________________________________ 

) 49 ص 1- 3. (الساحل ذات: ط] 1 [

 كه ميكند ذكر خوبى قصه طبرى عون ابو اين درباره ... عامر عون ابو هو و المازنى، كثير بن شعبة معه و الحارثى: ط] 2[

 و جوانكان، يا دهيد تقول اسمعك كاني مروان تقتل اهللا و انت: بود گفته باو و ديده را مذكور عون ابو ماهان بن بكير روزى

 بتاختند ما بر مروان سپاهيان و بودند مردمى اندك من با رسيديم وى گروه و بمروان صير بو در كه شبى ميگويد عون ابو

 هر گفتم خود باصحاب من بودند، كرده هالك را ما همه بودند دانسته را ما جمعيت كمى اگر و برديم پناه بنخلستانى ما و

 گفته كه آمد بيادم ماهان بن بكير قول هنگام بدين و نيابيم نجات ما از يكى يابند كمى بدين را ما و شود روشن بگذاريم گاه

 غالفهاى نيز اصحاب و شكستم را خود شمشير غالف پس. جوانكان يا دهيد: تقول اسمعك كانى مروان تقتل اهللا و بودانت

 يا دهيد (عبارت و) 50 ص 1- 3(  ...فانهزموا عليهم صبت نار فكانها! جوانكان يا دهيد: گفتم و بشكستند خود شمشير

 ازين و. است نموده بى مزه نقلى باختصار و است نكرده نقل را فارسى جمله آن اثير ابن ليكن طبريست ضبط بعين) جوانكان

: بلعمى. بوده اند زبان پارسى آنها از قسمتى يا همه بودند شده وارد بمصر كه خراسان لشكريان كه ميشود معلوم داستان

 شهاب بن اهللا عبد نامش عامر ياران از مردى- را مرد اين دهيد كه پارسى بزبان گفت را خويش ياران اسماعيل بن عامر

 خطى  نسخه ... بكشت و پهلوگاه بر زد نيزه المازنى

 69- 68- 62: ك و طا] 3[

 حجه  ذى: ظ. كذا] 4[

: الحجه ذى من بقين لثالث) 132: (ك و ط] 5[

 مروان  بن: اصل] 6[

 پرستوك؟ بمعنى اول بضم بلبايه- ولبايه: ظ. ندارد: ك و ط] 7[

 ربعة ابيضها اللحيه كث ... الشهله شديد اشهل: ك] 8[

 فلسطين عامل االشعث بن محمد بن نصر فاخذه المهدى خالفة الى فبقى معه ممن عدة فى اهللا عبد نجا و اهللا عبيد فقتل: ك] 9[

) ليدن 46 ص 1- 3 ... (معه ممن عدة فى اهللا عبيد افلت و اهللا عبد فقتلوا: ط) 160 ص 5 (المهدى الى به فبعث
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 ايام اندر و الحجه، ذى آخر در سال همين آوردند) آ- 209 (سفاح پيش مروان سر و. النعم زوال من باللّه نعوذ بفروختند،

 الزبير، بن مصعب] و [پسرش زياد] 1 [اهللا عبيد و بود ابيه بن زياد بجمله، داشتند كوفه و بصره و عراقين كه كسانى اميه بنى

 و القسرى، اهللا عبد بن خالد و الفزارى، هبيرة بن] 3 [عمر و المهلب، بن يزيد و يوسف، بن الحجاج و مروان،] 2 [بن بشر و

 و نبود، جمع را كس واليت همه اين ازين بعد و هبيره، بن بن  عمر يزيد و العزيز، عبد بن عمر بن اهللا عبد و] 4 [عمر بن يوسف

 گوئيم العباس بنى خلفاء ذكر ازين بعد ما و بودند، پانزده الزبير] بن  [اهللا عبد با ايشان عدد و گشت، منقطع اميه بنى] 5 [جل

 تعالى، اهللا انشا

 المطلب  عبد بن العباس بنى من الخلفا

 بود ماه شش و سال چهار سفاح خالفت مدت

 اهللا عبد خويش عم كار نخستين] 6 [بود روز دو و ماه هفت و سال چهار كه گفته اند و است آورده جرير تاريخ در آنچ اندر

 مشايخ از كردند جمع را اميه بنى] 7 [عباس بنى جمله تا بفرمود آن از بعد] و [كرد سپرى را او تا مروان بحرب فرستاد بزاب

] ديگر گروهى [سفاح عم و خوانند، هم] 8 [فرطس نهراب و اندر، بشام خوانند] 8 [طوس نهر آنرا كه بجائى جوان و كودك و

 يك سر بر و بشكستند، بعمود تا بفرمود ايشان ساقهاء و پهلو و دست چنانكه كشتنى بزارتر او بفرمان بكشت هم را] 9[

و  بياوردند، خوان و حاضران، با برنشست آنجا بر و برافكندن) ب- 209 (فرمود نطع ايشان باالى بر پس و فكندند، ديگر

 كما بودند] 10 [تـن هشتاد مقدار و بمردند، تا خروش و ناله با كندند همـى جان زيـر در ايشان و خوردند، همى نان بـر آنجا

__________________________________________________ 

 اهللا  عبد: اصل] 1 [

 شد امير كوفه بر مصعب قتل از پس كه است مروان الملك عبد برادر بشر اين و پسرش،: اصل] 2[

. عمرو: اصل] 3[

. الثقفى عمر بن يوسف هو و- عمرو: اصل] 4[

 خيل؟: اصل] 5[

) 88 ص 1- 3 (بيعت روز از ماه نه يا ماه هشت و سال چهار و مروان قتل روز از سال چهار: طا] 6[

 است  زايد عباس بنى] 7[

) 161 ص 5 (فطرس نهرابى: ك] 8[

 نحو اميه بنى من عنده و على بن اهللا عبد على هاشم بنى مولي اهللا عبد بن شبل دخل و: ك- است افتاده متن از چيزى اينجا] 9[

) 161 ص 5: ك. رك (الخ .. االساس ثابت الملك اصبح: فقال شبل عليه فاقبل الطعام على رجال تسعين

. تسعين: ك] 10[
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 تا بفرمود] 1 [را خراسانئى على، بن اهللا عبد خوردند، همى نان كه وقت آن در اميه بنى بزرگان از بياوردند را يكى و بيش،

 و بيفكند آنجا و كشيد بيرون شكمش آالت همه و كرد اندرون در دست و بشكافت شكمش بود ايستاده پاى بر همچنانكه

 اندر سفاح پيش الملك عبد بن هشام پسران] 3 [معاويه و سليمان كه يافتم، چنان] 2 [كتاب اين در هم و ايستاده، همچنان مرد

: اينست مطلعش خواند بر قصيده اين و آمد، اندر شاعر سديف پس بود، داده امان را ايشان و بودند،

] 4 [العباس بنى من بالبهاليل            االساس ثابت الدين اصبح         

 چون گرفت، دندان در انگشت سفاح] 5 [قريش با و كردند االمام ابراهيم با آنچ و گفتست اميه بنى جور ذكر قصيده اندرين و

: كه گفتند را سديف آمدند بيرون معاويه و سليمان

 داد، را شاعر سديف درم هزار پنجاه و كشتن، بفرمود را دو هر سفاح پس بكشاد، ترا خداى را ما كشتى يعنى اهللا قتلك قتلتنا

 و سى و صد سال در شدند پراكنده و فرستاد ايشان سوى] لشكر [سفاح و برخاستند،] 6 [علم سپيد خارجيان جماعتى پس

 تا داد الطائى بمسعدة را مرد سى و بگرفتند، اميه بنى از را كس صد) آ- 210 (بموسم و فرستاد بحج را على بن داود و سه

 مسلم بو سوى را المنصور جعفر ابو برادرش سفاح و كشتن، بفرمود روز دوم را ديگران و بكشت، را همه مدينه راه اندر

 در و كردن، خواست سفاح با كه تخليط بدان كند شكايت الخالل سليمان بن حفص سلمه بو از سرّ اندر تا بخراسان فرستاد

 بسيارى مسلم بو پس على، بن داود كرد عم ديد بصواب كار اين و رفت بخراسان جعفر ابو و كشتن، بفرمايد را او تا خواهد

 سوى و ندانست، كس چنانك بكشت، شب اندر را سلمه بو تا بفرستاد را] 7 [الضبى انس بن مرار كار بدين و كرد، كرامت

] و [بود داعيان همه سر كه را كثير بن سليمان مسلم، بو و بداشت، سلمه بو ماتم و كرد] 8 [جزع سفاح و بازگشت، خراسان

 سخت و المنصور،- جعفر ابو بحضور كشتن بفرمود مجلس پيش گفتند، باز ازو كه خوارمايه سخنى] به  [بزرگ بغايت مردى

 و دستگاه بدين مرد اين گفت و گرفت، دل اندر مسلم ابو كينه و بازگشت، سفاح سوى و حال، آن را منصور آمد بزرگ عظيم

__________________________________________________ 

 خراسانى : اصل] 1 [

 ندارد را قبل روايت طبري چه كتابست؟ كدام نيست معلوم] 2[

 دارد را سليمان تنها: ك] 3[

) 161 ص 5 ج (است بيت هشت كامل بروايت قصيده اين] 4[

 بآخرش : ط] 5[

 مبيضه : ترجمه] 6[

 الضبى : اصل] 7[

 حرع : اصل] 8[
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 تا كه كرد همى] 1 [آغالش و بگفت را سفاح باب اين و دهد، را ديگرى و بگرداند، ما از را كار اين خواهد چنانك اگر فرمان،

 اال خصمان، از نماند كس هيچ پس افكند، همى دفع سفاح و نگيرد، استقامت تو كار نكشى و نخوانى را مسلم بو) ب- 210(

 را يزيد تا بفرستاد منصور را سفاح پس واسط، اندر] 4 [دادند حصار را او قحطبه بن] 3 [حسن و هبيره، بن] 2 [عمر بن يزيد

 بآذربادگان را معن منصور پس سپاه، بسيارى و زايده، بن معن جمله در و مهتران از مرد بيست با آورد بيرون و داد زنهار

 مهتران آنك از بعد كشتن، بفرمود خويشتنش سراپرده در هم را يزيد پس كرد، پراكنده] 5 [وى از بتفاريق سپاه و فرستاد،

 پس يزيد، بكشتن فرمود همى تعجيل كه فرستاد سفاح سوى را يزيد سر پس كرده، بند و بود خوانده سراپرده در يكايك را

 كه فرمود را منصور و را، اعمش] 6 [على بن عيسى ازو پس و كرد عهد ولى را منصور سفاح، پنج و سى و صد سال اندر

 بى مشورت كار اين كه آمد كراهيت را مسلم بو رفت آنجا چون بستاند، خراسان اهل بيعت مسلم بو خود تا رود، بخراسان

 گفت را سفاح و بازگشت،] 8 [غمى منصور و كردند، بيعت خراسان اهل نيز او بفرمان و كرد بيعت ليكن و] 7 [بودند، كرده او

 مى بينم، را او من كه عظمت و شوكت اين با كردن تواند خواهد هرچ و بگرداند ما از كار اين نه اگر و مسلم، بو بكار بشتاب

 ابو و كرد خدمت و بديد) آ- 211 (را سفاح و بيامد و رود بحج كه خواست دستورى مسلم بو شش و سى و صد سال در و

 يابى؟ كجا را او تو بهتر ازين گفت و ببرادر، برگرفت شتاب المنصور جعفر

 سفاح گشت، خاموش منصور كشيم؟ چون را او كرد صافي را ما جهان همه كه مردى و سخن، اين شايد چون گفت سفاح

 نپردازد ديگر بانديشه دلش تا ميدارش مشغول بحديث پيوسته و برو وى با و رفتن، بحج خواه دستورى من از نيز تو گفت

 رفتند بحج مسلم بو و منصور چون كردند، همچنان و] 9 [نباشى غافل وى از و غيرهم، و علويان از نبيند را او ديگر كسى و

 عمش على بـن عيسى و سال، همين الحجه ذو ماه سيزدهم يكشنبه روز بمرد آن اندر و برآمدش آبله و رفت بـانبار سفاح و

__________________________________________________ 

 كردن  تحريص و تحريك آغاليدن، و آغالش] 1 [

 عمر،: اصل] 2[

 حمس؟ ؟:اصل] 3[

 است  حسن لشكر باعتبار جمع ضمير از مراد يا و داد،: ظ] 4[

 هبيره  بن عمر بن يزيد: از يعنى] 5[

 موسى  بن عيسى: ص] 6[

 نشده  ذكر طبرى در مسلم ابو كراهيت] 7[

 عمي : اصل] 8[

) 99 ص 1- 3 ك ر (نيست تفصيل باين طبرى در روايت اين] 9[
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 بن محمد بن اهللا عبد] 1 [سفاح العباس ابو: نسب در. گويند نيز شش و سى و بود، سال سه و سى عمرش و كرد، وى بر نماز

 الحارثى] 3 [الديان بن المدان عبد بن اهللا عبد] ابن  اهللا عبيد [بنت] 2 [ريطه: مادرش المطلب، عبد بن العباس] بن  اهللا عبد بن [على

 خالد وى از بعد و بود] 4 [الخالل سلمة ابو: كاتب و وزير. نيكو محاسن و موى جعد باال و دراز بود مردى: حليت بود،

 عبد بن هشام بعهد و نديمى، در يافت بلند پايه و آمد مروان الملك عبد بخدمت بود عجم بزرگ زادگان از برمك و (البرمكى

. بود اهللا عبد ثقه اهللا: الخاتم نقش) كفايت و عقل خداوندان همه گشت، بسيار نسلش و عقب و گشت، مسلمان الملك

 منصور خالفت

 حج از چون گويد، سال] 5 [دو و بيست جرير تاريخ اندر) ب- 211 (بود روز هشت و ماه يازده و سال يك و بيست

] 6 [قضيب و عليه اهللا صلوات ما پيغامبر رداء و بيافتند، سفاح مرگ خبر پس آمد، همى پيشتر منزل يك مسلم بو بازگشتند

 عبد و رسيد، فراز منصور تا باستاد بكوفه و فرستاد، بمنصور تعزيت خبر و نخست يافت خبر مسلم بو و آوردند، بمنصور

 رفت بشام كند، سپرى او كار كه بپذيرفت منصور از مسلم بو آمد، بيرون و كرد، دعوت را خود بشام منصور عم على بن اهللا

 همه دارد، بدو روى مسلم بو كه شنيدند چون بودند، اهللا عبد با هزار] 7 [هفت خراسان سپاه از كه روايتست چنين و سپاه، با

 كه قلعه آن بدر بفرستاد را مرد هزار دو پس شهريان، هم و بخويشان نپيوندند مسلم بو بسپاه تا بازداشت و بستد سالح را

حرّان ] 8 [بظاهر كرد حرب وى با ماه شش مسلم ابو و بكشتند، روز بيك را همه و بكشيدند تيغ تا بودند داشته باز را ايشان

 پنهان آنجا و بصره به سليمان برادرشان سوى بگريخت الصمد عبد برادرش با اهللا عبد و كرد، هزيمت را او تا] 9 [زاب بكنار

] 10 [نبود

__________________________________________________ 

 اهللا  عبد بن: اصل] 1 [

 ربطه : اصل] 2[

 الريان : اصل] 3[

 الحالل : اصل] 4[

 1- 3 (روات باختالف روز، دو اال- روز شش اال- شب هفت اال- روز سه اال- روز چهار و بيست اال سال دو و بيست: ط] 5[

) 391- 390 ص

) 102- 101 ص و 94 ص 1- 3 (هزار هفده: ط] 7[قضيت                                  : اصل] 6[

) 95 ص (كرده ضبط نصيبين ظاهر در را جنگ اين: ط] 9[بظاهر                                و: اصل] 8[

 آنجا و افتاد هشام صافه بر الصمد عبد بروايتى و- يافت امان آموسى بن عيسى بوسيله و رفت بكوفه الصمد عبد: ط] 10[

 ص (شد پنهان و رفت على بن سليمان نزديك ببصره اهللا عبد و يافت امان عيسى توسط بآخر و شد منصور لشكريان اسير

98 -99 (
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 مسلم  ابو مقتل و اخبار اندر فصل

 و مسلم، بو بر شام سپاه و عم خواسته بفرستاد بر] 1 [زمامى منصور پس بود هفت و سى و صد سال اندر حرب اين و

 خشم عظيم آن از را مسلم ابو و گفتى،] 3 [بدانق يعنى خواندندش آن از دوانيق ابو و بودى] 2 [سخت زيان و سود منصور

 بكار مرا گفت فرستاد، بدو بصره و شام عهد منصور و! نه خواسته بر و امينم ريختن) آ- 212 (مسلمانان خون بر گفت آمد،

 كه گفتند را منصور چون آمد، بمداين منصور و آمد، حلوان به و كرد عزم رفتن خراسان سوى و فرستاد، پس باز و نيست

 تا فرمود] و [كردن عهدها و مسلم بو به گرفت فرستادن نامها پس] 4 [حلوان دون االمر هللا: گفت رفت، حلوان به مسلم بو

 در المؤمنين امير و] 5 ... [دولت اين اندر تو كردارها، بدين كنى همى زشت نام را خود كه نوشتند نامه بوى هاشم بنى همه

 تا آشكارا، و نهان در داد پيغام نرم و درشت گونه چند از و بفرستاد، را خود عم عيسى آخر بر و] 5 ... [بهتر چه هر تو حق

 ابو او نام مسلم ابو گماشتگان از بود فرستاده مهتران از بيكى خراسان عهد اين از پيش منصور و بگردانيد، سر را مسلم ابو

 و رفتن، جز نديد درمان هيچ و شد، تافته عظيم رسيد، مسلم ببو خبر اين و بگرفت، خراسان تا الذهلى ابراهيم بن خالد داود

 بروميه منصور و شعبان، پنجم و بيست شنبه سه روز آمد بمداين پس] 6 [افتد بروم كام را او كه بود شنيده منجمان از

 گفتند جايست؟ چه اين كه پرسيد و بازگشت مسلم بو و كرد، ايمن و بنواخت را مسلم بو منصور بود، زده لشكرگاه مداين

 بر) ب- 212 (دست چون گفت و بود كرده پنهان سراپرده در را مرد چند منصور ديگر روز پس بينديشيد، مسلم بو روميه،

 حمايل منصور بايستاد، و آمد اندر دادند بار را مسلم بو چون زنيد، اندر مسلم بو شمشير و آئيد اندر پس از شما زنم دست

 اهللا؟ عبد است من عم تيغ ابن گفت و بنهاد، منصور پيش و برآورد گردن از حمايل مسلم بو بنگرد، تا خواست وى از وى

 المؤمنين، امير يا آرى گفت

 دل در وى از چه هر و مى گفت، مجرم بو مسلم، بو بجاى بگردانيد، او كنيت و گرفت گفتن سخنها و بشايد، مرا تيغ اين گفت

 هـر مجرم يـا ويلك گـفت و گـرفت خشم منصور بگفتى، آن عذر مسلم بـو و! كـردى چنين كار فالن چرا كه مـى گفت داشـت

__________________________________________________ 

 اى (بذلك مسلم ابو كتب و: ط- است مى شده استعمال مالى بازرس و مشرف بمعنى مجازا ليكن لگامست بمعنى زمام] 1[

 ابو ذلك من فغضب على بن اهللا عبد عسكر في أصابوا ما يحصى مواله الخصيب ابا جعفر ابو فارسل جعفر ابى الى) بالفتح

) 98 ص (مسلم

 بخيل  و سخت گير بمعنى ... كذا] 2[

 گفتى، سخن دانك يك از يعنى: ظ ... كذا] 3[

 حلوان  دون للّه امر رب: طا] 4[

 كذا؟] 5[

 است مردن از كنايه افتادن، كام: ظ و) 104 (ذلك يقولون المنجمون كان و بالروم القتلن اهللا و يقول مسلم ابو كان و: ط] 6[

 باشد؟ كار: اصل در و باشد تصحيفى شايد و است نرسيده اينجا جز حقير بنظر فارسى ادبيات در ولي
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 بو بستند، در مسلم ببو شمشير و آمدند بيرون مردان آن و زد، دست بر دست آن از بعد! ... آورى؟ پيش حجتى را سخنى

 آيم، بكار ترا و گردى پشيمان كه مكش مرا منصور يا گفت و ننگريد، هيچ ايشان سوى و بود ايستاده پاى بر همچنان مسلم

 ماه همين چهارشنبه روز شد كشته و كردند همچنان] 1! [زنيد سر بر شمشير باد بريده دستتان گفت را ايشان منصور پس

 ناقالن كه خواندم چنان و گشت، سپرى كارش و بود، افكنده كه پيچيدند اندر بساط بميان را او و بود، آمده كه روز] 2 [دوم

 مسلم ابو و بابكان، اردشير و رومى، اسكندر كردند، نقل بجاى جاى از] را دولتى [كه بوده اند كس سه عالمست تا دولت

 فارسى را سلمان همچنانكه كرد، خروج بمرو آنك سبب گويند،] 3 [مرغزى ندانند) آ- 213 (اخبار كسانيكه را او و اصفهانى،

 جماعتى و بود، اصفهان از او و خواندندى، فارسى را سلمان و گفتندى، فارس عجم زمين همه عرب آنك براى از خواند

 كه پرسيد] ويرا [منصور] جعفر [بو كه روايتست اسحق بو مسلم، بو حرس صاحب از و است، بوده فارس از او كه پندارند

 مداينى و كشتست، مرد هزار سيصد اندر، شما دعوت بدين حربها اندر و خود، پيش ديدم من گفت مسلم؟ بو كشتست چند

 و درازموى، و نيكومحاسن، و پيشانى، فراخ و] 4 [شيرين و نيكو و اسمر، بلون كوتاه، بود مردى: كه گويد مسلم بو صفت

 مگر بحرب نخنديدى و نكردى مزاح هرگز و گفتى،] 5 [پارسى و بتازى شعر و: لفظ اندر فصيح و. كوتاه ساق و درازپشت،

 اثر دشمنان غلبه و حوادث بهيچ نه و نيامدى] ا [پيد نشاط و شدن خرّم وى از عظيم كارهاى و] 6 [كردن فتح بهيچ و اندر،

 چه هر و نزديك، و دور از نكرد رحمت اندر بعقوبت كس بر و بود، شمشير وى تازيانه و شدى، ظاهر وى از خشم و غم

 العباس بنى بدعوت بكشت را همه مرزبان و دهقان و ملوك و] 7 [قضاعه و ربيعه و يمن از بودند مهتران اندر بخراسان

 كنيزك پنج مـگر نماند، باز وى از غيره و بنده و عقار و امالك از چيز هيچ و بود، ساله هفت و سـى بكشتندش چون و. انـدر

__________________________________________________ 

. كنيد ذبح ويرا: طبرى] 1[

) 115 ص 1- 3 ط (137 سنه من شعبان من بقين ليال لخمس] 2[

 مشهور بعد اول بفتح مرو و است بوده لغت يك اول بضم دو هر مرغ و مرو چه مروزى، از است لغتى بضم، مرغزى] 3[

. مينمايند تلفظ باشد  اول.بضم مرو قلب كه مجهول واو با مور را مرو خراسان در هم امروز و است شده

. پارسى و بعربى دانا و ... چشم سياه منظره شيرين صورت خوب گويد، خلكان ابن- روى شيرين و نيكو: ظ] 4[

 محمد بن على الحسن ابو زيرا است، اهميت كمال؟ قبل؟ است شده نقل مداينى الحسن ابو قول از كه بفارسى وى شاعرى] 5[

 در فعال كه است بوده تاريخ صاحب و كرده اند نقل او از همه مسعودى و طبرى و است ثقه روات و مورخان از المدائني

 بذله هاى از و است، مسلم ابو باشد ايرانى هم خود كه فارسى شاعر نخستين كه ميشود معلوم روايت اين از و نيست، دست

 را نامى يقطين على بن اهللا عبد شكست از بعد منصور جعفر ابو: گويد نيست بى لطف كه كرده نقل را يكى طبرى او لطيف

 1- 3! (ميناميد) دين يك (را) يقطين (اين بطعنه همواره و نيامد خوش را مسلم ابو و ساخت اهللا عبد لشكر اموال ضبط مأمور

) ليدن چاپ 103 ص

 كردى : اصل] 6[

 قضاه : اصل] 7[
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 آنك بود حمزه پسر عماره و بود، او پسر حمزه و عثمان، بن يسار او نام بود برادرى را او و) ب- 213] (1 [كننده خدمت

 سيرت و احوال شود گفته بجايگاه و معروفست،] 2 [عجب تنعم و سخا و او بلند همت و بزرگ منشى و خلفا ايام در او ذكر

: اصفهان كتاب در گفتست يسار بن حمزة بن] ة [عمار بن حمزة بن على مسلم ببو تفاخر اندر و او

 شعر

 مضيعا) ؟ (مضبما وجدناه ملكا و            خالفة النبى آل الى نقلنا          

 رتعا الدين فى مروان بنى ملوك            صبحت ال فينا اهللا سيوف ال لو و            

 امنعا و اعزّ زلنا ما و جالدا            القنا و بالقواضب حمانا منعنا            

 سميدعا حيا مصر قريعا هماما            سيدا كان ان و عمى مسلم ابو            

 مسمعا و مرئا العباس بنى] 3 [دانوا و            بالهدى العى على صالوا االولى السنا            

 تخرعا قد عودهم راينا ان الى            بباسنا المارقين] 4 [سئمنا نحن و            

 جماعتى منصور عهد اندر و مسلم، بو اسماءبنت ديگرى و] 5 [فطميه نام را يكى نبود دختر دو جز فرزند را مسلم بو و

 هر تا بفرمود منصور و پنهان، كردند همى دعوت جايگاه بهر و آوردند فراز] 6 [مذهب اين و شدند پيدا خراسان در باطنيان

 فرود بهاشميه بازگشت چون و كرد، فراخ حرام مسجد و رفت بحج منصور سال چند از بعد. بكشند بيابند را ايشان كه كجا

 و! باللّه نعوذ گفتند همى منصور بربوبيت و خواندندى،] 7 [رونديان را ايشان كه) آ- 214 (بودند جماعتى و اندر، بكوفه آمد

 مسلم بو مذهب، اندر داشتند تناسخ و برخاست، رونده اهللا عبد از ايشان اصل و بخراسان، مسلم بو بربوبيت ازين پيش

 به منصور از بعد و بازگذاشت، پوست و موى چنانك بودند داده زهر را مسلم بو و اندر، بخراسان بكشت ايشان از بسيارى

 كـه منصور وقت اين در پس! منه باللّه نعوذ االولين آبائنا رب و ربنا المهدى: بنوشتندى خانها در و بودند، مقرّ مهدى پسرش

__________________________________________________ 

 افتاد قارن سپهبد بچنگ وى از و گرفت بر استادسيس را مسلم ابو مكنت و مال كه نوشته اند مورخين] 1[

 غيره  و اغانى در وي حال شرح: ك ر. او عجب و: ظ] 2[

 زانو: اصل] 3[

. شد اصالح بقياس يقرأ ال اصل] 4[

 دارد ذكر اخبار در مسلم ابو دختر فاطمه چه فاطمه از است امالئي كه فطمه: ظ] 5[

 بعد سطر در جمله آن متمم كه باشد آورده را باطنيان و دينان خرم عقايد آن در كه باشد افتاده جمله اى بايد اينجا در] 6[

. است باقيمانده

. است) راونديان (معروف و رونديان: اصل در] 7[
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 بود داشته باز را گروهى و] 1 [كشيده وى در تضرّع انگشت و انت، انت: گفتندى همى كشتن، و زدن فرمودى همى را ايشان

 بهانه بدان و] 3 [نهادند، بر جنازه بر را يكى و شدند جمع] 2 [رونديان پس بود، دروازه و حصار آنرا و هاشميه، حبس در

 از سالحها و بكردند، سخت در و بينداختند، جنازه شدند، اندرون چون رفتند، هاشميه سوى بگرمگاهى و آمدند، بهم بسيارى

 آوردند، بيرون را زندانيان و بكشتند، منصور آن از بود حرس صاحب كه را] 4 [نهيك بن عثمان و آوردند، بيرون جامه زير

 و درآمدن، بيرون از نتوانست كس و كردند حرب غالمانش و بايستاد، آنجا و نشست نوبت اسب بر و آمد بيرون منصور و

 وقت درين بود، نشسته حاجبى خانه اندر بهاشميه پنهان زائده بن معن و] 2 [رونديان، از را منصور بود) ب- 214 (بيم

 و خطرست، كه برو ايدر از المؤمنين يا امير گفتى پس برد، سوتر آن از را رونديان و كرد] 5 [بزخم دست و آمد بيرون

 اندر سپاه و گفت، آفرين و كرد دعا وى بر منصور و بگشاد، و بستد ازيشان دروازه و بكشت، بسيارى تا زد همى چنان

 هم با معن بپراكندند چون و بود، مخاطره عظيم را منصور] ى  [بود زايده بن معن نه اگر و كردند، سپرى را رونديان و آمدند

 كنيم ذكر همى چه هر و او بجاى كرد نيكوى بسيارى و داد، زنهار و طلبيد باز را او منصور ببود، پنهان و] 6 [شد خانه آن

. نهاده ايم جاى] به  [تمام را شرح اما نيست مختصر چنين

] دو و چهل و صد سال[

 لقب وقت اين در و فرستاد، آنجا را مهدى منصور و گشت، عاصى خوراسان امير] الجبار عبد: [دو و چهل و صد سال اندر

 خراسان گرد و ببريد دستهاش و بستد مالش و پسرش، با حرب از بعد بگرفت را الجبار عبد و برفت پس المهدى، دادش

 اندر و] [8 [نهاد نـام محمديه آنرا و نهاد بنا را رى شهرستـان و آمد، باز برى پس زان و] 7 [كرد، بردار را دو هر و بگردانيد

__________________________________________________ 

. االصل فى كذا] 2[مينمودند                  اشاره بدو و بودند كشيده منصور بسوى انگشت راونديان: يعنى] 1 [

.  نميك:اصل] 4[          )187 ص 5 .. (به مرّوا و احد النعش فى ليس و السرير حملوا و نعشا اخذوا و: كا] 3[

 و متداولست، امروز چنانكه جراحت نه است زدن ضرب بمعنى درى لغت در زخم چه زدن به يعنى بزخم. بزحم: اصل] 5[

: گويد كسرى طاق ساختن در فردوسى چنانكه گفتندى زخم درى بزبان گوئيم ضرب و ضربى امروز ما كه را زدن طاق هم

 كرد بناياذ زخم كار او بر            مرد جهانديده آمد خسرو بر         

 شنيد دانان كار نامور از نه            نديد چونان زخم جهان در كسى            

. بود پنهان كه خانه بدان هم باز يعنى خانه، آن هم با ستد،: اصل] 6[

 يمن جزاير از دهلك بجزيره را فرزندانش و بكشت را او منصور و فرستاد منصور بسوى را فرزندانش و الجبار عبد: كا] 7[

) 188: ص 5: ج (الخ .. فرستادند

 قالب بين بجاى جاى متن در باشد افتاده بود ممكن آنچه خالصه ما و باشد افتاده سطرى يا سطورى بايستى اين از بعد] 8[

. كرديم ثبت
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 عبد بن محمد و ند [آمد بيرون طالب ابى بن على بن] 1 [الحسن ابن اهللا عبد پسران از ابراهيم و] محمد پنج و چهل و صد سال

 و بدانست منصور كه بود نشده ظاهر ايشان كار هنوز و بود، ببصره ابراهيم و را، خود كرد دعوت و] آمد بيرون بمدينه اهللا

 از و كردى طلب همى يكان يكان را طالب ابى آل و اهللا عبد و بداند را پسران جاى الحسن بن اهللا عبد از تا] [2 [رفت بمدينه

 و) آ- 215] (بپراكند محمد بطلب چند اعرابى منصور تا نگفتندى، محمد جاى و نشان آنان و بپرسيدى حال اهللا عبد بن محمد

 كرده قبول اهللا عبد و ،]3] [بفريفت  [خراسان جانب] شيعيان  [آن از فرستادن تحفه و بنامه] را [الحسن بن اهللا عبد و كرد، حيلت

 جمله و] 5 [محمد و على] و حسن [برادرانش و اهللا عبد] 4 [منصور تا است،] ها [قصه  آنرا و پسرش، محمد جهت از بود

 الحسن بن اهللا عبد كشتن كرد آغاز منصور پنج و چهل و صد سال اندر و آورد، بكوفه و كرد بند در و بگرفت را پيوستگان

 حرب به را عيسى خويش عم پس كردن، ديوار در زنده و عذاب، بنوعهاء] را [ايشان عشيرت و محمد و على را برادران و] 6[

 و است، مثبت جرير تاريخ در آن نسخت و ديگر يك بتفاخر] اند [نوشته كه نامهاست ايشان ميان و فرستاد، اهللا عبد بن محمد

 ذو بيازمايد، آنرا كه خواست رسيد، عيسى به داشت، حمايل جدش الفقار ذو و شد كشته] 6 [الحسنى محمد رمضان ماه اندر

 آنجا از و فرستاد بكوفه] 6 [الحسنى محمد سر پس گشت،] 7 [پوشيده و نيامد، كار بهيچ و شد نيم دو زد، سگى بر الفقار

 ابراهيم حلق بـر كار آخر انداخت تيرى كرد، و رجعت باز و بشد، بهزيمت عيسى و برادرش، ابراهيم حـرب به شـد ببصره

  عظيم و سخت نكـرد، غسـل و نگردانيد، جامـه و برنخاست، مصلى سـر از منصور نـكشتند را ابراهيم تـا و شد، كشته و زد

__________________________________________________ 

 الحسين،: اصل] 1 [

: كرده ايم ضبط قالب بين ما كه بوده چنين ظاهرا و است شده بريده عكاسى در و بوده حواشى قالب آخر تا اينجا] 2[

 بعبد و خواند شيعى را خود مرد آن و و فرستاد بمدينه را او و داده تحف و زر خود خاصان از را مردى: گويند تواريخ] 3[

 مرد آن پيش را پسرش و خود راز و بخورد چربك آن اهللا عبد و داد بدو خراسان شيعيان بنام تحفه و زر و شد نزديك اهللا

 الخ . كرد بزندان و بگرفت را حسن آل از جماعتى و وى منصور و ساخت فاش

 منصور با: اصل] 4[

 و الحسن بن الحسن بن جعفر و الحسن ابن الحسن ابن ابراهيم و الحسن و على بن الحسن بن الحسن بن اهللا عبد: كا و طا] 5[

 بن عباس و الحسن بن الحسن بن ابراهيم بنى اسحق و اسماعيل و محمد و الحسن بن الحسن بن داود ابنى اهللا عبد و سليمان

 بن علي و .. العابد الحسن بن الحسن بن على ... و الحسن بن الحسن ابن اهللا عبد بن آموسى و على بن الحسن بن الحسن

 الحسن بن الحسن بن اهللا عبد اخا كان و بالديباج المعروف عثمان بن عمرو بن اهللا عبد بن محمد و الحسن بن اهللا عبد بن محمد

) 194 ص 5 ج (علي بن الحسين بنت فاطمة جميعا امهما الن

 الحسين : اصل] 6[

 پوسيده : ظ كذا؟] 7[
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] 2 [ويرا كه خواست و بود هبيره بن عمر] 1 [بناء] ز [ا آن و كوفه، و گشت سرد هاشميه از دلش ازين بعد و مضطرب بود،

 آالت پس و گفتندى، بغداد) ب- 215 (كوچك بود ديهى] و آورد گرد را [حكيمان و مهندسان و منجمان پس بسازد، جاى

 بيرون وليعهدى از را خود تا كرد عيسى خويش عم با كه حيلتها آن ازين پس كرد، بنا بغداد و چيز، هر از آورد فراز بسيار

 وليعهدى از را خود عيسى كه دادند گواهى بدروغ منصور شيعه از تن سى و بن  برمك خالد تا نپذيرفت عيسى و [آورد

 آن و نبود، فايده و] 3] [كرد انكار را سخن آن و بيامد بشنيد عيسى چون و [كرد وليعهد را مهدى منصور و] 3] [آورد بيرون

 كوفه و بصره ديوار پس كرد بنا رصافه مسجد پس ازين و كردند، بيعت را مهدى جهد بسيارى با] و [درازست شرحها

 از بازماند ديگر چنانك] 4 [بخشيد مردم بر كرد بايست خرج عمارتها برين آنچ و نهاد بنا رافقه شهر و كردن، بفرمود

 و بموصل خوارج جماعتى چون: بكرد مصادره سيم درم هزار هزار] سه  [را او و بگرفت را برمك بن خالد پس] 5 [عمارت،

 وقت اين در و فرستاد، خوارج بحرب سپاه با را او و داد باز بخالد درم هزار سيصد منصور برخاستند،] 6 [آذربادگان

 حميد مهـدى و فرستاد، بخراسـان را مهدى بـاز منصور و بشوريـد، خـراسان و كـرد، خروج سجستان از] 7 [استـاسيس

 بتن آمدنـد، منصـور بيرون جماعتى] 9 [بارمنيه همچنين و كـرد، حربها] 7 [استاسيس با تا بفرستاد آنجا از را] 8 [قحطبه بن

__________________________________________________ 

 منصور توسط بود هبيره ابن قصر كه محلى در هاشميه شهر آنكه حال و بود هبيره بن عمر بناهاى از هاشميه  يعنى:ظ] 1 [

 را لشكريانش و نبود ايمن آنان بر كه كوفه مردم مجاورت از و راونديه شورش از را منصور كه مينويسند بود، شده ساخته

) 207 ص 5  كا:ك ر (بساخت را بغداد و داد دست ضجرت ميكردند فاسد نيز

 نابسامانست  و ناتمام بسي متن عبارت و. بسازد جائى خود خاصه خواست يعنى: ظ] 2[

 و (جمله اال و بوده همچنين اصل كه گفت ميتوان قوى بظن و شد اضافه حدسا كامل از روايتى مطابق الحاقى قسمتهاى] 3[

) 215 ص 5: كا: (ك ر بود خواهد بى معنى بكلى) نبود فايده

 بمعنى درى لغت در بخش چه بپردازند، كه كرد قسمت سرشمار و كرد توزيع مردم بر آنرا هزينه يعنى بخشيد، مردم بر] 4[

 ميدهد تحميل و اخذ معنى آمده) بر (لفظ از بعد چون مخصوصا و است تقسيم

 جيب صرف عالوه و آمد هم زياد عمل ختم از بعد بود كرده تحميل عمارات و شهر بناء بنام بمردم كه هزينها آن از يعنى] 5[

! گرديد

 جزيره  و موصل: كا] 6[

 يك و پنجاه و صد را كارش خاتمه و پنجاه و صد سنه در را او خروج: كا استاذسيس،: الصواب و اسناسيس،: اصل] 7[

) 219 ص 5 كا (طا كذا است كرده ضبط

) 219 ص 5 (خزيمه بن خازم: كا] 8[

 ندارد معنى اينجا در با و- ارمنيه با: اصل] 9[
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 را همه و بودند خارجيان همچنين] 1 [حين و بعمان و كرد، هزيمت را ايشان تا فرستاد لشكرها و رفت شام بجانب خويش

 اهللا رضى طالب ابى بن على فرزندان از يكى بود، نصرت صاحب هميشه كه نهادند لقب سبب ازين منصور را او و كرد، قهر

 بر قحطبه بن حميد سال دو از بعد و بپذيرفتند، را او و آمد، بيرون سند و هند بزمين] 2 [االشتر اهللا عبد) آ- 216 (نامش عنه

 را زايده بن معن] و [داد خراسان  را]6 [مهدى و گرد، باز كه فرمود را مهدى منصور و ،]5 [يافت ظفر] 4 [برو] 3 [استاسيس

 عصر، آن در بود آيتى وجود سخاوت در و بمبارزت معروف و دلير و نسب با مردى بود يمن از معن اصل و داد، سجستان

 سال الحجه ذى] 7 [ششم و بيست سه شنبه شب خوانند ميمون] بئر [آنرا كه جائى يافت فرمان] و [رفت بحج منصور پس

: نسب اندر. كرد نماز وى بر موسى بن عيسى و بود، سال هشت و صد عمرش ترويه، روز گويند و هشت، و پنجاه و صد

 بود] 8 [لون سفيد مردى منصور: حليت البربريه، سالمه ولد ام: مادرش. عباس اهللا عبد بن على بن محمد ابن اهللا عبد جعفر ابو

 و] 9 [الموريانى داود بن سليمان ايوب ابو پس بمرد، و كردش عزل و برمك، خالد: كاتب و وزير. نحيف و ريش دراز و

. كله للّه الحمد] 10: [مهرها و الخاتم نقش وقت، ازين بود وزير يونس بن الربيع الفضل ابو و بود، اهواز از پدرش

 مهدى  خالفت

] 11 [است ماه يك و سـال ده] جرير [تـاريخ انـدر و گفتست، روز پنـج روايت بديگر بود روز دوازده و مـاه يـك و سـال ده

__________________________________________________ 

) 181- 180 ص 5: كا (138- 137 حرمله بن ملبد بخروج است اشاره و جزيره: ظ] 1[

 الحسنى  الحسن بن اهللا عبد بن محمد ابن االشتر اهللا عبد هو و] 2[

 استاذسيس : الصواب و اسناسيس،: اصل] 3[

 است  زايد برو و كذا؟] 4[

- 357 ص 1- 3 ط (بكشت ويرا طبرستان صاحب قارن و ساخت مغلوب را استاسيس خزيمه بن خازم كا و طا بروايت] 5[

358 (

) 225 ص 5 كا ك ر) (152 (قحطبه بن حميد: ظ] 6[

 الحجه  ذى من خلون لست: كا] 7[

) 8 ص ع: كا (العارضين خفيف نحيفا اسمر] 8[

 المرزبانى : اصل] 9[

 مهر جمع: ظ كذا] 10[

) 27 ص 6: كا (روز نه و چهل و سال ده بروايتى و] 11[
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 ببصره تا بفرمود و كردند، بيرون زندان از را جمله بود مملكت اضطراب] 1 [وى از نه كه هر تا بفرمود چيزى نخستين

 بثقيف را زياد بود، چنانك بگردانند] 2 [بودند بكرده درست قريش در را فرزندانشان كه بكره بو آل و زياد آل) ب- 216(

 وقت بدان كه خواندم چنان و كفايت، از بپذيرفت كرديم ياد چنانك را او معاويه و بود،] 4 [ثقفى عبيد  بو]3 [پسر] كه  [كردند

 نوشت نامه و فرستاد، بدو و داد عنها اهللا رضى بعايشه درم هزار چندين و مدينه، و مكه حرمين و بود عراقين امير زياد كه

 پاسخ عنها اهللا رضى عايشه پس. بود حجت را زياد و بنويسد سفيان] ابى  [بن] 5 [زياد را او بپاسخ كه آن مقصود بدو،

 نتوانست هيچ و شد تلف مال آن و گشت غمناك زياد ننوشت هيچ ديگر و بعد، اما زياد، الى عايشه المؤمنين ام من: نوشت

 پسنديده عظيم سخت و كرد، درست] 6 [موالئى اندر نسب نيز را ايشان] بود [السالم عليه پيغامبر موالى بكره بو و: گفت

 عون بو خراسان مهدى پس بخراسان، قحطبه بن حسن و] 7 [بمرد، بسجستان زايده بن معن پس ،]را [كار اين مردم داشتند

راه  منزلها، و و كردن فرمود آب گيرها و مصنعها باديه اندر و رفت بحج مهدى يك و شصت و صد سال اندر و داد، را] 8[

] 9 [طميم كسوة دو را معظم كعبه و كرد، تفرقه درويشان بر نعمت و مال بسيارى و هست، كه سان آن بر كرد آبادان مكه

 وقت آن در هـم و مدينه، از و) آ- 117 (مكه از داد بمردم جنس هـر و ديبا از جامه تا هـزار پنجاه و صـد و پوشيد، در بـزر

__________________________________________________ 

 روى : اصل] 1[

. بودند كرده ثبت قريش جزء انساب دواوين در را خانواده دو آن فرزندان يعنى] 2[

: دقيقي نشد، ديده نثر كتب در ولى آورده هم دقيقى و بوده قديم پارسى در پسر بجاى پس گرچه پس،: اصل] 3[

 اردشير جهان شهريار پس            هژير سوار آن نخست بيامد         

 شاه  دستور جاماسب تهم پس            سپاه سروران از پس بيامد            

 نيوزار جهان شهريار پس            سوار گزيده او پس بيامد            

) خاور چاپ 213 و 211 ص 3 ج: شاه نامه (

 بقريش  را زياد معاويه الحاق در) 295 (صفحه 4 حاشيه ك ر است، »ثقيف مولى عبيد «صواب و است غلط ثقفى عبيد بو] 4[

 زياد از: اصل] 5[

 موالى،: اصل] 6[

. بكشتند خوارج بست بشهر سيستان در را زايده بن معن] 7[

 يزيد بن الملك عبد هو و عون ابو] 8[

 حجبة ان نزعه سبب كان و جديده كسوة كساها و الكعبه كسوة المهدى نزع فيها و: گويد كامل ندارد، معنى اينجا طميم] 9[

 من الملك عبد بن هشام كسوة كانت و فنزعها الكسوة من عليها ما لكثرة تهدم ان الكعبه على يخافون انهم له ذكروا الكعبه

) 17 ص 6 (اليمن عمل من قبلها ما و الشخين الديباج
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 حج درين و بخشيد، مستحقان و حرمين مردمان بر همه دينار، هزار سيصد آن مبلغ رسيد فراز جانب آن حمل و مصر خراج

 دو و شصت و صد سال اندر و بود، معتقد و سيرت نيكو عظيم سخت و افتاد، خرج نعمت و مال اندازه و بى حد را مهدى

 بن هاشم او نام و نكرده  بود كس مسلمانى اندر كه كرد دعويى و النهر، وراء بما]. 1 [آمد بيرون اهللا لعنه مقنع بازگشت، چون

 را او سبب اين از و! اهللا استغفر كردى، خدائى دعوى و داشتى بسته روى بر مقنعى داشت، عظيم جادوى و بود،] 2 [الحكم

 چنان هوا بر آن عكس نا داشت، كه اخالطهائى با ريخت آن در سيماب و بحكمت ساخت چاه آن كه آنست و خواندندى، مقنع

 او تابع مرد هزار چندين و شد عالى كارش تا درازست، او شعبدهاى و كار شرح و تابد، همى آسمان بر ماهى كه مينمود

 حصار حالها و وقعت بسيارى از بعد تا گرفت فرستادن سپاه خوراسان از مهدى و بخواند، را ترك خاقان و شدند،

 داد همى زنان با شراب چون و بمردند، همه] آن  و [غالمان و زنان از داد، زهر را حصار مردمان همه كار آخر و گرفتندش،

) ب- 217 (زن اين ديگران، برسان بيفتاد، و ريخت فرو بجامه پنهان شراب بودش زنى پس مرده، فتادندى همى و بخوردندى

 پى بشمشير را چهارپايان همه و تاخت، همى سو هر و آورده، لب بر كف مست شتر چون ديدم را مقنع كه كند حكايت

 بتافت، بزرگ سخت تنورى پس شد، سوخته همه تا فكند همى آن در و برافروخت عظيم آتشى بود خواسته چه هر و مى بريد

 ساعت همان و افكند تنور آن در را خود پس سوخت، ببايد را خود آخر بر كردم، گمراه و دادم بباد را عالمى گفت همى و

 خود كه آورد فراز بدان بود پدرش عم كه را على] 3 [بن عيسى تاريخ همين مهدى و برستند وى از مسلمانان و گشت، ناچيز

 پس گشت، پير اميد درين و باشد، وى هم مهدى از بعد كه بود كرده چنان بيعت كه بدادش، مالى و كرد، و كند،] 4 [قلع را

 ازين پس و دادش، لقب رشيد و را هرون پس نهاد، لقبش] 5 [هادى و را موسى نخست كردن، بيعت فرمود را پسران مهدى

يعقوب  افتاد كـه چنان تا بست  بر]7 [اهللا عبيد ابو وزير دست و مهدى، پيش گشت بزرگ] 6 [طهمان بن داود بـن يعقوب كـار

 و شـد غمناك مهدى بشكست، ساقـش و زد لگـد و رميـد، در طيلسـان] 8 [خشخشه از نشست همى بـر او كـه استـر ايـن را

__________________________________________________ 

. است صوابتر اخير روايت و) 484 ص 1- 3 (161: طا و) 13 ص 5 ج (159: كا بروايت مقنع ظهور] 1[

 و الطبرى قول كذا است بوده او لقب حكيم و او نام هاشم يا ديگرش نام هاشم و بوده مقنع خود نام حكيم و حكيم،: ظ] 2[

 آورده الطبرى جرير بن محمد و است مقنع اخبار صاحب كه ابراهيم و: گويد بخارا تاريخ در قباوى نصر ابو ولى الكامل

) 64 ص شفر چاپ بخارا تاريخ (بود حكيم بن هاشم او نام ... كه است

 موسى  بن عيسى: ص] 3[

 خلع : الصواب و كذا؟] 4[

 هرون : اصل] 5[

) 23 ص 6 (طهمان: كا طهمان: بعد صفحات-  طعمان:اصل] 6[

) 25 ص 6 كا (167 عزل- اهللا عبيد بن معاوية اهللا عبيد ابو هو و- اهللا عبد ابو وزير: اصل] 7[

 استر بجاى كا- است نيامده حشحشه و) منجد (اصطكاكه عند تسمع صوته الحلى او السالح خشخشة و حشحشه،: اصل] 8[

 آورده  ذون بر
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 و كرد، متهم چيز بچند را يعقوب و كرد،] 1 [آغالش بيافت، خالى را مهدى اهللا عبيد ابو وزير پس او، بخانه رفت بپرسيدنش

 كار بدين و بكش، را اين گفت و داد بوى علوى مردى مهدى يافت بهترى) آ- 218 (يعقوب چون و علويان، شيعت جمله در

 گفت را او علوى] كه  [آن از بعد داد، نفقات و كرد رها شب در را علوى يعقوب و علوى، كشتن نه خواست يعقوب آزمودن

 باز بزندان و بگرفتند را علوى راه، بر بود نشانده را كس مهدى آئى؟ عرصات سوى پيغامبر فرزند خون با كه ندارى شرم

 مهدى آن از بعد المؤمنين، امير سر و بحياة خورد سوگند و را، او بكشتم گفت پرسيد، او حال از را يعقوب] مهدى  و [بردند،

 تا بماند، مطبق آن در هادى و مهدى عهد همه و زندگانى، سخت تر اندر] 2 [بمطبق شد ظاهر خيانت چون داشت باز را او

 آخر تا كرد عبادت و رفت بمكه و نپذيرفت، كرد، عرضه وى بر شغلها يحيى بود، گشته تباه چشمش و آوردش بيرون رشيد

 و گشت، درست و گردانيد، منسوب بزندقه را پسرش و استاد، بر الوزير] 3 [اهللا عبيد ابى بقصد يونس بن ربيع] و [عمرش

 و بكشت، و بگرفت نيز را او تا نيايد، تو نصيحت وى از امروز گفت] را مهدى ربيع [پس و بكشت، وى پيش را پسرش مهدى

 او بفرمان كردى چه هر و بود سپرده البرمكى خالد بن يحيى به كودكى از را او و بغزو، فرستاد روم بجانب را هرون

 بسيار نعمت و مال و ظفر با و) ب- 218 (بماند روم بديار نيم و سال دو هرون و نبودى، مخاطبت وى با پدر جز و كردى،

 را هادى باز و بود، چهار و شصت و صد سال اندر اين و] بود [كودك هنوز و رشيد، نهادش لقب وقت اين و آمد، باز

 تا و بود گشته سياه و برآمد گرفته بامداد از هم الحجه آفتاب ذى اندر و طبرستان، و گرگان از كرد خوارج دفع تا فرستاد،

 زيد و] 4 [سلمان بن على و بود، گذشته نيمروز تعالى حق بفرمان بگشاد چون بود، عجايب سخت و شب، تا] و [بماند نيمروز

 مسجد] 7 [شش و شصت و صد سال از و كردند، فتحها و كارها بسيارى و] 6 [فتين اندر بروم البطال بن] 5 [المنذر بن

  مهـدى درآمد نـه و شصت و صد سال چـون و بيفزود، عمـارتش و كردند فراخ تـا بفرمود رسـول مدينـه] مسجد و الحرام[

__________________________________________________ 

 كردن  تحريك آغالش،] 1 [

 سياسى زندانيان جايگاه و مى نهادند را آن در كه است بوده بيمناكى و تاريك زمينى وزير  دخمه:مطبق- بطنق و: اصل] 2[

 است  بوده

 اهللا  عبد بن ربيع: اصل] 3[

 سليمان : طا و كا] 4[

 بن بدر بن يزيد قنسرين و الجزيره على يومئذ هو و سليمان بن على فوجه: 168 حوادث فى الطبرى قال البدر، بن يزيد: كا] 5[

 بن يزيد و سليمان بن على ترجمه در مؤلف و) 26 ص 6 ك: كذا- 521 ص 1- 3 (ظفروا و فغنموا الروم الى سرية فى البطال

) المنذر (بدر بجاى طا حاشيه. است فرستاده بروم را دو هر و گرفته مفعول را بدر

 رفتند: ظ ... كذا] 6[

) 25 ص 6 (النبى مسجد و الحرام المسجد فى بالزيادة المهدى امر فيها و 167: كا] 7[
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 از و روايتست، هم هشت و چهل و بود] 3 [سال چهار و چهل عمر را او و گويند، نيز] 2 [زر و زن بديه بمرد] 1 [بماسبذان

 اهللا عبد ابو: نسب در. رسيد بهادى خبر روز پنج از بعد گويند و كنيم ياد الحفاير باب اندر چنانك او مرگ گويند چند نوع

 مردى: حليت. الحميرى اهللا عبد بن منصور بنت موسى ام: مادرش. العباس بن اهللا عبد بن على بن محمد ابن اهللا عبد بن محمد

 يسار، بن اهللا عبد بن معاوية] 4 [اهللا عبيد ابو: كاتب و وزير كوچك، بود سفيد نقطه چشمش اندر و موى جعد و باال دراز بود

] 6 [الفيض جعفر ابو پس سال، پنج خازم بن اهللا عبد مولى طهمان بن داود بن يعقوب اهللا عبد ابو) آ- 219 (عزلش بعد از و] 5[

 للّه العزة: الخاتم نقش بود، وزير وقت درين و گشت مسلمان و] 7 [سابور، از بود ترسا و بود شيرويه نامش و صالح ابى بن

. گويند نيز اهللا الى امرى فوضت و جل، و عز

 هادى  خالفت

بوقت   و] 8 [ماه سه و سالى جرير تاريخ در و گويد، پانزده روزها روايت بديگر بود روز نه و بيست و ماه يك و سال يك

 سخت] و [او رسيدن تا كرد درست برادرش بيعت هرون و ميكرد، حرب شروين با و بود بطبرستان هادى پدرش، مرگ

 وقت فصيحان اما است، فضلي بس نه چند هر ،]9 [گرفتند زندقه فضل اهل از جماعتى هادى ايام اندر داشت، پسنديده عظيم

  دختر و] 11 [يعقوب همچنين هاشم بنى از و القدوس، عبد بن صالح و اهللا، عبد بن اهللا عبد و] 10 [المقفع بن اهللا عبد چون بودند

__________________________________________________ 

 سابق حسين آباد محل ظاهرا و كوه پشت با و بوده جبال بالد از موحده باء و سين بفتح ماسبذان ماسيدان،: اصل] 1 [

 ميگفته اند هم سيروان آنرا و دارد مطابقت

) 523 ص 1- 3 (رذّ: طا] 2[

) 27 ص (سنه اربعين و ثالث: كا] 3[

 اهللا  عبد: اصل] 4[

 بى نقطه  اصل] 5[

 ترسائى  بمناسبت العيص،: ظ ساكتست: طا و كا ... كذا؟] 6[

 بود فارس شاپور شهر مردم از يعنى] 7[

) 36 ص 6: كا (شهرا عشر اربعة قيل و] 8[

 هادى بزمان اختصاصى و است بوده العباس بني ظهور از پيش و بعيد عهدى از اسالم در فضال و فصحا گرفتن زندقه] 9[

 بود يافته تخفيف هادى عهد در كه گفت ميتوان طايفه باين مهدى و منصور سختگيرى هاى از بعد بلكه ندارد

 شد كشته منصور بامر المهلب بن يزيد ابن معاوية بن سفيان بدست بصره در 145 منصور زمان در مقفع ابن] 10[

) 29 ص 6 ك (المطلب عبد بن الحرث بن ربيعة بن عباس بن الرحمن عبد بن الفضل بن يعقوب هو] 11[
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 را بعضى و بكشت را بعضى هادى گفتند، زندقه سخن] 1 [هادى پيش ظاهر و آوردند، بيرون خانه از آبستن پدر از او را

 و شدند جمع فصحا از تن چند اين كه] 3 [آنست و امشان بود، مهدى روزگار عهد آن و] 2 [بكرد ايشان قمع و بياويخت

 در را المقفع ابن ايشان تر) ب- 219 (فصيح و افتادند اندر بدان مديد مدتهاى و كنيم، تصنيف همى قرآن نقيضه ما گفتند

 شش از بعد نوشت، همى و كرد همى مشق او و نشورانيد، خاطرش كس و نبايستش، چيز هيچ چنانك بنشاندند، خالى سراى

 و بود نوشته كاغذ خروارها او و مدت؟ اين در كرده اى چه گفتند و رفتند وى پيش در] 4 [ايشان و اهللا عبد و صالح ديگر، ماه

 هيچ نوشته ام، طومارها همه اين و درمانده ام بآيتى روزگار چندين گفتا المقفع ابن كرده، انبار را كاغذها آن و كرده باطل

 يا و ماءك ابلعى ارض يا قيل و: مى گويد نوح قصه در گفت است؟ آيت كدام گفت القدوس عبد بن صالح. نيامد قرآن چنان

 در چون است، نابودنى كار اين كه آى بيرون و خيز بر گفتند. الجودى على استوت و االمر قضى و الماء غيض و اقلعى سماء

 طاقت در سخن اين هرگز كه حاشا! بودند گمراه مردمان چنان توان؟ چون را قرآن همه كرد، نتوانستى آيتى عوض ماه شش

! گنجد كسى

 بودند، شاعر و فصاحت و علم اهل وقت آن مردمان پيغامبر، آمدن بيرون عهد در كه پيغامبر معجز و خداست، كالم قرآن

 عصا گران، فسون و جادوان غلبه] سبب  از [السالم عليه موسى بگاه چنانك را ايشان عجز فرستاد، نامحدث قرآن تعالى حق

) آ- 220 (كردن معالجت و فالسفه و بودند اطبا و حكيمان غلبه السالم عليه عيسى بوقت و را، سحر] 5 [تبطيل بود، او معجز

 بودند عاجز آن از اطبا كه علتها آن و ابرص، و اكمه يافتن شفا و كردن زنده بمرده را عيسى داد معجز تعالى خداى تا علتها،

 و بِمثْله يأْتُونَ ال الْقُرْآنِ هذَا بِمثْلِ يأْتُوا أَنْ على  الْجِنُّ و الْإِنْس اجتَمعت لَئنِ قُلْ: خويش كتاب محكم در گويد همى تعالى خداى و

كانَ لَو مضُهعضٍ بعب88: 17 ظَهِيراً ل .

  با تا داد آزادى را مردم بندگان همه ،]7 [كرد بد سيرت و آمد بيرون بمدينه] 6 [حسنى علوى نام حسين هادى، عهد اندرين و

__________________________________________________ 

) 29 ص 6 (مهدى: كا] 1 [

 بمرد زودتر خود اما كرد بپاى زنادقه كشتن براى دار هزار گويد هادى درباره و است داده نسبت بمهدى را عمل اين: كا] 2[

 بكشت  مهدى مرگ از بعد مهدى بامر هادى را الذكر فوق يعقوب تنها و) 35 ص 6 ك(

 الخ  ... كه آنست ايشان  قصه:ظ. بى سامانست عبارت] 3[

. بى نقطه اصل كذا؟] 4[

 بى نقطه  اصل] 5[

 السالم  عليه طالب ابى بن علي بن الحسن ابن الحسن بن على بن حسين هو) 30 ص 6 حسنى،: كا (حسينى: اصل] 6[

 از بعد مگر ندارد چيزى مدينه در بندگان آزادى و وى بدسيرتي از كامل و طبرى. نشد دانسته عبارت ازين مراد و .. كذا؟] 7[

 آنرا مردم و كرده اند حدثى بوده اند آن در وى سپاه كه مسجدى در كه گفتند مردم مدينه از بيعتيان و حسنى رفتن بيرون

) 31 ص 6: ك (است حرّ كنند بيعت ما با كه بنده هر گفت مكه در نيز و گفتند بد آنان از و شسته
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با  فرستاد آنجا- دلير مردان- را خويشان از جماعتى و آيد بيرون بموسم كه] كرد [وعده و بگرفت، شهر و كردند، بيعت وى

] 1 [روز بچنان را او مردم و گرفت اندر حرب و آمد بيرون ترويه روز بمكه علوى و رسد، كجا كار تا گرانمايه سپاهى

 نامى ادريس او خويشان جمله از پس و خوانند فخ صاحب را او و عرفات، بر شد كشته عيد روز و كردند حرب بجايگاه

 هادى پس گشت، بزرگ عظيم كارش و اندر، مسلمانان ميان بگفت خويش نسب و هرت، تا شهر و بطنجه و افتاد بمغرب

 ناليده ادريس يكبارى و گشت گستاخ بادريس تا كردى، معالجت را مردم و ببود مدتى و فرستاد آنجايگاه را طبيب] 2 [شماخ

 بامداد و داشتندى بزرگ را او مردمان و بود خيزران رشيد و هادى مادر  و.بازگشت و داد، زهر را او شماخ گشت،] 3[

 پس بود، مهدى عهد از قاعده اين و گزاردن، مردم اشغال در كردندى سعى و) ب- 220 (بسالم، رفتندى او بسراى نخست

. نه گفتند گويد؟ ايشان سخن و برد شما مادر نام كسى كه داريد روا شما گفت اندر بمجلس روزى و كرد، انكار آن بر هادى

 نهيد، مردم دهن در و آوريد] او [سخن و كنيد] 4 [تفويض بوى و رويد] من  [مادر پيش شما كه كند واجب چه پس گفت هادى

 باز مردمان پس! بزنم گردنش رود او بسراى كسى نيز كه ببينم اگر و نه؟ يا هست مادرى مرا كه داند كسى كه بايد خود يا

 مرا گفت فرستاد، بمادر و كرد زهر وى در نيمى و بخورد نيمى برنج صحنى هادى روزى گشت، غمناك خيزران و ايستادند،

 مادر كه ندارى شرم گفت را هادى پس بمرد، حال در دادند سگى بخورد و دريافت خيزران فرستادم، بتو و آمد خوش اين

 امير مادر كه است تو حديث بازار و شهر همه كه آيد همى عيب تو كار از مرا كه ندارم شرم گفت هادى دهى؟ زهر را

 و كنم، وليعهد را فرزند من تا كن خلع را خود گفت داشت، باز را رشيد هادى ازين پس. كرد چنين و گفت چنين المؤمنين

 بخواند را يقطين هادى پس كن، صبر نبايد گفتا يحيى كند؟ چنان كه خواست هرون بود، بازداشته را البرمكى خالد بن يحيى

 گواه و ببر را عدول و قضاة كرد خلع را خود اگر خليفتى، يا بايد زندگانى ترا كه بگو را هرون ساعت همين و برو گفت و

 و آور من پيش و برگير را خالد بن يحيى سر و او سر ساعت همين نكند اگر و حبس، از كن رها ويرا پس و) آ- 221 (گير

فردا  است نزديك وقت گفت و بگريست يقطين] 5 [كنم كم تو باالى از بدست يك باشى نكرده تمام اين شام نماز از پيش اگر

 يا گفت شنيد، گريستن آواز پرده نزديك بيامد خواندند، باز را او كه بگذشت ساعتى بيامد چون يقطين اهللا، و ال گفت كنم، تمام

__________________________________________________ 

 پسران اسماعيل و موسى و على بن محمد بن عباس و على بن سليمان بن محمد و منصور ابن سليمان: كا. بى نقطه: اصل] 1[

 اين با و داشت خطر راه كه برگرفته بهمراه بصره از سپاهى و بودند رفته بحج سال آن هادى بيت اهل از موسى بن عيسى

) 31 ص 6 :ج .. (شد كشته حسين و كردند حرب ترويه روز مكه در علي بن حسين با العباس بنى شيعه ساير و سپاه

) 4 ص 6 ج كا: ك ر (هادى نه است فرستاده را المهدى مولى اليمامى شماخ كه بوده رشيد] 2[

. بيمار و ناالن يعنى- نالنده: ظ .. كذا] 3[

 مفاوضه : مراد ظ] 4[

 بمرد هادى كه شبى: گويد طا نيامده، هم يقصين ذكر و نيست كا و طا در رشيد حبس و طريق بدين اخير روايت اين] 5[

) 600 ص 1- 3 ط (كند تلف را يحيى و هرون داشت قصد همانشب هادى و بود حبس خالد بن يحيى
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 تخت بر ديد را هادى رفت اندرون يقطين بينى، را المؤمنين تا امير آى اندر گفت خيزران] 1 [خواندند، باز مرا المؤمنين امير

 السالم: گفت را هرون و آمد بزندان و بازگشت يقطين بگرفتش، خداى گفت خيزران بود؟ چه را اين السيدة ايها گفت مرده،

 كه گفت، همى بود فرموده را او آنچ و هادى حال از يقطين ماست، برادر المؤمنين امير گفت هرون المؤمنين، امير يا عليك

 جمله را ها كار شب همان و آمدند بيرون حبس از هرون و يحيى و خالفت، تهنيت و هادى بتعزيت آمد اندر خيزران رقعه

 يا گفت يحيى و فرمود خلع] به  [ليكن و بازنداشت را هرون هادى كه گويند بروايتى و بپرداخت، و بنهاد بنظام خالد بن يحيى

 از باشد كرده نقض بيعت هرون چون و] 2 [افتد چون كارها كه بود ديدار نه و است كوچك جعفر تو پسر المؤمنين امير

) ب- 221 (فرزند چون بگذارى، همچنين كه مى بينم آن در صواب من برود، العباس بنى از كار اين و برخيزد كسى علويان

 باشد، تو فرزند عهد ولى تا كند خلع] را خود [كه آرم فراز بدان را هرون كه من بر عهده اين رسد] 3 [بجاى المؤمنين امير

 كشتن در هادى جد خيزران چون آنكه يكى گويند، او مرگ سبب نوع چند از و بمرد، هادى هفته همين و. رواست گفت هادى

 سخت و نهادند وى دهان بر بالش خواب اندر و بود كرده يار خود با را كنيزك چند و بود آزرده دل وى از خود و بديد وى

 گويند ديگر و بمرد، بفجأ بى بيمارى وقت آن در و بود، عوام سخن] و [نيست اصلى خود را روايت اين و بمرد، تا بگرفتند

 و خواست پيش بديد هادى چون برشك، بكشد را وى تا فرستاد كنيزك بديگر زهرآلود لوزينه طبقى] 4 [هادى آن از كنيزكى

 من از اكنون باشى مرا همه كه خواستم ميگفت و بيامد خروشان كنيزك بمرد، و گويند، نيز ميوه و بخورد، آن از لوزينه يكى

: گفتست وقت شاعر معنى اندرين و گويند، هم حال اين را مهدى و] 5 [برآمدى، ديگران و

 شعر

 دهر اكالت ساعة باكلة            اخاها منعت آكلة من كم و          

 يدرى  كان لو هالكه فيه و            لشيئى يسعى طالب من كم و            

 و بودند آورده را هادى كمانى و جاى، بدور آباد بعيسى بستان اندر مى آويخت پرده همى فرّاشى كه] گويند [جاى ديگر و

) آ- 222 (شد دوخته ديوار بر و رسيد برنا آن پشت بر و بينداخت تيرى و رسد؟ آنجا تير ايدر از گوئى گفت داشت، بدست

 و ساعت همان بمرد تا كرد همى فرياد و مى خاريد آمد، بخارش پاش پشت همانساعت و آن از گشت غمناك هادى و! بمرد و

 ربيع مـاه هفتم بود آدينه شب حال اين و. اعلم اهللا و بفجأ مردست آباد بعيسى الجمله فـى گويند، نيز روز سه تـا و همانشب،

__________________________________________________ 

 خواند باز مرا المؤمنين امير گفتا: ظ] 1[

 باشد قرار چه از كارها كه نيست معلوم: يعنى] 2[

 رسيدن  بلوغ بحد و شدن بزرگ يعنى رسيدن بجاى و كوچك ياء با بحاء. اصل] 3[

 هرون : اصل] 4[

 آورده اند مهدى مورد در: كا و طا] 5[



 

   335   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 برادرش و] 1 [گويند نيز شش و بيست و بود عمرش ماه يك و سال يك و بيست و شده، هجرت از هفتاد و صد سال االول

 عطا بن الغطريف بنت خيزران: مادرش. لمنصور اهللا عبد بن محمد بن موسى بن محمد ابو: نسب اندر. كرد نماز وى بر هرون

 نقش] 3 [بزيغ ابن عمر و يونس، بن ربيع: كاتب و وزير]. 2 [جعد و موى دراز بود مردى هادى: حليت) ؟ (المولده الولد ام

. اعلم اهللا و بودست، العظيم اهللا: الخاتم

 رشيد خالفت

 ،]4 [راست سال سه و بيست جرير تاريخ در و گويند سيزده روزها روايت بديگر بود] 4 [روز هفت و سال سه و بيست

 يحيى] 5 [مهترين پسر فضل و آن، از پيش همچنانكه بود خالد بن يحيى تدبير در غيره و وزارت كار بنشست بخالفت چون

: گفتست الشاعر حفصة بن مروان باب اندرين و وزارت، بر بود پدر نايب و بهم، بودند خورده شير الرشيد هرون با

 شعر

 واحد الخليفة و بثدى] 7 [غذتك]            6 [حرّة افضل ان فضال لك كفى          

 آن از كار آخر تا بود، نديم يحيى بن جعفر و المشاهد فى خالدا يحيى زان كما كلها] 8 [المجالس فى يحيى زنت لقد) ب- 222(

 و قلم و بدست جمله جهان و بست بر همه دست و گشت وزير جعفر پس آن از و شد، پيدا تغيرها و تولدها گستاخيها چنان

 ذكر و عالم، اندر گشت سـمر] 9 [را ايشان روزگار و قلم، و تيغ به داشتند همى بنظام مملكت كـار و بود، اندر برامكه فرمـان

 كـه توفيق آن و برآمد ايشان بـدست باب اين در كه كارها اين و مشهورست، و معروف ايشان جود و سخـا و همتى بـزرگ

__________________________________________________ 

) 34 ص 6 (سه و بيست و شش و بيست: كا] 1[

) 34 ص 6 (نقص العليا بشفته كان و حمرة شربا ابيض جسيما طويال كان: كا] 2[

 بوده الحرّانى ابراهيم خاتم وزير مرد هادى كه وقتى در و) ليدن 598 ص 1- 3 (بزيع بن عمرو: طا. الربيع بن عمرو: اصل] 3[

 هم ديگر وزراى گاه و خاتم صاحب وزير ديگرى خراج وزير يكى داشته اند وزير دو خلفا چه وى، نزد خالفت خاتم و

 ابو مرگ از بعد كه البرمكى خالد بن يحيى مانند بوده نفر يك با خراج و خاتم يعنى وزارتين كه مى شده وقتى و داشته اند

) 606 ص 1- 3 (الوزارتان ليحيى فاجتمعت: طبرى بقول و شد سپرده بوى خاتم رشيد، خاتم صاحب الطوسي العباس

 طبرى  كذا روز شانزده و روز هيجده و سال سه و بيست: كا] 4[

 بن : اصل] 5[

 حده : اصل] 6[

 عدتك : اصل] 7[

 است  زايد راء] 9[المشاهد                          : خلكان ابن] 8[
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 چيزى المؤمنين امير از كه عصر آن در نيامد حاجت را كس هيچ و جنس، هر از خواهندگان حق در گشت ميسر را ايشان

 آن از بيرون يحيى بن فضل درگاه بر و نهادند ايشان بدرگاه روى عالم] 1 [شعراء و را، مردم بدادندى كه بس از خواهد

 مردى و برند، مدح ديگر جاى كه نيامدشان حاجت كه مشاهره و بمرسوم بودند شاعر صد و هزار كه خواندم چنان ديگران

: بود اين آن و بگفت و كرد انشا بيت يك خويش بزبان و آمد وى پيش سند زمين از

] 2 [مندره كراكرى            كنكره بره اره         

: مى گويد گفت ترجمان ميگويد؟ چه كه پرسيد فضل

 شعر

 المثل  يضرب فيها بك فانّما            ذكرت آفاقنا فى المكارم اذا          

 داده را ترجمان پانصد و چيز، هر و پا چهار و شتر و فاخر خلعتى و فرمود، دينار هزار را او و بخنديد فضل پس) آ- 223 (

 ساخته ام مفرد كتابى آنرا من و دولت، آخر تا برمك عهد از است بسيار برامكه اخبار و] 3 [نه بينيم، همى زبان درين ما گفت

 آمد، ايشان سر بر آنچ و آن سبب و محنت، روزگار و مردم، حق در كرده اند آنچ و را ايشان دولت روزگار نهاده ترتيبى و

داد،  لقب مؤتمن را قاسم باز و داد، لقب مأمون را اهللا عبد پس دادش،] لقب  [امين را محمد] و [كرد بيعت را پسران هرون پس

 عبد بن ثابت بن مصعب بن اهللا عبد بيعت، وقت درين كه] 4 [شادى بن محمد بن مهلب جدم بخط كتابى در خوانده ام چنان و

 يزيد بن وليد اندر است گفته طريح كه بخواند بيت اين پس آمد، پيش كردن بيعت] به  [الزبير بن اهللا

 طوالها] 6 [يديك على يطول حتى            قلعتها ال و] 5 [أعينها؟ يضر ال ؟         

 منعى را او هرون و بگرفت اول قاعدت همان مادرش خيزران و بداد، تمام صلتى را او و آمد خوش عظيم سخت را هرون

 تا كرد، خروج] بديلم  [الحسنى اهللا عبد بن يحيى و فرستاد، بخراسان را يحيى فضل شش، و هفتاد و صد سال در و نكرد

خراب  صفصاف شهر و شد بروم هرون پس آن از و بمرد، و دادش زهر كار آخر و آمد،] وى  [پيش و كرد عهد وى با رشيد

 شعر گفتست، قصيده جمله در حفصه مروان و كرد،

__________________________________________________ 

 او شعر: اصل] 1[

 مقدمه : ك ر شده، داده نسبت هم بسلمان شعر اين و شد نقل عينا و كذا؟] 2[

 ... كذا؟] 3[

. است سندى يك هم اين كتاب مؤلف شناسائى براى] 4[

 كذا] 5[

 يديك؟ ؟:اصل] 6[



 

   337   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 صفصفا قاعا الصفصاف ترك قد            المصطفى المؤمنين امير انّ) ب- 223          (

 را او و بيامد او پس بود، امير] 1 [ماهان بن عيسى بن على و بود، آمده باز فضل و كرد، خراسان عزم هرون ازين بعد و

 و قاقم از و گوناگون] 2 [ميوهاى و عنبر و مشك نامهاء و سيم و زر و جامها و اسبان و كنيزكان و غالم از آورد مال چندان

 هرون و بنهاد، بترتيب و بازگشاد همه و بود، پر ميدان همه و آورد جمع اندر بميدان و نبود، قياس آنرا كه آن انواع و سمور

 مفرست بخراسان را او كه گفتى تو كه آنست گفت را يحيى مال، آن از شد خيره چشمش و بميدان، آمد بنظاره تا داد خبر را

 بود آن نه اگر [و نيكست، نباشد سر درد پس از را اين اگر گفت يحيى تو، خالف آن آمد مبارك سخت و كردم خالف من و

] 3 [اوتاده كه رفتن، خويش بتن آيد حاجت آخر و واليت، اين نگيرد نظام و فرستى باز درم] ده  درم [يك اين بعوض تو] كه 

] 4 [شدند ستوه مصادره از و تهى گردد مال از خراسان چون نياورده المؤمنين امير پيش قدر اين است ننهاده را خود چندين

 كار اين و بود، گفته وى كه بود همچنان و گشت خاموش هرون باشد، دشوار آن تدارك] و [بركنند سر خوارج و دشمنان

 از يك ده كه بودند خراسان اميران] 5 [جعفر و فضل) آ- 224 (سالها كه برامكه بر بگشت رشيد دل كه بود آن جمله از هم

 بن فضل چون ايشان دشمنان آغالش يكى آمد، فراز سببها و بود، شده سير برامكه از رشيد دل و نرسيد، بخزينه مال آن

 اهللا عبد بن يحيى حديث باز و] 7 [الهاشمى صالح بن الملك عبد حديث ديگر و ديگران، و] 6 [العرى محمد بن درارة و الربيع

 و گرفتن بفرمود را همه رشيد پس بگرديد، دل را رشيد تا است، دراز قصه را آن و رشيد، خواهر عباسه حديث و العلوى،

 بكشتند، برامكه از را كس هزار روز آن و فرستاد، بخراسان سرش و كرد، بردار] 8 [انبار بجسر را تنش و بكشت، را جعفر

 و بود خورده شير وى از رشيد كه فضل مادر مگر را، زنان و. داشتند باز را جماعتى و موسى و محمد و فضل و يحيى و

__________________________________________________ 

 هامان : اصل] 1[

 نشد ديده ميوه تاريخ هيچ در زيرا. گرانبها پوستهاى يعنى مويها: ظ] 2[

. دو: اصل] 3[

 الوقوع  محقق مستقبل بمعنى] 4[

 است  نبوده خراسان والى جعفر] 5[

 نشد ديده تواريخ در نام باين شبيه نامى و كذا؟] 6[

 كاتبش و الرحمن عبد پسرش و بود رشيد دولت محتشم مردان و ادبا و العباس بنى بزرگان از صالح بن الملك عبد] 7[

 بزندان فضل و يحيى روزگار آن در و افكند بزندان ويرا رشيد و دارد خروج و بغى سر الملك عبد كه گفتند برشيد قمامه

 را الملك عبد خبر تا كرد تهديد فضل پسرش بقتل را يحيى رشيد و بوده همدست الملك عبد با يحيى كه بودند گفته و بودند

 الملك عبد حديث و) 60- 59 ص 6: ك) (293- 292 ص 2- 3 ط (الخ ... آورد حجتها خود بى خبرى در يحيى و بشنود وى از

. است شده ضبط بى مورد و نيست برمكيان خذالن موجبات از

 نيار: اصل] 8[
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 كردند، خراب برامكه قصرهاى و سراها همه و رفت، رسوائيها و بدادند، مباح را زنان ديگر اال و ديگر، كس دو و يحيى دختر

چون  هرون بردند، پيش همچنان بمهر يافتند رقعه او مصلى زير و بمرد حبس] به  [خالد بن يحيى آن از بعد و بسوختند و

 ال] الذى  [اهللا] هو [الحاكم و باالثر عليه المدعى و الخصماء تقدم قد الرحيم الرحمن اهللا بسم: يحيى بخط بود نوشته بازگشاد

 مسرور رشيد، روزى و بمرد، تا نديد خندان را او كس نيز و بگرديد لونش بخواند هرون چون. السالم و] 1 [بينة الى يحتاج

 وى  برگير پيش از را فضل كه فرمود و- گشت او هم را جعفر و- بفرستاد) ب- 224] (يحيى  بزندان [را عذاب صاحب خادم

 ،]2 [فرموديم كشتن را فضل ندهى نعمت و مال اگر كه بود داده پيغام و شود، پيدا چه ازو تا بكشمش، همى كه نما چنان و

 نيكو و وى مصلحت بهر از هم و المؤمنين، امير دولت از آمد فراز مال را ما گفت يحيى داد، پيغام را] يحيى  [مسرور پس

 اختيار فرزندان كشتن و مذلت بر مال كه- داند نيكو المؤمنين امير و- كسانم آن از نه من و مردم، بر كرديم تفرقه او نامى

] 4 [را او مسرور و خواست، حاللى و داد بوسه پدر پاى و دست فضل و برداشت او پيش از را فضل مسرور، پس] 3 [كنم

 گفت يحيى بگو، گفت برى؟ المؤمنين بامير من از پيغامى گفت و خواند باز را مسرور يحيى. نماند اوميد هيچ و آورد بيرون

] 5 [بكردند من با كه خرابى و سوختن و زنان كردن مباح و فرزندان كشتن از نماند هيچ كه اهللا و كه بگوى را المؤمنين امير

 اين را رشيد و بازداشت، جاى ديگر بر را فضل مسرور پس! كار اين مكافات رسد زود و نخواستم، همچنان ترا من] كه [

 همچنان و نباشد، چنان جز گويد يحيى چه هر كه ترسم همى سخنهـا ازين من كـه اهللا و گفت] رشيد [همچنان، بگفت پيغام

  مامون چون او، بخانه رسوائيها و رفت حالهـا آن و بكشت زارى بدان را االمين محمد الحسين بن طاهر كه رشيد از بعد بود

__________________________________________________ 

 ال و يجور ال الذى العدل الحكم هو القاضى و االثر فى عليه المدعى و الخصم تقدم قد: 365 ص 2 ج خلكان ابن اسيه: اصل] 1 [

. بينة الى يحتاج

 بحاشيه شود رجوع دانسته اند بيحيى صالح بن الملك عبد خيانت كشف براى بلكه مال و زر براى نه را پيام اين ك و ط] 2[

 پيش  صفحه 4

 نكنم : اصل] 3[

 گفت  را او: اصل] 4[

 قيل يحيى بن جعفر الرشيد قتل لما اسحق بن محمد قال: آورده طبرى كه خبريست ترجمه جمله اين ظ و  نكردند:اصل] 5[

 2- 3 (دورهم تخرب كذلك قال ديارك خربت له فقيل قال ابنه يقتل كذلك قال جعفرا اينك المؤمنين امير قتل خالد بن ليحيى

: گويد طبرى فضل، پسرش بكشتن تهديد و حبس در بيحيى هرون پيام و صالح الملك عبد حديث در ديگر جاى و) 683 ص

 سكن فلما مسرور قال مثله ابنك يقتل له قل فقال نفسه فى ما فاخرج يحيى، من بلغ به اعلمه لما الفضل بيد مسرور اخذ فلما

 2- 3 .. (تاويله رأيت اال شيئا لى قال ما قل النه قوله اهللا و خفت قد قال القول عليه فاعدت قال؟ كيف قال الغضب الرشيد عن

) 694 ص
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. فرستاد بمأمون و] 1 [بگفت شعر اين زبيده، بود مادرى را االمين محمد) آ- 225 (آمد، ببغداد باز

 شعر

 جعفر ام من المأمون للملك و            فهمهم و االولين علم لوارث          

] ى  [محجر و جفونى من] ى  [عم بن] ا [اليك            دموعها] 2 [تستهل عينى و كتبت            

 المقهر] 4 [المستضام شكاة اليك]            3 [فراقه بعد القيت الذى سأشكوا            

 بمطهر] 5 [فعله فى طاهر فما            طاهرا اهللا طهر ال طاهر اتى            

] 6 [مفخر كلّ من الماضين السلف عن            ورثتها ملك دار من فأخرجنى            

] 8 [ادور اخرب و اموالى انهب و            حاسرا الوجه مكشوفة] 7 [ابرزنى و            

 اعور الخلق ناقص من بى مرّ ما و            لقيته قد ما هرون على] 9 [يعزّ            

 و برشيد، فرستاد مسرور دست بر خالد بن يحيى كه پيغام اين مگر نيست اين كه اهللا و گفت و بگريست برخواند، مأمون پس

 يحيى به هرگز كه خورده، مغلظها و بمصحف سوگندان و را، يحيى بود داده دستخطى هرون گويند و آمد، باز بما ما بى مراد

__________________________________________________ 

: است چنين آن مطلع و است گفته زبيده جعفر ام زبان از كه ميدهد نسبت الحسن بن بخزيمة را اشعار  اين:طبرى] 1 [

 منبر اعواد فوق سام افضل و            عنصر خير من قام امام لخير         

 شد اصالح طبري روى از اصل ذكر بدون قصيده اغالط و- بيتست دوازده قصيده اصل و) 97- 6: ك 947- 946 ص 2- 3 (

 بود ديگر روايت و داشت مستقل معنى كه آن جز

 مستهل : طا. يستهل: اصل] 2[

 فقده  بعد القيته: طا] 3[

 المستضيم : ل ن. المستهام: طا] 4[

 اتى  فيما: طا] 5[

 ندارد را بيت اين ك و ط] 6[

 فاخرجنى : طا] 7[

 عزّ و: اصل] 9 [است                       خانه بمعنى دور جمع دو هر و آدر،: طا] 8[
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 كه شب همان و بودند، نوشته گواهى عباس آل بزرگان جمله خالفت خاندان از و نفرمايد، و نكند بد فرزندانش و خانه و

 خللها آن از بعد و. بدريد رشيد بياورد، و جست باز] برامكه  ى [خزينها از خط آن تا فرمود را مسرور كردند قبض را ايشان

 يحيى و. نداشت سود اما كرد، آنچ از گشت پشيمان رشيد و خاست،) ب- 225 (اضطراب جوانب هر و آمد بديد مملكت در

: بود گفته كه ديدند وى بخط بيتها اين و بود، گذشته عمر از سال هفتاد را او و مرد نود و صد سال اندر خالد بن

 شعر

 نؤوم  يا للمنية تنبه            المنايا عنك تنم لم و تنام          

 تروم  ما قبلك تم قد فكم            المنايا دار فى الخلد تروم            

] 2 [الظلوم هو المسي ء زال ما و]            1 [شوم الظلم ان اهللا حق و            

] 4 [الخصوم تجتمع اهللا عند و            نمضى الدين يوم]) 3 [ديان الى            

] 5 [الملوم من الحساب عند غدا            التقينا اذ الحساب فى ستعلم            

 را ربيع فضل و بوزارت، بياوردند را او تا] 6 [فرمود و رفت، برى هرون كه مرد وقت آن در پسرش فضل يحيى از بعد و

 را يحيى فضل تا فرست] 7] [كس  [زودترى گفت همى را فضل] و [بودند، كرده آغالش كه را ايشان دشمنان و داد دشنام

. كند كفايت دل مشغوليها اين از مرا تا كردست، بيمار واليت اضطراب غم مرا و ندانى حاجبى كارها اندر تو كه] 8 [بياورند

] 10 [دادند زهر زندان در را او خالص از پيش تا كرد بذل مالها و] 9 [رسد، فراز ساعة] اين  [و فرستادم كس گفت ربيع فضل

__________________________________________________ 

 لؤم : قاهره 366 ص 2 خلكان ابن] 1[

 خيم  و مرتعه الظلم أن و: خلكان ابن] 2[

 الديان  الى: اصل] 3[

 الحصوم  يجتمع: اصل] 4[

 نميكند ذكر بيش بيت دو خلكان ابن] 5[

 بود فرموده: ظ و. فرمودند: اصل] 6[

 رفت  زودترى: اصل] 7[

 بياوردند: اصل] 8[

 يحيى  بن فضل: يعنى] 9[

 نرسيد حقير بنظر جائى روايت اين و ... دادند زهر را يحيي فضل تا كرد بذل مالها ربيع بن فضل يعني] 10[
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 بشنيد خبر اين هرون چون و بود،] 1 [سال شش و چهل عمرش و دو، و نود و صد سال رمضان ماه در بمرد و) آ- 226 (

 نام و نرسيد، بدولت كس برمكيان از نيز و افتاد، حال آن نيز ويرا يسير مدتى از بعد و رسيد، نزديك من كار اكبر، اهللا: گفت

 ديگر بر دارد تفاخر نيز ايشان مرثيت كه گفته اند و شعرا، گفتند مرثيها بسيار را برامكه و عالم، در بازماند ايشان از نيكو

 پس. گفتند جگر و دل سوز از چيز، نه و ماند كس نه را برامكه و طمع، و گويند را تقرّب مرثيت شاعران كه زيرا مراثى،

 و بدهد، دينار هزار سيصد سال هر كه افتاد صلح آخر بر و روم، ملك] 2 [فقفور بحرب رفت بروم برامكه از بعد رشيد

 فرستاد وى بحرب را اعين بن] 3 [هرثمة رشيد و آمد، بيرون النهر وراء بما ليث رافع آمد باز چون ندارد، رنجه را مسلمانان

 بسيار و نيافت، استقامت دولتش هيچ برمك آل از بعد و راه، در بود ناالن و رفت، بايست بخراسان بضرورت را رشيد و

 بدين گفت كه بود آورده عظيم مال آن عيسى بن على كه وقت آن در يحيى سخنهاى راه، همه كرد همى ياد و خورد، تاسف

 بنفس رفتن را المؤمنين امير باشد حاجت آخر و بازفرستى، بجاى چندان دو و] 4 [بشورد كارها و است خراسان خرابى مال

 سال بمرد االخر جمادى اول شنبه] و [رفت بطوس  رى)ب- 226 (از و شد تافته رسيد برشيد يحيى فضل خبر چون و. خود

 و ماه، پنج و بود سال پنج و چهل او عمر و. طوس ظاهر بر سناباد بديه خوانند] 5 [سل آنرا كه بجائى سه و نود و صد

 اهللا عبد بن محمد بن هرون جعفر ابو: حليت و نسب در كرد، نماز وى بر صالح پسرش و] 6 [گويند هشت و چهل بروايتى

. خيزران: مادرش و المنصور،

 كاتب و وزير بود، درافتاده بمحاسنش سفيدى و فربه و باال دراز و گونه سپيد موى جعد و روى نيكو بود مردى هرون و

 تا بود الربيع فضل پس گفتى، كوچك وزيران را ايشان هرون و جعفر، و فضل پسرانش و بود، خالد بن يحيى سال هجده: او

. هرون يا حذر على كن: گويند و هرون يثق باللّه: خاتم نقش. عهدش آخر

 امين  خالفت

  اهللا و]. 7 [گويد سال پنج جرير تاريخ اندر و روز پنج و بيست و سال سه روايت بديگر و بود روز دو و ماه پنج و سال چهار

__________________________________________________ 

 فغفور: اصل] 2[                                                   45: كا و طا] 1[

. بشوريد: اصل] 4[هرامه                                                   : اصل] 3[

 نيز وى مدفن و آن اندر قصرى و باغ و طوس نوقان ظاهر در است بوده مزرعه سناباد و نشد شناخته محل اين و .. كذا] 5[

 است  آنجا در السالم عليه رضا حضرت بقعه امروز كه است قصر همان در

) 70 ص 6 (روز پنج و ماه پنج و سال هفت و چهل: ك] 6[

 پنج و ماه هشت و سال چهار: ك) 938 ص 2- 3 (سال هشت و بيست عمرش و روز سه و ماه هفت و سال چهار: ط] 7[

) 97 ص 6 (روز
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بمؤتمن   حدود آن و شام و بود، داده بمامون] 1 [حلوان] عقبه  [از] خراسان  [رشيد و بود پدر با خراسان اندر مأمون و. اعلم

 بر و بلقب،. خوانند الرياستين ذو احكام در را او كه است آن و بود، يگانه نجوم علم اندر خود فضل و بيافت، الحسين ابن

 عيسى بن على و بفرستادند سپاه با را طاهر پس او، بلقب است روزگار آن ضرب الرياستين ذو نقش جعفرى] 2 [درستهاء

  و آمـد، بغداد بدر] 7] ..... [6 [الرحمن عبد] 5] [االمين  [محمد وى از بعد و] 4 [كرد، غلبه را او طاهر برد، بهمدان] 3 [ماهان بـن

__________________________________________________ 

 را االمين محمد و بود، ميگويند داده پاطاق يا و طاق آنرا و ميشود شروع ذهاب از امروز كه است جائى حلوان عقبه] 1[

 وزير را او االمين محمد و آمد، بغداد بسوى خزينه بهرى با ربيع فضل بمرد رشيد چون و ممالك، ديگر و الملك دار بغداد

 پس بماند، چنين و مؤتمن، و مأمون آن پس] ى  [كردند امين ذكر نخست خطبه) آ- 227 (اندر و بود بخراسان مامون و كرد

 كابل ملك را او كه منجم دوبان و فرستد، سپاه كه خواست مأمون و بيفكند خطبه از مأمون نام و كرد آغالش ربيع فضل

 را نشانها آن بود مأمون وزير سهل بن فضل و بكند، تمام كار اين كه اعور مردى از داد نشان را وى بمأمون، بود فرستاده

 ايلول پنجم و بيست مطابق 198 محرم پنجم و بيست شب شب اين و) 616 ص 2- 3 (طبرى بتصريح بوده تابستان طاهر در

 و است همدانى خود چون كتاب اين مؤلف اما و است گرم فصل آن در بغداد و است پائيز اول ماه ايلول و است سريانى ماه

 بوده سرما از امين محمد لرزه است كرده گمان آيد، سردش شب در خاصه رود آب در كسي اگر هم بتابستان همدان در

! است

 چهار و نصف بريده ميان از مقراظ با را سيم و زر سكه عهد آن در چه ربع، و درست نيم مقابل تمام سكه يعنى درست،] 2[

 معروفست  هم جعفرى بزر جعفرى درستهاى و. گردد صرف و شود خرد تا ميكردند پاره

 هامان : اصل] 3[

 همدان  در نه شد كشته و كرد حرب رى شهر نزديك در طاهر با عيسى بن على] 4[

 الرحمن  عبد بن محمد: اصل] 5[

 از ابناء اين و) قاموس (ابناوى النسبة و اليمن سكنوا العجم من قوم هم و االبناء الى منسوب االبناوى الرحمن عبد: ص] 6[

 از را حبشيان و رفتند بيمن دريا راه از يزن ذى سيف بيارى انوشروان بامر كه هستند سوارانى ساير و هرز و بازماندگان

 طوايف بقاياى از هم) ازد (قوم كه است محتمل و گفته اند هم االحرار بنو را آنها و ساختند ايران ضميمه را يمن و رانده يمن

 باشد گرديده مأخوذ باشد احرار فارسى كه) آزاد (كلمه از و بوده مزبور

 بيامد الرحمن عبد و بفرستاد طاهر بحرب را االبناوى الرحمن عبد: «... است چنين آن مضامين و است افتاده مطلبى اينجا] 7[

 خواستند زنهار وى سپاهيان و الرحمن عبد تا گرفتند حصار را شهر و كردند حرب و آمد بهمدان طاهر و بگرفت را همدان و

 الرحمن عبد و كرد حرب و بايستاد طاهر سپاه و زدند طاهر سپاه بر ناگاه بياراميدند چون و شدند بيرون طاهر بزنهار و

 از اعين بن هرثمة و شد باهواز طاهر پس ... شدند كشته بيشترين و شدند بهزيمت بغداد سپاه از اندك گروهى و شد كشته

 الرحمن عبد: مصر چاپ كامل ...» و آمد بغداد بدر مداين و واسط و اهواز فتح از پس طاهر و گرفت بغداد راه حلوان طريق

 است  غلط انباري و آورده، االنبارى جبلة بن
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 بر كار بسيار قتل و حالها از بعد و افتاد عظيم حربهاء و گرفتند سخت حصار را شهر و گشت يكى وى با اعين بن هرثمه

 فرستاد سپاه بود يافته خبر الحسين بن طاهر و آيد بيرون هرثمه بزنهار كه خواست و كرد خلع را خود و شد سخت امين

 تا بود، در جايگاه آن االمين محمد كه زدند همى اندر بزورق مزراقها و زوبين ها و گرفتند اندر حرب ايشان با تا زورق اندر

 يكى به بگرفتند) ب- 227 (را وى طاهر كسان آمد، بيرون بشنا و افكند آب در را خود و بينداخت جامه امين و كردند، غرقه

 وى بود بازداشته] آنجاى ] [2 [بغداد قضاة از مرد  يكى]1 [سرما از لرزيد همى و داشتند، باز بزندانش برهنه همچنان. پيراهن

 گير بكنار من پشت زنهار گفت محمد فالن، گفت كيستى تو گفت نشناخت را او امين بگريست، بود، تاريك و بشناخت را

 و ببريد امين سر تا. بود حاجب گويند و قريش، او نام بفرستاد را غالمى رسيد بطاهر خبر چون يافته ام، سرما كه ساعتى

 ماه در امين و بود، حالها و كردند، خرابى و غارت و آمد اندر ببغداد روز ديگر و فرستاد، بمامون آنرا و برد طاهر پيش

 و بيست و پنج و بيست اندر و بود، عمر ماه سه و سال هفت و بيست را او و هشت، و نود و صد سال] 3 [شد گذشته محرم

 امت جعفر، ام مادرش. الرشيد هرون بن محمد گويند نيز] 4 [مثنى ابو و اهللا عبد ابو: حليت و نسب در. است روايت هم هشتم

 و عظيم] ى  [چاهها چند و كرد، آبادان باديه راه آنك زبيده بود هرون عم دختر المنصور جعفر ابى بن جعفر بنت ،]5 [العزير

: كتاب و وزير. فربه و روى نيكو و دراز و سپيد بود مردى امين و خراب، بعضى و بجايست بيشترين كه ديه ها و كرد بركها

 القادر حسبى: الخاتم نقش. پدرش ديوان كتاب از جماعتى با الربيع، بن فضل

 مامون  خالفت

 الطبرى جرير تاريخ اندر و گويد، پنج و بيست روزها روايت بديگر) آ- 228 (بود روز دو و ماه پنج و] 6 [سال پنج و بيست

 الخارجى] 10 [شبث بن نصر و داد، را] 9 [الحسين بن طاهر عراق جمله مأمون پس] 8 [راست ماه پنج و] 7 [سال بيست

 السرايا ابو خروج و الرياستين، ذو برادر داد سهل بن بحسن بعضى مأمون  عراق و بگرفت، حدود آن و برّقه، بود بـرخاسته

__________________________________________________ 

 آخر در محاصره اين چه نيست سرما ذكر و ميلرزيد هراس و خوف از گويند: كا و طا] 1[

 كشته : ظ] 3[المظالم                                      صاحب سالم بن احمد هو و] 2[

) 97 ص 6 (موسى ابو: ك] 4[

 بزاد وى از الرشيد ابن على و گرفت بزنى را او رشيد زبيده از بعد كه است رشيد برادر هادى از ولدى ام نام العزيز، امة] 5[

) 81 ص 6: ك. ك ر(

 سال   پنج:اصل] 7[روز                                     23 و ماه پنج و سال بيست: ص] 6[

) 146 ص 6: ك ر (روز سه و بيست و ماه پنج و سال بيست: ك و ط] 8[

 دادند سهل بن بحسن را عراق: ك و ط بتصريح] 9[

) 101 ص 6 (العقيلي شبث بن نصر: ك بى نقطه: اصل] 10[
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 وزير حيلت از مأمون بفرمان شد كشته اعين بن هرثمه ازين بعد طباطبا، ابن با احوالها آن و علويان و وقت، اين در بود

 موسى بن على بخراسان مأمون وقت، اندر و سهل، بن حسن با ببغداد بود اضطراب و حسن، برادرش و سهل بن فضل

 اندر كنند ذكر را الرضا موسى بن على مأمون از بعد تا بفرستاد؟، نامه اطرافها همه] به  [كار بدين و كرد،؟ وليعهد را الرضا

 المهدى بن ابراهيم پس كند، تحويل علويان به و بيفكند ايشان از خالفت كه كردند انكار كار اين بر عباس آل ببغداد و خطبها،

موسى بن على تا بود پوشيده] كارها اين [مأمون بر سهل بن فضل روزگارى و كردند بيعت و آوردند بيرون را مأمون عم -

 گفت مأمون مملكت، كار اندر داشت پوشيده همى وى بر كه چيز چند از كرد نصيحتها و حال ازين بگفت را مأمون الرضا

 را سهل) ب- 228 (بن فضل تا مجهوالن از بود كرده فراز را كسى و كرد، بغداد عزم پس آن از و خيرا، عمى ابن يا اهللا جزاك

 و شود، ريخته آتش و آب ميان من] 1 [كخون پديدست چنان گفت دانستى، نيكو نجوم كرديم ياد چنانك فضل اين و بكشند،

 يافتند، خالى جاى كسان اين همانروز و است، آتش و آب ميان گفت بريخت، خون و كرد حجامت و رفت گرماوه در روز آن

 آورد بدست را كشندگان تا بايستاد روز چندين و بسيارى كرد جزع مأمون و بگريختند، و بكشتند را او و رفتند گرماوه در

 دست مرا فضل و مى بندند، دروغ من بر بتركه اين گفت مامون المؤمنين، امير يا گفتى تو گفتند ايشان و كشتن، بفرمود و

 پس ازين و بواسط، بود عراقين امير او كه حسن، ميكرد برادرش جهة از همه اين و نبرد، راست دست كس و بود راست

 آن در زهر و بياوردند، انار آب تا بفرمود و رفت، بپرسيدنش مامون و اندكى، گشت ناالن بطوس الرضا موسى بن على

 الرشيد هرون پهلوى در هم را او و كرد، تسليم جان رضا آمد، بيرون مامون بخورد، تا داد باز بوى خويش بدست و كردند

 عباس آل پس و بگريخت المهدى ابراهيم  ابن و سبز، عالمات و رايت با آمد ببغداد پس مشهدست،] 2 [آنجا و كردند، دفن

 و كرد، شفاعت الحسين بن طاهر باب درين و پدران، برسان بكند سياه رايت و لباس كه- بيت اهل بزرگان و- درخواستند

 جمله كارها و ساخت سياه كسوت و عالمات باز و كرد قبول مأمون] 3 [تخمه برين) آ- 229 (است مبارك لوى اين گفت

 رسول مسجد اندر تكلفها و كردن فرمود عمارتها و زيادت بسيارى مأمون كه خوانده ام المعارف كتاب در و. گرفت نظام

 فرمود آنجايگاه بر و ياسر، عمار مولى] 4 [باشند القراط سعد فرزندان از فرمود آنجايگاه مؤذّنان و بمدينه، عليه اهللا صلوات

 و اهللا جزاء طلب و اهللا لثواب طلبا مائتين و اثنين سنة عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد بعمارت اهللا عبد امر: نسخت برين نوشتن

 و الرّحم بصلة و مراقبته و اهللا بتقوى اهللا عبد امر بصيرا، سميعا اهللا كان و اآلخرة و الدنيا ثواب عنده اهللا فانّ اهللا كرامة طلب

 و العدل من اماتوا ما احيا و اهللا حقوق من الجبابرة صغر ما تعظيم و سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول بسنة و اهللا بكتاب العمل

 و اهللا معصية فى لمخلوق طاعة ال فانّه اهللا عصى من يعصى و اهللا اطاع من يطاع ان و الجور و العدوان من عظموا ما تصغير

. مواضعها فى االخماس وضع و] 5 [فهم بينهم التسوية

__________________________________________________ 

 است  شده ديده مكرر هجرى 9- 6 قرون امالهاى در بعد كلمه بر) كه (الصاق و ... من خون كه: يعنى] 1[

 كه  آنجا: ظ] 2[

 تخمه  تن بر: اصل] 3[

 ؟ ..كذا] 4[

 ... كذا] 5[
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 ديد همى و فاضل، و داهى و زيرك عظيم بود مردى طاهر آنك سبب برفت، و داد را الحسين بن طاهر خراسان مأمون پس

 و كرد بذل مالها پس شدى، ظاهر) ب- 229 (تغيرى و بجوشيدى، تن در برادرش خون بديدى را وى] مأمون  [كچون بفطنت

 او و طاهر، بن اهللا عبد بود، را پسرش حدود آن و ورقه جزيره و برفت،] وى  [چشم پيش از و يافته دستورى تا ساخت حيلها

 اردشير عهد برابر آنرا و پرفايده، و نيكو عظيم سخت سياست كار و وعظ اندر- رفتن بخواست چون- نوشت عهدى را

 بجانب دين خرم بابك پس بود، پنج و دويست سال تا حالها همه آن و است، جرير تاريخ در آن نسخت و- شمرند پاپكان

 مؤبد] 1 [بامدادان بن مزدك از بود قباد روزگار از ايشان اصل و شد، بزرگ عظيم سخت كارش و برخاست، آذربايگان

 رى بروستاى فاده بنت خرّمه او نام بود زنى را مزدك پس بكشت، را ايشان نوشروان چون كرده ايم چنانك  ياد قباد، مؤبدان

 بعهد و] 3 [كردند رها بجاى مزدكى و خواندندشان دين خرّمه پس آن از و مزدك، بدين كرد دعوت را مردم و افتاد] 2[

. بماند روزگارى كارش و بكشتند بسيار جمعى و شد، مهتر ايشان بر بابك وقت اين در و گرفتند، قوت الرشيد هرون

 در؟ آذينه روز؟ خطبه اندر كرد خلع را مأمون بخراسان الحسين بن طاهر پس] 4 [آن وز

 مأمون پيش همچنان و موزه، و چادر با بيافتند را المهدى بن ابراهيم و. بمرد بفجا شب همان و هفت، و دويست سال

 و بديدندش، حال آن بر بزرگان تا انجمن، بر خواست پيش را او سان آن بر مأمون و) آ- 230 (زنان برسان آوردندش

 بديهه كه شعرى و آورد، بگريه را مأمون چنانك بمعذرت، گفت نيكو سخنان و شاعر، و بود فصيح سخت المهدى بن ابراهيم

 حسن دختر مأمون كه بود وقت اندرين و برافكند، خلعت و كرد عفو را او مأمون بخواند، برو گفته نااميدى و فزع آن در

 نثار جمله در و نكرد، كسى هرگز كه بود بكرده تكلف چندانى بستن نكاح بوقت سهل حسن و كرد، بزن را] 5 [بوران سهل،

 آنجايگاه و نارى، چند يك هر كرده، معجون مشك و] 6 [عنبر بر همه بسيارى، آوردند پيش سيمين و زرين طبقهاى را

و  اسپ يا كنيزك، يا غالم، يا مستغلى يا سرائى، يا باغى، يا ديهى، نام را يكى هر بود نهاده كاغذى آن ميان در و بريختند،

 سهل حسن بديوان بودند يافته كه كسانى ديگر روز و جوهر، مثقال چندينى يا زر چندينى همچنين و نوشته شتر و استر

اين  و ستدند، همى بود نوشته آنچ و جوهر و زر و پا چهار و كنيزك و غالم اگر و بستدندى، قباله بودى امالك اگر. بردند

و  بودند، حاضر الرشيد بنت حمدونه و زبيده جعفر ام آمد اندر بوران پيش مأمون چون بود بزرگوار عظيم همتى قاعده

 يـكى مرواريد هر دانه هزار طبقى بوران جده حسن و فضل) ب- 232 (مادر و پوشيد اندر بافته، ببوران بمرواريد بدنه زبيده

__________________________________________________ 

. هست آن در) ابن (معنى و است نسبت) بامدادان (نون و الف چه بامداد، بن مزدك- يا- بامدادان مزدك: ص] 1[

 پروستارى : اصل] 2[

 گفتند دين خرم مزدكى عوض و كردند ترك را مزدكى ذكر يعنى كردند، رها بجاى] 3[

 دران : اصل] 4[

 با هم ببوران منسوب) بورانى (خورش و) دمرگان تأليف ساسانى سكه هاى: ك ر (است موحده ياء با هم بپهلوى بوران]. 5[

. ميباشد مشهور اغالط از فارسى پاء با پوران و است موحده باء

. عنبر بر: ظ] 6[
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 و كردند جمع آنرا تا بفرمود او و بريخت، مأمون پيش در و دانست، تعالى خداى آن قيمت كه بياورد گنجشكى خايه چند

 بوران كنار در تا بفرمود و ستد باز و بدهم آن عوض گفت مامون بود، برداشته خادمى كه درمى بايست دانه ده بشمردند

 چيست؟ اين گفت مأمون برافروختند، و من چهل بوزن يكى هر سياه بود نهاده آنجا شمع دو و تست، كابين گفتند و ريختند

 بخواه، حاجت گفت را بوران مأمون پس ميدارد، رنجه را مغز و اسرافست گفت برگرفتند، آنرا تا بفرمود عنبرست، گفتند

 جعفر ام گفت باز بخشيدم، گفت ببخش، را المهدى ابراهيم گفت را، المؤمنين امير ده پاسخ گفت جده اش بود، خاموش بوران

 گفت گشت، ظاهر حالى را او كند، دراز بدو دست كه خواست مأمون. پراكندند باز رواست، گفتا رود، بحج تا ده دستورى را

 را او تا رفت كارها و آمد بيرون بمصر السرّى بن اهللا عبد ازين بعد و ،1: 16 تَستَعجِلُوه فَال اهللا أَمرُ أَتى : المؤمنين امير يا

 بن المعتصم اسحق را برادر و رفت، طرسوس بجانب آن از بعد و داد خراسان را الحسين بن طاهر بن اهللا عبد و بگرفتند،

 آورده برف و نشسته بهم معتصم و مأمون بودند، زده سراپرده آبى لب بر بود، وى با و بود، كرده عهد ولى را الرشيد

 جرس و] 3 [لغام آواز ساعت همان و] 2 [برف اين با باشد به] 1 [خوشه رطب گفت مأمون نهاده، آنجا و بودند) آ- 231(

 شكر را خداى آوردند، اندر مأمون پيش كوچك سبد چند آن از رسد زودتر كه ببغداد باشد] 4 [خرمائى و برآمد، اشتران

 جمادى ماه اندر بمرد، خوانند] 5 [بدندون آنرا كه جائى طرسوس روى آن از منزل بدان هم پس و يافتن، آرزو بدان كرد

 نماز وى بر معتصم و] 7 [گويند روز هشت و چهل و ماه چهار و سال پنج و چهل او عمر و] 6 [هجده و دويست سال اآلخر

 الباذغيسية گويند نيز مراجل و مراحل: مادرش المنصور بن محمد بن هرون بن اهللا عبد العباس حليت  ابو و نسب. كرد

 العباس ابو: كاتب و وزير. برخد داشت خالى و ريش دراز و روى، نيكو بزردى، لون سپيد بود مردى مأمون و الخراسانيه،

 مسلمان رشيد بعهد بود، عجم بزرگ زادگان از سهل و سهل، بن الحسن محمد ابو شد كشته چون بود، الرياستين ذى فضل

 عامر بنى مولى داد االحول خالد ابى بن احمد العباس بابو وزارت و ،]8 [كرد معزول را او بيفتاد كه علتى سبب از و گشت،

 داد ايزد بن محمد اهللا عبد ابو و يحيى، بن ثابت عباده ابو باز و الكاتب، يوسف بن احمد جعفر ابو بغداد از و شام، از نوى بن

) ب- 231. (است بوده- يؤمن به و اهللا عبد ثقة اهللا: مأمون خاتم نگين و بمرد، كه بود او وزير وقت درين و مأمون مولى

__________________________________________________ 

 آزاد رطب: ك و طا] 1[

 آبست  سردى از- نيست برف از ذكرى تاريخ در] 2[

- لگام از لهجه لغام: ظ و) 144 ص 6 (البريد الجم وقع سمع اذ: ك. ميشود خوانده هم لكام] 3[

 خرمائى : اصل] 4[

 بدويدن : اصل] 5[

 رجب : ط] 6[

) 146- 145 ص 6 (218 سنه رجب 18 وفاتش 170 سنه االول ربيع نصف والدتش،: ك بتصريح] 7[

 را سهل حسن مأمون يعنى] 8[
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 معتصم  خالفت

 از چون آن از بعد گويد، روز دو] و ماه هشت و سال هشت [جرير تاريخ اندر و بود روز دو و ماه هشت و سال هشت

] 2 [امين ابراهيم بن اسحق معتصم، و بود، بگرفته همه آن نواحى و همدان] 1 [دين خرّمه بابك آمد، بغداد بجانب طرسوس

. است دراز احوالها و ايشان كارزار و شدند، هزيمت و كردند حرب ايشان با شهرستانه بديه و فرستاد، وى بحرب را بغداد

 داشت باز را او معتصم و بگرفتند، ويرا تا محمد، آل من الرّضا الى كرد دعوت و برخاست الحسينى القاسم ابى بن محمد پس

 مهترى بود و پوستان، سياه و بودند زنگيان ايشان و كردند خروج] 3 [زطيان جماعتى ببصره و بگريخت، زندان از او و

] 5 [عنبسه بن عجيف دست بر كشته و شدند بگسسته هم از حالها بعد تا كردند تباهى بسيارى و ،]4 [سماق او نام را ايشان

 شهر و كوشكها و نهاد بنا] 7 [باير بسامره پس ازين نوزده و دويست سال] 6 [ازيشان رفت قتل بسيارى و معتصم، بفرمان

 لقب افشين و فرستاد، بابك بحرب را افشين معتصم و بگذشت، اندازه از كار را بابك پس خرابى از بعد كرد فرمود آباد

 در بابك و آمد، ارمنيه سوى افشين و النهر وراء ما از او اصل و بود، كارس] 8 [بن حيدر نامش و است اسروشنه پادشاهان

  تـا] 9 [رفت، حادثها و روزگار) آ- 232 (بسيارى و بود، ساخته قلعه و بود، گزيده دشوار عظيم جايهاى، حـدود آن كـوههاء

__________________________________________________ 

) دين خرم (المعروف و كذا] 1[

 مصعب  بن ابراهيم بن اسحق هو و بغداد، امير: ظ] 2[

 خليج سواحل آمده پيش پنجاب و سند حدود از كه سكائى و هند نژادهاى از بودند مردمى زاء بضم زط. رطبان: اصل] 3[

- 3 ط (ميگفتند شعر عربى بزبان آنها از گروهى بآخر و كرده آميزش مسلمين با بتدريج و ميكردند غارت بصره تا را فارس

- چت (لغت و طوايف اند اين از هندوستان امروز ى) سيت ها- جت ها (كه كرده اند تصور محققين از برخى و) 1169 ص- 2

 جماعت: يعني بوده اضافه عالمت قديم امالى در كه است يائى متن در) جماعتى (ياء و. است يكى همه) سيت- زط- ژت

. دانسته اند زنگى را آنها برخى هند مردم همه مثل بوده اند سبزه چون و است اشتباه متن) زنگيان (كلمه و زطيان

 ص 2- 3 (سملق بالحرب القائم و امره صاحب كان و عثمان بن محمد له يقال رجال الزط رئيس كان و: قال. سملق: طا] 4[

1168 (

 عتبه : اصل] 5[

 و كرد اسير زطان از بود ميان آن در جنگى تن هزار دوازده كه كودك و مرد و زن از تن هزار هفت و بيست عجيف: ط] 6[

 اسير و زده آنان بر روميان و فرستادند بود روم شهر كه صغير آسياى بسرحد را آنان آنجا از و كوچانيد بخانقين بغداد از

) 70- 69- 1168 ص 2- 3 ط (است كرده هجو عربى قصيده در حالها ازين پس را بغداد مردم زطان شاعر و كردند

 .. كذا؟] 7[

 است  غالب) خيذر (و شده ديده باختالف حيدر، و خيذر] 8[

 رفت : سطر روى كرد،. متن] 9[
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 آن قلعه، از گريختن از بعد را بابك و خويش، قلعه بر سنباط بن سهل كردن حيلت و او، دست بر شد گرفتار بابك آخر كار

 تا آورد بيرون بصيد را بابك] سنباط ابن [و فرستاد كس افشين بود، دهقانان از سهل اين و دادن، اميد و بداشتن، جايگاه

 شكم و ببريدند دستش تا بفرمود بسامره، آوردند معتصم پيش را او و برآمد، فتح اين مدتها بعد و بگرفتند، را او سپاه

 بود عظيم آفتى كه بگردانيدند اسالم بالد در سرش و كردند، دار بر بسامره را تنش و] 1 [آوردند سرش پس و بشكافتند،

 با مامون پسر عباس سفر اندرين و بغزا، رفتند روم بجانب مطوعه با معتصم بود بابك بحرب افشين چون و را، مسلمانى

 با را عباس پس كرد، همى تفحص بى آنك يافت آگاهى معتصم طرفه بسببى و ... برخيزد بمعتصم كه خواست جماعتى

 تا كرد، خروج طبرستان بجانب مازيار و سه، و بيست و دويست سال اندر بگشاد عموريه و بكشت اندر خود پيش تابعانش

 با را افشين گفتند كه سبب آن ميزدند از بتازيانه را مازيار تا فرمود او و فرستاد بمعتصم و بگرفت را او طاهر اهللا عبد

 و بود فرستاده بمعتصم و بمازيار، افشين از بود يافته نوشته چهار سه اهللا عبد و فرمودن، عصيان در بود مكاتبت مازيار

 بگويد است تار زدند همى بسيار را مازيار پس ساختست، طاهر بن اهللا عبد حيلت) ب- 230 (اين گفت و گشت منكر- افشين

 كه كردند درست وى بر آنك از بعد كشتن، بفرمود را افشين پس ازين معتصم پس ،]2 [نگفت هيچ و بمرد زخم آن اندر] وى [

 بن ابراهيم چهار و بيست و دويست سال اندر و. دادى] 3 [غرورى را بابك گفتند و پرستيدى، صنم و ناكرده، ختنه بود اقلف

 بدو معتصم و ،]5 [البرقعى حرب ابو او] 4 [نام گذاشت فرو روى بر برقعى و] بفلسطين  [برخاست مردى باز و بمرد، المهدى

 مهتر و كرد بزرگ را ايشان و بود، معتصم داشت تركان كه عباس بنى از كسى نخستين و شدند پراكنده و فرستاد سپاه

 سال چون آن از بعد شدند، مستولى و بودند او عامالن همه و الكبير، بوغا و اينانج، و اشناس، چون بركشيد را ايشان

 هفت و سال پنج و چهل او عمر و االول، ربيع ماه هيجدهم و بمرد پنج شنبه روز معتصم آمد، اندر هفت و بيست و دويست

 هرون بن گويند، نيز محمد و ابراهيم اسحق ابو: حليت و نسب كرد، وليعهد را واثق خود پسر و بود، روز پانزده و ماه

 و وزير. محاسن دراز ،]7 [لون سپيد مشرب بود مردى معتصم و كوفه، مولّدات از] 6 [بارده او نام ولد ام: مادرش و الرشيد،

 از الملك الزيات عبد ابن محمـد جعفر ابو و البصرى عمار بن احمد العبـاس ابو پـس بود، مروان بن فضل العباس  ابـو:كـتاب

__________________________________________________ 

 التواريخ  فى كما بريدند: ظ كذا؟] 1[

 افشين قول از و نوشته نامه »كوهيار «او ببرادر افشين برادر »خاش «كه داد گواهى افشين خالف بر مازيار: گويد طبرى] 2[

 مرگ و دستگيرى خبر در ازين قبل ولى) 1312- 1311 ص 2- 3 (است ساخته آشكار اسالم و بخليفه نسبت را او خالف

) 1298 ص (است كرده تأييد را متن خبر مازيار

 نامه در را معني اين و ميكرده اهمال بابك گرفتن در و ميداده غرور ويرا و بوده بابك حقيقى محرك يعنى دادى، همى: ظ] 3[

 است  كرده اقرار مازيار برادر بكوهيار برادرش خاش

 نام  كه: اصل] 4[

 مارده : ك] 6[                 )1319 ص 2- 3 ط (اليماني المبرقع حرب ابو: ك و ط] 5[

) الموارد اقرب (حمرة من شربة وجهه فى يقال الوجه فى حمرة: بالضم الشربة حفرة، اللون مشرب: ك] 7[ 
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. يعطيك اهللا سل]: 1 [الخاتم نگين نقش بود، او وزير وقت درين و كوهستان،) آ- 233 (

 واثق  خالفت

 بنى از برخاستند واثق عهد در جماعتى و] 2 [نگويد جرير تاريخ در روز شش اين و بود روز شش و ماه شش و سال پنج

 از جماعتى ببغداد و آورد، اسير بسيارى و بكشت بسيارى تا بفرستاد را الكبير بوغا واثق و كردند، غلبه حاج بر و سليم،

 بانگ و آمد بدر مستى اندر يكى آمدنشان بيرون وعده از پيش و بود، نصر بن احمد مهترشان و برخاستند، حديث اصحاب

 ابراهيم بن اسحق را نصر بن احمد و بنمود را خود اصحاب جمله و بگرفتند را او تا بودند، كرده كه] 3 [بعالمت برداشت

 گفت] و [كرب معدى بن عمرو شمشير] 4 [بصمصام بكشت، خويش بدست واثق را او و فرستاد، بواثق و بگرفت بغداد امير

 اندر خويش بعهد مأمون و بياويختند، دين خرم بابك پهلوى در بهم را او تا بفرمود پس نيست، كارى هيچ فاضل تر ازين مرا

 و قضاة از [كس چند و حنبل بن احمد امام مگر بود آورده سخن و كار بدين را همه و گويند، مخلوق قرآن كه بود فرموده

] 7 [داود ابى ابن و] 6 [كرد، آسان تر و بود برين هم نيز معتصم و] 5 [بمرد كه بود فرموده ايشان اشخاص] به  مأمون و فقها

 گفت و سخن از او و] 8 [نمودند رنج و كردند عذاب چندانى را احمد امام تا) ب- 233 (بازآورد، سخن اين بسر را واثق

 الهمدانى مشگويه بن عباس و نمودند رنج را فقها و علما بسيارى و مخلوق، غير اهللا كالم القرآن: مى گفت و برنگشت خويش

 را او شد، واثق غالب وى بـر حجت و جواب اندر عباس و كرد، وى  مناظره با واثق خويش، عصر يگانـه و بود نيكو مناظرى

__________________________________________________ 

 كذا؟] 1[

) 1364 ص 2- 3 (ساعه عشرة اثنتى و ايام سبعة و: بعضهم قال و روز پنج و ماه نه و سال پنج: ط] 2[

 قناعت بكسره فقط نكره ياهاى بجاى غالبا ديگر طرف از و- ميافزايند يائى اضافه عالمت بجاى طرفى از قديم امالى در] 3[

) ... عالمتى (بجاى) عالمت (و) جائى (عوض) جاى (مانند مينمايند،

  صمصامه :مضبوط] 4[

 روم بسرحد مامون و نوشت بمامون قرآن بخلق قول با را آنان مخالفت بغداد امير ابراهيم بن اسحق آنكه از پس يعنى] 5[

 بند ديگر تن چند و حنبل احمد اسحق و سازد كسيل بطرسوس مأمون بمعسكر و كند بند را آنها كه داد فرمان مأمون بود

 6 ج (بكامل شود رجوع تفصيل براى. آوردند باز ببغداد را آنان و بمرد روزها آن در هم مأمون و بفرستاد بطرسوس و كرد

) 144- 143 ص

 كذا؟] 6[

 القضاة قاضي داود ابى بن احمد اهللا عبد ابو هو و .. داود؟ ابى هو ابن ؟:اصل] 7[

 نمودن : اصل] 8[
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 او و متوكل روزگار تا بماند و بازداشتند و بركندند،] 1- [ضرس- بود بزرگترين كه دندانش چهار جمله در و فرمود عذابها

 سال الحجه ذى ماه چهارم و بيست چهارشنبه روز بسامره محفه اندر بمرد استسقا بعلت واثق پس حبس، از آورد بيرون را

. كرد نماز وى بر برادرش و زيادت روز سيزده و ماه نه بروايتى و بود، سال شش و سى عمرش و دو، سى و دويست

 او لون سپيد، بود مردى واثق و الرّوميه،] 2 [اقراطيس بنام بود ولد ام: مادرش المعتصم، بن هرون جعفر ابو: نسب و حليت

 الزيات، الملك عبد بن محمد او كاتب و وزير. بود چشمش بر نقطه و چشم، فراخ و باال معتدل بود، محاسن نيكو زدى، بزردى

. اعلم اهللا و يؤمن، باللّه الواثق: او خاتم نقش و

 المتوكل  خالفت

 بكشت را الزيات ابن وزير] 3 [گويد، ماه دو سال از بيرون جرير تاريخ در و) آ- 234 (ماه نه و سال چهارده خالفت مدت

 باهللا المستنصر محمد: كرد عهد ولى را پسران و بكشت و بگرفت را اينانج و واثق، برادرش بعهد داشت وى از آزاريكه بسبب

 پس پنج، و سى و دويست سال بود الحجه ذو ماه اندر كار اين و باللّه، المؤبد ابراهيم پس باللّه، المعتز اهللا عبد ابو پس را

 تنگى و راه، دورى از] و [بود، الزم آنجا بر كه فرستادن مال در بودند كرده تقاعد ايشان و] 4 [توبه بزمين فرستاد سپاه

 بود پسنده را ايشان كه دريا اندر فرستاد] 5 [علف كشتى ها و كرد نفقه چندان متوكل پس ،]شدى  دشوار بدانجا لشكر [علف

. بود زر كان آنجا و برآمد فتح و بود] 6 [شده بيابان آن در ايشان حصار آن و ماه، سه

 بر را كار اين مردمان و نماند، اثرش هيچ چنانك كردند پست زمين با عنهما اهللا رضى على بن حسين گور تا بفرمود آنگاه و

 بعد از تا گشت، هامون جمله و نشستندى، بسيار مجاوران آنجا و ناپسنديده، كار ازين شدند غمناك و كردند عيب وى

 صورت و ترسا، و جهود دارند، عسلى و برنهند] 7 [غيار را ذمت اهل تا بفرمود پس و آوردند، بجاى عمارت متوكل  آنرا

 و زرد، زنند پيش و پس بر رقعها پنجه مثال بر و استر، و خر بر مگر ننشينند اسب بر و كنند نقش سراى در بر شيطان

 و ابراهيم بن عيسى نوح ابو چون وقت، آن در شدند، مسلمان بسيارى سبب ازين و) ب- 234 (عالمتها جنس ازين بسيارى

 متوكل بر تركان آن از بعد سال، ازين هم االول ربيع ماه در آمد بيرون شنبه روز متوكل از فرمان اين و هشيم، بو بن قدامة

__________________________________________________ 

 را اضراس: يعنى] 1[

 قراطيس : ط] 2[

. روز سه و ماه ده و سال چهارده: ك و طا] 3[

) 24 ص 7 (است كرده ضبط بابا على را آنان رئيس و مينويسيد  بجاة:كامل] 4[

 است  آذوقه انواع مراد علف] 5[

 كذا؟] 6[

 نشد ديده فرهنگها در و داغپاره؟- يا داغيار: ظ] 7[
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 مار و داشتى عذاب پيوسته متوكل را او كه بود مسخره و] بود [پيشه مزاح متوكل او، بكشتن كردند قصد و بياشفتند

 او و خنديدى، آن از متوكل و دادى، عذاب را او تا بياوردندى را شير و بخوردى، تا دادى ترياك و بزدى، را او تا بياوردندى

 چون مسخره مرد آن و متوكل، تخت پس از درآمدند آب راه از كشيده، شمشير غالمان بسامرّه شب آن پس داشتى، فرياد

 متوكل و برنجانيد، مرا نيز تيغ به كه بس نه همه اين گفتا ميدهند، عذاب را او عادت بر مگر كه پنداشت ديد شمشير فروغ

 را خود بود، آنجا وزير خاقان بن فتح و بستند اندر شمشير و آمدند اندر غالمان تا كند، همى مزاح كه پنداشت خنديد، همى

 با] 2 [صيف و] 1 [باعر و هشت، و چهل و دويست سال شوال رابع چهارشنبه شب شدند، كشته دو هر و افكند وى بر

 و سال نه و سى عمرش بسامرّه هم] 3 [بود بجعفريه حادثه اين و ايشان، با بود موافق پسرش منتصر گويند و بود، ايشان

: مادرش و المعتصم، بن جعفر الفضل ابو) آ- 235 (حليت و نسب در. ماه شش و سال چهل بروايتى و بود، روز نه و ماه نه

كاتب و وزير. عارض حفيف محاسن بسيار تن نحيف چشم نيكو و اسمر بود مردى و خوارزميه، شجاع او نام ولد ام :

 كشته كه] خاقان  بن [فتح  اين]و [خاقان بن يحيى] 5 [بن اهللا عبيد الحسن ابو پس كردش عزل و] 4 [الفضل بن محمد جعفر ابو

] ... 8 [يتوكل عليه و جعفر] 7 [معه اهللا: گويند نيز و اهللا، على المتوكل: الخاتم نقش. بود وزير وقت درين] 6 [بود

 مستعين  خالفت

 يحيى گشت متمكن چون] 9 [سال چهار جرير تاريخ در و ماه نه و سال دو روايت بديگر بود روز يك و ماه نه و سال سه

 بماندند و شد قوى كارش و آمد بيرون بطبرستان العلوى زيد بن الحسن داعى پس شد، كشته و كرد خروج وى بر الحسينى

 و آوردند، بيرون حـبس از را معتز تركان پس آمـد، ببغداد مستعين و بسامره، بـرخاست تركان فتنه و مدتها، بـرادرش و او

__________________________________________________ 

. بغين- باغر: كا] 1[

) 30 ص 7 ج كا: ك (نيست وصيف پسر باغر و بودند وصيف اوالد و باغر و صغير بغاى: كا] 2[

 گرديد خراب او از پس و بساخت راى من سر جنب در خود براى متوكل كه بود شهركى جعفريه. برد بجعفرى: اصل] 3[

 عزل را او 233 سنه در متوكل و بود مروان بن فضل با وزارت و خراج ديوان. متوكل وزير خاقان بن يحيى از قبل: ك] 4[

) 13 ص 7. (فرمود نصب او بجاى را خاقان بن يحيى و كرد

 اهللا  عبيد: اصل] 5[

 شد كشته متوكل با كه: ظ .. كذا] 6[

. مع: ظ .. كذا] 7[

 انداخته بود تمام ماه شش بروايتى و روز دو و ماه شش كه را المتوكل ابن باللّه المنتصر محمد جعفر ابو خالفت مؤلف] 8[

. است

. نكرده اند تعيين: ك و طا] 9[
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 مستعين پس آن از و محرم، ماه در كرد خلع را خود مستعين تا بغداد،] و [بانبار وقعتها و مستعين، و معتز ميان رفت كارها

] 1 [بن احمد العباس ابو: حليت و نسب. بود ساله هفت و پنجاه و دو، و پنجاه و دويست شوال در بقاطول كشتن بفرمود را

 آبله نشان رويش بر اما سفيد و روى نيكو بود مردى مستعين و] 2 [مخارق نام بود ولد ام: مادرش المعتصم، ابن محمد

 احمد: الخاتم نقش. يزداد بن محمد) ب- 235] (بن  اهللا عبد [صالح ابو و بود] 3 [الخصيب بن احمد العباس ابو: وزيرش. داشت

. اعلم اهللا و باحمد، اهللا رافه: گويند و محمد، بن

 معتز خالفت

 چهار و سال چهار جرير تاريخ در و گويد، هفت و بيست روز، روايت بديگر و بود روز پنج و بيست و ماه شش و سال سه

 و بكشتندش، را صيف و تركان بمرد و تا بست اندر ببرف را او اندر بشب و كردن، فرمود خلع را مؤيد برادرش] 4 [ماه،

] 5 [جرمبا؟ آن؟ از بعد و فرستاد، العجلى دلف ابى بن العزيز عبد بحرب را خاقانى مفلح و داد را بوغا بن موسى كوهستان

 بن موسى و قزوين بناحيت آمد بيرون علوى كوكبى پس. بستد مال و كرد، خراب] 6 [بكرج دلف ابى خانه و يافت ظفر] مفلح [

 كوكبى چون و بريختند، پخته و آميخته اخالط با سپيد نقط بسيار حربگاه، زمين آن با تا بفرمود و كرد حرب وى با بوغا

 كه گفتند] و [كوكبى سپاه از بسيار و بسوختند ديلمان و افروخت بر جمله و زنند، زمين اندر آتش تا بفرمود ديلمان، با بيامد

 او بخانه كه وليد، دست بر كشتن بفرمود را او معتز تا برخاست بمعتز دار شراب] ى  [بوغا آن از بعد و برآمد، زمين از آتش

 بـن محمد برخاست على خارجى مردى پس] 8. [ببغداد رفتن) آ- 236 (بخواست خويش سپاه پس از و] 7 [بود پنهان نشسته

__________________________________________________ 

 محارق : اصل. مسعودى كذا] 2[بن،                                   احمد بن احمد: اصل] 1[

 ابن محمد بن اهللا عبد صالح ابو اتامش شدن كشته از بعد و بود تركى اتامش وزيرش بود مستعين كاتب خصيب  ابن:ك] 3[

 مستعين و گرفت كناره اليه مشار و كرد غضب صالح ابا بر صغير بغاى اندكى از پس و شد انتخاب مستعين بوزارت يزداد

 بود شيرزاد بن صالح بن احمد او وزير آخرين: گويد مسعودى) 39 ص 7 (برگماشت بوزارت را الجرجرائى الفضل بن محمد

) قاهره 299 ص 2 ج(

 حربها از بعد و: ظ ... كذا] 5[           .كامل كذا) 1711 ص 3- 3: ط (روز سه و بيست و ماه شش و سال چهار: طبرى] 4[

 است  طهران و قزوين بين كرج از غير و بربرود و جاپلق حدود در است بوده محلى بفتحتين كرج و كرخ،: اصل] 6[

 و رسيدند باو ديگر موكالن و مغربى وليد فرار حين در و بگريخت و برگرفت بسيار زر و مال شرابى بغاى: گويد طبرى] 7[

 سرش و بكشت ويرا بازگشته وليد و بياورد را او سر كه كرد امر معتز و داد بمعتز خبر مغربى وليد و داشتند نگاه را او

 نرسيد بآن و شود پنهان وصيف بن صالح بخانه ميخواست بلكه نبود پنهان وليد بخانه و) 1696 ص 3- 3 (برگرفت

 خليفه بزيارت عسكر كه عيد روز وصيف بن صالح باتفاق ميخواست شرابى بوغاى ميگويد طبرى و است پيچيده جمله] 8[

- 3- 3 (الخ شدند دستگير آنجا و گريختند ببغداد فرزندانش و كسانش گويد نيز و برساند، بقتل را مغاربه و معتز ميروند

1696 -1697 (
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 را او كه آنست بود، القيس عبد] از [اتباع را او و السالم عليه است على حسين فرزندان از كه كرد دعوى و] 1 [البرقعى

 سرير از تركان را معتز پس شد، كشته هفتاد و دويست سال در ايام ازين بعد تا بماند، او فتنه و خوانند] 2 [الزنج صاحب

 بازداشتند بزندانش پس كرد، خلع را خود تا بداشتند آفتاب اندر برهنه و سراى بميان تا زمين بر كشيدند همى و بگرفتند پاى

 و پنجاه و دويست بر سال رمضان ماه اندر بسامره بمرد تا كردند گرماوه در را او كه گويند بروايتى و بمرد، گرسنگى از تا

 چهار و بيست جرير تاريخ اندر و گويند، ماه و شش سال دو و بيست او عمر و است، روايت دو هر و شش، و پنجاه و پنج،

 ابو: او كتاب و وزير. روى گرد و لون سپيد و فربه بود مردى معتز و الروميه،] 3 [قبيحه نام بود ولد ام: مادرش و سال،

 بن] 4 [احمد جعفر ابو پس بود، وزير ماه پنج فرخانشاه بن عيسى موسى ابو و بود، االسكافى محمود بن جعفر الفضل

: گويند ديگر بروايتى و باللّه،) ب- 236 (المعتز: خاتم نقش. بودست او وقت درين] و [داد وزارت را االنبارى] 5 [اسرائيل

. اعلم اهللا و: بود جعفر] 6 [بن الزّبير

 مهتدى  خالفت مدت

 در كه العباس بنى يا نداريد شرم گفت بنشست بخالفت چون گويد، چهار روزها روايت بديگر و بود روز بيست و ماه يازده

 و شكارى سگان و هزّاالن و مسخرگان و مطربان همه تا بفرمود و اميه، بنى در العزيز عبد بن عمر چون نباشد خليفتى شما

 و گشت، مشغول شريعت و نماز و قرآن بختم و كردند، بيرون خالفت سراى از باشد ملوك تماشاء كه جنسها ازين و بوزنه

 ثغور اصحاب كردن فرمود ساز و رود،] 7 [بثغرها سپاه تا فرمود و گرفت، پيش نيك سيرت و داد و بنگريد، مردم قصه اندر

 بوغا بن موسى و را] 8 [يكباك بـا مهتدى و برخاستند، بوى تركان باره ديگر پـس بفرمود، مدينه و مكه حرمين عمارت و را،

__________________________________________________ 

 هو و السالم عليه طالب ابى بن على بن الحسين بن على بن زيد بن عيسى بن احمد بن محمد بن على انه زعم هو و] 1 [

 است  ديگرى مبرقع و است غلط متن در برقعى و) 67 ص 7 ك (الزنج صاحب

 الرّيح : اصل] 2[

 فسحه : اصل] 3[

 محمد: اصل] 4[

 اسرائيل : ط- اسرائيل و اسرائيل، ابى: كا] 5[

 است  معتز اسم زبير] 6[

 ثغروها: اصل] 7[

 بابكيال : ك- بايكباك: طبرى در و ساك تا: اصل] 8[
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 حرب مهتدى با و راه، از يكباك  بازگرديد با و] 2 [رفت خراسان سوى و كرد نافرمانى موسى فرستاد] 1 [شارى بحرب را

 اسپ پشت بر و بگرفتندش و گشت، مجروح حرب اندر كه چنانست جرير تاريخ در و بكشتندش، خلع از بعد و كرد

 رجب ماه] 4 [سيؤم بود شنبه روز حال اين و ،]3 [بمرد تا بيفشرد او خايه ستوربان اين و) آ- 237 (نشاندندش استوربانى

 هشت و بيست جرير تاريخ در و گويند، روز دو و ماه يازده و سال هشت و سى او عمر هفت، و پنجاه و دويست بر سال

 ولد ام: مادرش و الواثق، هرون بن محمد] 5 [جعفر ابو: حليت و نسب. كرد نماز وى بر الواحد عبد بن جعفر و گويد، راست

 و يزداد، بن محمد بن اهللا عبد: كتاب و وزير. محاسن نيكو و چشم نيكو و گندمگون بود مردى مهتدى و قرب او نام روميه

 السالم  عليه) ؟ (على المؤمنين امير: خاتم نقش و واسط، روستاى از سعيد بن وهب بن سليمان ايوب ابو چندى يك

 معتمد خالفت مدت

 بنشست چون و] 6 [سه و بيست جرير تاريخ در و گويد، زيادت روز سه و ماه دو روايت بديگر و بود سال سه و بيست

 وى بنام مغرب زمين و اهللا، الى المفوض داد لقب و بست، بيعت را جعفر پسرش و كرد، گرامى و خواند باز را بوغا بن موسى

__________________________________________________ 

 جزيره و موصل در 252 سنه در كه الموصلى البجلى الشارى مساور بن الحميد عبد بن مساور: هو و سارى،: اصل] 1 [

 و گرفته قوت 256 سنه در شارى اين و اند خوارج از طايفه اى كه بشراة است منسوب شارى و) 57 ص 7: ك (كرد خروج

 را بايكباك و مفلح و بغا بن موسى مهدى و بود كرده حرق و قتل و شده متصرف بغداد نزديك است شهركى كه را بلد

 شارى مقابله در كه تهاونى از را او مهتدى و رود بخراسان كه كرد عزم موسى و بگريخت شارى و فرستاد شارى بحرب

 داد ارائه ياران و بموسى را خليفه نوشته بايكباك و نوشت فرمان مفلح و موسى بكشتن را بايكباك و كرد مالمت بود كرده

 بايكباك موالى و برادر و رسيد بقتل حبس در مهتدى بامر موسى قتل در تهاون بجرم بايكباك بآخر و آمد بميان وحشت و

) 1817- 1791 ص 3- 3 ط. (آمد بقتل و شد خلع مهتدى تا برخاست فتنه و كردند حرب مهتدى با

 در فتنه كه رفت منزل چند و كرد عزيمت بروايتى و داشت رفتن عزم و نرفت خراسان بسوى روايات باصح موسى] 2[

. بازگشت موسى و برخاست سامرا

 ويرا بيضه تا گماشتند را كسى كه آنست روايات از يكى و گويد مؤلف كه چنين نه ولى دارد مختلف روايات طبرى] 3[

 بمرد و بفشرد

 با بيعت و شنبه يك روز بايكباك برادر و تركان با مهتدي جنگ و رجب از گذشته روز 13 شنبه روز بايكباك قتل: طبرى] 4[

 كرده ضبط متفرقه روايات سواى چهارشنبه بروايتى و سه شنبه روز مهتدى مرگ و سه شنبه بروايتى و دوشنبه روز معتمد

 است  سيزدهم صحيح و نيست درست متن در رجب سوم و است

 اهللا  عبد ابو مسعودى و: كا] 5[

 كا: كذا ماه شش و سال سه و بيست: طا] 6[
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 سراسر مشرق بالد و] 2 [الموفق، احمد ابو كرد خود وليعهد را برادر ،]1 [پسر از بعد و سپردش، بوغا ابن بموسى و كرد،

 و] 4] [ليث  يعقوب با [بود، حربها] و [كارها اين از بعد و بود، لقب اهللا لدين الناصر را او] ... 3 [موفق از بعد ... و داد بدو

 فرستاد، و كس معتمد بطاعت الليث بن عمرو برادرش و شش، و شصت و دويست سال در بمرد باهواز) ب- 237 (يعقوب

 بن عمرو طاعت تا فرمود را النهر وراء ما و خراسان حاج و كرد لعنت را او خطبه اندر معتمد پس بودند، روگر باصل ايشان

 تختى پس جنبيدن، نتوانست هيچ چنانك سخت، گشت پيدا برو نقرس علت و بود، باصفهان] 5 [الموفق احمد و ندارند الليث

 اندر احمد ابو و مرد، ده گوشه هر از برداشتندى مرد بچهل آنرا چنانك چوب، از ساختند] 6 [قپه اى آن باالى بر و بساختند

 يكى حماالن اين از من كاشكى گفتى و بگريستى درد از موفق گاه گاه و آوردند، ببغداد بنوبت اصفهان از را او و بخفت آنجا

 او بندگان و يافت، فرمان نزديك مدتى از بعد رسيد ببغداد چون نمى كند، سودى هيچ مرا عظمت و پادشاهى اين كه بودمى

. دادش لقب معتضد و كرد عهد ولى را او معتمد و كردند، بيعت را پسرش

 الضرّ انا القحط انا الجوع انا البال انا الغال انا: گفتى] 7 [شدى مست كه وقت هر و عظيم، سخت خاست قحط معتمد ايام در و

 و دويست بر سال رجب ماه اندر) آ- 238 (بمرد، بفجا بود خورده بسيار گويند و بمرد، مستى آن در شبى پس. الفقر انا] 8[

 سال نه و چهل را او و مرد، پيشتر ماه بشش] 9 [موفق برادرش و روز، هجده و ماه پنج و سال پنجاه او عمر و نه، و هفتاد

 بود مردى معتمد و] 10 [فنبان او] نام  [ولد ام: مادرش و المتوكل جعفر بن احمد العباس ابو: او حليت و نسب. بود ماه شش و

 الحسن محمد ابـو و خاقان، بن يحيى بن] 11 [اهللا عبد بن المحسن ابو: كتاب و وزير. محاسن نيكو و لون اسمر و قامت معتدل

__________________________________________________ 

 پسر ان از: اصل] 1[

 الموقف : اصل] 2[

. بود موفق لقب اهللا لدين الناصر زيرا ميرسد بنظر زايد) موفق از بعد (جمله] 3[

 شد الحاق عبارت بقياس] 4[

 الموقف : اصل] 5[

 االصل  فى كذا] 6[

 شد اصالح بقياس گفتى معتمد كه: اصل] 7[

 الضرا: اصل] 8[

 موقف : اصل] 9[

 فتيان : مسعودى] 10[

 خاقان  بن يحيى بن) اهللا عبيد: ل ن (اهللا عبد: طا] 11[
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 شيرزاد بن صالح بن احمد بكر ابو و] 2 [بلبل بن اسماعيل] 1 [الصقر ابو پس و وهب، بن سليمان ايوب ابو و الجرّاح، مخلد بن

 اهللا عبد القسم ابو و الوزارتين، ذو مخلد بن صاعد العال ابو و المدبر،] محمد [بن ابراهيم اسحق ابو و ،]4 [طريل اهل از و] 3[

] 6. [الموت عن التقوى: الخاتم نقش. بود وزير او بمرد كه عهد اندرين و وهب، بن سليمان ابن] 5[

 معتضد خالفت مدت

 گويد، سال ده راست جرير تاريخ در و بود روز دو و ماه نه و سال نه روايت بديگر و بود روز سه و ماه هشت و سال ده

 بعلويان، كرد همى دعوت و برخاست نام] 7 [سبابه مردى و فرستاد الليث بن بعمرو خراسان عهد بنشست بخالفت چون

 از بعد و زدند، اندر بوى قاروره تا بفرمود معتضد نگفت، كند؟ همى دعوت كرا تا پرسيد و) ب- 238 (بازداشت را او معتضد

 هرثمه بن رافع بحرب تا بفرمود را العجلى دلف] ابى  [بن العزيز عبد] بن  احمد [و برگرفتند سرش كه آن از بعد بياويختند، آن

 بسيار را ايشان و برفت بخود معتضد برخاستند، بموصل شيبان بنى از جماعتى و كرد بيرون رى از را او و برفت رود،

 و همدان معتضد و شش و هشتاد و دويست سال اندر بمرد دلف] ابى  [بن العزيز عبد] بن  احمد [و شدند، پراكنده و بكشت،

 كرده غلبه كردان آنجا كه رفت بدينور معتضد پس بمرد، آنجا و آمد دينور بشهر راشد و غالمش، داد اشد بر آن نواحى

 بوى حدود اين و بفرستاد، سپاه با را على پسرش پس رود، رى بشهر كه خواست و بگسست، هم از كردان جمع و بودند

 آنجا خويش بتن معتضد استوار، عظيم سخت داشت قلعه حمدان او نام عرب مهتران از مردى و. بازگشت ببغداد خود و داد،

 حصار و بيامد معتضد چـون استدن، نبود ممكن آنرا كه كند استوار حصار در تـا فرمود را پسرش و بـگريخت حمدان رفت،

__________________________________________________ 

 الصغير  ابو:اصل] 1 [

 بالل : اصل] 2[

 راد شتر: اصل] 3[

 ؟ ..كذا] 4[

 اهللا  عبيد: ص] 5[

 ؟ ..كذا] 6[

 الزنج صاحب علوى همراهان از شميله و بشميله المعروف سهل بن الحسن بن محمد هو و) 152 ص 7: ك (شميله: ص] 7[

 از گروهى و مى كند دعوت گمنامى مرد براى از كه كردند سعايت وى از معتضد عهد در و بود درآمده موفق بزينهار و بود

 نكرد اقرار بچيزى پرسيدند شميله از چه هر و بگرفت المهتدى بن اهللا عبد با را او معتضد و. است كرده فاسد را لشكريان

 و بسوخت تنش بر پوست چنانكه كردند كباب آتش آن بر را شميله و برافروختند آتش و بستند خيمه بخشبه را او پس

 غير و كردند كباب آتش بر را او و بردند فرو او در آهنين ميخى گويد ديگر مسعودى. ببريدند سرش تا نكرد اقرار و بدريد

) 333 ص 2 (ذلك
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 فالن، يا گفت و داد آواز را حمدان] 1 [پسر بود، آمده حصار بدر تنها روزى پس گشت نااميد و درماند، ديد محكم عظيم را

 عظيم را معتضد بگشاد، حصار در و آمد طاعة، فرود و سمعا گفت بگشاى قلعه در) آ- 239 (گفت معتضد امير، يا لبيك گفت

 بازگشت و كردشان، عفو و خواند باز را پدر تا فرمودش و برداشت، چيزى و مال و بنواختش و. دارى طاعت آن آمد خوش

 نوروز و كنند، روز آن خراج افتتاح و نوروز] 3 [عادت تا نويسند،] ى  [معتضد نيروز تقاويم در آنرا كه بنهاد نوروز پس] 2[

 كبيسه آن هنوز و حساب، در بود افتاده تفاوت بسيارى كه خويش، ايام در كردن فرمود كبيسه و] شد [منسوخ قديم

 و نكشت، ايشان از را كسى هرگز و السالم، عليه على المؤمنين امير فرزندان بر بودى مشفق عظيم معتضد و دارند، مستعمل

 پيش پنهان فرستادى ببغداد بسيار نعمت و مال سال هر در و باز، سالها از شده بزرگ بطبرستان زيد بن محمد داعى كار

 كس برداشتند، معتضد غالم ببدر حال اين خبران صاحب پس كردى، قسمت علويان بر تا] 4 [وردان بن محمد او نام] مردى [

 كرد، آگاه را معتضد بدر، بود، رسيده وقت آن در كه بود دينار هزار سى و بياوردند نعمت و مال با را مرد آن تا فرستاد

 بخواب را السالم عليه على المؤمنين امير من گفت و كند، قسمت علويان بر است فرموده چنانك تا بازده بجايگاه كه فرمود

 نعمت و مال خواهد چنانك آشكارا كار،) ب- 239 (ازين بعد تا بگوييد و داشت، بنيكو كرد وصيت بفرزندان مرا كه ديدم

 دلف] ابى  [ابن العزيز عبد پسران عمر و بكر پس. داشتند پسنديده نيك كار اين معتضد از مردمان و مى رساند، بعلويان

 پيش گريخت بطبرستان بكر و آمد، بدر پيش بزينهار عمر و بفرستاد ايشان] پيش  [با الكبير بدر معتضد و سپاه، با برخاستند

 وقعتها ميانه درين پس بمرد و دادندش، زهر فقاع اندر تا آرد در بتخليط را او سپاه كه خاست آنجا و الداعى، زيد بن محمد

 سال در فرستاد، معتضد پيش و بگرفت را الليث ابن عمرو السامانى احمد بن اسماعيل ابراهيم، ابو امير تا بخراسان بود

دولت   ابتداء و خلعت با فرستاد باسماعيل معتضد جرجان و طبرستان و خراسان منشور و هفت، و هشتاد و دويست

 با بود فرستاده ببحرين را عباس معتضد و كردند، غلبه حاج بر و آمدند جمع ببحرين قرامطه و بود، وقت ازين سامانيان

 باز باره را او معتضد و بگرفت بود] 5 [القوس ابن او نام كه را قرامطه مهتر و بكشت بسيارى و كردند حرب و بسيار، سپاه

 داد ديو ساج ابو] بن  محمد [خادم وصيف آن از پس بگسست، ايشان عظمت و شوكت و بياويختش، پس و كردن، فرمود] 6[

__________________________________________________ 

 ديده لغت اين نثر در خاصه درى فارسى در چون معذلك شد ديده) پسر (بجاي) پس (هم ديگر جاى يك و پس: اصل] 1 [

. شد اصالح بود نشده

 پس هم حمدان و كرد تسليم قلعه و خواست زينهار خليفه لشكر مشاهده از حمدان بن حسين و بگريخت حمدان گويد ك] 2[

) 155 ص 7 (آمد معتضد بزينهار چندى از

 .. كذا] 3[

) 156 ص 7 (العطار ورد بن محمد: ك] 4[

) 169 ص 7: ك (الفوارس ابو: ظ] 5[

) 169 ص 7 ج! (قتل ثم رجاله و يداه قطعت ثم عظامه خلعت و  فعذب:ك- قطعه قطعه اره با يعنى- باز باره] 6[
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 آمدند، باز و شدند) آ- 240 (شكسته و فرستاد سپاه بار چند معتضد و روم، ثغر و] 2 [بمليط برخاست] 1 [دست ديوى بن

 و شد گرفتار و روم بالد در بگريخت ساج ابو] 3] [بن  محمد غالم صيف و [و شكستن را او و رفتن خود بتن افتاد حاجت تا

 پسرش و. نه و هشتاد و دويست سال اندر ببغداد بمرد بيمارى از معتضد وقت درين و آويختن، و كشتن بفرمودش ببغداد

 و صبر از كردند پر و بشكافتند قفا از او مغز تا را طبيب بفرمود] 4 [اهللا عبد ابى بن قاسم و] ا [وزير پس بود، برقه محمد ابو

] بر [غالمى و پوشيدند، جامه و بياكندند، خوش بوى از و كردند، بيرون شكمش آالت و نگرداند، گونه و نگيرد بوى تا زنگار،

 اندر بزرگان تا بود، پيدا صورت اندكى گذاشته فرو روى بر قصب و داده، باز بمسند پشت. گرفت ببرباز را او و شد تخت

 چنين بار چندين و مى گشتند باز مردم و كنيد، تخفيف رنجورست امير گفت پس ميداد، جواب وزير] و [كردند سالم و آمدند

 حال مكتفى  اين و شد ظاهر او مرگ پس. كردند تازه بيعت و آمد باز رقه از مكتفى پسرش تا بماند، پوشيده كار اين و بكرد،

 ابو) ب- 240: (حليت و نسب. بود روز دوازده و ماه پنج و سال چهار و چهل عمر را معتضد و] 5 [داشت پسنديده وزير از

 دراز بود مردى معتضد و الروميه، ضرار نامش بود ولد ام مادرش و المتوكل، بن لموفق بن طلحة احمد ابى بن احمد العباس

 طلحه ابن: الخاتم نقش الحسين، ابو پسرش و وهب، بن سليمان بن اهللا عبيد القاسم ابو: او كتاب و وزير اسمر، و نحيف قامت

. بود

 مكتفى  خالفت مدت

 حبس، در است زنده گفتند پرسيد باز الليث بن عمرو حال از بنشست بخالفت چون بود روز بيست و ماه شش و سال شش

 اين چون بود، فرستاده رى بجانب پدرش كه عهد آن در بود كرده خدمت بسيار مكتفى بجاى الليث بن عمرو كه گشت خرّم

 مردن بخواست چون معتضد كه چنانست روايت بديگر و بكشتند، را ليث عمرو تا بفرمود ساعت همان رسيد بوزير سخن

او  و بكشيد را ليث بن عمرو يعنى كرد همى اشارت و] گردن  بر دستى و [نهاد همى چشم بر دستى گفتن، نمى توانست سخن

 بود بازداشته بحجره الليث بن عمرو و مى گويد، چه اشارت بدان او كه درنيافتند ايشان و بود، چشم يك] 6 [ساعت آن در را

__________________________________________________ 

 اسامى از دست ديو يا دوست ديو و داد ديو و الساج ابو بن محمد نه است الساج ابو نام ديودوست بن ديوداد] 1[

 است  آنجا از هم ساج ابو و است بودائى فرغانى هاى

 مليطه : ك] 2[

 در آذربايجان در 288 سنه در ساج ابو محمد اين و نداشتند شركت پسرش يا ساج ابو حرب آن در زيرا بود، ناقص متن] 3[

 الساج ابى بن يوسف و برداشتند بامارت را محمد بن ديوداد پسرش وى اصحاب و درگذشت عام باى و بمرض امارت حين

 ر از (شد ببغداد موصل طريق از و بگريخت عمش از ديوداد و كرد خالف ديوداد با و جست اعتزال محمد اصحاب از عمش

) 198- 197 ص 7: ك

) 169 ص 7 (اهللا عبيد بن قاسم: ط و ك] 4[

 نيست  ط و ك در روايت اين] 5[

 بود اعور مردى اول از ليث عمرو چه. است بى معنى ساعت، آن در را او و] 6[
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 آمد يادشان كه هفته از) آ- 241 (بعد نپرداخت، بدو كسى اضطراب و معتضد مردن از پس خالى، بسراى بكرده، سخت در و

 بمشهد و وزير، بفرمان عظمت، بدان بيامد] 1 [رى از] كه  [آن از بعد بكشت را الكبير بدر] مكتفى  و [يافتند مرده را او بتاختند،

 اين آمد زشت عظيم سخت بكشتندش  و پس خورده، سوگند و كرده عهد وى با و براه بود رفته وزير] 2 [معدالن و قاضى

 آفتى و روزگارش، بماند دراز و شد بزرگ سخت كارش و القرمطى، مهرويه بن زكرويه او نام برخاست مردى پس حال،

 و برفت، دنيا از مكتفى ايام در و است كرده غايت اين تا غيره و خلفا ذكر الطبرى جرير بن محمد و را، مسلمانى بود عظيم

 است رسيده بما آنچ. حاج و مكه و اسالم در بود تباهى بسيارى ازو و ،]3 [نرسيد بدان كه است نياورده زكرويه كار مخلص

. كرديم موصول اخبار از

 ابو: حليت و نسب بود، عمر سالش شش و سى و پنج، و نود و دويست سال ببغداد بمرد القعده ذى اندر مكتفى پس آن از

: مادرش و المعتضد، بن على محمد

چشم بزرگ و ضخم و لون سپيد بود مردى مكتفى و] 4 [البربريه سرمشك او نام ولد ام .

__________________________________________________ 

 بيامد فارس از: ك و ط] 1[

 تزوير و بتحريك خليفه بنام القاضى يوسف بن محمد عمر ابو كه است گزافى امان مراد گويا معدالن، و قاضى بمشهد] 2[

 حراقه در وزير كسان با و بنهاد سالح خليفه امان باعتماد بدر و كرد غافل را او و برد بدر براى وزير اهللا عبيد بن قاسم

 هجاها را قاضى اين مردم و ببريد، سرش و برد جزيره در ويرا وزير باشارت غالم لؤلؤ راه بين در آيد ببغداد كه نشست

 جمله: آن از كردند

 االمير رأس اخذ احللت بم            المنصور مدينة لقاضى قل          

 منشور فى االيمان عقد و            العهد و المواثيق اعطائه بعد            

 فجور يمين انّها على            اهللا شهد التى ايمانك اين            

 زور شهادة شاهدا يا            االمة اكذب يا الحياء قليل يا            

 غرور فى منكم بغداد اهل            اضحى يعقوب بن يوسف بنى يا            

 الوزير هذا حياة فى ذلكم            ارانى و شملكم اهللا بدد            

 و است كرده ضبط را تواريخ هجرى) 302 (دو و سيصد سنه الحجه ذى دوم و بيست تا ماست دست در كه طبرى نسخ] 3[

 شده ضبط 2275 ص آخر جلد در زكرويه قتل و شده واقع بغداد در هجرى) 310 (ده و سيصد در خلكان ابن بقول او فوت

 نداده اجازه خود حيات در جرير محمد) 445 ص 6 ج (ياقوت بقول ولى كرده ضبط را باللّه المقتدر خالفت تا همچنين و است

 ميداشت  پنهان بود نوشته كه را خود دوره تاريخ و كنند قرائت و بنويسند را ببعد 294 سنه از كه بود

) 3 ص 8 ك- 228 ص. ط (جيجك تسمي تركية ولد ام. ك و ط] 4[
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) ب- 241. (بود احمد بن على: خاتم نقش و الحسين، بن لعباس و اهللا عبيد بن القسم ابو: كتاب و وزير

 مقتدر خالفت مدت

 و برخاستند، متغلبان جايگاه چندين و گذشت، همى روزگار و كردندش بيعت القعده ذو اندر بود ماه دو و سال يك و بيست

 سال اندر العباس بنى دولت آشفتگى ابتداء كه بكنيم آن بيان ما و كند ياد االصفهانى حمزة و ايشان، بدفع فرستاد سپاه

عوام   القعده ذى چهارم و بيست آدينه روز و شد كم ايشان شكوه و خاست اضطراب نواحى هر از پس بود، هشت و سيصد

 طعام عوام و خواص از بعض و كرده نرخ و بود برگرفته غلها جمله خود العباس بن] 1 [حامد كه سبب آن از برآشفتند

 يكشنبه روز بامداد و نهادند، الطاق باب بازار در آتش و بشكستند، غربى و شرقى جانب از جامع منبر روز اين و نمى يافتند،

 شبك و شدند اندر ببصره قرمطيان و بودند، كشته گروه دو هر از بسيارى پراكندند باز چون و كردند، حرب عوام با لشكر

 از مال بطلب رفت غوارى بسى پادشاه عمال بر و شدند، باز نعمت و مال بسيارى با و بكشتند بود امير كه را مفلحى] 2[

) آ- 242] (4 [بار بدو] 3 [العباس بن حامد و ببردند، حد از مصادره و قتل و محسن، او پسر و وزيرش، الفرات ابن جهت

. بستد موافقت دينار هزار هفتصد و هزار هزار

] پانزده  و سيصد سال تا دوازده و سيصد سال[

 و ببردند بغارت مسلمانان زنان و نعمت و مال و افتادند حاج بر] 5 [الهبيره برمل باديه در قرمطيان: دوازده و سيصد سال

  آمدند بيرون حاج بـر قرامطه باز] 6 [چهارده و سيصد سال پس اسالم، بالد در بود عظيم مصيبتى اين و بكردند، فراوان قتل

__________________________________________________ 

 خالد: اصل] 1[

) 45 ص 8 (المفلحى سبك: ك] 2[

 بار را الفرات بن الحسن ابو و ساخت معزول را او مقتدر 311 سنه االخر ربيع در و بود مقتدر وزير العباس بن حامد] 3[

 محسن ولى بدهد كه بپذرفت دينار هزار هزار او و سپردند بدو و گرفتند را حامد تا كرد سعى الفرات ابن و داد وزارت ديگر

 و كا كذا. بگرفت بود چه هر مالش و داد زهر را حامد سپس و بپذرفت دينار هزار بپانصد ويرا الفرات بن الحسن ابو ابن

 حمزه 

 3 ح: ك ر- باز: اصل] 4[

 باديه  در مكه راه در است مكانى نام الهبير، رمل: حمزه و ك] 5[

 غارت را كوفه قرامطه بار دو سنوات اين در و 49 ص 8 چهارده و سيصد: كامل 131 ص سيزده و سيصد: حمزه] 6[

 ذكرى و است بوده طاهر ابو قرامطه رئيس نوبت دو هر در و پانزده و سيصد در يكى و دوازده و سيصد در يكى كرده اند،

) 53- 49 ص 8: ك (ك ر ندارد زكرويه از
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 اندر بكوفه مهرويه بن زكرويه اصحاب القعده ذى ماه در و نكردند، حج سال اين و شدند، پراكنده باديه اندر حاج همه و

 بيرون مقتدر بر] 1 [شغب سواران پانزده و سيصد سال آن اندر و ببردند بسيار نعمت و مال و بكشتند را خلقى و آمدند

] 2 [الرصافه] و [باب  طاق در ديگر روز] و [شدند بمصلى باز و سراى، گرد رسيدند بمصاف تا رفتند الخاصه بباب و آمدند

 بگذاشت، ثغرها و كرد معطل حجاج كار وى كه است باطل ايشان نماز و حج كه خوردند سوگند و دادند دشنام را مقتدر

 در آنجايگاه هرچ و كردند، خراب] 5 [كواكب و] 4 [اترجه كوشك و] 3 [قپه و برگرفتند، مال و بسوختند ثريا قصر روز ديگر

 بكوشك و) ب- 242 (بسوختند، ها در و آمدند] 6 [بحلبه باز و ببردند همه گوناگون مرغان و وحوش و آالت و فرش از بود

 پيش را] 8 [بليق مقتدر و شدند، بديع بكوشك روز ديگر و شب، تا كردند همى فغان و- مقتدر گاه نشست- رفتند] 7 [حسينى

 جامع قبله در را مردم و كردند غارت] 9 [شمشاط روميان سال درين و شدند، ساكن تا پذيرفت، عطاها و فرستاد ايشان

 مال و دادند، زنهار را مردم آنك از بعد شدند كوفه در قرمطيان شوال ماه در و كردند، خراب] 10 [مالطيه ديوار و كشتند

 حادثه اين از و شدند، كشته] وى  لشكر از [بسيار و افتادند الساج ابى ابن بر آنجا از و برداشتند حاج ذخيره و نفقه و پادشاه

 كه گفتند زشت سخنهاء را مقتدر مردم و شدند، غرقه آب در بسيار لشگرش و شد گرفتار الساج ابى ابن و برآشفتند، مردم

 صاحب نازوك و] 11 [آمدند باز شرقى بجانب مردمان همه و بكند، كار اين ديگر كسى تا بگذار مملكت، تدبير ندانى همى

 واليت الساج ابى ابن لشكر و] 14 [قرامطه بيم از آيند اندر ببغداد االنبار] 12 [ارباب تا را القصب اصحاب] 12 [بفرمود شرط

  نازوك و كردند احتياطها بغداد در و شدنـد، انبار در قرامطه و آمدند ببغداد انبار مردم با قرمطيان نهيب] از [و كردند، خراب

__________________________________________________ 

 5 ج االمم تجارب ندارد: ك .. 131 ص السلطان على الفرسان شغب منه االول ربيع شهر في: حمزه- كردند شغب: ظ] 1[

 ذبحوا و بالثرياء المعروف القصر فنهبوا المصلى الي خرجوا و التفاريق متهم بر الفرسان شغب فيها: گويد 268 ص لوزاك

 ... الحائر فى الذى الوحش

  ابرحه،:االصل و. حمزه: كذا] 4[نقطه                  بسه: كذا] 3[             131 ص حمزه از- الرصافه طاق: اصل] 2[

 56 ص 8 ج. كا: كذا» 268 ص لوزاك 5 ج «بالثريا المعروف لقصر فنهبوا: االمم تجارب 131: ص الكوكب: حمزه] 5[

 ، ...الحسنى: حمزه] 7[است،                   بوده محلى نام حلبه و. بجمله: اصل. حمزه: كذا] 6[

) 268 ص 5 ج (بفرستاد را مونس مقتدر: گويد ندارد بليق نام: تجارب المونس، خادم هو و .. بليغ: االصل و حمزه،: كذا] 8[

 كا و تجارب- شام در دومين و جزيره در اولين بوده مختلف ثغر دو سمساط و شمشاط و. سميساط اصل حمزه،: كذا] 9[

. ندارند را محل اين ذكر

. 132:  ص.قرمطى بيم از آمدند باز شرقى بجانب غربى مردمان: حمزه] 11[                .مليط: احمل؟ ؟.حمزه. كذا] 10[

. ارباب با: اصل] 13[                -و بفرمود را شرط: اصل] 12[

 بياورند شهر بداخل را نى ها كه ساخت ملزم را االنبار باب فروشان نى شرطه صاحب نازك:  حمزه.قرامطه بنى: اصل] 14[

. است ناقص و غلط متن عبارت و سازند، پر بدان را خندق كه نيفتد قرمطى بدست تا
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 و خويش جماعت با بليق و بشكست پول و عقرقوپ] 1 [بتل باستاد شهر بدر سپاه با مونس و ببست) آ- 243 (دروازها

] 2] [اعراب  و شدند كشته مردمش و شد هزيمت بليق و بشكستند را قرامطه  او و شد [قرامطه بحرب الساج ابى ابن هزيمتيان

] گوسفندكشان  [عيد] از پس ى [روز و] 3 [دينار هزار دويست بمبلغ ببردند كاروانى سامره براه و كردند، غارت نواحى همه

. گرفتند فراز سامره] 4[

] نوزده  و سيصد سال تا شانزده و سيصد سال[

 عامه و برخاستند شهر] در [غوغا و بازار، اندر كردند فرياد و آمدند ببغداد] 5 [هبيره ابن قصر مردم شانزده و سيصد سال

 و شدند] بادوريا [ديوان سوى و] بود آنجاى كه [قبه] ان  [و بسوختند بود، مقتدر مجلس برابر كه] 6 [مستغل] ان  [و ايشان با

 سراى از و مى گريستند و مى كردند، فرياد و بسوختند، همه سفاح عهد از بود را خلفا خاندان كه] 7 [عالم دفتر كيسهاء همه

 مردم از گريه و غريو و گرسنگى، از شده الغر آوردند سراى بدر را پيالن و كار، سستى از شدند متفق ايشان با خالفت

 مونس پيش نازوك و الهيجا ابو و قايدان جمله محرم در]: 9 [هفده و سيصد سال در]. 8 [محمداه وا گفتند همى و برخاست

 اجابت را] ايشان  [مقتدر و فرستد، طاهر ابن سراى سوى] 10 [دهند، فرمان كه را سراى زنان كه بمقتدر دادند پيغام و آمدند

 و كند، حاصل ايشان مراد كه بپذيرفت و خويش بخط) ب- 243 (نبشت رقعه مقتدر و رفتند، بمصلى مونس با پس نكرد،

 سراى در آدينه روز محرم چهاردهم و شدند باز زشتى آن بسر باره ديگر و شدند، ساكن باز و] بفرستاد [نيكو رسالت

 بن محمد] و [گرفتند گواه بخلع وى بر و آوردند، مونس بسراى و بگرفتند، مادرش و خاله با را مقتدر و شدند، خالفت

 وقت اندرين مردم خانهاء بسيارى و] 11 [اهللا عبد بود، معتز پسر گويند بعضى و دادند، لقب قاهر و كردند حاضر را المعتضد

 الهيجا ابو و] بكشتند را نازوك و] [12 [ايشان و نازوك ميان رفت مناظره ها و برخاست فتنها باز يكشنبه روز كردند، غارت

] 13 [كردند غارت سراى را

__________________________________________________ 

 نيست  تجارب و كامل در خبر اين] 3[                       132 ص: حمزه از] 2[                             .نيل: اصل] 1[

 112 ص 7 ج ياقوت: ك ر. بوده بغداد نزديك هبيره ابن قصر و نصر،: اصل] 5[                              .حمزه: از] 4[

 133 ص الحسبانات من فيه كان ما فاحرقوا: ح] 7[مشعل                   : اصل. حمزه كذا] 6[

 62 ص 8 ج عشر، سبع: كا. عشر تسع: ح] 9[نشد                 ديده تواريخ در حمزه تاريخ در جز خبر اين] 8[

 جميع و اختها و امه: حمزه- 63 ص 8: ص مملكت، امور در ميكنند مداخله و مال در ميكنند اسراف كه حرم و خدم: ك] 10[

 133 ص ينهين و يأمرن االتى النساء

) 64- 62 ص 8: ك (327 در وقعه اين و رويداد 296 در معتز ابن داستان] 11[

 مصافيه  پيادگان: كا و حمزه الشان،: اصل] 12[

. حمزه كذا 64 ص 8: ك. كشتند سراى آن در هم را الهيجا ابو و كردند غارت را خالفت سراى] 13[
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 و عطر و سيمين و زرين آلت داشت چه هر و آمد باز خالفت بسراى مقتدر و آوردند، بيرون را زندانيان و بكشتند، را او و

 هوا در چهارشنبه شب ،]2 [شغب آن آخر و داد بلشكر همه و بازرگانان و] 1 [بقابضان بفروخت همه] كسوت  و [جواهر

 و برخاستند، رجاله و برفت، بسيار قتلى و] 4 [ديگران و سپاه ميان افتاد حرب بامداد] و [،]3 [آمد ديد با عظيم آتشى مانند

 و بيست و كرد، حمايت را او] 5 [نحج) آ- 244 (برادر سالمت بكشند، را او تا رفتند مقله ابن وزير بسراى الحجه ذى ماه در

 كشته هزار سه و بگنديد، تا كرد پر كشته از زمزم چاه و بكشت مسلمانان از بسيارى و رفت مكه در قرمطى ماه اين سوم

 رفتن بوقت و باستادند بمكه روز پانزده و] 6 [بنكندند همانجا را ايشان و برفتند قرامطه چون بود، افكنده كعبه پيرامن

 بعد تا بماند آنجا سال دوازده و بردند ببحرين و بركندند خانه ركن از االسود حجر و ببردند خود با را دوشيزه زن هفتصد

 و نهادند، خانه ركن در و آوردند باز بجاى االسود حجر نه و بيست و سيصد سال الحجه ذو اندر و بخريدند بمالى آن از

 ايشان با ديگران و كردند شغب بغداد اندر] 7 [نصريان هجده، و سيصد سال اندر. مسلمانى بر را قرامطه شد عظيم آفتى

 و عامه، و] 8 [رجاله و سپاه ميان] عمار بباب [افتاد كارزار و گرفتند، غارت و نهادند وزير سراى در آتش و شدند جمع

 و پيوست حرب باز و آمدند جمع پادشاه بسراى] سواران  بيارى سرائى غالمان [و شدند، كشته رجاله بسيارى تا سواران،

 و آب  بـاستادند سر بر كشتگان بسيار دجله اندر و كردند خراب ديرانى سراى و زدند در آتش عمار بباب پياده و سواران

 دسـت از بـرآمده بلند آفتاب مگر نگشادند دكانهـا در و) ب- 244 (بودند بداشته گرفتن مـاهى از دست صيـادان مدت آن در

__________________________________________________ 

. 133 ص-: التجار باقيه و القواد ذلك اكثر فاشترى: حمزه بقائدان،: ظ] 1[

 جدا عظيم ضوء له صار و عظيم كوكب انقض القعده ذى آخر فيها و: ك منه، بقين لثمان شعبان حمزه شعبان،: ظ  و.كذا] 2[

 2 ح: ك ر] 3[

 سپاه از انبوه خلقى و قرآن از آيتى تفسير سبب از برخاست فتنه عامه ميان و الحنبلى المروزى بكر ابى اصحاب ميان: كا] 4[

 134 ص القزاونة بين و السودان الرجالة بين: حمزه 67 ص 8: ك شدند داخل فتنه آن در

 از است بوده مكه امير وقتى كه باشد جاخ بن نحج بايد نحج ابن و كرده ضبط حا بتقديم نحج را  او:كامل. نجح: حمزه] 5[

 ليث  عمرو طرف

 مقدمه : ك ر- القرمطى خروج بعد فدفنت: حمزه. دفن بمعنى] 6[

 الفرسان  من جماعة هم و النصريه حمزه  نصران،.اصل] 7[

 حتى الرجاله على لنصرتهم الفرسان الى العامة انضوت و السودان و الفرسان من عمار باب اهل بين الحرب اتصلت: حمزه] 8[

 ديرانى و سلطانى عساكر از قسمتى كه است) مصافيه رجاله (رجاله از مراد و ندارد را جزئيات اين كامل- 134: ص اثخنوهم

. بود آنها رئيس
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 در را خود و بجست وزير برهنه پاى و سر و برگرفتند وزير پيش از دوات و رفتند بديوان غوغا الحجه ذو اندر و] 1 [رجاله،

 برمل چنانك افتاد بغداد بامهاء بر بسيار سرخ ريگ و گشت، پيدا سرخى آسمان بر و. بايستاد دجله ميانه در و افكند طيار

 آتش و] بود [خالفت دار و مردم و خانهاء سوختن و غارت و شورش همچنين نوزده و سيصد سال در و باشد،] 2 [الهبيره

 كه رسيد خبر شعبان ماه در و زدند، در آتش آهنگران] ى  [شارعها و الشام بباب و بسوختند عمار سراى و زدند بازار اندر

 غارت] 5] [سواد [ناحيت] ى  [غلها عرب و بيامدند ايشان پس از حلوان تا و كردند، هزيمت را] 4 [الخال ابن لشكر] 3 [ديلمان

 بسته بازارها در و شدند مسجدها در و آمدند، ببغداد هبيره ابن قصر مردمان و آمدند بكوفه قرامطه كه آمد خبر و كردند

] 8 [سياه بگل روى رجاله و ،]7 [بگشتند را زندانيان و] 6 [بزدند را مستخرجان و برخاست، غوغا] و [گشت نايافت نان و بود

 آمده خواستن بفرياد دينور مردم و بودند، آمده بتظلم همدان مردم از جماعتى و گرفتند، ستدن كاال بازار اندر و كردند

 بغارت نعمت و مال و فرزند و زن و بود كشته را مردم كه مردوايج دست از هم) آ- 245 (كردند چوب بر مصحفها و بودند

 و بگريختند، تا ايشان، بر انداختند تير غالمان و داشتند] بر [فغان و شدند وزير بسراى و نداد، پاسخ را ايشان كس و برده،

 دست از كردن تظلم از شد بريده خطبه و آويختند اندر بوى رسيد خليفه ذكر بجاى خطيب چون رسيد، فراز اضحى عيد

 را خاصگيان مقتدر و كردند، غارت را وزير سراى پس پادشاه، كار سستى از تظلم در شدند متفق ايشان با عامه و مردوايج،

 و كشيدند، اندر اسپ از را القاسم ابو] بن  [حمزة خطيب و آمدند، بتظلم اصفهان مردمان و داشت، بنگاه خويش  آورد بسراى

 و مى كردند، فرياد قحط و گرسنگى از و كردند، سياه رويها هاشميان و برفت، حد از شغب و برگرفتند،] ش  [سر از كاله

] 9 [باطل پيشه ها و شهر عامه و فرستـاد، بسيار خوردنى ايشان بهر از الصيرفى عباس بن طلحة پـس! الجوع الجوع مى گفتند

__________________________________________________ 

 در ريخته بشهر خراسان باب از اعراب جمعى رجب در: گويد- نيست حمزه تاريخ در رجاله دست از دكان ها نگشادن] 1[

 دروازها كه كرد امر پس آن از ياقوت بن محمد و رفتند بدر و كردند غارت تجار كاالى و ربودند مردم از جامه خيابانها

) 135 ص ... (برآمده آفتاب مگر نگشايند

. است مرداويج سپاهيان مراد] 3[                                  .الهبير  رمل:ح] 2[

. مقتدر دائى پسر الخال غريب بن هارون هو و] 4[

 ص حمزه. سوادند اعراب فاعل كه صورتى در بود ديلم فاعل و ... كردند غارت عرب ناحيت غلها و: اصل. حمزه: كذا] 5[

136 .

. خراج جمع مأمور يعنى مستخرج و 136: ص بالموت، فتركوه المستخرج على وثبوا: حمزه. بردند را مستجرحيان: اصل] 6[

. كردند رها: حمزه] 7[

 136: ص وجوههم، فطينوا: حمزه ...  بكليسا:اصل] 8[

 بدست مونس با حرب در مقتدر: كامل و االمم تجارب بتصريح فرومايه مكسب صاحبان و ولگردان ظاهرا. پيشه باطل] 9[

) 76 ص 8: ك (داد روى الثمانيه باب خارج در واقعه اين و شد كشته مغاربه گروه
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 سراى در بر يافتند كه پاى چهار هر العامه بباب سواران از جماعتى و گرفتند، اندر حرب ديگر يك با و كردند، برهنه سرها

 عورت بر پاره گياه بود، افتاده الشماسى بباب آنجا و بكشتند، اندر راه ميان و آوردند بيرون را مقتدر و كردند، پى مقتدر

 ابو: حليت و نسب روز، دوازده و بود ماه پنج و سال هفت و سى او عمر و سال، آن در هم) ب- 245 (شوال اندر افكنده

 اول: كتاب و] وزير. [بود روى نيكو و اسمر مردى مقتدر و. شعب او نام ولد ام مادرش و. المعتضد احمد بن جعفر الفضل

 و خاقان، بن يحيى بن اهللا عبد بن محمد على ابو و الفرات بن موسى بن على الحسن ابو پس بود، الحسن بن العباس بن احمد

 بن اهللا عبيد القاسم ابو و بود، خراسان از او اصل و العباس ابى بن حامد محمد ابو و الجراح بن داود بن على الحسن ابو

. باللّه ثق جعفر: او خاتم نقش و. مقله بن على بن محمد بن على ابو و الخصيب، بن اهللا عبيد بن احمد العباس ابو و محمد،

 قاهر خالفت مدت

 و شورشها قاعدت برين بود، روز هجده و ماه شش و سالى ديگر بروايتى و بود روز يك و بيست و ماه پنج و سال يك

 قاهر و. خلفا ايام در شود، گفته چنانك بود] 1 [بوئيان دولت ابتداء وقت اين و نيامد پيدا استقامتى و ببغداد، بود متواتر فتنها

 )آ- 246 (طاهر ابو دار آنرا كه سرائى اندر دو و بيست و سيصد صفر ماه در بمرد و كشيدند در ميل و كردند خلع را

 قاهر و بود، خلوت او نام ولد ام مادرش. المعتضد بن احمد بن محمد گويند، نيز منصور ابو طاهر، ابو: حليت و نسب. خوانند

. بود وزير وقت درين الخصيب] بن  [احمد العباس ابو بگريخت چون بود، مقله ابن او وزير. بود روى نيكو و اسمر مردى

: خاتم نقش

. احمد بن محمد

] باللّه  [راضى خالفت مدت

 برادران با] 2 [بوئى على. نبود زيادت فرمان روزگار درين گويند، روز نه و ماه دو و سال شش روايت بديگر بود سال هفت

 و وشمگير برادرش و داشت، گسيل مرداويج حلوان تا نواحى آن و رى و اصفهان و گرفتند، فراز نواحى آن و شيراز خود

 خليفه بدست و بودند، آمده بيرون متغلبان بسيارى مصر و بمغرب و بود،] 3 [سامانيان بدست جمله روى آن از خراسان

 پس ،]4 [شده مستولى و بودند برآشفته خود پادشاه شكوه و حشمت و رعيت] و [سپاهان تعصب و فتنه بر نبود عراق جز

 ربيع ماه در ببغداد بمرد راضى و داد، خلعت و فرستاد شيراز منشور را او راضى و آمد خالفت بدرگاه بويه على رسول

. گويند نيز نه و بيست و هشت و بيست و سيصد سال آدينه روز االول

__________________________________________________ 

. يونانيان: اصل] 1 [

 است  بويه بن على الدوله عماد مراد بوئى على. يونى: اصل] 2[

 شاميان : اصل] 3[

 بر كه [رعيت و سپاهيان تعصب و برفته پادشاه شكوه و حشمت و نبود عراق جز: اصل ظ و است مشوش عبارت] 4[

 ... شده مستولى و بودند برآشفته خود] پادشاه 
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. اسمر و بود روى نيكو مردى راضى و ظلوم، او نام ولد ام مادرش و المقتدر، جعفر بن احمد) ب- 246 (العباس ابو: نسب

 الفتح ابو و الكرخى القاسم بن محمد جعفر ابو پس. بريدن بفرمود دستش] و [افتاد] 1 [بكتبت تا بود مقله ابن: كتاب و وزير

: او خاتم نقش. مخلد بن الحسن بن سليمان ايوب ابو و الفرات، بن جعفر بن الفضل ابو و الخبر، بن

. شدتى عند عدتى يا

] باللّه  [متقى خالفت مدت

 باز و بگرفتند،] 2 [ممالك  بوئيان همه و. بود ديلم غلبه عهد درين و كمتر روزى روايت بديگر و بود ماه يازده و سال سه

 سى و سيصد سال در و دو، سى و سيصد سال اندر بمرد و دركشيدند ميل را متقى و كردند، شورش ببغداد حشم جماعت

: حليت و نسب. خوانده ام هم سه و

 البريدى،] 4 [ميمون بن محمد بن احمد: از كتاب و وزير] 3 [خلوب، او نام ولد ام: مادرش. المقتدر جعفر بن ابراهيم اسحق ابو

 بن ابراهيم: او خاتم نقش]. 6 [القرامطى محمد بن احمد اسحق ابو و] البريدى  [محمد بن احمد اهللا عبد ابو] 5 [القاضى و

 يثق، باللّه المقتدر،

] باللّه  [مستكفى خالفت مدت

 سيصد سال االول جمادى ماه در] 7 [بونى الحسن ابو بنشست، بخالفت چون) آ- 247 (بود روز يك و ماه چهار و سال يك

__________________________________________________ 

. بنكبت: ظ] 1 [

. يونانيان: اصل] 2[

. حلوما اصل] 3[

. است بعد حواشى: ك ر- است ديگر كسى البريدى محمد ابن احمد و. ميمون بن الحسين ابو هو و) يقرأ ال (ميمون] 4[

. است زايد القاضى و البريدى كلمه] 5[

 از بعد و ميمون بن الحسين ابو او از پس و الحسن بن سليمان: را متقى وزير اول و است القراريطى احمد بن محمد: ص] 6[

 ابو وى از بعد و الكرخى القاسم بن محمد جعفر ابا او از پس و بالقراريطى المعروف االسكافى احمد بن محمد اسحق ابا او

 از پس ديگر بار و ميكرد وزارت اسم بدون كه رايق ابن كاتب الكوفى اهللا عبد ابو وى از قبل و البريدى محمد بن احمد اهللا عبد

 العباس ابى به را او جاى و گرفته را قراريطى حمدان ابن الدوله ناصر 331 در و شد وزير القراريطى اسحق ابا بريدى فرار

 خلعت را مقله ابن الحسين ابو 331 رمضان در و بود الكوفي اهللا عبد ابى بدست كارها و داد االصبهانى اهللا عبد بن احمد

 پى در پى تغيير هم امروز تا و بود العباس بنى دولت ضعف بر بزرگى دليل وزرا در پى در پى تغييرات اين و دادند وزارت

. است دولتها تسلط و استقامت و قوت دليل وزرا دوام و دولتها ضعف دليل وزرا

 يونيئى : اصل] 7[
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 و كرد كرامت و بنواخت را او خليفه و خدمت، طريق بر بپاى، باستاد مستكفى، پيش و سپاه، با آمد ببغداد چهار و سى و

 خلعت و لوا و منشور و الدوله، ركن را حسن و داد، لقب] 1 [على الدوله عماد را برادرش و بداد، الدوله معز لقب و داد خلعت

 ملك تدبير و مى داشت، بنظام پادشاهى كار الدوله معز و گرفتند، آرام رعيت و بنشست فتنه و اضطراب آن از بعد و فرستاد،

 پاسخ و دادن، خلعت و فرستادن، منشور و لوا جز را خلفا پس آن از و كرد، قناعت بفرمانى خليفه و بازگشت، بوى

 و كشيدند ميل گويند و بنشاندند را مطيع بازداشتند، و و كردند خلع را مستكفى آن از بعد و نماند، كارى اطراف، پادشاهان

. چهار و سى و سيصد سال بمرد آن از

 الروميه،] 3 [غصن او نام ولد ام: مادرش و]. 2 [المكتفى على ابن: گويند و المتقى ابراهيم بن اهللا عبد القاسم ابو: حليت و نسب

 اهللا عبد ابو و] 5 [السامرى على بن محمد الفرج ابو: [كتاب و وزير قامت، معتدل و زد همى بسرخى] 4 [بود اسمر مستكفى و

 مرد، تاريخ صاحب كه عليه اهللا رحمة اصفهانى]] 6 [حمزه و. بود الشيرازى الرحمن عبد بن فضل احمد ابا و سليمان ابى ابن

 كه ترتيب و نسق برين هم شد آورده جمع كتب ديگر از و) ب- 247 (نبود اين از بيش او تاريخ در و ،]7 [بود مستكفى عهد تا

. السالم و نهاديم

] للّه  [مطيع خالفت مدت

 چـه هر است، روايت هـم] روز چند [و] 8 [مـاه چهار و سال نه و بيست و بود روز پانزده و مـاه شش و سال نـه و بيست

__________________________________________________ 

. الدوله عماد على: الصواب و كذا] 1 [

 ابن الموفق احمد ابى ابن احمد العباس ابى باللّه المعتضد بن على باللّه المكتفى بن اهللا عبد القاسم ابو باللّه المستكفى هو: ك] 2[

) 127 ص 8 (اهللا علي المتوكل

 عصي : اصل] 3[

) 148 ص (الشيب وخطه قد الوجه حسن ابيض: ك] 4[

) 147 ص 8 (السرمراى- السارى: ك فى و تجارب، فى كذا] 5[

 الحاقى ] 6[

 حمزه تاريخ از كه گفت كرد اشاره را طبرى روايت قطع كه جائى ازين پيش و است، االصفهانى الحسن بن حمزة مراد: ظ] 7[

 قبل بايد بدانيم درست آورده) تاريخ صاحب (از بعد كه را) بمرد (كلمه اگر است، مشوش قدرى متن عبارت و. ميكند استفاده

 تاريخ سياقة فى خامس فصل االرض ملوك سنى تاريخ و- باشد افتاده] او تاريخ و [آن از بعد و باشد افتاده] بود [وى از

 ندارد بيش المستكفى نام تا- قريش

) 210 ص 8 (روز چند و ماه پنج و سال نه و بيست: ك] 8[
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 و آمد ببغداد الدوله عضد و بمرد، الدوله معز آن از بعد شود، گفته بعضى آن ذكر و بود، را] 1 [بوئيان ايام درين بود حوادث

 متعرّض تركان و] 3 [شد سير مطيع از] 2 [چهار و شصت و سيصد سال القعده ذو اندر و بود، برخاسته خلفا از ملك تدبير

 سيصد سال بمرد العاقول بدير مطيع و الطائع داد بپسرش كار و كرد، خلع را خود مطيع تا عراق، در برخاست فتنها و شدند،

 و مشعله، او نام ولد ام: مادرش و المقتدر، بن الفضل- گويند نيز القسم ابو العباس  و ابو او، حليت و نسب. پنج و شصت و

) ؟ (يثق المطيع باللّه: خاتم نقش و ديگر، كس چند و الرازى الفضل: كتاب و وزير بود، روى نيكو و قامت بلند مطيع

] اهللا  [طايع خالفت مدت

) آ- 248 (ابن نصر بو الدوله ببهاء بغداد مملكت كار] 4 [بود، سال هجده روايت بديگر بود روز شش و ماه چهار و سال هفده

 يار وى با بكرمان الدوله بهاء خال و برخاست] 5 [بوئى پس آمده، سخن در طايع با حادثه بسبب و بود، رسيده الدوله عضد

 در يعنى كرد فراز بطايع سر الدوله بهاء كه گويند و] 7 [بازداشت، و] 6 [ببريدند گوشش و بكشيدند سرير از طايع و شد،

 و سيصد سال شعبان در پس] 8 [نشايد را خالفت و شود ناك عيب تا بركند بدندان گوشش پس و ميگويم سخن] او [گوش

__________________________________________________ 

 يونانيان : اصل] 1 [

) 210 ص 8 (363: ك] 2[

 نيرو بغداد در كه مماليك امراى از است تركى سبكتكين مراد ظاهرا و نيست معلوم فعل فاعل و است، پريشانى عبارت در] 3[

 است؟ الدوله عضد پا و) 210 ص 8: ك( :مينمود ضديت ديلمى بختيار با و گرفته

) 27 ص- 9 (روز شش و ماه هشت و سال هفده: ك] 4[

 كيست؟ مراد نشد معلوم بوئى اين] 5[

 ندارد: ك] 6[

 كردند حبسش يعنى آورده، بازداشت بازداشتند بجاى: ظ] 7[

 انتشار و مى شد گفته بديالمه نسبت خراسان در كه است دروغهائى قبل از گويا و نشد ديده تاريخ در روايات اين] 8[

 تقبيل يريد كانه الديلم بعض فدخل كرسى على اجلس و االرض قبل دخل فلما كثير جمع معه و الدوله بهاء فدخل:  ك.مى يافت

 فى ما اخذ و اليه يلتفت ال و يستغيث هو و 156: 2 راجِعونَ إِلَيه إِنَّا و للَّه إِنَّا يقول الخليفه و سريره عن فانزل فجذبه الخليفه يد

 »الخ .. خالفته مدة كانت و بالخلع عليه اشهد الدوله بهاء دار الى الطائع حمل لما و .. الحال فى به فمشوا الذخائر من الخليفه دار

) 27 ص 9(
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 و]. للّه  [المطيع الفضل بن الكريم عبد بكر ابو: حليت و نسب در] 2 [بمرد طايع وقت همان و بنشاندند، را قادر] 1 [يك و هفتاد

 كتاب و وزير] بود [قامت معتدل تابنده روى نيكو عظيم مردى طائع و گويند، نيز) ؟ (هرله و] 3 [الملك علم نام ولد  ام:مادرش

 الطائع، يثق باللّه  او:خاتم نقش. ديگر كس چند و عيسى بن على بن عيسى: او

 قادر خالفت مدت

 پرده اندر و دركشيدند، روى همه خلفا طايع از بعد و ،]4 [سال دو و چهل روايت بديگر و بود ماه سه و سال يك و چهل

 پادشاهى سبكتكين بن محمود سلطان و آمد، بسر سامانيان روزگار عهد درين و شدند، قانع بفرمانى اندرون از و شدند،

 فراز نكوهيده) ب- 248 (مذهب و بد سيرت و گشت، پيوسته ناشايست و بظلم نيز] 5 [بوئيان دولت و. گرفت قرار مشرق

 مكاتبت هميشه و بكرد، ديلمان و بواطنه قمع و كرد، قبض را الدوله مجد رستم شهنشاه و آمد] 6 [برى محمود تا آوردند،

 گفته چنانك تمام، بشرح و نيكو سخت بقادر نوشت نامه فتح بدين و كردى، بواحبى ايشان تعظيم و الخالفه، دار با داشتى

] بن  [اسحق بن احمد العباس ابو: حليت و نسب. دو و بيست و چهارصد سال اندر برفت دنيا از قادر ببغداد عهد آخر و آيد،

 بن سعيد: كتاب و وزير. محاسن نيكو و اسمر و باال دراز بود مردى قادر و ،]7 [ايمني او نام بود ولد ام: مادرش و المقتدر،

. احمد باللّه القادر: خاتم نقش و]. 9 [على الحسن ابو و] 8 [ضر

 قائم  خالفت مدت

 كتاب در مشايخ از كنند روايت و بود، سيرت نيكو سخت و است، روايت هم نيز] 10 [هفت و چهل بود سال چهار و چهل

  اندر و بودى، مشغول تعالى ايزد بتعبد مگر نخفت فراش اندر و ننهاد بالين بر سر سال چهل كه االنس،] ء [لعقال االنس رياض

__________________________________________________ 

) 28- 27 ص 9: (ك) هجرى 381 (رمضان عشر ثاني الخالفه دار) القادر (فدخل: ك] 1 [

) 27 ص 9 (باللّه القادر عليه صلى و الفطر ليلة 393: ك بقول طايع موت] 2[

) 33 ص 10. (علم بروايتي و است بوده باللّه القائم مادر نام كامل بقول عتب: ك] 3[

) 144 ص 9 (روز بيست و ماه سه و سال يك و چهل: ك] 4[

 يونانيان : اصل] 5[

 بسرى : اصل] 6[

) 28 ص 9 (تمنى قيل و دمنه: ك] 7[

 كذا] 8[

 421 المتوفى 387 سنه القادر استكتبه النعمان حاجب بن العزيز عبد بن علي الحسن ابو هو و] 9[

) 33 ص 10 (روز اند و ماه هشت و سال چهار و چهل: ك] 10[
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 بازداشت] 2 [بحديثه و كرد قبض را قائم] 1 [بساسيرى و بعراق، طغرلبك سلطان آمدن و بود سلجوقيان ابتداء دولت او عهد

 بيرون را قائم و بكشت را) آ- 249 (بساسيرى و بيامد طغرلبك تا روز، چهارده و ماه شانزده گردانيد منتصر بنام خطبه و

 بمعاونت رسيد باز بقائم خالفت سه و پنجاه و چهارصد سال الحج ذو ماه اندر و فرمود، انتقال وى بنام خطبه و آورد،

 چنانست هنوز و برآوردند، را در آن تا بفرمود و بيفكندند، راه آوردند بيرون را قائم كه سراى در آن از و طغرلبك، سلطان

 و چهارصد سال در يافت فرمان قائم و نهاد، مقتدى لقب و كرد عهد ولى را زاده پسر قائم پس برگرفته، بغداد صرافان ببازار

 بباال قائم و] 4 [الدجى بدر او نام ولد ام: مادرش و] 3 [گويند نيز احمد و اهللا عبد جعفر ابو: حليت و نسب. هفت و شصت

 بود وزرا بدست خاتم] عهد [اين در و] 6 [دارست، بن الفتح ابو و] 5 [ايوب، بن محمد: كتاب و وزير. سپيد و بود ميانه مردى

. باهللا] اال [الثقة ما: قديم حجتهاء ميان در ديدم او بخط من و فرمانها، و نامها بر كرد توقيع رسم] به  [المؤمنين امير] و[

 مقتدى  خالفت مدت

 گفت توان ايشان ايام اندر حوادث ذكر ملكشاه، و ارسالن الب پادشاهى و بود سلجوقيان دولت روزگار و بود سال نوزده

 ابو: نسب برفت، دنيا از شش و هشتاد) ب- 249 (و چهارصد] 7 [از سال اندر و كرد عهد ولى را مستظهر پسرش و بجايگاه،

. اسمر و قامت دراز بود مـردى و] 9. [نشد معلوم نـام را مادرش] 8 [القائم اهللا عبد ابـن احمد العباس ابى بـن اهللا عبد القاسم

  وزير كردش، عـزل چون ،]11 [بن  محمد محمد پسرش آن از بـعد و الموصلى، جهير بن محمد] 10 [بن محمد: وزرا و كتاب و

__________________________________________________ 

 ساسيرى : اصل] 1[

 حدمثه : اصل] 2[

) 33 ص 10 (اهللا عبد: ك] 3[

 رومية قيل و ارمنية ولد ام هو و علم: قيل و الندى قطر: ك] 4[

 ايوب  بن محمد طالب ابو هو و] 5[

 هم را جهير بن نصر ابو و الرؤسا رئيس: كامل و 468 توفى دارست بن احمد بن منصور الفتح ابو هو و دارسب: اصل] 6[

) 33 ص 10 (است كرده ضبط

 ذخيره  به ملقب محمد العباس ابو مقتدى پدر نام و) 33 ص 10 (القائم بن محمد بن اهللا عبد: ك] 8[كذا؟                  ] 7[

) 33 ص 10 (ارجوان وى نام بود جاريه مادرش: ك] 9[

. جهير بن محمد نصر ابو الدوله فخر هو و است زايد محمد دو از يكى] 10[

 جهير بن الدولة فخر بن الدوله عميد هو و] 11[
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 در كه سان بدين] 2] [شد [معزول و سيرت نيكو بود مردى] داد وزارت را] [1 [الرودراوردى الحسين بن شجاع محمد ابو

 بيته فى فليتخلف علينا حقه مرعى الحسين بن محمد: بود نوشته آوردند بدو مقتدى بخط رقعه] و [بود نشسته وزارت دست

 دين بزرگان طايفه با و خواندن، بقرآن آمد بهمدان پس و مدتى] 4 [بنشست خانه در و برخاست] 3 [دست از آن از بعد اياما،

 درويشان] با [حديث و السالم، عليه پيغامبر بمسجد بمدينه گشت مجاور آنجا و رفت، بمكه پس بودى، مشغول حديث بسماع

. سطبر بخطى] بود [هللا القدرة: مقتدى توقيع و. عمر آخر تا كشيدى آب و كردى

 مستظهر خالفت مدت

 آرام پس تا ملكشاه، از بعد محمد، و بركيارق سلطان ميان او عهد در بود خالف و اضطراب روزگار] 5 [سال شش و بيست

 مستظهر همچنين كرد وصلت سلجوقيان با خود) آ- 250 (وقت در مقتدى و بنشست، متمكن تخت بر محمد سلطان و گرفت

 ماه اندر و المقتدى، اهللا عبد بن احمد العباس ابو: نسب. يافت فرمان دوازده و پانصد سال بمحرم و گردانيد، تازه وصلت

] 6 [جهير ابن: او كتاب و وزير روى، نيكو و قـامت معتدل بود لون سفيد مردى او و مسترشد، بنام بود خطبه انتقال صفر

 مهـم از بچند رفـت باصفهان تـا] 7 [الرودراورى شجـاع ابى وزيـر بـن الحسين منصور ابى الدوله عهدش  ربيب آخـر و بود

__________________________________________________ 

 نام اين و) 87 ص 10: ك (االمم تجارب ذيل منها تصانيف له و عالما كان و بمدينه 488 توفى روارى، روذ: ك كذا؟] 1 [

 محله منجمله است متعدد روذبار نيز و .. الجبال اعمال من نهاوند قرب كورة روذراور،: ياقوت نيست ياقوت در كامل بضبط

: متن صفحه در همين و ...) آمد بهمدان (است بوده همدانى ترجمه صاحب كه برمى آيد متن از و) 299- 298 ص 4 ج (بهمدان

 7رودراور، پاورقي 

 تافته خبر ازين الملك نظام و كشتند مردم نظاميه مدرسه جوار در و 471 در برخاست حنابله فتنه بغداد در آنكه توضيح] 2[

 پس بنشاندند بوزارت را شجاع ابو و كردند باز وزارت از را جهير بن الدوله فخر تا بفرستاد ببغداد را آئين گوهر و شد

 براى را نظام دختر و نمود تازه عهد و الفت الملك نظام با و رفت باردو آئين گوهر از پنهانى الدوله فخر پسر الدوله عميد

) 51- 50 ص كاتب عماد- 3837 ص 10 ك (بنشست بوزارت 472 سنه در و بازگشته ببغداد و كرد خطبه پسرش

 وزارتست  دست و مسند مراد دست] 3[

 ننشست : اصل] 4[

) 188 ص (روز يازده و ماه سه و سال چهار و بيست: ك] 5[

. جهير بن منصور ابو الدوله عميد] 6[

 بن القاسم ابو الرؤساء زعيم و االصفهانى الرزاق عبد بن المفضل المعالى ابو الملك سديد و ... الدوله عميد له وزر: ك] 7[

 الدولة امين الوزارة عن ناب و محمد بن الحسين منصور ابو الدين نظام و المطلب بن اهللا هبة المعالى ابو الدين مجد و جهير

) 188 ص 10: ك (يا الموصال بن سعد ابو
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. بود] 2 [باللّه القاهر او توقيع و] 1. [بود را او وزارت مستظهر و سلطان عهد آخر و دارالخالفه

 مسترشد خالفت

 برخاست آشفتگى چون بود ملكشاه بن محمد سلطان عهد در او خالفت ايام] 3] [بود روز بيست و ماه شش و سال هفده[

 خالفت سراى از مسترشد و نبود، فراغت را سلطان و كرد تغلب عراق حدود در صدقه بن دبيس و سلطان وفات از بعد

 و كرد نماز اضحى عيد و پانصد، سال الحجه ذى ماه اندر بودند، گذاشته فرو عادت اين سالها دير از چه اگر آمد، بيرون

 و گريه و صلوات ذكر جز عوام و خاص از و او، هيبت و شكوه و نبوت فرّ از شد خيره دل و چشم را جهانى و كرد، خطبه

 بفرّ تا بستند، در بندگى كمر و آمدند وى پيش سلطان) ب- 150 (نايبان و غيرهم و عرب و ترك از امرا همه و نبود دعا

 كه چند هر و نيافت، استقامت هيچ و گشت، خراب وى خانه و شد آواره جهان در دبيس و كردند، سپرى را دشمنان او دولت

] ... 4 [نيفتاد قبول كردند شفاعت او حق در سلطانان

 پدر برسان بود سيرت نيكو و بشكوه و روى تابنده لون سپيد و موى سرخ و بود نيكوروى مردى مسترشد: نسب و حليت

نقيب   الدين شرف و اندك مدتى] 6 [نظامى پسر احمد الملك ضياء و] 5 [صدقه ابن بود الدين جالل: كتاب و وزير جد،] و[

. اهللا بامر المقتدى اهللا عبد بن احمد العباس ابو باللّه المستظهر بن الفضل منصور ابو: نسب]. 7 [الهاشميه النقباء

 باشد مراد را كسى اگر است يافته قدر اين مدت كه همانا است كرده جايگاه بدين تا خلفا ذكر كتاب اين تصنيف صاحب و

. اعلم اهللا و عهد بدين تا ميكند خلفا ديگر الحاق

 ايشان  شوكت و عظمت و خلفا عهد اندر سالطين و ملوك نسب و ذكر و تاريخ در العشرون باب

: سامان آل امراء ذكر

 بن احمد بن اسماعيل) آ- 251 (ابراهيم ابو كشد، چوبين شهرام او نسب و بود را احمد بن اسماعيل سامانيان پادشاهى اول

__________________________________________________ 

 عماد (دادند باو را ملكشاه بن محمد سلطان وزارت و خواستند باصفهان بغداد از 511 در را الدوله ربيب منصور ابو] 1 [

) 106 ص كاتب

 كامل  از نقل] 3[                       !باللّه المستظهر توقيع يعنى كذا؟] 2[

) 10 ص 11: ك (529 سنه رويداد مالحده بدست مراغه در بر مسترشد قتل] 4[

 على ابو و شد عزل او 513 در و بود مسترشد وزير منصور ابو الدوله ربيب بن محمد شجاع ابا او از قبل كامل بتصريح] 5[

) 198 ص 10 (يافت وزارت الدين بجالل ملقب صدقه بن

 الملك  نظام بن احمد الدين نظام: ك] 6[

) 214 ص 10 ك (داشته وزارت نيابت الزينبى طراد بن علي الدين شرف النقباء نقيب] 7[
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 بديهى سامان بن اسد و. رسد ميالد و بكركين ايشان نسب و ،]1 [كشسب بن الشوبينه بهرام بن سامك بن سامان بن اسد

 خراسان از مأمون كه روزگار اندران و الياس، و يحيى و احمد و نوح بودش پسر چهار و خواندندى، سامان آنرا كه نشستى

 جمله معتضد آن از بعد و طاهريان، قبل از] 2] [شد [داده النهر وراء ما ويرا آن از بعد بود وى با اسد بن نوح آمد بعراق

 حمزة و هفت، و هشتاد و دويست سال اندر داد، را احمد بن اسماعيل بميرى، خراسان و حدود آن و النهر ماوراى

 و سال، داشت  نوزده طاهريان قبل از النهر ماوراى احمد بن نصر برادرش اسماعيل از پيش: گويد خود تاريخ در االصفهانى

 ازو بعد بود، سال هفت ملكش مدت. بمرد پنج و نود و دويست سال اندر و] 3 [گرفت فرا] خراسان  [اسماعيل پس آن از

 ازو عام و خاص و ناسازگار، و تند و بود خوى بد عظيم سخت و] 4 [المكتفى خالفت اندر بنشست اسماعيل بن احمد پسرش

 است، بوده سال شش او دادن فرمان مدت همه و. يك و سيصد بر سال بكشتندش خواب جامه در غالمانش و شدند، ستوه

 و بمرد، يك و سى و سيصد) ب- 251 (سال اندر رجب بماه و المكتفى ايام آخر احمد بن نصر بنشاندند را او پسر آن از پس

 ربيع ماه در پس اهللا، المطيع خالفت عهد اندر بنشست پسرش نوح نصر، اين پس از. است بوده سال سى جمله او پادشاهى

 و كردند پادشاه را نوح بن الملك عبد پس. بود سال دوازده او پادشاهى مدت و هجرت، از چهل و سيصد سال بمرد اآلخر

 بن منصور برادرش او از بعد و است، بوده سال هفت همه او دادن فرمان و بمرد، مطيع عهد در ميدان اندر كرد خطا اسبش

 پسر و خراسان، اطراف اندر بودند نوخاسته محمود پسرش و سبكتكين وقت] 6 [درين و الطائع، ايام در بنشست] 5 [نوح

 و چهار، و هشتاد و سيصد سال اندر كردند خروج و گرفتند قوت سامانيان بنده و بود خادم كه الخاصه فايق و سيمجور

 اندرين و آمدند، پيروز و بشكستند جمله را ايشان تا ايشان، بحرب خواست ياورى محمود و سبكتكين از نوح بن منصور

 سيصد اندر و بود، تاريخ ازين محموديان روزگار اول و الدوله، سيف] را [محمود و دادند لقب الدوله ناصر را سبكتكين وقت

 بمبلغ) آ- 252 (بانو بـود شاه دختر اين نام و بخواستند منصور ابن نوح بهر از را الدوله فخر شهنشاه دختر پنج و هشتاد و

__________________________________________________ 

 حامتان بن  سامان خداة:گرديزى »چوبين بهرام بن نوشرو بن طغات بن حسمان بن سامان خداة: گويد مستوفى اهللا حمد] 1 [

 ...» جم بن كار دير بن كردار بن اثفيان بن كوزك بن حسيس بهرام بن چوبين بهرام بن شاول بن طمغاسب نوش بن) خامتا(

 تسميه وجه شوبين براى بلعمى و شده ضبط باختالف چوبينه و چوبين و شوبينه و شوبين و) 19 ص برلن چاپ گرديزى(

 نقل التواريخ مجمل از قسمتى نيز بخارا تاريخ در و باشد كرديزى حسيس كه است) گشنسپ (نام آخرين و كرده ذكر هم

 ماست  دست در كه است تاليفى همين مراد و است شده

) 97 (ص بخارا تاريخ بنقل كذا] 2[

 المتصلة االعمال من الطاهريه الى كان ما اليه جعل و خراسان اعمال ... اسماعيل ولى و: حمزه گرفت، فدا اسماعيل: اصل] 3[

) 150 ص برلين ملوك، سنى (مأتين و تسعين و خمس سنه صفر فى بها مات ان الى عليها فبقى بخراسان

) 22 ص (فرستاد باحمد خراسان عهد مكتفى: گويد گرديزى ولى. بمرد سنه درين مكتفى. گويد و ندارد تصريح حمزه] 4[

 الملك  عبد بن منصور: بناكتى و گزيده] 5[

 است  نشده ذكر نوح پادشاهى و منصور مرگ] 6[
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 بن نوح رجب بماه روز آدينه هفت و هشتاد و سيصد سال اندر] و [محمود و سبكتكين بتوسط ،]1 [كاوين دينار هزار صد

 پس ازين و بمرد، بنيشابور سبكتكين سال همين و است، بوده سال هفت و سى او پادشاهى مدت و بمرد،] 2 [منصور

 ابو او برادر و نه و هشتاد و سيصد سال در كشيدند در ميل را او نبيره نوح بن منصور الحرث ابو و افتاد، اضطرابها

 و سيمجور لشكر و شد، بزرگ خراسان اندر سبكتكين محمود كار و بمرد، خادم فايق و بنشست، نوح بن الملك عبد الفوارس

 پس كرد، بندش و بگرفت را سامانى الملك عبد و گشت، قوى] 3 [اليك ارسالن كار بخارا اندر و بپراكند، و كرد هزيمت فايق

 ازين بعد و گرفت استقامت كارها و فرستاد بنشابور را برادرش سبكتكين بن نصر و] 4 [كرد صافى را محمود خراسان

 بود سبكتكينيان دولت و گشت سپرى سامانيان دولت

 اخبارشان  بعضى و بويه آل تواريخ ذكر

 در و گردد، معلوم آن كيفيت تا اخبار، ديگر قاعده بر نوشتيم موجز و مختصر دادن، توان شرح اجمال بر قدرى ايشان اخبار

. است گفته بشرح) ب- 252 (ديالم اخبار است كرده صابى كه التاجى كتاب

 ايشان  اخبار و بويه آل دولت آغاز

 با الجيلى] 7 [زيار بن مرداويج شد، مستولى آن نواحى و رى شهر بر الديلم،] 6 [سيرويه] 5 [بن اسبار چون كه باش آگاه

بعد  و بودست، گيالن ملك كيخسرو شاه بعهد كه] 8 [كشد وهادان و بآغش ايشان نسب و گيالن، پادشاه فرزندان از بود وى

  هـزار هزار اسبار كـه آنـرا سبب وزيرش  همچنين،] و [شد يكى مرداويج بـا] 9 [شيرو اسبار لشكر بسيـار حوادث و اتفاق از

__________________________________________________ 

. كابين از لهجه ايست كاوين] 1[

 نوح  بن منصور: اصل] 2[

 ص (خان برادر نصر بن ايلك الحسن ابو: گرديزى) 99 ص (بيك ارسالن: التواريخ مجمل از بنقل بخارا تاريخ ايلك،: ظ] 3[

 است خان ايلك برادر نام ارسالن و) 33 ص 9 (التركى خان ببغرا المعروف ايلك سليمان ابن هرون الدوله شهاب: كامل) 60

) 103 ص 9: ك (نشست تركمان بپادشاهى 480 سنه در خان طغان از بعد كه

 شد صافى: ظ] 4[

 اسفار اسپار] 5[

 شيرويه ] 6[

 ريار: اصل] 7[

 ... بهاذان بهداذان، آغص: طبرى اشكش،: فردوسى] 8[

. شيرو پسر اسپار يعنى شيرو، اسبار. است يكى همه شروين، شيرى، شيرويه، شيرو،] 9[
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 بيش كما] و [كرد وزن درم بسنگ وزير پس بود، آنجا خزانه وقت آن كه برند الموت بقلعه كه بود فرموده نقد دينار زر

 تا افكند طمع پادشاهى در را مرداويج وزير پس شد، معلوم او از خيانت اين را اسبار و ببرد، ميان آن از دينار هزار سيصد

 جانب از وشمگير برادرش و آمد برى قزوين از و شد، صافى را او پادشاهى و مرداويج، دست بر شد كشته) ؟ (را اسپار

 و ريخت، خود روى و سر بر بردند، وى پيش] 1 [سكنگبين آمد بيرون حمام از چنانك بود، عجمى سخت و آمد، برى گيالن

 گفت و برگرفت صحن از چندى و است، خوش گفت و بخورد آوردند او پيش رطب خوان، بر ديگر روز گالبست، كه پنداشت

 پدر او و نداشت، ثانى صايب راى و پادشاهى تدبير در كه شد صفت) آ- 253 (بدان پس ،]2 [بكارم آنجا و برم بگيالن

 مردم كه سپاه، و ديلمان بكينه بكشت را همدان مردم كه آنست مرداويج و است دراز ايشان احوال و كردارها و بود، قابوس

 كشتگان شلواربند خروار پنجاه كه بكشت چندان و بيامد مرداويج سپاه، از بكشته بسيارى و بودند آمده بيرون بحشر شهر

 پيش بتظلم رفتند بغداد بحضرت بازماندگان از جماعتى و همدان، در ماندند مردمان اندكى و بردند رى بجانب همدان از

 و بودند بسيار زنان كه افتاد عهد آن از زن پدر يا] 3 [ندهد را داماد زن كه رسم اين و شد، خالى مردم از همدان و مقتدر

 لشكر جمله در بويى پسران حسن و على شد، شكسته ماكان و مرداويج با افتاد حرب را كاكى ماكان چون پس اندك، مردان

 داشته بزرگ را ايشان و رفتند، مرداويج پيش برادر دو هر پس كفايت، و عقل از بود تمام حرمتى را ايشان و بودند، كان ما

 از حسن برادرش با على پس رود، آنجا تا داد دستورى و داد] 5 [بوئى بعلى را كرج مدتى بعد از كرد،] 4 [آن واجب

 خود از را او گشت پشيمان مرداويج بيامد بوئى چون بباشد، وشمگير پيش چندگاه برى كه خواست و آمدند برى طبرستان

 اهللا عبد ابو مرداويج وزير چون بدارد، خود پيش را على  بوئى تا فرستاد نامه) ب- 253 (وشمگير سوى پس كردن، جدا

 كرج بجانب حسن و على ساعت همان و داد، خبر خواندى وشمگير بر نامه آنك از پيش را بوئى على بخواند، نامه العميد

 سنه القعده ذى يازدهم است بوده يكشنبه روز و بود، ايشان] 6 [روزگار دولت اول اين و يافت، ندر] ا [را او اقبال و رفتند،

 فارس بجانب پس و ديلمان، از دادند فرمان] 7 [وندان شيره زيله قبيله بر باهللا القاهر خالفت اندر ثلثمايه و عشرين و احدى

  از پس و بشكلى طرفه، بگرفتند شيراز آن از بعد و بود، را بوئى على ظفر و كردند حرب ياقوت] با] [8 [اصطخر] به  [و رفتند

__________________________________________________ 

! سبكتكين؟: اصل] 1[

 است  بوده خوب او كار اين اتفاقا] 2[

 كرد احسان و: ظ] 4[بدهد؟                      هديه- بدهد كابين را داماد زن: ظ و كذا] 3[

 دولت  روزگار اول: ظ] 6[بوى                                                                      : اصل] 5[

 شيرزيل: مراد نيست بعيد اينجا و است شده ضبط بويه آل اجداد جمله در اصغر شيرزيل كنده، شيرزيل و شيرزيل] 7[

 نديدم  تاريخى در را نام و نسبت اين و زيالن شير قبيله يعنى- باشد وندان،

 ابو با و آمد الدوله عماد بتصرف اصفهان ياقوت ابن بر غلبه از بعد و بود اصفهان نواحى در ياقوت بن مظفر با جنگ: ك] 8[

 ص 8 (كرمان براه قنطره در ياقوت خود با و) 85 ص 8 (بگريخت ناكرده جنگ ياقوت پسر و بود ارجان در ياقوت بن بكر

86 -87 (
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 وى پيش را] 1 [بوئى حسن برادرش على تا فرستد، سپاه و كند حرب ايشان با كه خواست و آمد، مردوايج باصفهان آن

] 3 [رستم گرماوه در غالمان را مرداويج] 2 [صده شب كه افتاد چنان دولت مساعدت پس نمود، دارى طاعت و بنوا، فرستاد

 آن از و رفت شيراز بجانب و زندان، از بگريخت بوئى حسن و ثلثمائه و عشرين و اثنى سنه االخر ربيع ماه در بكشتند،

 ديگر برادرى و فرستاد، خلعت و داد منشور را بوئى على باهللا الراضى سال اندرين و. بگذاشتند صده رسم باز روزگار

 الدوله، عماد: است آمده كرده ذكر كه سان بدين ،]4 [فرستادند ازين بعد ايشان لقب و الحسين، ابو) آ- 254 (او نام داشتند

 و بويه بن] 7 [لوى الحسن ابو] و [بويه بن] 6 [الحسن على ابو] و [بويه بن] 5 [على الحسين ابو] لقب  [الدوله، معز الدوله ركن

 بن شيرانشاه بن شيرزيل بن كوهى بن تمام بن فناخسره ابن بوئى: بود چنين او نسب و بودند، بويه پسران سه هر ابن

 خواندندى شهنشاه را او كه پاپك] 9 [ارده شير تا و] 8 [گور بهرام شاه بن سنساد بن شوزيل جره  ابن سئيس بن سيستان

. بود لقب شاهنشاه را بوئى حسن فرزندان قبل آن از و اول،

 را حسن الدوله ركن و بود، را او همه اهواز و اصفهان تا حدود آن و شيراز و پارس پادشاهى را، الدوله عماد: بويه بن على

 هيچ را الدوله عماد و عراق، و بغداد را الحسين ابو الدوله معز و بود، كوهستان جمله و همدان و حدود آن و رى و اصفهان

. تعالى اهللا شاء ان كنيم ياد آيد فراز آنچ ديگر اخبار اندر و شدى كرده آن ذكر كه نبود پسر

__________________________________________________ 

 بونى - يونى: اصل] 1[

 جشن - سده: مراد و كذا] 2[

 ديگر درى و بازمى شده بشهر آن از درى و داشته منزل خانه آن در مرداويج كه است، رستم على ابى حمام مراد] 3[

) لندن چاپ 483- 482 ص 5 ج: مسكويه ابن تجارب (بصحرا

 خلفا طرف از يعنى] 4[

 الحسين  ابو: اصل] 5[

 على  الحسن ابو: اصل] 6[

 بويه  بن احمد الحسين ابو: ك كذا] 7[

 شاه شيران ابن االكبر شيرزيل بن كنده شير ابن االصغر شيرزيل بن كوهى بن تمام بن خسرو فنا بن بويه شجاع ابو: ك] 8[

 الملك هرمز بن الملك يزدجرد بن الملك جور بهرام بن سنباد بن شيروزيل بن فيروز سيس بن شاه شستان بن شيرويه بن

 صابى قول از) 38 ص ليپزيك چاپ (الباقيه آثار) 83 ص 8) (معلوم النسب باقى و (االكتاف ذى شاپور بن الملك شاپور بن

- شرزيل: ح (شيرزيل بن كذه شير بن االصغر) شرزيل: ح (شرزيل بن كوهى بن ثمان ابن خسرو فنا بن بويه: «التاج كتاب در

 بن) سوزيل (شوزيل بن) حرّه سس: ح (خرّه سسن بن شاه سسنان بن شيرفنه بن شاه شيران بن االكبر) كدزيل شير

 دارد هم ديگر روايات و الملك جور بهرام بن سسناذر

 اردشير- ارده شير- ارته شير- ارتخشتره ارته خشتره بوده،) خ (قبال كه دارد) هاء (هم پهلوى اصل در و ... كذا] 9[



 

   377   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

) ب- 254 (ديلم و گيالن لشكر و وشمگير با بودست حربها و كارها بسيارى را حسن الدوله ركن: بويه ابنا الحسين و الحسن

 ذو پنجم ترك كنيزكى از زادش پسرى باصفهان و ساخت، الملك دار رى اندر كه بتوانست تا برى، اصفهان از تاختها و

 و الدوله ركن فرزندان مهتر بود، الدوله عضد او و كرد، نام خسرو فنا شجاع ابو را او و ثلثمايه، و عشرين و اربع سنه القعده

 منصور ابو زاد، ترك هم آورد، ديگر پسر ثالثين سنه االخره جمادى ماه بمنتصف و بود، اندر باهللا الراضى ايام در همه اين

 ركن رسيد باللّه المستكفى] المؤمنين  [بامير خالفت كه ثالثين و ثالث سنه اندر و باهللا، المتقى خالفت اندر كردش نام بويه

] 2 [هنسوران و بنت ملكه او نام را الدوله عماد دختر و شد، بزرگ كارش و برى، بخواست فيروزان] 1 [حسين دختر الدوله

 و رفت، بغداد اندر بوئى الحسن ابو ثلثمائه و ثالثين و اربع سنه االول جمادى ماه اندر و دادند، قزوين را ملك محمد ابن بن

 بنويشتند الدوله ركن و الدوله، عماد را برادرش] دو [و داد، لقب الدوله معز و داد خلعت و كرد اكرام و بنواخت را او خليفه

 اندر و بنشست بخالفت باهللا المطيع اآلخر جمادى اندر پس و زدند، ايشان بنام جايگاه هر و بغداد اندر درم و زر نقش و ،]3[

 سال شانزده او پادشاهى مدت و بمرد، شيراز بجانب الدوله عماد ثالثمائة و ثالثين و ثمان سنه االولى جمادى) ب- 255 (ماه

 و احدى سنه رمضان ماه پنجم و بيست در زاد پسرى پيروزان حسن دختر از] را [الدوله ركن آن از بعد و است، بوده

 فخر شاهنشاه و] الدوله  ركن [بن على الحسين ابو] 4 [بازنهاد برادرش الدوله عماد بنام ويرا و باصفهان، ثلثمايه و اربعين

 عز و نهادش نام پيروز خسرو العباس ابو آمدش ديگر پسر الدجى بدر او نام] 5 [مرزبان ساالر دختر از و بود، او الدوله

 بشيراز بناها آن و] 6 [داد، را او] بود را [برادرش آنچ و حدود اين از و فرستاد، شيراز بجانب الدوله عماد بجاى] را [الدوله

] هم  [هفد سه شنبه شـب اندر بمرد ببغداد بـاللّه المطيع خالفت در الدوله معز پـس كردند، تاريخ اين در عضد] ى  [سراها و

 سـال، و دو و بيست او پادشاهى مدت و بختيار، بنشست پسـرش او بجاى و ثلثمائه، و خمسين و سـت سنه اآلخر ربيع ماه

__________________________________________________ 

 است  نبوده فيروزان حسين چه حسن: ظ] 1[

 محمد بن وهسودان از و- نشده ديده بدان شبيه اخبارى موجود تواريخ در چه اگر ... محمد بن وهسودان به بلكه: ظاهرا] 2[

 آذربايجان از مرزبان اين كه باشد مسافر بن محمد بن مرزبان برادر »مسافر بن محمد بن دهسودان «مراد گويا ملك بن

 سميرم قلعه در و شد اسير مرزبان و بگريختند لشكرش جنگيده الدوله ركن با قزوين در و) 337 (رى بقصد آورد سپاه

 نيز و) 187 ص 8 (است بوده الدوله ركن زن محمد بن مرزبان دختر كه برمى آيد كامل از و) 159- 158 ص 8: ك (شد حبس

 چيزى جمله متمم از و. اعلم اهللا و) 174 ص 8 (است بوده الدوله ركن خواهرزاده آذربايجان امراى از نامى كامه بن على

. است افتاده

! گويند نويشتن را نوشتن خراسان عوام و باشد، نادان قراء تصرفات از ظ و كذا؟] 3[

  زنهار:اصل] 4[

 مادرش بدستيارى آنجا از و سميرم بقلعه افتاد الدوله ركن بحبس كه است مسافر بن محمد بن مرزبان همان اين] 5[

 بگريخت 

 الدوله عز و فارس حدود در داد را الدوله عضد الدوله ركن بودند داده برادران را الدوله معز آنچه يعنى الدوله عضد ظ] 6[

 بود بختيار نامش كه رفت ببغداد
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 بعد و طاهر، ابو او نام ديگر يكى و] 1 [الدوله عمد لقب و اسحق ابو او نام بود ديگر برادرى و دادند لقب الدوله عز را بختيار

 را الدوله عضد) ب- 255 (الدوله  ركن و لشكر، اضطراب و تشويش از خواست ياورى عم از بختيار الدوله عز مدتى از

 و بود، شده كمتر شورش آن رسيد بغداد بجانب الدوله عضد چون و عم، ابن بياورى رود اهواز بجانب پارس از تا بفرمود

 اندر كرد طمع شد، آگه بختيار نادانستن كار و سستى آن] از [و نگرست كار در چون بود، مقبل و داهى مردى الدوله عضد

 دست بر عضد بود، ببغداد الدوله ركن رسول و كردن، آشكارا پدر جهت از نمى يارست و بازداشت، را بختيار بحيله و عراق،

 از الدوله ركن معنى اين از و يابد، رخصت پدر از مگر بدهد سال هر كه بپذيرفت بى اندازه مالى و نوشت، الدوله بركن او

 با و برگشاد] را [الدوله عز الدوله عضد تا نوشت دراز سخت نامه تمامتر چه هر بمبالغتى و بكرد عظيم انكارى و برفت جاى

 و آمد،] 2 [آنجاى پارس از الدوله عضد و آمد باصفهان الدوله ركن پس ازين و بازگرديد، پارس بجانب پس و داد قرارى وى

: برادران و كردند، ديدار هم با و آمد باستقبال فرزندان با الدوله ركن

 مكاتبت كه بدادند پادشاهى قرار و كردند، بوس زمين عضد پيش على الحسن ابو الدوله فخر و بويه منصور ابو الدوله مؤيد

 در يافت فرمان) آ- 256 (الدوله ركن آن از بعد و بهم بود، ديدارشان آخرين بار اين و كنند طريق چه بر هم با مخاطبت و

 مؤيد الدوله، ركن بجاى و بود سال پنج و چهل او پادشاهى مدت او دولت ابتداء گاه از و ثلثمايه، و ستين و ست سنه] 3[

 و گرفت بدست مملكت كار سزيد او كفايت از چنانك بود او وزير عباد بن اسماعيل الكفاة كافى صاحب و بنشست، الدوله

 يكى وى با تغلب بو و برفت بغداد از بختيار و كرد عراق قصد الدوله عضد [آن از بعد و بپادشاهى، آمد بهمدان الدوله فخر

 و كرد، هزيمت را ايشان و] 5 [الجص، بقصر افتاد كارزار ايشان با را الدوله عضد] 4] [و آمدند الدوله عضد بحرب و شد

 بدمشق بختيار پسر مرزبان طاهر، و ابو و اسحق ابو برادرش پس افتاد، چه كه ندانست كس و] 6 [يافتند كشته را بختيار

  و ستين و سبع سنـه شوال اندر حالها اين و شـد، مستخلص را الدوله عضد عراق پادشاهى و بگريخت،] 7 [تغلب بو و رفتند،

__________________________________________________ 

. الدوله عميد: ظ] 1[

. لخلع؟ شبيه؟ كلمه: اصل] 2[

. از: اصل] 3[

. است افتاده اصل از كرديم نقل) 229 ص 8 (كامل روى از آنرا خالصه ما كه جمله اى كه نيست شك عبارت قرينه از] 4[

. 229 ص 8) 367 (شوال عشر ثامن تكريت بنواحى الجص قصر: ك] 5[

 بن طاهر الوفاء ابى بمشورة ذلك و فقتل بقتله امر و اليه بادخاله يأذن فلم الدوله عضد عند احضر و بختيار اسر و: ك] 6[

) 229 ص 8 (ابراهيم

. است خانواده اين مرد آخرين حمدان بن الدولة ناصر بن اهللا فضل هو و ... يعلب بو: اصل] 7[
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 صاحب] 2 [البرزكان الحسين  بن]ية [حسنو رفت، دينور سوى همدان از] 1 [الدوله فخر و باهللا، الطائع خالفت اندر بود ثلثمايه

 را ايشان و آمدند، الدوله فخر پيش عدنان ابو و العال ابو او پسران و بمرد،] 4] [سرماج  [بدژ] 3 [سبذان ما و كوهستان طرف

 جمله از و عجايب، عظيم و خوبست، سخت او اخبار و شد متمكن پادشاهى بر ببغداد الدوله عضد پس كرد، گرامى و بنواخت

) ب- 256 (رنج دست بكسب گويند و آن، ترتيب و اوقاف و است بغداد بيمارستان داد توفيق را او تعالى ايزد كه خيرات

 و] 7 [معبرها، و حاج] 6] [ر [گدا بهر از جسر هاء زنجير و شد، صرف آن در كه شد جمع نعمت و مال همه] 5 [آن خويش

 كنيم ياد كه بازگشت بصلح و كرد غلبه را روم حيله بدان و برجايست، هنوز كه سان آن بر] ع  الحسين مشهد و [كوفه، مشهد

 پسر بود، بيمار چون پرسيدن، و نيارست كس و ماند پوشيده او مرگ مدتى كه بود چنان او سهم و هيبت و آن، شرح

 است] 8 [پرسيده پدر خبر وى كه شد آگاه الدوله عضد بداند، او حال از كه خواست الدوله شرف الفوارس ابو مهترش

  ذو مـاه اندر و ثلثمائه، و سبعين و اثنين سنه شوال تاسع بمرد سه شنبه شب و كرمـان، تـا بتاختند بموكل را وى تـا بفرمود

__________________________________________________ 

 قلعه در البرزيكانى الكردى الحسين بن حسنوية سال درين: ك- دارد افتادگى ازين بعد و ازين قبل و الدوله، عضد: ظ] 1[

 شده متفرق الملك عبد و بختيار و عدنان ابو و عاصم و بدر النجم ابو و الرزاق عبد و العال ابو او پسران و ... بمرد سرماج

 گرفت بدست پدر ذخاير و بماند سرماج دژ در بختيار و الدوله بعضد بعضى و الدوله بفخر بعضى پيوستند باميرى كدام هر

 را حسنويه بن بدر و بگرفت هم را حسنويه پسران ساير قالع و بگرفت را سرماج دژ و كرد محاصره ويرا الدوله عضد و

 بقابوس و بگريخت الدوله فخر و برد بهمدان الدوله فخر بقصد لشكر سپس و بپرورد، خويش اصطناع كنف در و بركشيد

) 235- 234 ص 8 (الخ ... بگرگان برد پناه وشمگير

. بودند اكراد از تيره برزيكان و) پيش حاشيه: ك (البرزينيه يسمون برزيكانى: ك. بى نقطه الرركان: اصل] 2[

 گويند پشتكوه آنرا امروز كه كوره ايست موحده باء و سين بفتح سبذان، ما- سيدان ،:اصل] 3[

) 2 حاشيه ك ر (ساما پدر: اصل] 4[

! است بوده الدوله عضد دسترنج نتيجه از آن اوقاف و بغداد بيمارستان مصارف كه آنست مراد از،: اصل] 5[

 و: آن اصل و است، بوده معنى اين بر هم متن عبارت ظ و ... الحجاج مكوس اطلق و: گويد كامل است، پيچيده جمله اين] 6[

 دجله از كاروان عبور هنگام كه است بوده زنجيرى مراد زنجيرها از و بوده ... برداشت حاج گذار بهر از جسر زنجيرهاى

. است العبور حق يا باج همان مگوس است، كرده منع آنرا عضد و ميگرفتند باج حاج از و ميكشيدند مكه بقصد

 ص 8 (اهللا شرفها مكه الي العراق من الطريق اصلح و .. تسويتها و حفرها اعاد و االنهار من دثر ما جدد و! گويد كامل] 7[

234 (

 او و داد كرمان را الفوارس ابا الدوله عضد گويد و ندارد را خبر اين كامل شد اصالح بقياس- پوشيده بدر خبرى: اصل] 8[

. بود بكرمان پدر مرگ در



 

   380   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 عراق و اهواز و فارس و شيراز اندر و بداشت، سخت تعزيه ديلم برسم و الدوله مؤيد رسيد ببرادرش] 1 [بكسردان الحجه

 بعد بود وزيرش النصرانى هرون بن نصر. بود عمرش سال هشت و چهل و بود، سال چهار و سى او پادشاهى جمله مدت

 فضال از علوم و تصانيف اهل جمله ديگر و ترسا اسحق و بود، مردى شير و راستى، كار چون: عضد نديمان و مصهر، از

 در الدوله ركن ابن بويه بن منصور ابو الدوله مؤبد پس بپادشاهى، الدوله صمصام بنشست پسرش او بعد از و عالم،] ى [

 و كردند، گرگان قصد خراسان از تا كرد، همى پادشاهى تدبير] 2 [صاحب، و پدر، از بعد گرفت آرام رى) آ- 257 (الملك دار

 رى، الملك بدار است نبشته كافى صاحب كه هست نامه فتح كارزارى هر اندر و برآمد، بسيار فتحها و رفت آنجا الدوله مؤيد

 خسرو و ثلثمائه، و سبعين و ثالث سنه شد متوفى الدوله مؤيد بگرگان هم و برگرفته اند، آن نسخت عالم فضالء كه بعبارتى

 سپاه از بود خصمان لشكر ميان كه بخواند را او و نبشت، الدوله بفخر صاحب تا بنشست، او بجاى الدوله ركن فيروز

 فخر و برگرفت، بود صاحب از را الدوله فخر كه غصه آن و كرد عهدها صاحب با و نشست تخت بر برادر بجاى و خراسان،

 بود، همى وى با بيروز خسرو برادرش و خواندند، شهنشاه را او و] 3 [شعبان اين آخر داد، وزارت خلعت را صاحب الدوله

. سال هفت او پادشاهى مدت را الدوله مؤيد و

 نياكان و شروين سپهبد بنت بود شيرين او نام و كرد بزن را الملوك ام سيده و يافت، آرام پادشاهى اندر الدوله فخر پس

 طلب ابو الدوله مجد شهنشاه ثلثمايه و سبعين و تسع سنه اندر االخر بربيع و ديلمان  بودند، و طبرستان پادشاهان همه سيده

 منتصف اندر و بپادهى، بوده آمده باز بغداد الفوارس، ابو الدوله، عضد پسر و بزاد سيده از) ب- 257 (الدوله فخر بن رستم

 الدوله عضد بن نصر ابو الدوله بهاء برادرش و بمرد، الفوارس ابو الدوله شرف ثلثمايه و سبعين و تسع سنه االخر جمادى

 الدوله عين او و نهادش نام بويه شجاع ابو بزاد ديگر پسرى ثلثمائه و ثمانين سنه صفر در الدوله فخر و بنشست، بپادشاهى

] 4 [اللصوص بقصر و الملك، دار سوى بازگشت آنجا از و رفت، اهواز سوى الدوله فخر و كرد، اصفهان پادشاه كه بود

 ابو وى از پيشتر و آمد، صاحب پيش حسنويه بدر رسيد، بكرج چون و رفت اصفهان بجانب و خواست دستورى صاحب

 بهمدان و] يد [گرد باز بدر و كردند، تازه عهد و رسيد، فراز حسنويه بدر تا بايستاد صاحب و بود، فرستاده را شادى عيسى

از  شنبه روز و پسرش طالب رستم ابو الدوله مجد بهر از بخواست حسنويه بدر دختر شادى عيسى ابو بتوسط الدوله فخر

 سنـه انـدر و بود باهللا الطائع خالفت در حالها اين و بـمرد، بگرگان] 5 [تاش شوال مـاه اندر و. كردند نكاح عقد االول ربيع ماه

__________________________________________________ 

. آن خبر: ظ ... كذا؟] 1[

 است  عباد بن صاحب مراد] 2[

. سال اين شعبان آخر يعنى] 3[

 نهاد بويرانى روى اسالم از پس و اشكانيان، ابنيه از است بوده آناهيتا معبد آنجا و است، امروز كنگاور اللصوص، قصر] 4[

 اللصوص بقصر سبب آن از بودند گرفته جاى مذكور قصر در دزدان از گروهى عرب سپاهيان مرور و عبور آغاز در و

 ميشود ديده قلعه زير ويرانه هاى در قديم معبد آثار هنوز و شد معروف

   )10 ص 9 (است كرده ضبط رويداد 377 سنه در بگرگان كه وبائي در را تاش العباس ابو مرگ كامل. ماش: اصل] 5[



 

   381   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 ابو ديگر سال و بود، الدوله شمس او و) آ- 258 (سيده از بزاد الدوله فخر بن خسرو شاه طاهر ابو ثلثمائه و ثمانين و احدى

 ثمانين و خمس صفر عشرين و رابع آدينه شب در و بود، باهللا القادر خالفت در اين و بزاد، الدوله فخر فيروز خسرو منصور

 خلعت را دو هر و جليل،] را [وزير على ابو و داد، لقب رئيس را وزير] 1 [العباس ابو و بمرد، صاحب  كافى ثلثمايه، و

 ناشناس و بگريخت بمرد، الدوله عضد چون] 2 [راستى] ر [كا و بودند خاص كنندگان خدمت و پيشكار ايشان و پوشيدند،

 قزوين واليت آن از بعد يافت، عظيم منزلتى و بركشيد را او الدوله فخر باز بردند الدوله فخر پيش و بگرفتند پس آمد، بهمدان

 آن در بعضى ديلمان زنان و كاروان بطلب فرستاد كس و دادند نشان آنجا كه جوهرى جهت از رفت آنجا و گرفت، بضمان

 سال همين و شد، كشته راستى كار تا شدند، متفق ايشان با عامه و بجوشيدند ديلمان جستند، همى را ايشان و بودند، جمله

 آنجا از را او و بمرد، و داد زهر الدوله ركن بن فيروز خسرو العباس ابو برادرش] 3 [كلبين؟ شكارگاه؟ اندر] را [الدوله فخر

 اند و ماه هفت و سال چهار و چهل و بمرد، ثلثمايه و ثمانين و سبع سنه شعبان در الحسين ابو الدوله فخر و آوردند، برى

 مصر عزيز تاريخ همين و نداشتند، خبر ديگر يك از و بود، سبكتكين مرگ وقت) ب- 258 (درين هم و بود، عمرش روز

 بجاى و بودست، سال چهارده پادشاهى مدت الدوله، مؤيد برادرش از بعد] را [الدوله فخر و بنشست، او بجاى حاكم و بمرد،

 سيده و كردند، نكاح و كرد بزن را سبكتكين محمود دختر و بنشست، الدوله فخر بن رستم طالب ابو الدوله مجد شهنشاه او

 ابو الدوله عين و بپادشاهى، فرستادند همدان بجانب را خسرو شاه الدوله شمس و كرد، همى پادشاهى تدبير الملوك ام

 اسحق ابو بود، الدوله شمس شاهنشاه عهد ولى بود بزرگتر الدوله شمس از الدوله عين چه اگر و باصفهان، را بويه منصور

 وشمگير، بن قابوس پيش شد بديلمان  اندر و] 5 [ارمه و بآذربايگان بيامد آنجا از آنك از بعد- بمرد بمصر الدوله معز] 4 [بن

 پيش آمد اندر] يه  [حسنو بدر بواليت پس و رفت، كرمان بجانب آنجا از و محمود، پيش شد بخراسان باز و آمد، رى بدر و

 سيده چون و بمرد، رفت باز بمصر چون] و [سال، دو مدت در او سفر همه اين است عجايب و- بازگشت بمصر و او،

 عيسى ابو حسنويه، بدر و بنشست رى تخت بر و مادرش، سيده بخدمت شد برى همدان لشكر با الدوله شمس آمد بهمدان

  و خـدم از هـم او و دادند، خلعت بوزارت را رافع ابوبكر و بود، فرستاده ايشان بـا مايـه گران و بسيـار سپاهى با را شـادى

__________________________________________________ 

باريان در اغراص و اختالفات كار سر در كه بود سامانيان اليق سرداران از. الحاجب تاش العباس ابو الدوله حسام هو  و 

) برلن چاپ 52 ص (است كرده ضبط 378 سنه در را او مرگ گرديزى. شد نابود

 خدمات از شرحى آنكه از پس عباد بن صاحب فوت در اثير ابن- بالكافى الملقب الضبى ابراهيم بن احمد العباس ابو هو و] 1[

 من الدوله فخر انفذ توفى فلما: «ميفرمايد مينويسد است كرده خود بپادشاه وفات هنگام كه سودمندى نصايح از و صاحب

! ...» غيره مع فكيف لهم نصح من مع فعلهم هذا الملوك خدمة اهللا فقبح اليه فيها ما جميع نقل و داره و ماله على احتاط

 است  آمده دو هر راستى كار و كاراستى كتاب درين و است بوده الدوله عضد نديمان از: راستى كار] 2[

 كذا؟] 3[

) 75 ص 9: ك (الدوله عمدة هو و] 4[

 كذا؟] 5[
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 و بياوردند، سيده بفرمان را] 2 [الدوله مجد شهنشاه مايه، اربع سنه اندر پس] 1 [بود بوده حسنويه) آ- 259 (معتمدان بدر

 بدر كه آمد خبر چون بياورى، را حسنويه بدر رسيدن بود همى منتظر و سپاه با بود آمده شهر بيرون الدوله شمس

 پدر او و فرستادند، اصفهان سوى و بياوردند، قلعه از را الدوله عين و آمد، باز همدان سوى الدوله شمس بازگشت، حسنويه

 چون برى، رفت همى الدوله شمس بياورى وى كه بود چنان بدر بازگشتن سبب و] 3 [زياد دشمن بن محمد بود الدوله عالء

 دست و جمع  شدند، وى بر بسيار كردان و گشت، عاصى بدينور] 5 [هليل پسرش كه آوردند خبر رسيد] 4 [ببرزينجرد

 و بگرفتند، را بدر و كردند، خيانت بودند بدر با كه جماعت اين و كرد كارزار پسر با بدينور] ى  [و كردند، دراز بدر بخزينه

 بدرازينه مرا شدم، پير خود اكنون و ميبايست تو بهر از همه خزينه و پادشاهى مرا گفت را هليل بدر، پس دادند، باز بدست

. خويش پادشاهى با دانى تو و مى كنم،] 7 [دعائى و نمازى آنجا تا بفرست] 6[

 بحضرت كرد روان نامها حسنويه بدر پس نامد، انديشه پدرش كار از هيچ و شد فريفته بدر سخن بدان و كرد، همچنان هليل

__________________________________________________ 

 خراسان روستاى و كرمان و بفارس امروز هم و شده استعمال بسيار قديم نثر در كه بعيديست ماضى بود، بوده] 1[

. است نشده ديده ببعد مغول فتنه از قلم لفظ و نثر و نظم در ولى. است مستعمل

 پسر الدوله شمس و بگريخت حبس از سيده و كرد حبس و گرفته الدوله مجد را الدوله مجد والده سيده: گويد كامل] 2[

 بنشاندند را الدوله شمس و كردند حبس را الدوله مجد و بگرفتند را رى و آوردند لشكر رى بدر حسنويه بن بدر و ديگرش

 الدوله شمس و نشاند بپادشاهى و طلبيد را الدوله مجد ديگر بار و برنجيد الدوله شمس از سيده چندى از پس و بپادشاهى،

 را بدر و شد عاصى پدر بر هالل پسرش آيد الدوله شمس بيارى خواست چون بدر و خواست يارى حسنويه بن بدر از

 از مقدمات اين و) 71- 70 ص 9 ج 397 حوادث (شدند پراكنده بود شده تدارك الدوله شمس بمدد كه لشكرى و بگرفت

 ميرسد بنظر ته و بى سر جمالت و است افتاده اصل نسخه

 هو و: گويد كامل. است زيار دشمن پدرش و كاكويه جدش الدوله بعالء ملقب دشمنزيار بن محمد جعفر ابو و- داد: اصل] 3[

 الخال هو كاكويه و بويه بن الدوله فخر بن الدولة مجد والدة خال ابن كان النه كاكويه قيل انما و دشمنزيار بن جعفر ابو

) 71 ص 9 (اصبهان على استعملته قد الدوله مجد والدة كانت و بالفارسيه

 بقم گويد و ندارد را نام اين كامل) 302 ص 2 ج ياقوت (ساوه جهة من منها مرحلة على همدان قرى من نجرد، بوز: ظ] 4[

) 70 ص 9 (رفتند

. است نرسيده بنظر اما نبيذ، و نباذ مثل بقياس است هالل مماله هليل و. هالل: ك] 5[

 نكرده  ذكر را قلعه نام كامل و نرسيد بنظر كردستان و دينور حدود در نام باين شبيه قلعه] 6[

 اضافه كسره مانند آن صوت و نامند مجهول آنرا حركت و نكره ياء آنرا فارس شعراى كه ياء ملينه يكسره دعاى: اصل] 7[

 است 
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 و خواست، سپاه و شادى، عيسى ابو و] 1 [رافع بكر ابو و الدوله، شمس و) ب- 259 (الدوله عضد پسر الدوله ببهاء بغداد

ميانه  بدين كه بود كرده اختيار قلعه عمدا بدر و خواست، ياورى و فرستاد كس] 2 [بگورانان و واليت، آن در افكندشان طمع

 را رافع بكر ابو و بيامد،] 4 [حضرت از سپاه با غالب ابو الوزرا وزير آن از بعد نزديك، جايگاه سه هر بدين و] 3 [بود در

 و بيند، صواب چه تا حسنويه بدر بفرمان بايستادند نهاوند بدر محمد، بن شادى عيسى ابو و بفرستاد، سپاه با الدوله شمس

 بسيارى و دينور از آورد تاختن بنهاوند ناگاه گشت آگاه چون بود، غافل هليل و بيامد سپاه بسيارى همچنين گورانيان از

 بكر ابو پس] 5 [بودند، گرفتاريان از حاجب العباس ابو و صعلوك اسماعيل و كان ما الملك عبد و گرفتند، اسير و بكشتند

 بكر بو هليل قلعه، بود خراب و پيوستگان، از تن چند با] شدند [نهاوند قلعه بر و بگريختند دو هر شادى عيسى بو و رافع

 بو چون كه دانست چنان رافع بكر ابو و ده، بدست را عيسى بو وى، بر تا بگذارم ترا كه خواهى اگر كه فرستاد كس رافع

 بدست بردندش هليل پيش چون ايشان  داد، بدست را عيسى ابو و كار، اين داشت موافق گردد، بلند وى كار نباشد عيسى

 جوانب همه از بدر چون پس] [...] 8 [بتربه آوردندش باسدآباد آن از بعد و] 7 [بكشتندش تا) آ- 260 (داد باز] 6 [برزيكانان

 نهادش و بـر محكم عظيم پندى و بگرفتش و كرد حرب هليل با و] 9 [آورد، بيرون دز از او بيامدند گـورانان و يافت، معاونت

__________________________________________________ 

 سابور الى عيسى ابو سار و: گويد سپس و ... بأسدآباد هو و محمد بن شاذى عيسى ابا و عناز بن الفتح ابا راسل و: ك] 1[

) 72 ص 9 ... (رافع بن بكر ابو بها و نهاوند الى مضى و هالل حلل فنهب خواست

 است  اكراد از طايفه نام امروز گوران و است ضبط) جورقان (كامل در نام اين و دارد كورانيان بعد و كذا؟] 2[

 بود ميانه درين يعنى] 3[

 بود فارس و عراق و بغداد حاكم و االمرا امير روز آن كه است الدوله بهاء حضرت مراد] 4[

. است مغتنم و نرسيد بنظر ديگر تاريخى هيچ در و نيست كامل در و است تاجى كتاب از مطالب اين ظ] 5[

 خوانند نيز برزينيه را آنان و بودند هالل و بدر قبيله از كه بودند كردانى برزيكانان،] 6[

 عيسى ابو كرد مشورت عيسى ابو با هالل برسيدند غالب ابو لشكر تا كرد خود همراه و بخشيد را عيسى  ابو:گويد كامل] 7[

 بمال را آنان و كنى اطاعت و خدمت اظهار الدوله ببهاء نسبت كه چنانست صواب جنگيدن، لشكر اين با نيست صالح گفت

 صبر مطاوله با آنان چه پردازى بمطاوله و گيرى تنگ آنان بر نزديك و دور از بايد نپذيرفتند اگر و سازى مستمال بخود

) 74 ص 9 (بكشت را او و پنداشت مغشوش را عيسى ابو نصيحت هالل گردند، باز و بپذيرند صلح ناچار كردن، نتوانند

. ندارد: ك- كردند بگور پدران بتربت و: ظ كذا؟] 8[

 در هالل با او جنگ و بدر آمدن بيرون از ذكرى و جنگ، در بگرفتند غالب ابو الملك فخر لشكريان را هالل: ك. آمد: ظ] 9[

 نيست، كامل
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 و سيمينه؟ و زرينه او برگرفت] 1 [خواست، بود پرستار از قلعه از نعمت و مال بى اندازه غالب ابو الوزراء وزير داشت، باز

 و كردند، بار پر جمله يافتند بكرا و بود چهارپا عراق سپاه در چند هر و نبود، قياس آنرا كه جواهر و نقد] و [جامه تختها؟

 هر و آمد سخت عظيم وى بر شادى عيسى ابو كشتن و آمد خواست بدربشابور ايشان رفتن از بعد و رفتند بغداد بجانب

 االول ربيع ماه در حادثه اين و. بركشيد را گورانان و بود، مايه اندك ايشان تخم و كشتن بفرمود بيافت كه برزيكانرا چند

 و كرد حرب او با بدر و كرد خروج خويش جد بر هليل پسر طاهر] 2 ... [الدوله شمس و اربعمائه، و احدى سنه] بود[

 و [ثالث سنه در الدوله عضد بن نصر ابو الدوله بهاء پس] 3. [برفت گريخته حربگاه از طاهر و بكشت، او سپاه از بى اندازه

 و بيست الدوله بهاء پادشاهى مدت و بنشاندند، بود لقب الدوله سلطان شجاع ابو] كه  [را پسرش بمرد و ببغداد] اربعمائه 

 ربيى و موالى: كردى چنين او با مخاطبت و) ب- 260 (داشتى بزرگ سخت را حسنويه بدر الدوله شمس و بود، سال چهار

 مسعود خوشين با را حسنو بدر اربعمائه و خمس سنه اندر پس المؤمنين، امير] 5 [موالى النجم ابو الدولة و الدين ناصر] 4[

 از كرد، بهزيمت را] 7 [خوشين بدر كه بشنيد چون رفت، همى بدر بياورى الدوله شمس و رود سپيد بكنار افتاد كارزار] 6[

 را حسنويه بدر كه خوردند سوگند هم با] 8 [كورانان از چند پس داد، همى حصار را] 7 [خوشين بدر و. بازگرديد راه

] و بردند [بزوبين دست ناگاه و] 9 [نبرد، گمان اين ايشان بر را كس هيچ و نبود، نزديك تر كس ايشان از بدر پيش و بكشند،

آنرا  كه برجائى شد، كشته حسنو بدر و كردند بزوبين دست و ببريدند، طنابش بود خيمه گويند و داشتند، رها] ر [بد بر

  آگـاه الدوله شمس چون كنند، زيارت را او و] 11 [كردند دفن] على  بمشهد [را او] و [رود سپيد كنار بر خوانند] 10 [كوش خد

__________________________________________________ 

 دراهم بدرة الف اربعون] خواست  سابور قلعة في اى [بها كان قيل: ك ... برگرفت بود خواست شاپور بر از كه قلعه از: ظ] 1 [

) 74 ص 9 ... (ذلك غير و السالح و الثياب و النفيسه الجواهر سوى ذهبا بدرة أربعمائة و

 شمس و نبوده الدوله شمس هالل بن طاهر لقب چه. است افتاده مطلب گويا و است بى مورد اينجا الدوله شمس لقب] 2[

 دارد هالل بن طاهر فقط هم كامل. است الدوله مجد برادر لقب الدوله

) 84 ص 9 (بگرفت بزور الجيوش عميد الملك فخر كسان از را زور شهر طاهر گويد و نيست كامل در طاهر با بدر حرب] 3[

 .. ربيبى؟: ظ] 4[

. المؤمنين امير مولي: ظ] 5[

) 85 ص 9 ج (الكردى مسعود بن حسين: كامل. كرده اند) خوشين (آنرا بعد و بوده خوسين: اصل] 7 ،6[

.  جورقان:ك] 8[

. نبود: ظ] 9[

 كوسحد: ك] 10[

 ففعل فيه ليدفن السالم عليه على مشهد الى حمله و بتجهيزه فامر االرض على ملقى فرآه مسعود بن الحسين فنزل: ك] 11[

) 85 ص 9 (الهمة عظيم النفس كبير المعروف و الصدقه كثير عادال كان و ذلك
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 زندان اندر بدر پسر هليل و نبود، كرانه آنرا كه آورد بدر خزينه از خواسته و نعمت چندان و رفت خواست شابور شد سوى

 الدوله شمس كه بود نزديك و كرد كارزار الدوله شمس با و] 1 [آورد، سپاه و خواستن بياورى رفت بغداد بجانب و بگريخت

 تا داد] 2 [وندان ببوالد را او الدوله شمس پس شد، گرفتار هليل و داد، ظفر] را الدوله شمس [تعالى ايزد تا كند، بهزيمت را

 فرستاد بشارت الدوله شمس و بكشت، پس و گرفت اسير بنهاوند او را آنك بكشتندش، ماكان، الملك عبد) آ- 261 (بخون

 فخر بن طاهر ابو الدوله، شمس و بازگشت بهمدان و حال، اين بود الحجه ذو اندر و شاهنشاه، و سيده پيش رى بحضرت

 سماء پسرش با و [بازگشت ابهر از چون] 3 [همدان بظاهر بمرد اربعمائه و تسع سنه دوشنبه روز صفر ماه اندر الدوله

 داده سينا على بابو وزارت وقت درين و بود سال هشت و بيست الدوله شمس عمر و كردند، بيعت] 4] [الحسن  ابو الدوله

 او پادشاهى مدت و نداشتى، باك و بدادى، بودى ناگزيرتر چه هر چنانك بغايت، بود بخشنده سخت الدوله شمس و بود،

. بود سال چهارده

 خال دشمنزيار العباس ابو] و [كاكو پسر نهادند لقب الدوله عالء را] 5 [زار دشمن بن محمد اسفهساالر سال درين هم و

. بودند كوهى ايشان و سيده

. سال همين كردند عروسى و بخواست را سبكتكين محمود دختر وشمگير بن قابوس پسر منوچهر و

] 6 [بن على ابو برادرش بر] و [بود رفته اهواز بجانب چون كردند، معزول را الدوله سلطان تركان از جماعتى عراق اندر و

 از بـرادرش و] 7 [برفت، آنجا و رفت، بشيراز اهـواز جانب از الدوله سـلطان و نهادند، لقـب ملك و كـردند، بيعت الدوله بـهاء

__________________________________________________ 

 سلطان يافت استيال بدر امالك بر الدوله شمس چون و بود محبوس الدوله سلطان نزد در بدر بن هالل: گويد كامل] 1 [

 با الدوله سلطان لشكر و شد اسير و كرد حرب الدوله شمس با هالل و فرستاد پدر بملك لشكر با و كرد رها را هالل الدوله

) 85 (شد كشته الدوله شمس بدست هالل و بازگشتند حالى بدترين

 اكرادند طوايف اينها و هست كامل در عيشانيه،- الشادنجان- اللريه- جورقان- برزيكان نام ليكن نيست، كامل در نام اين] 2[

 از كوچكى تيره اكنون هم) پوالدوند (و كردان اند طوايف از هم الوار چه باشند، حاليه الوار اجداد) لريه (كه نيست بعيد و

. ميباشند مشغول بروستائي جاپلق و نهاوند حدود در كه الواراند

. است شده فوت الدوله شمس فوت كامل چاپى نسخه از] 3[

. شد اضافه حدس مطابق و است يقرأ ال حاشيه در سطر نصف اضافه اين محاذى] 4[

. داد دشمن: كتاب اين در ديگر جاى و. دشمنزيار: معروف] 5[

. الدوله مشرف: ك] 6[

 كذا؟] 7[
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 آن و) ب- 261 (اهواز پادشاهى الدوله سلطان پسر] 1 [كالنجار ملك و بنشست، بپارس الدوله سلطان بجانب بيامد كرمان

 رامز و مكرّم بعسكر ملك] ى  [سرا و باهواز ملك آباد چنانك بجايست هنوز آن اثر چنانك كرد، بناها آنجا و بگرفت، حدود

 نصرويه، و بن الفضل ابو او نام بيامد، بغداد از الدوله عالء رسول و]. 3 [بمرد وقت درين الدوله بهاء پسر على ابو ملك و] 2[

 امير حسام] 4 [زار دشمن بن محمد جعفر ابى االمه تاج و المله فخر و الدوله عالء الدين عضد: بمخاطبت منشور و آورد لقب

 عالء پسر و حدود، آن و همدان و باصفهان بود اين] 5 [ايشان دولت] ء [ابتدا و آورد لوا و طوق و تاج و خليفه از المؤمنين،

 رى بدرگاه عهد درين و بگرفت حلوان نزديك تا نواحى و همدان] 6 [كاليجار ابى المله غياث و الدوله فلك المؤيد الدوله

 شهر بيرون از بغارت كردند دراز دست و داشتند نكوهيده مذهبهاى و نهادند بد سيرتهاى و باز مدتى از بود ديلمان استيالء

 حاج چنانك شد گسسته كاروانها و نماند پادشاه حشمت و شكوه و مردمان، خانهاى تاراج و بازارها سوختن و اندرون] و[

 ببغداد آنك از بتر سوختن و غارت و قتل و ،]7 [محال بسببى بودى نوع ديگر] از [فتنه هفته هر و بگردانيدند راه خراسان از

 ديگر بارى) آ- 262 (بنهادى، ترتيبى و قاعدتى و سپاه با بيامدى چند يك بهر بود،] 8 [سيده خويش طبرستان ملك و بود،

 بگردانند، سيرت دولت آخر كه است چنين قاعده و بود دولت آخر كه نبود استقامت هيچ و آوردندى، پديد ناهموارى همان

 و مذهب رافضى و گذشت، حد از ريختن خون و گرفتند بدست ايشان امالك و آمدند بيرون شهنشاه و برسيده كار آخر پس

__________________________________________________ 

 و عرب كنيه ى) أبا (از است تركيبى گويا و است شكل باين جا همه لقب اين و است، غلط متن و. كاليجار ابا: ك] 1 [

 است  غلط كالنجار ملك يا كالنجار و. كارزار پدر يعنى است،) الهيجاء ابا (تقليد و) كارزار (بمعنى فارسي) كاليچار(

 است  شده ديده مكرر رامهرم و رامهرمز بجاى رامز،] 2[

 و بود، مرده برادرش الدوله سلطان شجاع ابو او از پيش سال يك و مرد 416 سال در الدوله شرف على ابو: كا بقول] 3[

. است نياورده مجمل صاحب را الدوله سلطان مرگ

 زيار دشمن: معروف] 4[

 398 (از و است فرامرز بن على آخرشان و دشمنزيار بن محمد آنان اول كه) كاكويه (به معروف ديالمه دولت ابتداء يعنى] 5[

) 130 ص اسالم ملوك طبقات (كردند حكومت كردستان و عجم عراق در) 443 الى

 زده كه حدسى طبق بر و الظاهر على كاليجار ابو و است كرده ضبط كالنحار ملك 402 صفحه در و كاليجار اى: اصل] 6[

 جيم با كاليچار ابو آن صحيح تلفظ و عربى الهيجاء ابو و) كارزار پدر (بمعنى فارسى و عربى از است تركيبى است شده

 دو فارس ديالمه در نام اين و نبوده كاليجار ابو نام را الدوله عالء پسر و گوئيم كارزار ما كه كارژار از لهجه است فارسى

 مرزبان  كاليجار ابو الدوله عماد: ديگر و مرزبان كاليجار ابا الدوله صمصام: داشته اند نفر

 ميكردند فسادى روز هر وارد غير و محال ببهانهاى وقت پادشاه ميل خالف بر رى حضرت در ديلم سپاهيان يعنى] 7[

 غزنوى محمود مرگش از پس كه است رى پادشاه شهنشاه رستم طالب ابو الدوله مجد مادر ديلمى معروف ملكه سيده] 8[

) 420- 387 (كرد انتزاع پسرش از را رى



 

   387   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 را سبكتكين بن محمود سلطان تعالى خداى تا نماند، وقعى هيچ ايشان پيش را مسلمانى و فلسفه، و كردند آشكارا باطنى

 جمله را ايشان اربعمائه و عشرين سنه االولى جمادى تاسع دوشنبه روز و سپاه با آمد برى و گماشت بر ايشان اهللا رحمه

 كه نوشتست نامه فتح در آن تفصيل و نبود،] 1 [كرانه و حد آنرا كه آمد بجاى نوع هر از خواسته چندان و كرد، قبض

 در را بهرى و كشيدند، درخت بر را ديلم بزرگان و زدن بفرمود دارها بسيار و فرستاد، باللّه القادر بخليفه محمود سلطان

 آورد بيرون ايشان سراهاى از فالسفه، و باطنيان و روافض دفتر خروار پنجاه مقدار و فرستاد، بغزنين و دوخت گاو پوست

 كه بتازى، خليفه سوى نوشتن فرمود محمود سلطان كه نامه نسخت در خواندم سوختن، بفرمود آويختگان درختهاء زير و

 بيشتر اندر بمسلمانى و زنان، ازين داشت فرزند سى و على، بن رستم بود، ايشان) ب- 262 (مهتر سراى اندر آزاد زن پنجاه

 سلطان معامله اين و خواهد، همى را الدوله فخر بن الدوله مجد شاهنشاه على بن رستم و نيست، رخصت زن چهار از

 و گشت، درست ايشان سيرتى بد و مذهبى بد و كرد، حاضر شهر ائمه و علما همه كه] 2 [ايشان با كرد وقت آن محمود

 خرف شاهنشاه و شده، فرتوت و جائى، بود بگريخته سيده و كرد، نقل بوئيان خاندان از دولت و شدند معترف خود بزبان

 نتوان ازين بيش اينجا و. است دراز قصه و بازآوردند، مرده آنجا از و بردندش بخراسان گويند و برى هم بمرد گويند گشته

 عظيم مردى بود، داده وزارت عهد بآخر را او شاهنشاه كه آوردم بيرون] 3 [آبى سعيد بو مجموعه از تاريخ اين من و آورد،

. احوالها و كتب ديگر و است، بوده علوم انواع اندر متبحر و فاضل

 عليه  اهللا رحمة سبكتكين بن محمود آل ذكر

 شرح چنانك آمدند نوح منصور بياورى كه بودست ايشان دولت ابتداء گفته ايم چنانك ثلثمايه و ثمانين و اربع سنه اندر

 سال شش و سى و صد مدت خمسمائه، و عشرين و خمس سنه غايت تا ايشان پادشاهى مدت پس) آ- 263 (آن از و داده ايم

: ميشود كرده ياد كه است بوده سياقت برين

  على [بودست سال نه] مسعود بن مودود [بودست سال دوازده] محمود بن مسعود [بودست سال سه و سى]] 4 ... [محمود[

__________________________________________________ 

 كرانه  حدود: اصل] 1[

 ايشان  بكه؟ ؟:اصل] 2[

 بن منصور) كذا (سعد ابو الوزير احسب فيما ينسب اليها و: «مينويسد آيه لفظ در ياقوت »آبه «به منسوب آبى سعيد ابو] 3[

 كان و ... الدوله ركن بن الدوله فخر بن رستم الدوله لمجد وزر ثم عباد بن الصاحب صحب و جليله اعماال ولى االبى، الحسين

 حضرت احواالت ذيل المهمه فصول در نيز و .. ذلك غير و الرى تاريخ و الدرر نثر كتاب مؤلف هو و مصنفا شاعرا و اديبا

 تحريف قدرى با را او نام هم الظنون كشف و .. شده برده نام) كذا (آبى الحسن بن منصور سعيد ابو الدرر نثر از) ع (باقر

 آنجا از را بوئيان تاريخ اخير قسمت كه باشد اليه مشار رى تاريخ گويا سعيد ابو مجموعه از مؤلف مراد و. است كرده ذكر

 با تاريخ درين سيده مرگ روايت و است كرده نقل صابى تاليف تاجي تاريخ از را بوئيان تاريخ كه گويد خود نه ور گرفته

 دارد فرق مورخان ديگر روايات

 نيامد بعمل دقتى سالها در و شد نوشته بود داده قرار كتاب اين آغاز در كه فهرستى روى از اسامى صورت اين] 4[
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 ]مسعود بن ابراهيم [بودست روز چهل] مسعود بن زاد فرخ [بودست سال ده] الرشيد عبد [بودست سال يك] مسعود بن

 بودست] 2 [سال هجده]] 1 [مسعود بن ارسالن ملك [بودست سال سه و چهل] ابراهيم  بن مسعود [بودست سال هفت

 حفظه الغزنوى السنجرى االمام بن محمود عمادى امير امالء از تواريخ اين مرا و بودست] 3 [سال دو] مسعود بن بهرامشاه[

- 263 (هندوستان اندر غزاها و محمود سلطان] ى  [فتحها و سير و اخبار پس نوشت، توان اعتماد بمحل آنرا و شد معلوم اهللا

 ساخته اند، مفرد كتابهاء معنى آن در و بودست، بسيار نواحى هر و تركستان، بنواحى همچنين و منات، آوردن و ملتان، و) ب

. گوئيم يابيم توفيق اگر نيست، مختصر اين اليق آن ايراد ساخته اند، دولت آن در كه مصنفات ديگر و بيهقى] و [يمينى چون

 و او توانائى و قوت حكايت و العهدست قريب كه او كارهاى از چنانك بودست قوت با و هيكل قوى سخت پسرش مسعود و

 رستم، و و سام، و گرشاسب، چون گفته اند باز پيشينگان از آنچ كه ميشود حقيقت است نهاده بغزنين كه گرزش صفت

 لهاور، تا غزنين از راهست در كه آب دو ميان خوانند] 4 [ماربكله آنرا كه برباطى عهدش آخر و. بود تواند متصور ديگران،

 بدان و افتاد، جايگاه آن در مسعود تا كردند پوشيده سرش چوب و بخاشاك و فراخ و كندند ژرف چاهى غالمانش گذر، بر

 همى بدست كرانى بدان آنرا مسعود و مى گذاشتند، فرو بوى و كردند همى پر ريگ غرارهها و جوالها نيافتند، سنگ جايگاه

 نهيب از بياويختند سنگى] ى  [چيزها و هاونها مطبخها از پس آمد، تواند بر كه رسانيد نزديك تا نهاد همى پاى زير و گرفت

 كنده شغاد كه رستم چاه از تر عجايب اين و] 6 [گشت) آ- 264 (كشته و شد سست تا] 5 [بشتابشت ميزدند او سر بر و جان

 را او محمود چون رفت، سيستان ملك خلف امير لفظ از پادشاهان بر سلطنت نام نخست و داشتست، عظيم توانائى و بود،

كه  آنست و بود،] 7 [مسعود غالم طغرل و شد، مستعمل لقب اين پس آن از و سلطانست محمود گفت آورد، بغزنين و بگرفت

 و برخاست زاد فرخ و بمرد، تا بازداشت بقلعه و بگرفت را خداوندش پسر الرشيد عبد و] 8 [كرد حرب سلطان ارسالن الب با

__________________________________________________ 

 و شده؟ نوشته سال هجده باشد بايد او نام كه جائى برابر در اينجا ولى است سال دو ارسالن ملك مدت فهرست در] 1 [

 است  غلط

 شود فهرست و كتاب بمقدمه رجوع- ماه هيجده: ظ] 2[

) مقدمه فهرست: رك (كتابست اين مؤلف عهد تا مدت اين ليكن- كرده پادشاهى دراز مدتى بهرامشاه] 3[

 گرديزى : كذا ماريكله: ك] 4[

 سرهم  پشت يعنى ظ پشتاپشت] 5[

 ص 9 (است كرده ذكر هم را چاه روايت و است بيهقى نظير كامل و دارند روايت مخالفت اين با كامل و بيهقى و گرديزى] 6[

167 (

  مودود:ك] 7[

  خرخيز است كرده حرب خراسان لشكر با اينكه و نبود را او ظفر و كرد حرب سيستان در بيغو با طغرل: ك بقول] 8[
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 آورد، بخراسان و غزنين، سپاه شكستن از بعد كرد قبض را او سنجر ايام در كه اينست بهرامشاه و شد، سپرى طغرل كار

 اهللا  انشاء گوئيم اخبار آخر در و بجايست هنوز غايت اين تا و فرستادش خويش خانه و بپادشاهى باز و

 قواعدهم  اهللا ثبت سلجوق آل ذكر

 بك، طغرل او لقب و مشرق، شمال جانب بخراسان از شد پيدا سلجوق بن ميكائيل بن محمد طالب ابو معظم] 1 [سلطانى رايت

 و ثالثين و احدى سنه در بشكست،] 2 [بدندانقان را محمود بن مسعود سلطان و بود، دولت ابتداء كه باز وقت آن از و

 اقطاعى را او و كرد، صلح الدوله عالء بن] 3 [فرامهر با آنك از بعد بگرفت اصفهان و) ب- 264 (رى پس آن از اربعمائه،

 امير و رفت ببغداد طغرل و بود، وزير كندرى نصر ابى الملك عميد و گرفت، مقام آنجا كه ابرقوه، و يزد جمله در كرد معين

 فتحهاء و شد، روم حدود و شام سوى و بنشاند، بخالفت باز و آورد بيرون بساسيرى دست از را] اهللا  بامر القائم [المؤمنين

 برادرش ينال ابراهيم الدوله سيف كه سوارى چند با كمتر، هفته دو بنزديك آمد بهمدان بتاختن شام از و برآمدش، بزرگ

 همچنين او سيرتى نيكو و نبود، وى آن از مباركتر دولت هيچ و شد، كشته آن از بعد الدوله سيف و داد، همى شهر حصار

 سال شش و بيست بود، قائم ايام در سلطان و برفت دنيا از برى اربعمائه و خمسين و ست سنه اندر و. بماند سلجوق آل در

 و خمسين و سبع سنه اندر و ارسالن الب او لقب بنشست سلجوق بن ميكائيل- داود بن محمود معظم سلطان ازو بعد] و[

 بن على بن الحسن الملك نظام وقت درين و برآمد، عظيم فتحهاء] 4 [جرد ميالد بدر و رفت، بشام پس و آمد، بعراق اربعمائه

 در نابينا از كه بود اندر طغرل بعهد و شد، كشته كندرى نصر ابو) آ- 265 (الملك عميد او بفرمان و بود شده وزير اسحق

 و آورد، باز بجاى اضعاف آن عوض اقبال از بعد و پيوست مسعود بخدمت و ساخت تجمل بدان و بود، برداشته زر مسجد

 كشته اربعمائه و ستين و ست سنه اندر پس النهر، وراء ما عزم بر آمد خراسان بجانب سلطان و. يافت خيرات توفيق چندان

] 5 [بـرس، بورى ارسالن، ملكشاه، بود تتش، پسر پنج را او و جيحـون، بكنار عجب اتفاقى بـر كوتوال يـوسف دست بر شـد

__________________________________________________ 

فرمانده كلسارغ با زاد فرخ بامر و شد االمرا امير فرخزاد پادشاهى و طغرل قتل از بعد كه است غزنويه امراى از  نام 

 كرد اسير سلجوقيه اعاظم از گروهى با را كلسارغ و بشكست را خراسان لشكر و كرد حرب ارسالن الب پدر داود لشكر

 زاد فرخ و گرفتند زياد اسير و بشكستند را غزنوى لشكر و فرستاد پدرش داود برياست ديگر لشكرى ارسالن الب سپس

) 202 ص 9 (داد خلعت را خراسان اسراى و ساخت آزاد را كلسارغ بناچار

. مانده باقى نسخ درين قديمى نسخه از و است مى شده مراعات قديم خطوط در كه است اضافه عالمت ياى سلطانى ياى] 1[

) بيهقى و گرديزى (شد كشته صحرا آن در مسعود كه جيحون و مفازه و مرو بين است محلى دندانقان بديدانقان،: اصل] 2[

 الكاكويه  محمد بن جعفر ابو الدوله عالء بن فرامرز منصور ابو الدين ظهير هو و فرامرز معروف] 3[

 است  الروم ارزنة حدود و ارمنستان نواحى از كرد ميالد يا مالد و)- 188 ص 9 (كرد مالر: ك] 4[

 بنتا و عايشه و ساره و ارغو ارسالن و تتش و برش بورى و تكش و اياز و ملكشاه االوالد من ارسالن الب خلف و: ك] 5[

 ... غيره و ارغون ارسالن و برس بورى: عماد) 26 ص 10 (آخر
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 هنوز و داشت كرمان پادشاهى قاورد برادرش و بحلب، آنجاست او نسل و بود نشانده شام بپادشاهى را تتش طغرل

 محمد بن ملكشاه الفتح ابو معظم سلطان او بعد و سال، نه بود قايم ايام در ارسالن الب سلطان و كرمانند، ملك او فرزندان

 نظام و داد از عالم و داد، واليتها همچنين را برادران ديگر و بهرى داد خراسان را] 1 [ارعون ارسالن و بپادشاهى، بنشست

 بقلعه را او و شد) ب- 265 (گرفتار قاورد و همدان بظاهر ،]3 [مملكت در افتاد طمع را قاورد او عم چون بياسود، الملك] 2[

 بسيار و بود، كار آن مالزم خادم آيين گوهر و بكشتند، جايگاه همان را او پس آن از و بازداشتند، بهمدان] 4 [سيد امير

 سمرقند و رفت، النهر وراء ما سوى پس رعيت، و سپاهى بر بود سايه و دولت خجسته پادشاهى و كرد، مقهور را دشمنان

 بهمه و برفت كند اوز تا و آورد، بعراق احمدخان با جمله ايشان خزينهاى و افراسياب تخمه از خانيان خانه و بحرب، بستد

 قوت و كردند دعوى جاى بهر و بودند كرده تازه باطنيان مذهب باصفهان عهد درين و اصفهان، بسوى بازگشت كامرانى

] و [خمس اندر] و [كرد، بغداد عزم سلطان اربعمائه و ثمانين و اربع سنه اندر پس آوردند، بدست محكم قلعهاء و گرفتند

 سلطان و] 6 [سنجر محمد، بركيارق، بود پسر سه را او و دادندش دارو گويند و رسيد، حق فرمان را سلطان] 5 [ثمانين

 تاج كار و پدر، بجاى بنشست ملكشاه بركيارق المظفر ابو معظم سلطان او بعد از سال] بيست  [بود مقتدى ايام اندر ملكشاه

 از بعد و الملك، نظام خون بتهمت بكشتند را او] 7 [بودند دولت بزر الملك نظام تا غالمان بود، شده بزرگ الغنائم ابو الملك

  خال كه] 9 [نعالى اسماعيل پسر اسماعيل پس گرفت، باال قمى الملك] 8 [مجد كار الملك، نظام پسر الملك عز) آ- 266 (وزارت

__________________________________________________ 

) ليدن- 143 (بركيارق عم ارغون ارسالن: الصدور راحة) 45 ص قاهره (ارغون ارسالن: كاتب عماد] 1[

 نظام  داد: ظ كذا] 2[

 افتاده  متن از افتاد جنگ و: كلمه ظ] 3[

 الصدور راحة (دادند زهرش بشبى و همدان بدر بردندش همراه لشكر با گويند و نشد ديده تواريخ در قلعه نام  و.كذا] 4[

 و كردش خبه آئين گوهر بامر چشم يك ارمنى غالمى: كاتب عماد) 29- 10 (كردند خبه آئين گوهر بدست: كامل و) 127

) 46 ص قاهره (مى نمود تضرع همى قاورد

 سلطان  و: اصل] 5[

) قاهره 76: ص (طفال محمود كان و محمود و سنجر محمد، بركيارق،: بنين  اربعة:عماد] 6[

. است افتاده نسخه از الملك نظام قتل واقعه نيز و. نشد؟ مفهوم چيزى عبارت ازين] 7[

 محمد: اصل] 8[

 10: ك- 142- 141: الصدور راحه (بركيارق مادر خاتون زبيده برادر بيك چغرى بن ياقوتى بن اسماعيل امير هو و كذا] 9[

 نشد مفهوم متن و) 77 ص
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 بيامد تتش او عم پس آن از و ثمانين، و ست سنه آخر] 2 [شد كشته اندر] 1 [بكارزار و سپاه با ارمنيه بيامد از بود بركيارق

 رى و ساوه ميان و بودند، وى با عراق سپاه بى اندازه و رفت، رى سوى و بگرفت، همدان و پادشاهى، بطمع بسيار سپاه با

] 4 [تتش كبا شد كشته الدوله عالء بن فرامرز بن على و شد، كشته تتش و خوانند] 3 [ماوه دشت آنرا كه جائى كردند مصاف

 را سنجر سلطان و بود، ملكت حدود آن و] 5 [بارانيه محمد سلطان و بود، مائه] اربع و نين [ثما و ثمان سنه حال اين و بود،

 زخم از گشت شهيد برسق همانجايگاه و گشت، مستقيم وى بر پادشاهى و برد، خراسان سوى كبير برسق ساالر سپاه امير

 داد امير رود سپيد بمصاف جمله از و محمد، و بركيارق: سلطانان ميان حربها و بود وقعتها اين از بعد و بواطنه، كارد

 و شد گرفتار] 7 [نظام پسر اهللا عبيد بكر ابو الملك مؤيد] 6 [شرّاه بمصاف و گوهرايين و معروفان از شد كشته اوزبك

 فخر نظام فرزندان مهتر] 9 [الملك- مجد و] 8 [الملك عز) ب- 266 (بعد از و بزد، گردن خويش بدست را او سلطان  بركيارق

  رسيد، و] 12 [بغداد عميد] 11 [الجليل عبد] الملك  [عز با وزارت آن از بعد رفت بخراسان چون كرد، وزارت] 10 [المظفر الملك

__________________________________________________ 

 است  افتاده اتفاق كرج در بر كارزار اين] 1 [

 ماه در و رجب ماه در آمد بركيارق مادر زبيده خود خواهر نزد مصاف اين از بعد بلكه نشد، كشته جنگ در اسماعيل] 2[

 كمشتكين برنيامد چند روزى و پيوست بزبيده: ك) 142: راحه (كشتن بفرمود را او بركيارق سلطان سال همان رمضان

 او همانجا و دارد سلطان قتل قصد كه داد بروز خود سرّ او و كشيدند بيرون سخن ازو خلوت در بوزان و آقسنقر و جاندار

) 78 ص 10 بكشتند را

: ك) 143: ص (واشيلو: راحه حاشيه) 79 ص قاهره طبع (الرى من فرسخا عشر اثنى على واشلو لها يقال قرية عند: عماد] 3[

 سنه صفر فى ارسالن الب بن تتش الدوله تاج مقتل كان بها فرسخا عشر اثنا الرى بين و بينها قرية داشيلوا،: ياقوت. ندارد

) 26 ص 4 (488

 شد ديده مكرر كهنه كتب در رسم اين و تتش با كه: يعنى] 4[

 است  اران ايالت از گنجه و) 80 ص (باشد گنجه كه- جنزه: عماد] 5[

 و) 246- 5 ياقوت (همدان نواحى من كبيرة ناحية. التشديد بالفتح شرا: ظ و نشد يافته راحة و عماد و درك محل اين نام] 6[

 باشد صحيح شرا بايد است بوده همدان در بر است دوم جنگ كه جنگ اين چون

 الملك  نظام مراد. پسر و: اصل] 7[

 الملك  نظام بن حسين الملك عز] 8[

 القمى  الفتح ابو الملك مجد] 9[

 الجميل : اصل] 11[نظام                               ابن المظفر الفتح ابو الملك فخر] 10[

) 112 ص 10 ك (الدهستاني محمد بن الجليل عبد المحاسن ابو االعز الوزير] 12[
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 بروجرد بدر دراز بيمارى از] 2 [را بركيارق سلطان تا گشت، وزير] 1 [منصور ابو الملك خطير] پس  [بكشتند بواطنه او را

 برد ببغداد را بركيارق پسر ملكشاه بود، سپهساالر امير اياز و اربعمائة و تسعين و تسع سنه اهللا، رحمة يافت فرمان

 او بعد از] 3 [سال ده از و] د [بود، مستظهر ايام اندر بركيارق سلطان. بيامد موصل از وقت همان محمد سلطان تا بپادشاهى،

 و] 4 [اربعمائه، و تسعين و تسع سنه در هم فرمود سياست را اياز رسيد، ببغداد ملكشاه بن محمد شجاع ابو معظم سلطان

 عرب امير] 6 [مزيد بن صدقة الدوله سيف و رفت اصفهان سوى پس بود او وزير] 5 [الملك سعد و متمكن، نشست تخت بر

 را صدقه] و [شدند كشته عرب از بى عدد جمعى و كردند كارزار و رفت ببغداد سلطان ديلم، سرخاب جهت از كرد عصيان

 سالها و كردند، تباه چشمش و بازداشتند، تكريت بقلعه افتاد اسير سرخاب و آوردند، سلطان پيش سرش و بيافتند كشته

 حادثه ازين بعد تا بودند، بازگرفته مدتها از باطنيان كه باصفهان، بود) آ- 267] (7 [دزكوه حصار سال درين و بماند آنجا

 آن بعد از و بياويختند، و بكشتند] 8 [عطاش را ايشان مهتر و بكشتند، را ملحدان جمله و بستدند، خمسمائه و احدى سنه اول

 را همه رود زرينه كنار بر اصفهان بدر و فرمود، سياست معروف خواجگان از ديگر تن چند با را الملك سعد سلطان

 دولت بزرگان همه و گماشت باطنيان قمع بر همت سلطان و نظام، پسر داد احمد الملك بضياء وزارت پس ان وز بياويخت،

 بهر و بود، طايفه آن ملجاء كه اهللا خربها را الموت قلعه حصار كرد عزم سلطان و ايشان، زدن كارد از مى بودند باحتياط

 نزديك فتح حصار كار آخر كردند، خراب و بستدند حدود آن در قلعه چند و مى كرد، خرابيها و مى فرستاد سپاهها وقت

 بناها و بودند ساخته جايگاهها قلعه پايان بر و بودند، كار اين مالزم سپاه با سلطان حضرت بزرگان اغلب و بود رسانيده

 تعالى خداى قلعه، ستدن مى بود اميد بروز روز و بود نمانده ذخيرتى قلعه بر و باشد، سخت حصار عادت چنانكه را، مقام

 افتاد اضطرابها و) ب- 267 (شدند پراكنده لشكر و باصفهان، افتاد سلطان حادثه بود، نكرده تقدير را ايشان فتنه مدت هنوز

  منصور ابو الملك خطير؟ و؟ كرد معزول را احمد الملك ضياء رفت ببغداد چون سلطان پس شود معلوم شرح جاى از چنانك

__________________________________________________ 

 وزير الملك خطير اين و) 132 ص 10 (المبيذى: ك) 94: عماد (الحسين بن محمد اسمه و الميبذى منصور ابو الملك خطير] 1[

 بركيارق  نه است ملكشاه بن محمد سلطان

. زايدست را: ظ] 2[

) 133 ص 10 (اشهر اربعة و سنه عشرة اثنتى عليه السلطنة اسم وقوع مدة و: ك] 3[

) 135 ص 10 .. (تسعين و ثمان: ك] 4[

) 134 ص 10 ك (محمد بن سعد المحاسن ابو الملك سعد] 5[

 فزيده : اصل] 6[

) 156: راحة (نهاده نام دژ شاه و بود فرموده بنا ملكشاه سلطان كه دژكوه قلعه] 7[

) 151 ص 10 (خمسمائه حوادث: ك) 161- 156 ص: راحه ك ر (عطاش الملك عبد بن احمد] 8[
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 سلطان و بكشتند، سلطان سراى در باطنيان را] 1 [روادى احمديل خمسمائه و ثمان سنه سال آخر و داد، را وزارت

 ابو وزير پسر منصور ابو الدوله ربيت سال يك از بعد و كردند، معزول را خطير و خمسمائه،] و [تسع سنه در آمد باصفهان

 بيمارى اندر سلطان خمسمائه و] ة [عشر احدى سنه شوال اندر و بود، باللّه المستظهر خليفه وزير او و آمد، باصفهان شجاع

 سلطان رسيد] 2 [خراسان مهر كه عشر سنه اندر و بود، شده مستولى سلطان بر بيمارى و داد، وزارت خلعت را او سخت

 پنج و يافت فرمان خمسمائه و] ة [عشر احدى سنه اندر الحجه بذو پس و] 3 [فرزندان،] گ  [بزر بودند كرده وليعهد را محمود

 و براهينهم، اهللا انار شاه سليمان ملك و شاه سلجوق ملك و طغرل ملك و مسعود ملك و محمود سلطان ازو ماند پسر

. آمد كرده ياد چنانك سال، دوازده- بود مستظهر ايام اندر محمد سلطان

 خراسان جمله پادشاهى] را [المؤمنين امير برهان بن  ملكشاه سنجر) آ- 268 (الحرث ابو الدين و الدنيا مغيث اعظم سلطان و

 هيچ و تعالى، اهللا بحمد بود زيادت اندر نصرت و فتح روز هر باز روز آن از و] كرد [مقهور را دشمنان و شد مستخلص

 خطبه و اسالم بالد جمله در و بستند، مطاوعت كمر اسالم پادشاهان همه و برنيايد، كارها و فتوح چندين را قران صاحب

 چيرگى محموديان و غزنين ملك و افراسياب خاندان بر سلطان هيچ و دادند، آرايش او بنام را خطبه منبرها بر مسلمانى

 عادل پادشاهى در و بداشت، بجاى ايشان خانه و كرد] 4 [حكم ظفر بعد از و سلطان، اين بجز نگشت كامكار چنين و نيافت

 بواطنه كه آنگاه تا بود سالها و دادش وزارت رفت، بخراسان عهد آن در الملك فخر چون و بودند، آسوده ازو رعيت و بود

 الدين شهاب وى از بعد و شد، كشته دريافت را او سلطان سخط چون مدتى، كرد، وزير پسرش او بعد از] و [بكشتندش

 و بود، شهاب وزير خمسمائه، و] ة [عشر اثنى سنه] 5 [آمد بهمدان سلطان كه عهد درين و گشت، وزير الملك نظام برادرزاده

 ذكر و داد، ويرا وزارت بخواند قاشان از را محمود بن) ب- 268 (الفضل نصر ابو الدين معين خمسمائه و عشر ثمان اندر

 و اهللا، شاء ان بيارائيم بدان كتاب خاتمت دهد توفيق تعالى خداى اگر] 6 [كردست، نظم معزى الشعراء امير او فتوح و سير

. كنيم موصول بهم عهدست درين انصارهما اهللا اعز معظم و اعظم سلطان دولت چون

 نشست پادشاهى تخت بر طالع سعدترين] به  [ملكشاه] بن  محمد [بن محمود القاسم ابى الدين و الدنيا مغيث معظم سلطان

 المؤمنين امير بـاهللا المسترشد االمام موالنا عشر اثنا سنه انـدر و خمسمائه و عشرة احـدى سنه اندر الـحجه بذى باصفهـان،

__________________________________________________ 

) 181 ص 10: ك (آذربيجان من غيرها و مراغه صاحب الكردى الروادى هسودان و بن ابراهيم بن احمديل هو و] 1[

 كذا؟] 2[

. فرزندان بزرگتر: ظ] 3[

 كرم : ظ] 4[

 است  همدان مردم از مؤلف كه ميشود معلوم ازين و آورده) آمد (فعل همدان به راجع هم ديگر جاى] 5[

 و قصص قبيل از كه ديگرى شعر است، گفته وى فتوحات شرح و سنجر مدح در كه قصايدى جز معزى امير از] 6[

 است  نيامده ثبت هم تذكره ها در و نشده ديده. مينمايد تبادر بذهن عبارت ازين چنانكه باشد مزدوجات
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 بعهد عليه اهللا رحمة محمد سلطان و بمسترشد مستظهر نام از بود خطبه انتقال بهمدان االولى جمادى منتصف و بنشست

 و بارانيه را طغرل ملك و  بود،]1 [امر صاحب و اتابك برسقى اقسنقر و بود فرستاده شام و بموصل را مسعود ملك خويش

 آن و داد، پارس را شاه سلجوق ملك و] 3 [خواند پسر و سلطان غالم بود] 2 [كندغدى اتابك و بود فرستاده آذربادگان

 آمد بهمدان چون) آ- 269 (معظم سلطان پس فرستادشان، آنجا سلطان غالم] 4 [الذواق قراجه اتابك با او عهد آخر و حدود،

] 7 [را وزير الدوله عالء سيد امير وقت درين و آمد برى خراسان از] 6 [اعظم سلطان و] 5 [مى رسيد، شمشير على وزير

 جمادى ثالث چهارشنبه روز شهر بظاهر آنجا و رفت ساوه سوى معظم سلطان پس طلبيدند همى مال و بودند بازداشته

 فرمود، سياست را غزاغلى اتابك اعظم، سلطان و شدند، پراكنده عراق سپاه حالها بعد و بود، مصاف عشر اثنى سنه االولى

 آمد همدان بدر معظم سلطان و عراقيان، از شدند كشته گز كند و جكل تكين قتلع حرب اندرين و گرفتند، اسير آنكه از بعد

 پسر بود منكوبرز ملك جمله از داد خالص را كس چند سلطان وقت درين و داد، خالص را الدوله عالء بساوه آنك از بعد

 سلطان شد، گرفتار و مى خواندند، ناگاهان سلطان را او و بود، كرده خروج محمد سلطان بعهد كه آنست او و] 8 [برز، بورى

 نوشتكين همچنين و بود، بازداشته بهمدان وقت درين و جايگاه، هر بود بزندان مدت آن از و فرمود، كشيدن ميل را او

 سلطان پيش معظم) ب- 269 (سلطان و بازگشت خراسان عزم بر پس و كرد، گشاده را همه] 9 [سكريه و بالق و شيرگير،

 كه بـود وقت درين و گرفت معظم  قـرار سلطان بـر عهدى ولى و عـراق، سپاه بـزرگان و رى، بظاهر آمـد، نصرهما عزّ اعظم

__________________________________________________ 

. امير اصل] 1[

) 113 ص قاهره (غدى كند: عماد) 193 ص 10 (كنتعذى االمير: ك] 2[

 خوانده  پسر بمعنى: ظ] 3[

) 114 ص عماد كذا) (194 ص (الساقى قراجة: ك] 4[

 سميرمى على به وزارت و بمرد الدوله ربيب وزير آمد بهمدان چون: «بوده چنين اصل ظ و ندارد معنى عبارت اين] 5[

 حمى فى سكن و االيام تلك فى الربيب الوزير درج و: الكاتب عماد قال و) 194 ص 10: ك- 203  ص:راحة: ك ر (»رسيد

 بين المصاف قبل ذلك و 512 سنه فى ذلك و السميرمى احمد بن علي الحسن ابو الملك كمال الوزارة تولى و الحمام،

 ص 10 (السميرمى) كذا (طالب ابا استوزر و الربيب وزيره بها توفى و: گويد كامل و) 115 ص قاهره (ايام بثالثة السلطانين

194 (

 ملكشاه  بن محمد بن محمود مراد معظم سلطان و است سنجر مراد اعظم سلطان] 6[

) ظ؟ (است علوى هاشم ابو سيد نبيره و همدان رئيس الدوله عالء سيد امير اين و- زرير 414 صفحه] 7[

 است  ارسالن الب پسر برس بورى و) 180 ص 10 ك (برس بورى و برز، بورى] 8[

) 208 ص 3 ح راحة (شد؟ ملكشاه بن محمد بن طغرل حاجب بعدها كه باشد دوم منكوبرس شايد. نشد شناخته] 9[
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 معظم سلطان و ببرد، خود با را سلجوقشاه ملك بازگشت بخراسان سلطان چون و فرمودند، سياست را] 1 [منكوبرز

 گرفتار مدتى از بعد و شد بخوزستان و بگريخت] 4] [؟ [سريد] 3 [على بار امير و بكشتند را] 2 [بغرا احمد و رفت، باصفهان

 حالها ازين بعد و فرمود، سياست ببغداد را] 6 [قيصر سلطان، نزديك مدتى از بعد و] 5 [برسق پسر الدوله نور دست بر شد

 االول ربيع هجدهم پنجشنبه روز و سلطان، برابر بسيار سپاهى با آورد همدان بدر را مسعود ملك] 7 [آبه از بك جيوش

 ماه همين سوم و بيست سه شنبه را مسعود ملك و شد هزيمت جيوشبك ديگر نماز و كردند مصاف] 8 [عشر، ثالث سنه

 كرد، ملك همين وزارت كه را اسماعيل استاد و سزيد، او حلم از چنانك كرد گرامى را او برادر، و. آوردند سلطان پيش

 بفرمان را فرامرز بن على بن گرشاسب الدوله عالء امير راه، از االول ربيع يكم و بيست سه شنبه روز و فرمودند، سياست

 سوى فرزين از و بكشت، را دزدار الدوله، عالء اندر، رجب بماه و بردند، فرزين) آ- 270 (بقلعه و بگرفتند خيمه اندر سلطان

 بوى بغداد از] و شد ببغداد همدان از [سلطان و شد، عاصى صدقه بن دبيس امير و اعظم، سلطان بدرگاه رفت خراسان

 او روز چند پس از و فرستاد، عالى بدرگاه را منصور امير برادرش و شد اندر] 9 [بلحمه و برخاست جاى از] وى  [فرستاد

 بازگشت درگاه از] 10 [زرير الدوله عالء سيد امير عشر خمس سنه محرم اندر و كردند، محبوس و بردند خالفت بسراى را

 و باطنيان، بكشتند را على كمال ببغداد صفر آخر اندر و راه، اندر بهستون بظاهر شد بيرون دنيا از آدينه شب ماه اول و

 مـوافقت دينار هـزار هفتصد مبلغ بـر و داد، الملك نظام بـن عثمان الملك بشمس وزارت آمـد، همدان بـدر چـون سلطان

 را جيوشبك سلطان تبريز به و بهمدان افتاد] 11 [خاتون حادثه و كرد، آذربادگان عزم سلطان پس را، الدوله عال بستد تركت

__________________________________________________ 

 و) 118 ص (است داده نسبت بسنجر را قصاب قراتكين و منكوبرس سياست: عماد) 197- 196 ص 10: (ك منكوبرس،] 1[

 كرد سياست محمود و سپرد بمحمود ويرا سنجر گويد كامل

) 119 ص (بغرا بن احمد  امير:عماد] 2[

) 191 (محمد السلطان حاجب هو و عمر بن على امير: ك. بار على امير: عماد] 3[

 پرده دار: ظ ... نشد فهميده كلمه دو اين] 4[

) 197 ص 10 (برسق بن اقبورى: ك] 5[

 است  محمد بن محمود امراى از يكى] 6[

) 121 ص (آتابك جوشبك عماد) 199 (مسعود آتابك بك جيوش: ك] 7[

 513: عماد. عشر اربع: ك] 8[

 200 ص 10 ج ك (رك حله: ظ] 9[

 ؟)وزير (413 صفحه در] 10[

   :گويد  دولتشاه.داد بوى ديگر دختر سنجر و نماند وقت اين در و بود محمود زن سنجر دختر خاتون مهملك] 11[
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 قلعه از را شروانشاه و كرد، دفع را ابخازيان و عشر، ست سنه اندر رفت شروان و شماخى سوى و كردن، فرمود سياست

 بحضرت سرش و كشتن بفرمود و) 270- ب (فرمود قبض] را [الملك شمس آذربادگان هم و بازگرديد و آورد، بزير

 در گرديد باز اعظم سلطان درگاه از عشر ثمان سنه در الحسين بن الناصر القاسم ابو الدين قوام چون و فرستاد، خراسان

 شنبه، چهار روز ماه هشتم و بيست پوشيد وزارت خلعت] و [بهمدان رسيد معظم سلطان بحضرت] و] [1 [ميمون عهد خدمت

 حاجت تا دبيس از بود اضطرابها جنس هر از و خواند خود پيش اعظم سلطان را مسعود ملك و افتاد، حادثها اين از بعد و

 بدرگاه رفتن و طغرل بملك او پيوستن و شدن، منتشر و باديس كارزار و باهللا، المسترشد المؤمنين امير آمدن بيرون آمد

 المؤمنين امير خالفت عهد اندر محمود معظم و اعظم سلطان اخبار شرحها اين و اعظم، سلطان عالى بارگاه بخدمت خراسان

 بيشتر و هم با متصلست دولت سه هر اين كه شود يافته توفيق تعالى حق از اگر نويسم اصل بجايگاه آخر اندر مسترشد

 عشرين سنه از شود و شدست حادث چه هر و كردن ذكر نتوانستم مختصر سان برين هم خمسمائه و عشرين سنه تا ازين

 به و معين ذلك على تعالى اهللا] 2 [و بنرود اندام اندام كتاب تا كنيم ياد اين  مجلد آخر در مختصر سان برين هم خمسمائه و

) آ- 271. (الثقه

 سالطين و خلفا القاب و مغرب زمين و هند از بعضى و مشرق شهرهاى و عجم پادشاهان لقب اندر العشرون و الحادى باب

 السالم  عليهم رسل از بعد

 الفاظ در آنك بعضى و را تعظيم بعضى خوانده اند، بلقبى نام از بيرون جايگاه هر را تركان و پادشاهان و را پيغامبران بدانك

 نوع ديگر ايام درين بعضى و است مانده نسق بر بعضى جملت آن از هنوز و بودندى، معروف بدان و گشتى، روان مردمان

 تا شد كرده ذكرى چيزى هر از اينجا مجمل و آمدست گفته بجايگاه ازين، خود بهرى چه اگر و باز، قديم عهد از گويند

 سنه عهـد اندرين سالطين و خلفا لقب] به . [باشد موصول رسل القاب تا كنيم، عجم ملـوك بذكر ابتدا و دانست، توان آسان تر

__________________________________________________ 

 »حباله در كه درگذشت سنجر سلطان دختر خاتون ملك ماه چون كه ميگويد سلجوق آل تاريخ در خاتونى طاهر ابو 

 تا كرد طلب بخارا از را عمعق و شد ملول و تنگدل او وفات از بسيار سنجر سلطان بود ملكشاه بن محمد بن محمود سلطان

 فصل در واقعه اين و بگفت ابيات اين و خواست استعفا مطول قصيده از بود نابينا و عاجز و پير عمعق بگويد خاتون مرثيه

. بود بهار

 قطعه 

 نهان  شد خاك در و شكفته گل آن رفت            بوستان صحن از دمد گل آنكه هنگام          

 بوستان  تازه آن نرگس ماند آب بى            ابر ز كشد نم شجر شاخ آنكه هنگام            

) 65- 64 ص بريل چاپ دولتشاه تذكره (

). 205 ص (بفرستاد را نسب گوهر مادر خاتون ستى امير نماند مهملك چون: راحة. است خاتون ستى مراد،] 1[

! است رفته اندام اندام كتب همه از بيش التواريخ مجمل كتاب كه است ندانسته ميشود معلوم تاكيد اين با] 2[
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 پيشدادان را و جمشيد و طهمورث و هوشنگ و خواندندى،] 1 [هنيره را ايران زمين افريدون روزگار تا خمسمائه، و عشرين

 تا] و [او نام) ب- 271 (اضافت] به  [نهادند نام ايران زمين داد بايرج را رابع اقليم افريدون چون گفتندى، هنيره پادشاهان و

 و خواندند، چنين را همه و اصل، يعنى نهاد لقب كى را او زال آمد، قباد چون و خواندندى، شاه را همه] 2 [زوطهماسب بعهد

 ساسانيان تخمه سر پاپك اردشير چون سال، چهارصد بيش كما بودند اشكانيان آن از بعد شد سپرى اسكندر روزگار چون

 پدر قباد عهد از و برخاست پارس از اردشير كه زيرا گفتند پارسيان زمين را ايران و گفتند را شاهنشاه او برخاست،

 شهريار، يزدجرد تا همچنين پرويز كسرى و نوشيروان، كسرى گفتندى كسرى، لقب بيفزودند خسرو، شهنشاه، بر نوشروان

 شهنشاه و شاه و شهريار كه چنين از بيرون خواندندى بلقبى] را يكى هر [شهريار، يزدجرد با كيومرث عهد از پارسيان اما

/ االسماء/ االلقاب/ االسماء) آ- 272. (باشد آسان تا آوردم جمع جدول درين آنرا من] و [غيره، و خسرو و خدايگان و

]/ 5 [خور يعنى شيد/ جم]/ 4 [ديوبند و دنباوند/ طهمورث/ بيشداد/ هوشنگ]/ 3 [شاه گل/ كيومرث/ االلقاب/ االسماء/ االلقاب

 جهان گير/ افراسياب]/ 8 [بخت كـم/ نوذر]/ 7 [دست دران كسه تور/ منوچهر/ ده داد فـرخ/ فـريدون]/ 6 [بيوراسب/ ضـحاك

/  االلقـاب/ االسماء/ االلقـاب/ االسمـاء/ االلقـاب/  االسمـاء]/11 [ودخرد/ كيكاوس/ كى/ قباد]/ 10 [ زوتهماسپ/زاب]/ 9 [دكر و

__________________________________________________ 

 شوند متبدل ديگر يك با غالبا و حرف يك) ه (با پهلوى لفظ در) خ (چون و مجهول، واو با خونيرس،: پهلوى رساالت] 1 [

 لفظ در آنها آخر كه لغاتى بيشتر و غيره و) هندق- خندق (مانند امروز و غيره و) هو- خوب (و) ارته شير- ارتخشتر (مانند

 و غيره و) ماه- ماس- مه- مس- پادفراه- پادفراس- گاس- گاه (مانند شده) ه (سين آن اسالم از بعد باشد) س (پهلوى

 كه زمين ناف و وسط اقليم بمعنى است، شده ضبط) خنيرث (عرب كتب در لغت اين و- است شده هنيره) خنيرس (اين بنابر

. باشد چهارم اقليم

. طهماسب پسر يعنى بتهماسب اضافه زو] 2[

) اول بفتح- كوه شاه يعنى (گرشاه) اول بكسر- گل شاه يعنى (شاه گل] 3[

) 103 ص الباقيه آثار (شده ديده هم زيباوند) است سالح بمعنى بپهلوى زين- مسلح يعنى (زيناوند: ص] 4[

 است  نورانى و مقدس: بمعنى و يكيست ظاهرا شت، شاد،- شيد] 5[

 ده الى ده از عده- جرگه- دسته (بمعنى را بيور بايد نيست اينجا محلش كه بقراينى لكن است، شده معنى هزار ده بيور،] 6[

 طبرى : كذا ك اژدها: 103 ص الباقيه آثار- بسيار- خيلى: امروز باصطالح گرفت،) هزار

 بيروز: 104 ص الباقيه آثار) ؟ (دست توروران كينه) ؟ (درازدست  كينه توز:نقطه كم اصل] 7[

 بخت  كم: ظ] 8[

 شده  بدل بباء واو كه است) ود- وت (پهلوى بزبان بد چه) بدكار جهانگير يعنى (دگر و جهانگير] 9[

 9 حاشيه: رك خرد بد- ودخرد] 11[باضافه                                زوتهماسپ] 10[
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/ داراب]/ 4 [هماى/ سميراندخت]/ 3 [درازانگل/ بهمن]/ 2 [ودمهر/ گشتاسپ/ آزادمرد/ لهراسف]/ 1 [ اندرواى/كيخسرو

/ شاپور]/ 8 [شاهنشاه/ پاپك اردشير]/ 7 [آخر يعنى اقدم/ اردوان]/ 6 [كره ويراى/ اسكندر/ كوچك/ دارآى]/ 5 [وزرك

 نرسه/ سيستان يعنى] 12 [شاه سكان/ سوم بهرام]/ 11 [هيج/ دوم بهرام]/ 10 [هيج/ بهرام/ مردانه/ هرمزد]/ 9 [شاه شاپور

/  االلقاب/االسماء/ االلقاب/  االسمـاء]/16 [نيكوكار/ اردشير]/ 15 [سنباد هويه االكتاف ذو/ شاپور]/ 14 [هيـج]/ 13 [هرمـزد و

__________________________________________________ 

 پهلوى بزبان واى او  و.كرد صعود مينو و بآسمان و شد غايب پيشينيان بزعم كيخسرو چه هوا، در يعنى اندرواى،] 1[

 هواست  بمعني

. كرد اسفنديار پسرش با كه غدرى بمناسبت بدمهر،] 2[

) 111- 105 ص (مقروشر- الباع طويل: الباقيه آثار است انگشت بمعنى انگل دست دراز يعنى انگل، دراز] 3[

 پاكزاد و نجيب يعني) 105 (چهرازاد: الباقيه آثار] 4[

 پهلوى  بزبان بزرگ، يعنى وزرك] 5[

 بضم كجستك، را اسكندر پهلوى كتب در و شد، ويران او از ايران چه- ويرانگره يا كاره ويران يعنى- كره ويران: ظ] 6[

 داده اند لقب) ملعون يعني (جيم فتح و گاف يا كاف

 و دوم در كه همانست) ام (و آخر بمعنى) پهلوى بزبان. (فاء سكون و الف بفتح افد چه- آخرين يعنى اقدم- اقدام: اصل] 7[

 آخرين : يعنى- ميدهد بكلمه وصفى معنى كه آورند دهم و سوم

 بابكان . الفرس ملك لجمعه بالجامع يلقب و: 121 الباقيه آثار] 8[

) برده .. (آثار] 9[

 بردحاز؟: ح بردحان، .. آثار] 10[

 ساهنده  .. آثار] 11[

 سكانشاه : آثار. شاه سكار اصل] 12[

 است  نرسهى: اصل در نرسى و نرسه- بوسه: اصل] 13[

) 121 ص (بد كوه: نرسى بن هرمز- نخجيركان .. آثار] 14[

 االكتاف ذو و است كننده سوراخ و سنبنده بمعنى سنبا و كتف بمعنى هويه و هوبه سنبا، هوبه: آثار- سيبا  هويه:اصل] 15[

 آنست  معرب

). 121 ص (الجنود سابور. سابور بن سابور. الجميل: آثار] 16[
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 پالش پيروز]/ 2 [نسرم/ يزدجرد/ گور/ بهرام/ بزه گر و] 1 [دفر/ يزدجرد/ هيج/ بهرام/ كرمانشاه/ بهرام/ االلقاب/ االسماء

/ شيروى/ قباد]/ 6 [اپرويز/ خسرو/ ترك زاد/ هرمزد/ عادل و دادگر/ نوشروان]/ 5 [ديس ادان كوادين/ قباد]/ 4 [اپرور]/ 3[

 ودبخت/ يزدجرد/ هيج/ ديگران و] 11 [خرداد]/ 10 [آزرميدخت]/ 9 [خورشيد/ دخت بوران]/ 8 [هجير]/ 7 [هيچ/ اردشير

 چون مؤبدان مؤبد و) ب- 272 (خوانده اند دستور را وزيران بودند شاهان از فرود چه هر پس العجم ملوك آخر]/ 12[

 قوى رأى كه خـواندندى را كسى] 13 [رد كمتر، ازرى  بدرجه مؤبد و ايشان، شرع اندر نافذ حكمى] با [بودست القضاة قاضى

__________________________________________________ 

 اثيم : آثار. گناهكار يعنى بزه گر- وزه گر) 1: ح 35 ص: ك ر- (خشن و زبر يعنى دپر، پهلوى- دفر: فر: اصل] 1[

 دوست  شاه: اثار] 2[

 او پسر نه است بالش پدر فيروز زيرا. يزدجرد پيروز: ظ] 3[

) 122 ص (مانه كرمان: فيروز بن بالش مردانه،: آثار] 4[

 ظ راى نيك: فخلع الدين فى بغى ان الى: آثار. دش اين پريرا كواد ،39 ص: حمزه- ريش اين بريرا كواد 1: ح 36 ص مجمل] 5[

 و باشد، شده داده بوى بودن مزدكى از توبه از بعد لقب اين و بوده؟ زشت وى آئين پرير: يعنى باشد، دش آئين پرير: ص

 اعلم  اهللا

 مظفر يعنى است، پيروز بمعنى: ط پرويز و اپرويز] 6[

 كوچك : آثار] 7[

) السعيده: (آثار. باشد بوران لقب هژير و باشد تاخير و تقديم بايد] 8[

 السعيده : آثار] 9[

 122 ص) حوسديد (فيروز) كوتاه (قباد بن كسرى) قرخان- حرمان (براز شهر: آثار) القاداء (آثار] 10[

 1066- 1065 ص 2- 1 طبرى خسرو فرخراد- خسرو- خرزاد] 11[

. بدبخت] 12[

 هم زرتشت خود مورد در اوستا در لغت اين بارها و روحاني، و بزرگ بمعنى است) رتو (اوستا در كلمه اين اصل] 13[

 در و ،)رد سياوش درع بيوشيد (بوده مستعمل پاك و نيك و قوى و دانا بمعنى درى سخنان در و است شده استعمال

 و زرتشت بلخ آذر نوش آتشكده در ارجاسپ سپاه كه آنجا است شده استعمال زرتشت مورد در يكبار) رد (كلمه شاهنامه

: گويد چنين و كشت را هيربدان از گروهى

 زدند سر همه را هيربد و رد            شدند اندر آذر بنوش آنجا وز         
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 خواننده و بوده اند خانها] آتش  [مالزم كه جماعتى و است، معروف خود اين ستاره شناس بجاى] 1 [هستى و است، داشته

 بر سپهبد، و پهلوان آن فرود از و شاه، بعد از است بوده مرتبتى بزرگتر پهلوان جهان اما خواندندى هيربد را ايشان كتابهاء

 خداوند و رئيسان دهقان و خوانده اند، را طرفان صاحب] 2 [مرزبان و ساالر سپاه امير و گويند امير اكنون كه سان آن

. است بوده اين پارسيان آئين گفته اند، مغ را آتش پرستان جمله و را، امالك و ضياع

 مشرق  پادشاهان القاب اندر

 كه آنست اغلب و خوانده اند چنين اين را شاهان همه و شود، كرده ياد كه است بوده جملت برين مشرق پادشاهان القاب و

) آ- 273] (3 [بگرديده قاعدت آن از و است شده منسوخ بعضى و گويند همچنين اكنون

] 5 [خاقان بغرعر اندرون چين پادشاه            گويند] 4 [فغفور را چين پادشاه          

 گويند خاقان خزر را] 6 [خزو پادشاه            گويند الختن عظيم را ختن پادشاه         

 گويند] 8 [بيغو را] 7 [غزو پادشاه            گويند تبت خاقان را تبت پادشاه            

 گويند بكتكين را سغد پادشاه            گويند خان] 9 [بغر را يغما پادشاه            

__________________________________________________ 

 كتب در نام اين و گويند، سردار هماران اختر را جماعت آن رئيس و همار اختر را شناس ستاره پهلوى كتب در ... كذا؟] 1 [

 اصل و منجم بمعنى هند پارسيان بزعم و آورده ببتاش را جاماسپ لقب زريران يادگار كتاب در- نرسيد حقير بنظر پهلوى

 باشد مصحف بايد متن كلمه و. است زيگ ببتاش: آن

 طرفان  صاحب و: اصل] 2[

 را خود عصر معلومات مؤلف گويا و دارد فرق داده اند ترتيب غيرهم و ريحان ابو مانند مورخان كه جداولى با جدول اين] 3[

 ماند نامفهوم قسمتى رو ازين است افزوده آن بر هم

 كلمه اين گويا و خداى پسر يعنى پسر، بمعنى) پور (و خداى بمعنى) بغ (از مركبست آن اصل و است فارسى لغت- فغفور] 4[

 است  بغپور معرب فغفور و داده اند خود بپادشاه چينيان كه است لغتى ترجمه

. خاقان تغزغز: ظ] 5[

 خزر ظ] 6[

 غيرهم  و سلجوقى تركمانان غوز،. غز ظ] 7[

 تركستان : ماده- حيويه: ياقوت) حيوبه (حنوته: الغزيه الترك ملوك 101 ص (الباقيه آثار است شده ديده بيغو و يبغود] 8[

] ؟ [بغرا] 9[
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 گويند] 3 [كولنقانش را] 2 [سحتكت پادشاه            گويند چگل] 1 [تكسين را چگل پادشاه            

 گويند تكين نيال را] 5 [اثليغ پادشاه            گويند مغليغا را] 4 [حوركتال پادشاه            

 گويند قالچور را] 7 [سالبغ پادشاه            گويند شاه يالن را] 6 [سويات پادشاه            

 گويند برسخان تبين] 9 [برسخان پادشاه            گويند خامسكى را] 8 [سوتكت پادشاه            

 گويند تتغ را] 10 [كيمال پادشاه/ گويند خان را كاشغر پادشاه

 گويند اركن خيلش را] 12 [شلخ پادشاه            گويند] 11 [حيار بيوى سيمون را تتار پادشاه          

 گويند اخشيد را سغد بزرگ پادشاه            گويند بالوكث را] 13 [حموكت پادشاه            

 گويند] 15 [قتكين را] 15 [نحسين پادشاه            گويند براتيغ را] 14 [خلخ پادشاه            

 گويند ايالس را طراز پادشاه            گويند لبان قتكين را لبان پادشاه            

__________________________________________________ 

. بيغو و ايبك و تكين امروز بگرفتند خلق مهار چند هر: خسرو ناصر) ؟ (تكين] 1 [

) ياقوت (سغد رساتيق از بنجكث) 327- 329 ص بريل چاپ فقيه ابن (سغد بالد از ربنكت: يا- غز تغز حدود از بجناك: ظ] 2[

) ؟(

 ... كذا] 7- 6- 5- 4- 3[

) 328 ص فقيه ابن (سغد؟ بالد از تونكت- نوتنكت] 8[

 3 مسيرة التغزغز خاقان مدينة الى االعلي نوشجان من و: گويد فقيه ابن. است تركستان واليات از نوشجان نوشجان؟] 9[

) 328 ص (خصب و كبار قرى فى شهر

) 328 ص (الطعام فيها يحمل يوما 80 مسيرة كيماك ملك موضع الى اسبيجاب من و: گويد فقيه ابن. كيماك: ظ] 10[

 ؟ ..كذا] 11[

 ؟ ..كذا] 12[

) سغد؟ بالد از (انوذكت] 13[

 فقيه  ابن خرلخ] 14[

 بى نقطه  اصل] 15[
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 گويند افشين را] 2 [سروشينه پادشاه            گويند احبشد را] 1 [فرغانه پادشاه            

 گويند كنده را مجعر پادشاه            گويند] 3 [خذيو را جاج پادشاه            

 گويند روس خاقان را روس پادشاه            گويند] 4 [سرنج و سويت را سقالب پادشاه            

 گويند شاه االن را االن پادشاه            گويند) ؟ (طبرو را برطاس پادشاه         

 گويند رآى را هند پادشاه            گويند لكزانشاه لكزانرا پادشاه            

 هندوان  كشور كنيتهاء و لقب اندر) ب- 273(

 اندر پس شنگل، بهندوستان و گويندشان، جيبال كشمير شهر در و خوانند، راى را او كباشد كسى هر را] 5 [قنوج پادشاه

 باز موضع بدان را پادشاه هر حدود آن و سوالهط اندرونى هندوستان تا كله زمين و قيصوره و قمار و بسرنديب شهرها

 خوانند مهراج را هندوستان پادشاهان بزرگتر اما سان، برين هم قيصور، شاه و قمار پادشاه و سرنديب ملك چون خوانند

 و سازند گياه از پوشش و خورد و نياميزند مردم با و نشينند كوهها بر كه را كسانى و باشند، او بفرمان هندوان همه آنك

 بت خانها در كه كسانى و گويند، جندال و برهمن را ايشان علوم، همه در باشند دانايان و باشند برداشته جهان ازين روى

] 6 [رتبيل را سند و كابل زمين پادشاهان و بهندوچين، گويند شمن را ايشان شب، و روز پرستنده و باشند بتان كننده خدمت

 پادشاه و. نهادند لقب غور را زمين و را پادشاهش و كرد جدا رتبيل از خويش، بعهد زال رستم] 7 [غور پادشاه و گويند،

  وى لقبهـا اين و زابلستان، جمله در بود را رستم واليتها اين و گويند،] 8 [شين را باميان پادشاه و خوانند، شار را غرجستان

__________________________________________________ 

 ... كذا؟] 1[

 شده  ديده امالها بهمه شروسنه- سروشنه- شروسنه- اسروشنه: ص] 2[

) 101 ص (تدن: الباقيه آثار-  خذين:ظ] 3[

) 102 ص (قبار: الباقيه آثار] 4[

 و گنج و گنك و گويند را هندوستان گنك رود نواحى مشدد، مفتوح ثانى و اول، ضم و كسر و بفتح قنوج،. فتوح: اصل] 5[

 لفظاند يك همه گانژ و قنوج

 اينجانب نزد كه قديمى طبرى ترجمه قبيل از فارسي خطى كتب برخى در اما نويسند،) رتبيل (چاپى كتب در را اسم اين] 6[

 است زندپيل مخفف كه زنتبيل آن صحيح بايد و كرده اند، ضبط) زنبيل (خطى سيستان تاريخ در و) زندبيل و زنتبيل (است

 نقطه دو است ممكن كه شده نوشته) زنبيل (معذلك نيست اعتماد آن بنقاط گرچه هم نسخه درين و ندارد معنى رتبيل و باشد

 باشد لغت اول) معجمه زاء (به متعلق يكى

. طبرى فى كذا) 102 ص (باميان شير: الباقيه آثار] 8[غور                                پادشاهى: ظ] 7[
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. بجايست رسم همان اكنون و نهادست،

 عرب  و شام و يمن بزمين

 اين القاب و اسامى ذكر كتاب اين باالء از چه و اگر كرديم، ثبت جدول اندرين كه بودست سان برين القاب تبعانرا) آ- 274(

. السالم و نهاده ايم جدول بر طالبان طلب تخفيف بهر از اينجا اما ،]آمد [گفته پادشاهان در جماعت

 االول تبع]/ 3 [الرائش الحرث/ سبا] 2 [بن/ حمير/ سبا]/ 1 [الشمس عبد/ االلقاب/ االسماء/ االلقاب/ االسماء/ االلقاب/ االسماء

] شمر/ [تبع/ مالك ابو]/ 8 [ينعم]/ 7 [ناشرا/ ملكه/ بلقيس سرح ذو]/ 6 [هدهاد]/ 5 [االدغار ذو/ افريقيس]/ 4 [المنار ذو/ ابرهه

] كرب  ابو اسعد/ [تبع/ كرب كلى/ لقبه اسمه]/ 10 [االقرن تبع]/ لقبه  [اسمه/ جيشان ذو/ االصغر تبع/ االقرن]/ 9] [يرعش ]/ [9[

/ مريد/ لقبه اسمه/ آخر تبع هيج]/ 13 [الكالل عبيد]/ 12 [االعواد دو/ عمرو/ تبع]/ 11 [حسان/ لقبه اسمه/ كرب كلى بن] 9[

/ لقبه اسمه/ جدن ذو/ نواس ذو/ زرعه/ الشناتر ذو]/ 15 [العالم حشبه/ هيج/ حسان]/ 14 [الصباح/ ابرهه/ هيج/ وليعه/ هيج

)/ كذا (يزن ذى سيف/ الجيشان]/ 17 [مسروق و/ يكسوم/ االشرم]/ 16 [الحبشى ابرهة

__________________________________________________ 

) 81: حمزه (قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبا هو و] 1[

 الرابر الحرات: اصل] 3[برسبا                                               : اصل] 2[

 المنان  ذو: اصل] 4[

) 83 ص (است دانسته) افريقيس (برادر) العبد (لقب را االذعار ذو: حمره] 5[

) باشرا: متن اصل (ينعم ناشر: حمزه] 7[شراحيل                                بن هداد: حمزه] 6[

 84 ص حمزه از] 9[منعم                                                : اصل] 8[

 حسين : اصل] 11[شمر                        بن اقرن بن تبع: حمزه] 10[

) 86 ص (االعواد ذو و موثبان: حمزه] 12[

 كالل  عبيد: حمزه. ميشود خوانده هم الكالد عبد] 13[

 ابرهة بن صباح الى بعده انتقل الملك ان و .. جور بهرام والد يزدجرد زمن فى محرث بن صهبان ابرهه بعد ملك حمزه] 14[

) 87 ص (سنه عشرة خمس احد و زمان في ملكا انهما و ... الصباح

 شناتر ذو حمزه كذا؟] 15[

 االشرم  بن ابرهه: حمزه.  الحسنى:اصل] 16[

. است يكوم جانشين نام مسروق] 17[
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] را [عراق عرب) ب- 274 (

 را عمرو پدر القيس امرؤ و گفتندى، نصر آل عدى و عمرو از بعد و خوانده اند ابرش را] 1 [جذيمه جمله در و گفته اند لخميان

 عمرو ابن حارث و اعور، كرد خورنق كه را نعمان و گفتندى، االول مخرق القيس امرؤ ديگر و اول، يعنى] ندى  [كرد لقب بدو

. خواندندى اپرويز قتيل را منذر نعمان و العرس، قليه قابوس، و ،]2 [المرار آكل] را [الكندى

 را شام عرب ملوك و

 و گشت، پادشاه- بود السماء ماء او لقب و خواندندى مريقتا عمرو را او و] 3- [را عمرو بن جفنة چون و گفته اند، غسانيان

 گفته اند، جفنه آل ملوك را همه وى از بعد

 ايشان  اصطالحات و مغرب و روم زمين مردمان لقب اندر

 پادشاهى تخت بر را سلم سام آمد، پيش بطاعت روم پادشاه و برد، روم بجانب را سلم افريدون بفرمان نريمان سام چون

 بر لقب آن و قيصران، قيصر اينست گفت و نهاد، سلم سر بر و برگرفت تاج سام و نهاد، زرين كرسى را الروم ملك و نشاند،

 خالف درين اما. اعلم اهللا و بود اغسطس قياصره اول كه كرديم ياد خود كه آنست) آ- 275 (بروايتى و بماند روم پادشاهان

 و را زمين يونان پادشاه و گويند، افريقس را اندلس و افريقيه و طنجه پادشاه و گويند، قيصر را روم پادشاه كه نيست

 در و. القابست اين  همه و خوانده اند، فرعون را] 5 [نبط و قبط و مصر پادشاه و گفته اند،] 4 [بطليموس را جزيرها و را افرنجه

 يكى بطليموس فرزندان از بكشت را الروم ملك چون بودند، گرفته بت پرستى كه فرستاد بروم را نريمان افريدون كه عهد آن

 خواننده تا است نوشته] 6 [ايدر است نريمان اخبار چه اگر و سخت، سپاه ترتيب اندر نهاد نسقى او و قرقيال او نام بنشاندند

 ساالر، سپاه دوازده و بايستد درگاه بر مرد هزار بيست و صد هميشه كه بود رفته عادت چنين و نگيرد، مالل قصه ازين را

 پنج ساالر يكى هر باشند سرهنگ دو را بطريقى هر و بطريقى، را او و باشند، كارى مرد] ر [هزا ده يكى هر دست زير چنانك

 لقب بـود و مهتر مـرد چهل بر يكى هر] و [باشد مرد پنج را طربحارى هر بـاز و خوانند،] 7 [طربحـار را ايشان و مرد، هـزار

__________________________________________________ 

 خديمه : اصل] 1[

) 92 ص (است كنده ملوك از او و عمرو، بن المرار آكل حجر: حمزه] 2[

 است  زايد را: ظ] 3[

 گويند بطالسه را او خاندان و شد مصر پادشاه اسكندر از بعد بطلميوس و. بلطميوس: ص] 4[

 مگر. را العرب جزيرة قديم مردم) بفتحتين (نبط و گويند را مصر مردم قبطى و قبط چه ندارد قبط و بمصر ربطى- نبط] 5[

. داشته اند سكونت سينا طور در كه قديم نبطيان باعتبار

 نگيرد مالل را خواننده تا نوشتيم اينجا معذلك است) نريمان (بداستان مربوط اخبار اين چه اگر: يعنى اندر،: اصل] 6[

 ميشود خوانده هم ى الم بجاى. كذا؟] 7[
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 لقب) ب- 276 (را، سپاه اين نقيب و مرد، ده بر يكى هر قنطريح اين باشد كرده مهتر مرد چهار و باشد،] 1 [قنطريج ايشان

 و بفرست، را قنطرخى كه گويند را بطريقى فرستادن بايد مرد چهل كه كجا هر تا ساخته اند بحكمت اين و باشد، اسطرطقوس

 خوانده اند] 2 [برجتين آنرا بود حاكمان همه مهتر كه كس آن و سان، برين هم فرمايد را بطريق دو بايد مرد هزار چنانك اگر

 برين هم و گويند، دمستقين را عمارت صاحب و گويندش،] 2 [تفلس دارد، نگاه ملك حرس آنك و] 2 [سقريط را او نائب و

 ديرها مقيمان و خواندند،] 3 [قس را نماز پيش گرفتند، ترسائى دين چون و برجايست، بسيارى اكنون رسمها آن از و شكل،

 توانستم بيرون كتابها از مايه اين گويند،] 4 [جاثليق حرب تدبير و راى خداوندان از را دانندگان و گويند، رهبان را كليساها و

) آ- 277. (به اعلم اهللا و آورد

 السالم  عليهم رسل القاب و اسماء

/ اهللا نبى/ صالح/ اهللا نبى/ هود/ اهللا نجى/ نوح/ نبيا صديقا/ ادريس/ اهللا صفى/ آدم/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء

 العبد/ ايوب/ اهللا نبى/ لوط/ الصديق/ يوسف/ اهللا اسرائيل/ يعقوب/ اهللا نبى/ اسحق/ اهللا ذبيح/ اسماعيل/ اهللا خليل/ ابراهيم

/ الصابر اهللا نبى/ الكفل ذو/ اهللا نبى/ يوشع/ اهللا نبى/ هرون/ اهللا كليم/ موسى/ اهللا نبى/ ايليا/ االنبياء خطيب/ شعيب/ الصابر

 نبى/ زكريا/ اهللا نبى/ سا/ اهللا نبى/ اسا/ اهللا نبى/ سليمان/ الحاكم اهللا نبى/ داود/ اهللا نبى/ اشموئيل/ اهللا نبى/ يسع/ اهللا نبى/ الياس

/ اهللا نبى/ جرجيس/ اهللا نبى/ يونس/ اهللا روح/ عيسى نبيا و سيدا/ يحيى]/ اهللا  نبى/ [ارميا/ اهللا نبى/ دانيال/ اهللا نبى/ عزير/ اهللا

 صلوات ما پيغامبر عهد از و/ اجمعين عليهم/ اهللا صلوات/ العابد شمسون/ الكهف اصحاب/ اهللا] سالم  [عليهم/ المؤمنين جماعة

 بر سالطين و ملوك و خلفا نام و القاب شدست گفته اغلب پراكنده چه اگر خمسمائه، و عشرين سنه شهور بعهد تا عليه اهللا

 ديگر كه آمد، كرده قناعت مصطفى بر پيغامبر القاب و) ب- 277. (يافت توان آسان تا جداول، بر آمد كرده وضع طبقه شش

. آمدست نوشته بتفضيل خود القاب

] 5] [راشدين  خلفاء و [السالم عليه پيغامبر: اول طبقه

 ابو المرتضى/ عثمان عمر ابو النورين ذو/ عمر حفص ابو الفاروق/ العتيق بكر ابو الصديق/ ص محمد القاسم ابو المصطفى

/ الحسن محمد ابو التقى/ على الحسن

__________________________________________________ 

) ؟ (قنطرخ: بعد سطر] 1[

 .. كذا؟] 2[

. قسيس: ظ] 3[

 جاثليق : اصل] 4[

 شد اصالح نداشت موافقت ذيل با چون و- السالم عليه پيغامبر نسب و مولد ذكر در اول طبقه: اصل در] 5[
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 اميه  بنو ثانى طبقه

 ليلى ابو/ المؤمنين امير/ يزيد خالد ابو/ المؤمنين امير/ معاويه الرحمن عبد ابو/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء

 ابو]/ الملك  عبد الوليد ابو/ [المؤمنين امير/ الزبير بن] اهللا  عبد] [1 [خبيب ابو/ مروان/ الملك عبد ابو/ المؤمنين امير/ معويه

 اشج/ العزيز عبد ابن عمر حفص ابو/ المؤمنين امير/ سليمان ايوب ابو/ الحسد مفتاح/ الوليد العباس ابو] 2 [الحجر رشح الذبان

 خالد ابو/ المؤمنين امير/ الوليد العباس ابو/ اميه] بنى  [احول- المارق/ هشام الوليد ابو/ الماجد/ يزيد خالد ابو] 3 [اميه بنى

] 4 [اصلهم انقطع اميه بنى آخر/ الحمار/ مروان الملك عبد ابو/ المخلوع/ ابراهيم اسحق ابو/ الناقص/ يزيد

 العباس  بنى ثالث طبقه) آ- 278(

 ابو/ الدوانيق ابو المنصور/ اهللا عبد جعفر ابو/ المرتضى السفاح،/ اهللا عبد العباس ابو/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء/ القاب/ اسماء

 العباس ابو/ المخلوع- االمين/ محمد اهللا عبد ابو/ الرشيد/ هرون جعفر ابو/ الهادى/ موسى محمد ابو/ المهدى/ محمد اهللا عبد

 ابو/ اهللا على المتوكل/ جعفر الفضل ابو/ باللّه الواثق/ هرون جعفر ابو/ باللّه المعتصم/ ابراهيم اسحق ابو/ المامون/ اهللا عبد

 المعتمد/ [محمد جعفر ابو]/ 5 [باللّه المعتز/ محمد اهللا عبد ابو/ باللّه المستعين/ احمد العباس ابو/ باللّه المنتصر/ محمد جعفر

/ محمد طاهر ابو/ باللّه المقتدر/ جعفر الفضل ابو/ باللّه المكتفى/ على محمد ابو/ باللّه المعتضد/ احمد العباس ابو]/ اهللا  على

 القاسم ابو/ باللّه المستكفى/ اهللا عبيد القاسم ابو/ للّه المتقى/ ابراهيم اسحق ابو/ باللّه الرّاضى/ احمد العباس ابو/ باللّه القاهر

 القاسم ابو/ اهللا بامر القائم/ احمد جعفر ابو/ باللّه القادر/ احمد/ العباس ابو/ باللّه الطائع/ الكريم عبد بكر ابو/ للّه المطيع/ الفضل

 ابو/ باللّه الراشد/ جعفر ابو/ باللّه المسترشد/ الفضل منصور ابو/ باللّه المستظهر/ احمد العباس ابو/ اهللا بامر المقتدى/ اهللا عبد

 العباس ابو]/ اهللا  بامر المستضي ء]/ [حسن  محمد ابو/ [باللّه المستنجد/ يوسف المظفر ابو اهللا] 6 [المر المقتضى/ محمد اهللا عبد

/ اهللا لدين الناصر/ احمد

 بويه آل اسامى و القاب اول جدول درين ما و ،]8 [نيافتيم ذكر كتاب هيچ در امير] 7 [جز و بود كمتر القاب سامانيان عهد در

! كنيم ياد

__________________________________________________ 

 حمد ابو: اصل] 1[

 الحجه  ابح الربان ابو: اصل] 2[

 اميه  بن اسح: اصل] 3[

 حلهم  انقطع: اصل] 4[

 دارد اشتباه هم ها كنيه در و ندارد را مهتدى محمد] 5[

. باللّه المستضي ء: اصل] 6[

 شد حذف و رسيد بنظر زايد و بود) سامان آل امراى و (جمله اينجا] 8[                              .جد- جر: اصل] 7[
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 اهللا  رحمهم اسالم اهل سالطين و ملوك القاب و اسامى در رابع طبقه) ب- 278 (

 ركن/ الحسن علي ابو]/ 1 [بويه بن/ الدوله عماد/ على الحسن ابو/ آبائهم اسماء/ القاب/ اسماء/ آبائهم اسماء/ القاب/ اسماء

 منصور ابو/ بويه بن الحسن بن/ الدوله عضد/ خسرو] فنا [شجاع ابو/ بويه بن/ الدوله معز/ بوئى الحسن ابو/ بويه بن/ الدوله

 شاهنشاه/ رستم طالب ابو/ بويه الحسن بن/ الدوله فخر شهنشاه/ على الحسن ابو/ بويه بن الحسن بن/ الدوله مؤيد/ بويه

 فخر بن/ الدوله عين/ بويه شجاع ابو/ الدوله فخر بن/ الدوله شمس/ خسرو شاه طاهر ابو/ على الدوله فخر بن/ الدوله مجد

 بن/ الدوله بهاء/ نصر ابو/ الدوله عضد بن/ الدوله شرف/ الفوارس ابو/ الدوله معز بن/ الدوله عز]/ 2 [بختيار ابو/ على الدوله

/ الدوله معز بن/ الدوله عمدة/ اسحق ابو/ الدوله بهاء بن/ ملك/ على ابو/ الدوله بهاء بن/ الدوله سلطان/ شجاع ابو الدوله عضد

 بن/ الدوله عالء/ كاكو محمد ابو/ الدوله عضد بن/ الدوله صمصام]/ 3 [كاليجار ابى/ الدوله سلطان بن/ ملك]/ 3 [كاليجار ابا

/ سلجوق آل الى الدولة انتقل] ثم / [الدوله عالء بن/ الدوله فلك المؤيد/ المظفر ابو]/ 4 [دشمنزيار

 محموديان  توقيع و كنيت و القاب خامس طبقه) آ- 279(

 احمد ابو/ المحمود هو للّه و/ الدوله يمين]/ 1 [سبكتكين بن/ محمود القسم ابو/ التوقيعات/ االلقاب/ االباء اسامى/ االسماء

/ االباء اسامى/  االسماء/الدوله شهاب/ محمود بن/ مسعود] 6 [سعد ابو/ اهللا على توكلت]/ 5 [الدوله عماد/ محمود بن/ محمد

 عبد] 7 [نصر ابو/ الدوله بهاء/ مسعود بن/ على الحسن ابو/ الدوله شهاب/ مسعود بن/ مودود الفتح ابو/ التوقيعات/ االلقاب

 ظهير/ مسعود بن/ ابراهيم المظفر ابو/ الدوله جمال/ مسعود بن/ فرخ زاد الفضل ابو]/ 7 [الدوله مجد/ محمود بن/ الرشيد

 بن/ ارسالن ملك الفتح ابو)/ ؟ (مسعود باللّه سعد/ الدوله عالء/ ابراهيم بن/ مسعود سعيد ابو/ ابراهيم يثق الكريم باللّه/ الدوله

 باللّه اعتصم/ الدوله يمين/ مسعود بن/ بهرامشاه المظفر ابو/ ارسالن] 8 [يثق المنان باللّه/ الدوله سلطان/ الثانى مسعود

]/ 9 [الدوله ظهير/ بهرامشاه بن/ شاه خسرو شجاع ابو/ بهرامشاه

__________________________________________________ 

. است الف هابدون ابن متن در] 1[

. بختيار ابو نه است بختيار تواريخ در الدوله عز نام زيرا- بختيار: ظ] 2[

 كالنجار: اصل] 3[

 دشمرار: اصل] 4[

) 92: ص. برلن چاپ كرديزى االخبار زين (محمد احمد ابو الملة جمال و الدوله جالل] 5[

) 92 ص كرديزى (سعيد ابو] 6[

 الدوله  عز منصور ابو: ص] 7[

 بى نقطه : اصل] 8[

 است  شده حذف شيرزاد و ثانى مسعود] 9[
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 اهللا  رحمهم سلجوق آل توقيع و طغرا] و [كنيت و القاب و نام سادس طبقه) ب- 279 (

 يمين/ ميكائيل بن محمد/ طغرل طالب ابو]/ دين  [ال و الدنيا ركن المعظم السلطان/ التوقيعات/ القاب/ آباء اسامى/ االسماء/ 

 يمين/ ميكيائيل بن داود بن/ محمد ارسالن الب/ المسلمين و االسالم ملك المعظم السلطان/ اهللا على اعتمادى/ المؤمنين امير

 امير] 1 [يمين بن/ داود بن محمد بن/ ملكشاه الفتح ابو]/ دين  [ال و الدنيا معز المعظم السلطان/ باللّه اعتصمت/ المؤمنين امير

 امير برهان]/ 2 [ملكشاه محمد بن/ بركيارق المظفر ابو]/ دين  [ال و الدنيا ركن المعظم السلطان/ اهللا على اعتمادى/ المؤمنين

/ المؤمنين امير قسيم/ محمد بن ملكشاه بن/ محمد شجاع ابو/ الدين و الدنيا غياث المعظم السلطان/ باللّه استعنت/ المؤمنين

/ باللّه اعتضدت/ المؤمنين امير برهان/ ملكشاه بن/ سنجر الحرث ابو/ الدين و الدنيا معز المعظم السلطان/ اهللا على توكلت

/ باللّه اعتصمت/ المؤمنين امير] 3 [قسم/ ملكشاه بن محمد بن/ محمود القاسم ابو]/ دين  [ال و الدنيا مغيث المعظم السلطان

// اهللا على اعتمادى/ المؤمنين امير] 3 [قسم/ ملكشاه بن محمد بن/ طغرل طالب ابو/ الدين و الدنيا ركن المعظم السلطان

 قسيم/ ملكشاه بن محمد بن/ مسعود الفتح ابو/ الدين و الدنيا غياث المعظم السلطان/ التوقيعات/ القاب/ آباء اسامى/ االسماء

 امير] 5 [قسيم/ ملكشاه بن محمود بن/ ملكشاه الفتح ابو/ الدين و الدنيا معز المعظم السلطان/ باللّه استعنت/ المؤمنين امير] 4[

 امير قسيم/ ملكشاه بن محمد بن/ سليمان] 6 [شجاع ابو/ الدين و الدنيا غياث المعظم السلطان/ وحده باللّه استعنت/ المؤمنين

/ المؤمنين امير قسيم/ طغرل بن/ ارسالن المظفر ابو/ الدين و الدنيا] 7 [معز المعظم السلطان/ باللّه اعتضدت/ المؤمنين

 اعتصمت/ المؤمنين امير قسيم/ ارسالن بن/ طغرل طالب ابو]/ دين  [ال و الدنيا ركن المعظم السلطان/ وحده باللّه اعتضدت

 باللّه اعتضدت/ المؤمنين امير قسيم/ ملكشاه بن محمود بن/ محمد شجاع ابو/ الدين و الدنيا] 8 [ركن المعظم السلطان/ باللّه

]9 /[

__________________________________________________ 

 كذا؟،] 1[

 محمد بن ملكشاه بن ظ،] 2[

) 208- 203: ص (يمين راحة كذا] 3[

. قسم: اصل] 4[

) 249 ص (يمين: راحه] 5[

) 274- 258 ص. (محمد بن سليمان الحرث ابو او از پس و. ملكشاه بن محمد بن محمود بن محمد شجاع ابو: راحه] 6[

 ركن : راحه] 7[

 معز: راحه] 8[

 است  الحاقي ببعد سنجر از و) 3 ح: ك ر (است 4 بسطر متعلق اسم اين] 9[
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 است  بوده سان چه بر كه خلفا و پادشاهان و پيغمبران دفينه و نواويس و حفاير ذكر در العشرون و الثانى باب) آ- 280 (

 پيغامبران مقابر و حفاير اندر ذكر اول ذكر چهار بر است مفصل آن و كتابها اندر يافتم آنچ جمله بر كردم تأليف را باب اين

. دانيال و نصر بخت قصه جمله در و السالم- عليهم اوليا و تابعين و صحابه و خلفا و

: شيث و حوا و هابيل و آدم

 در همانجا و است، كرده ياد قرآن در تعالى حق چنانك بكشتش، قابيل كه بود هابيل رفت بيرون دنيا از كه كسى نخستين

 ابن است، كرده روايت كه خواندم چنان القبله داليل كتاب اندر و كرد، خاك زير در را هابيل قابيل سرنديب حدود كوههاء

 از بعضى طعم و بگرديد، لونش پس بكشت، را هابيل قابيل كه وقت آن تا بود، اسفيد زمين وقت آن كه عنهما اهللا رضى عباس

- 280. (مشهورست و معروف و كرد ياد بيتها اين آدم هابيل اندوه و مرثيت در سبب آن از و مضر، و گشت ناخوش ميوها

) ب

 شعر

 قبيح  مغبر االرض] 1 [وجه و            عليها من و البالد تغيرت          

] 2 [المليح الوجه بشاشة قلّ و            طعم و لون ذى كل تغير            

] 3 [الضريح) ؟ (تواره هابيل و            دمعى لسكب) ؟ (ابرح ال لى فما            

__________________________________________________ 

) 20 ص دولتشاه (فوجه: روايتي] 1[

 در چه مليح، وجه بشاشة قل و: نموده ضبط چنين و كرده اصالح آنرا دولتشاه مصحح ولي است چنين روايت اصل] 2[

 متفاوت ديگر يك با قوافى اعراب كه است چنان آن و گويند) اقواء (آنرا كه شد خواهد قافيه متوجه عيبى اصل روايت صورت

 بودن ساختگى متعرض) التنبيه (كتاب در االصفهانى الحسن بن حمزة و است موجود اشعار اين در عيب اين اتفاقا و باشد

 و ميكرده مهمان را باديه اعراب و بوده ماضيه امم اخبار مولد كه ميكند ذكر را مردى و است شده آن اغالط و اشعار اين

 و كرده ذكر را بآدم منسوب اشعار اين جمله آن از و ميگفته اند هم آنها و مى طلبيده شعر آنها از خود موضوع بمناسبت

 من قواء اال ان يعلم لم و اقواء ذا االسراد ضعيف الرّكن واهى ركيكا شعرا اهللا انبياء من نبي الى بغاوته فنسب« :گويد سپس

) مروى مدرسه خطى نسخه از يادداشتهائى (»الخ ... الشعر عيوب اكبر

: اختالفات اندك با ديگريست شعر) 20 ص ليدن (دولتشاه و حمزه كتاب در شعر اين بجاى و كذا؟] 3[

 الضريح  فى توسد قد قتيل            ابنى هابيل على اسفا فيا         

: است شده برطرف آن از اقواء و شده تصرف باز دوم مصراع دولتشاه در كه

 الضريح  تضمنه قد قتيل            ابنى هابيل على اسفى فوا         
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] 1 [مستريح حياتي فى انا فما)            ؟ (اخاه قابيل قتل بان            

 اللعنه  عليه ابليس فاجابه

] 3 [الفسيح بد صاق الخلد فيرمى            ساكنيها و البالد عن] 2 [تخلّ          

 مريح  الدنيا اذى من قلبك و            رخاء] 4 [فى زوجك و بها كنت و            

] 5 [الربيح الثمن فاتك ان الى            مكرى و مكايدتى زالت فما            

 ريح  الخلد جنان من بكفك            اضحى الجبار رحمة فلوال            

] 6 [طريح عفو ما بعير كنت و            عفو حسن قرب منه لكن و            

 گويند، راهون آنرا و افتاد، آن بر بهشت از كه همانجا كرد، بگور سرنديب بكوه را او شيث رفت بيرون جهان از چون آدم و

 آدم گور و كرد غلبه آب آن از بعد دريا، ساحل نزديك كردش دفن و فرسنگ، هشتاد اندر است فرسنگ هشتاد آن حد و

 آنجا و شدندى فرو ،)آ- 281 (بدريا غواصان و بود روشن و صافى آب بود آدم گور حد چندانك و بگرفت، دريا آب نيمى

 استخوان و رفت، آنجا السالم عليه پيغامبر نوح طوفان، عهد در پس دريا، آب از آن حد بودى پيدا و زيارت، و كردندى، نماز

 درهمى بكشتى بود طوفان تا و بنشست، طوفان چون آن از بعد بكرد دفن آنجا و آورد، المقدس ببيت السالم عليه آدم

. كردند دفن ايشان پيش هم مرگ وقت را شيث و كرد، گور در آدم پهلوى هم را او شيث و بمرد، آدم بعد از حوا و داشت،

. اعلم اهللا و السالم- عليهم

 السالم  عليه] 7 [احنوح هو و ادريس

 پس بميراندش تا خواهد تعالى خداى تا مشغولست تعالى ايزد بتعبد بهشت در و ،57: 19 عليا مكاناً [] رفَعناه و: تعالى قوله

. مردمان با كندش حشر و كندش زنده

_____________________________________________ 

 است  مغشوش آن اول مصرع و نبود، موجود دسترس روايات در هم شعر اين] 1[

) تنح (دولتشاه] 2[

 الفسيح  بك ضاق الخلد هافى و: دولتشاه] 3[

 قرار فى: دولتشاه. است نقطه بى شعر اصل در] 4[

. شد اصالح دولتشاه نسخه از السريح الشمس بابل ان الى: اصل] 5[

 نشد، ديده دولتشاه در و ؟ ..كذا] 6[

 اخنوخ : روايتى] 7[
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 السالم  عليهما سام و نوح

 بمرد سام آن از بعد و المقدس، ببيت هم كرد دفن آدم بجوار را او سام و بمرد، عمر سال پنجاه و چهارصد و هزار از بعد

 عهدتر قديم كه كند زنده را او كه خواستند معجزات السالم عليه پيغامبر عيسى از كه است آن و كردندش دفن بشام هم ،]1[

) ب- 281. (السالم عليه عيسى بدعاء كرد زنده را او تعالى خداى و بمردن، بود

 السالم  عليه هود هو و عابر

 رغبت و وى، خالفت عهد در عنه، اهللا رضى آمد على المؤمنين امير پيش حضرموت از مردى كه خواندم چنان سير كتاب اندر

]: كه  [آن  پرسيدش از بعد كرد، كرامت را او طالب ابى بن على و گشت، مسلمان او و اهللا، حباك گفت را او على بمسلمانى، كرد

 در گفت. نعم گفتا مى پرسى؟ پيغامبر هود گور از همانا گفت مرد هست؟ علم هيچ ترا احقاب و خويش شهر جايگاه و حال از

 و كنده، خارا سنگ از گشت پيدا] 3 [ازجى پس آيد، پديد چه تا شكافتم همى بطمع آنرا و رسيدم، وى] 2 [بحفيره جوانى عهد

] 4 [بزرگى بدان] 4 [چنانك راست، دست بر خوابانيده آنجا بر خلقت عظيم ديدم را شخصى و نهاده ميان در رخام سريرى

 پنداشتى ماليدم، در بوى دست پس بود، يمانى] ى  [بردها از او كفن و بود، پر شخص آن عرض و طول از سرير آن كه

: كه بود نبشته لوح آن بر و بود، نهاده او بالين بر رخام از هم لوحى و داشت، بانبوه ريشى و بود اسمر مردى خفتست،

 الى) آ- 282 (فدعوتهم العماد صاحب الى قبلهم و عاد قوم من المالء الى العباد رب رسول النبى هود انا العلى اللهم باسمك

 سحقا و لهم فبعدا كالرّميم فاصبحوا العقيم بالريح هلكوا للبرية عبرة فصاروا الحمية فأخذتهم االوثان و االنداد خلع و االيمان

 السالم عليه پيغامبر هود گور كه مى گوئى راست گفت عنه اهللا رضى طالب ابى بن على المؤمنين امير پس. محقا و لهم

. آنجاست

] السالم  عليه صالح[

 خوانده ام التراجم تاج اندر و كردندش، دفن آنجا هم مؤمنان گويند شد، بيرون جهان از حجاز بزمين السالم عليه صالح

 صالح گور جمله در و پيغامبران، آن از گورست، نه و نود مقام و ركن ميان كه عليه اهللا رحمة ثورى سفيان از درست باسناد

. اعلم اهللا و بود، تواند] 5 [درستتر اين و السالم، عليهم اسماعيل شعيب، و

__________________________________________________ 

 بود عمر را او كه ظ] 1[

 گور: يعنى) قاموس (المحتفر الحفيره، و الحفره] 2[

) قاموس (ازجه و آزاج و آزج جمع االبنيه من ضرب) بفتحتين (ج از] 3[

 كذا؟] 4[

 كلمات ساير در نيز و دوستر درستتر مانند ميكنند حذف را تا يك عموما قديم امالهاى در كه درست تر يعنى- درستتر] 5[

. بدتر بجاى بتر: مانند المخرج قريب حرف دو يا. چيز هيچ بجاى هيچيز، مانند، افتد هم پهلوى جنس يك از حرف دو كه
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. السالم عليهم االسباط و يعقوب و اسحق و ابراهيم

 سنگى كه يافتند، القبله  چنان دالئل كتاب اندر و پيغامبران، از بسيارى و است، ايشان گور قله، فرود المقدس بيت سوى ان از

 پيغامبر اسحق گور سر بر همچنين و ،]2 [اوله مات اجله جاء من] 1 [يموت مال: بود نوشته آن بر و ابراهيم گور بر يافتند

: بيتها اين نوشته آن بر يافتند سنگى السالم عليه

) ب- 282] (3 [السابح حيل فيه يذهب            موجه غالب بحر الموت         

 ناصح  مشفق من مقالة            فاسمعى قائل انّى نفس يا            

 الصالح  العمل و التقى اال            قبره فى االنسان ينفع ما            

. السالم عليه يوسف

 و يعقوب و ابراهيم پيش را او خويش بوقت السالم عليه موسى و آبگينه، تابوت در كردند دفن نيل رود ميان بمصر را او

. المقدس بيت به برد خويشان

. السالم عليهم خضر و شعيب و ايوب و لوط

. بود تواند جايگاه همان] او گور [و آمد، باز ابراهيم سوى قومش هالك از بعد پيغامبر لوط

 ذكر را شعيب و. خوانند ايوب تربت است، بجايگاه هنوز و بود، او مقام كه بدهى كنند روايت اندر بشام دفينه را ايوب اما

. خواهد تعالى خداى تا بجايست هنوز خضر و شد، كرده

. السالم عليهما هرون و موسى

 هرون، پس بود، افكنده آن بر عظيم فرش و كرد پيدا تعالى خداى كه تخت آن بر يافت، فرمان هرون بفلسطين تيه بيابان در

 اسرائيل بنى و كرد، ناپيدا را تخت آن تعالى خداى و بمرد، خفت آنجا بر چون رواست، گفتا بخسبم؟ ايدر من گفت را موسى

 با تخت آن و كرد دعا) آ- 283 (السالم عليه موسى تا! بود دوستر مردم دل بر او كه بكشته را او تو كه گفتند را موسى

 گشت غايب نون بن يوشع كنار از السالم عليه موسى آن از بعد و شد، ناپديد باز و بديدند اسرائيل بنى و شد، پيدا هرون

 را او تعالى كخداى بديدند خواب در تا السالم، عليه بموسى كردند متهم را او اسرائيل بنى و برآمد، صعب غبار و باد چون

. خواند خود پيش

__________________________________________________ 

 ... كذا] 1[

 امله  مات اجله جاء من: ظ كذا؟] 2[

. السالح حيل: اصل] 3[
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. السالم عليهم يسع و الياس و] 1 [حزقيل و نون بن يوشع

 گور و الكفلست،] 2 [ذوى] 1 [حزقيل اما بود، تواند حدود آن و المقدس بيت و شام بجانب هم و نشدست معين جاى را يوشع

] 3 [مقيمان و نيكو فرشهاى و آراسته و خوش و آبادان جائى كرده ام، زيارت آنرا من و است، مشهدى حله و كوفه ميان او

 انبياء بقبور المقدس بيت به مگر نخواندم مفرّد ذكر را يسع و خضر، با بجايست هنوز الياس و نشسته بسيار آنجا جهود

. اجمعين عليهم اهللا صلوات

. السالم عليه سليمان و داود و اشموئيل

 آدميان و ديوان كه روايتست عليهما اهللا صلوات ما پيغامبر از را سليمان و است، المقدس- بيت به دفينه را داود و اشموئيل

- 283 (بنهادند تخت بر همانجا سليمان و بكندند، و برآوردند خاره سنگ از جاى قلزم بحر اندر جزيره ميان در و شدند جمع

 افتاد، وى اندر آتش كند، برون سليمان انگشترى كه خواست عفان و بلوقيا و عفان مگر است نرسيده آنجا كسى هرگز و) ب

. باشد درست سلم و عليه اهللا صلى پيغامبر روايت و پنهان، كردند دفن را او المقدس بيت به گويند و. بازگشت بلوقيا و

. عيسى و يحيى و ارميا و زكريا و شعيا و اسا

 بيت به فرسنگ چند بر درخت ميان در بگريخت شعيا و بمرد، المقدس بيت] به  [هم و بود سليمان فرزندان از اسا بدانك

 يحيى و بكشتند، درخت ميان در هم را السالم- عليه زكريا و كردند، دفن همانجا و كردند نيم بدو درخت با را او و المقدس،

 و كردند، دفن مقدس بزمين] 6 [را دو هر و] 5. [بكشتند را كشنده تا گرفت جوش او بكشت، خون چون] 4 [هيردوس ملك را

__________________________________________________ 

 ذى : ص و كذا] 2[حرقيل                                  : االصل فى] 1[

 ميشود خوانده هم) مقسمان (كه گذارده اند يا مركز روى هم تشديدى و بى نقطه اصل در] 3[

 بروم، ايشان خراجگزارى ايام در است يهود سالطين از معدودى اسم گويند هرود فرنگيان كه هيروديس، و هيرودس] 4[

 چهار مسيحيان تاريخ چون و ميكرد سلطنت مسيح از قبل سال چهار تا مسيح از قبل سال چهل از كه بزرگ هيروديس يكى

 هيرديس  ديگر ...است بوده هيروديس سلطنت آخرين سال در عيسى ميالد قرار ازين افتاده عقب اصلى تاريخ از سال

 تعميد يحيى كه است او و بود بزرگ هيرودس دومين پسر و داشت حكومت) م ب 39- ق 4 (سال دو و چهل كه انتبياس

 چاپ مقدس كتاب قاموس (رسانيد بقتل مينمود توبيخ و منع خود برادر زن) هيروديا (تزويج از را وى آنكه بجرم را دهنده

) 929- 927 ص بيروت

 بروايتى و فرستاد او براى را يحيى سر كه بود هيرودس برادرزاده و هيروديا دختر) سلومه (بخواهش يحيى قتل گويند] 5[

 را يحيى سر سپس و كرد اشاره يحيى سر ببريدن را پادشاه سلومه نمى نمود اعتنا بوى يحيى چون و بود يحيى عاشق او

 گويند برخى و ... كشتند هم را زن آن كرد حكم آمد بهوش مستى از چون پادشاه و ببوسيد را يحيى لبان و نهاده سپرى در

 بوى  بخواهد سلومه چه هر كه بود خورده قسم پادشاه چون و كرد پادشاه از را خواهش ابن مادرش هيروديا بتحريك
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. كردندش دفن آنجا هم و آمد باز المقدس بيت بجانب هم گشت زنده چون باز ارميا

 قوت و] 1 [بكشد را دجال و آيد بزير الزمان بآخر و است، چهارم بآسمان المعمور بيت به] جاى  را [السالم عليه عيسى و

. اعلم اهللا و دهد ما پيغمبر دين

: نصر بخت و السالم عليه دانيال ذكر اندر

 ياد نسبى را او و] است  بوده [خوزستان نواحى از] 2 [دار، شوش بشهر نصر بخت كه سير كتاب در كنند روايت چنين

 و گويند، گودرز رهام كتابها همه در را نصر بخت كه ندارد، اصلى اما] 3 [خواهد همى را لهراسب بدان كه كنند) آ- 284(

 در نبيره اندر] و] [6 [االصفاهانى حمزة است كرده رواية گودرز بن بو] و [بن] 5 [بخت نرسه و گودرز،] 4 [بن ويو بعضى

  كنيم، همى ذكر چنانك است بوده شوش شهر] به  [كه بودن تواند اندر لهراسپ بعهد] و [نيست خالف گودرز بودن] 7 [فرزند

__________________________________________________ 

،خورده قسم چون هم شاه و بخواست شاه از طبقى در را يحيى سر هيروديس حضور در رقصيدن از بعد سلومه  بدهد 

 كشت  را يحيى و كند رد را وى خواهش نتوانست بود

 ]6 [را يحيى و زكريا يعنى 

 دماوند از) ضحاك- بيوراسب (اژى دهاك الزمان آخر در كه شده اخذ اوستا از گوئى را دجال عيسى كشتن و آمدن] 1[

 بيدار بخوابست زاولستان كشور در اهورامزدا بامر كه يل گرشاسپ و برد كشتن و بخرابى دست و آيد بيرون و بگريزد

 برساند بقتل را اژدهاك و برود و شود

 شوش تر: ظ] 2[

 است  لهراسب نصر بخت از مرادشان كه نمايد چنين كه كنند ذكر نصر بخت براى نسبى يعنى خواهند همى لهراسب: ظ] 3[

 گيو شاهنامه و گويند بيب و وى بيشتر عربان و لهجه، بچند لغتست يك همه گيو و بى بيب، وى، ويو، ...  ويوين:اصل] 4[

 است  گفته

 يكيست  همه بخت نرسى بخت نرسهى بخت نرسه،: الصواب و سرسه: اصل] 5[

 اصفهان باب در اصفهانى حمزه كه است كتابى در ظ روايت اين و كرده، روايت گودرز بن ويو بن بخت نرسه حمزه يعنى] 6[

) 22 ص طهران چاپ (اصفهان محاسن كتاب در فروخى الما الحسين بن سعد بن مفضل ليكن است نرسيده بنظر و نوشته

 بن: نسخه (جودرز بن ويو بن) سه: بخت (بت نرسه كتابه] فى  [حمزة اورده و الفرس ذكره ما على هو و بختنصر و: گويد

 و الملك، منوچهر الي انتهى حتى النسب باقى مع) 34 طهران طبع (سيستان تاريخ فى كذا) ... الكتابه غلط هو و جودرز ويون

) 618- 617 ص 2 ج اول سرى- ليدن چاپ (طبرى

 .. كذا] 7[
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] 1 [شمرد، همى لهراسپ را او كه است افتاده ازين سهو اين و لهراسپ، عهد در شد خراب وى دست بر المقدس و بيت

 بسيار نبطى بزبان آن معنى و خواندى بوخت نصر] را او [مادرش و بودى گرينده عظيم بكودكى نصر بخت كه كند روايت

 عالم اين و بود، وى با اسرائيل بنى علماء از شخص يكى و كرد گذر شهر بدان داود بن سليمان را قضا و] 2 [باشد، گريه

 گرديد، همى شوش شهر اندر عالم آن پس بكند، خراب شهر و خيزد زمين آن از او كه بود يافته كتابها اندر نصر بخت نشان

 كرد پيدا شكل و كنيم، همى ديهى كه يعنى كنند، كودكان چنانك زد رقمى و خاك، بر كرد همى بازى كه بيافت را كودك آن

 همى تجربت و نگريست، همى آن در اسرائيل بنى و مسجد، و شهر] 3 [نهاد از كه بعينه آمد بر چنان و المقدس، بيت برسان

 را اسرائيل بنى عالم اين) ب- 284 (آن از بعد كرد، هموار آنرا و بسود سرش بر دست بكرد تمام آنرا كودك چون كرد،

 رفت مادرش سوى پس بيافت، وى در نشانها بسيارى و كند، خراب شهر كه بودن تواند كودك اين كه بفطنت، گشت حقيقت

 از خواست عهدى آن از بعد و باشد، كامكار پادشاه فرزند اين گفت و داد، بشارت را مادرش و خواست، مهمان ازيشان و

 سخن را ايشان چه اگر و دهد، امان و نرنجاند، را پيوستگان و مرد اين محلت كند خراب را المقدس بيت شهر] 4 [كچون وى

 السالم عليهما داود ابن سليمان مرگ از بعد كه روايت برين گويد برآمد، روزگارها و. بنوشتند خواست چنانك آمد، هزل او

 دار قصد و لهراسپ، بود كيقباد نسل از كه يعنى پادشاهى  دادند، خود بر ويرا شدند آگاه نصر بخت نسب از چون بزرگان

 دادن جزيه از كردند تمرّد اسرائيل بنى جماعة كه بجاى بودند گفته خود بعضى كه بودست چنان اين و كرد، سليمان الملك

 شهر تا بفرستاد را او لهراسپ و گماشت، بريشان را نصر بخت تعالى خداى و] 5 [كشت، همى را پيغمبران و عجم، بملوك

 تا نهادن، مى بايد جايگاه چه بر پاى كه ندانست و رفت پيغامبر سليمان كرسى بر نصر بخت كه روايتست و كرد، خراب

) آ- 285 (و كرسى تا خشم آن از بفرمود و شد شكسته] 6 [ساقش و بزدند و روى، دو هر از كردند حركت طلسم شيران

  جملـه و افكند، مسجد در و بكشت، را مردم همـه و كرد خراب را مسجد و بركندند، جاى از بزرگوارى بدان تخت و طلسمهـا

__________________________________________________ 

 شمرده اند لهراسب را او بسهو است بوده لهراسب عهد در چون يعني است، پيچيده جمله اين و .. شمرند: ظ] 1[

 لقب- نمايد محافظت را تاج نبو: يعنى نبوخد يا نبوكدنصر و بوده آشوريان خدايان از يكى نام) دهنده خبر (بمعنى. نبو] 2[

 در و كرده پادشاهى سال 44 و برده حمله باورشليم بار چهار وى است بابل مملكت مؤسس نبوپوالسر پسر بابل پادشاه

) 873- 870 ص مقدس كتاب قاموس (است مرده م ق 561

 و شهر بعينه نهاد خاك بر كودك آن كه نقشى و ببازى كشيد شهرى نقش خاك بر كودك يعنى خواند بايد باضافه: ظ] 3[

 برآمد المقدس بيت مسجد

 سيستان تاريخ: ك ر. ميكرده اند تركيب بعد كلمه با را) كه (كه بوده مرسوم قديم نوشتهاى در رسم اين و. چون كه: يعنى] 4[

. آن مقدمه و طهران چاپ

. كشتند: يعنى] 5[

 و ساقش: اصل] 6[
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 امان خطّ كه را مرد اين نصر بخت و ،]1 [ططوس او نام كار بدين بود ياور وى با الروم ملك و برده، و اسير كرد را كودكان

 را ايشان لهراسپ بفرمان پس آورد، عراق بجانب را اسيران و گشت، خراب شهر و را، پيوستگانش و نيازرد البته بود داده

 بعضى و] 2 [خوانند، باز اليهوديه  بديشان مدينة و كردند، مقام و فرستاد اصفاهان بزمين را بسيارى و كرد، قسمت ها بشهر

 بحد بگريختند كه جماعتى و شود، گفته خويش بجايگاه و كشد، بديشان شهرها اين مردم آن نسب اغلب و] 3 [تستر، بشهر

 دانيال و بعضى، گفته ايم ازين پيش خود و ديگرها، و قريظه، بنى و فدك، و خيبر چون گرفتند، قرار پيغامبر مدينه و روم

 و شوش، قلعه بر اسرائيل بنى علماء از جماعتى با بود بازداشته نصر بخت كه بود اسيران اين جمله در السالم عليه پيغامبر

 ازين نصر بخت احوال و حديث است، قصه جايگاه نه چه اگر و خواندندى، مادونيال را قلعه اين و پيداست، اكنون آن تل

 كس و سهمناك عظيم ديد خوابى نصر بخت كه روايتست السالم عليه دانيال دفينه از كنيم مقصود ذكر پس بگويم رواية

 نصر بخت [آمد بيرون چون آيد بيرون زندان از تا] فرمود [كردند رهنمونى بدانيال را او) ب- 285 (آن از بعد ندانست، تعبير

 نكنى؟ ملوك تحيت چرا گفت نصر بخت دگران، سان بر نبرد نماز هيچ] را

 بـزرگ سخت و آمد، خوش را نصر بخت آن از بعد نكنم، سجده را وى بجز كـه فرمودست خداى مـرا: گفت پيغامبر دانيـال

__________________________________________________ 

 هنوز نيز يونان و بود نشده موجود هنوز روم دولت كرد خراب را اورشليم بابل پادشاه نصر نبوكد كه روزگار آن] 1[

 پادشاهان حمالت ميرود گمان و ... غيره و پارس و ماد و ليدى پادشاهان اراده آلت بودند ضعيف قومى و نداشت، شكوهى

 آنان ميان در اسامى باين سردارانى و غيره و نرسهى و بيژن و گودرز كه روم دولت عهد در اورشليم و سوريه بر اشكانى

 هم بعدها و بودند افتاده دور اسرائيل كانون از كه حجاز و مدينه يهوديهاى يا اعراب روايات و داستانها ضمن در بوده اند

 مربوط مغربى يا مشرقى داستانهاى ضمن در ايران خود در افسانها و اخبار اين نظير همچنين و بوده باقي شدند مسلمان

 مانند كهنه تر تاريخى روايات با و شده مخلوط ديگر يك با اسالم از بعد همه اشكانى، دوره پهلوانيهاى و كشى ها بلشكر

 يهوديان و مسلمانان عداوت سبب عمده و. باشد آورده بوجود را اباطيل اين اصل و پايه و يافته تركيب نصر بخت داستان

 مربوط همه پيداست غيره و رومى ها و اسكندر از حمايت در و زردشت مورد در آنها روايات و اخبار از كه ايرانيان با عرب

 بخت و گرويده اباطيل باين و ندانسته را خود آسمانى كتب و بوده دور كانون از گفتيم كه عربست يهوديان از دسته آن به

 بابلى و آشورى كرده اند حمايت آنها از كه را احشويرش و داريوش و كورش و شمرده ايرانى را اورشليم كننده خراب نصر

! ... عربست يهود از اينها مآخذ غالب كه) غيره و طبرى- مسعودى- حمزه- الباقيه آثار: ك ر (پنداشته اند

 فيلپان الكسندر كجستك) جى (گى شهرستان: گويد) 53- 47 فقرات در 23 ص بمبى چاپ پهلوى (ايران شهرهاى كتاب] 2[

 فقره در و ... بود او زن كه »دخت شيشين «خواهش از آنجا برفتند شاپوران يزدگرد بخدائى بود آنجا جهودان مانش كرد،

 گور بهرام مادر و شاپوران يزدگرد زن يهودكان شه،) الجالوت رأس (جلوتك ريش دختر دخت شيشين: «است گفته باالتر

 بوده ايران مقيم يهوديان رئيس لقب و كنندگان وطن جالى بزرگ بمعنى گفتند، جلوتك ريش بپهلوى كه الجالوت رأس و »بود

 است 

 تستر،: ظ و .. كذا] 3[



 

   417   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 ديدى خواب در آنچ از گفت پيغامبر دانيال بپرسيدش، و] 1 [گزارى تو من خواب اين كه شد يقينم گفتا و را، او سخن آمدش

 پايش و آسمان در سرش كه ديدى صورتى گفت دانيال خواب؟ در ديدم چون كه پرسيد]. 2 [فرستادند وحى بمن آن و تعبير

 و سفال، از قدم تا ساقهاء و آهنين، رانهاء و روى، از شكمش و سيم، از برش و سينه و ،]زر از گردنش و سر [بود زمين در

 بعد و آميخت، هم بر و شد، شكسته همه و افتاد، صنم آن سر بر آسمان از سنگى آن از بعد بودى، مانده شگفت آن اندر تو

 مگر نديدى هيچ پس آن وز گشت، ناچيز ديگرها و گشت، پر زمين روى همه تا شد بزرگ و] 3 [باليد همى سنگ آن از

 و ،]4 [پادشاهانند زر] و [عجم اند گروه صنم، گفت چيست؟ تأويل ديدم همچنين گفتى راست گفت نصر بخت سنگ، و آسمان

 گشت ناچيز و آمد آن سر بر كه سنگ و رذال،] ا [و عامه سفال و مردم، ميانه آهن و ايشان،] 5 [فرود نحاس و بزرگان، سيم

و  محمد او نام آيدش، خوشتر كجا هر كند هجرت و آيد بيرون عرب تهامه از پيغامبرى) آ- 286 (الزّمان آخر اندر بدانك

 قيامت، تـا گيرد قوت او دين و باطل، و حق ميان كند فرق و بشكند، بدو خداى را كافران و] 6 [آله، على و عليه اهللا صلى احمد

__________________________________________________ 

 و يا و) گزاشتن- گزاردن (به امروز كه است فعل دو پهلوى: اصل در چه است، معجمه بازاء صحيح و. گذارى: اصل] 1[

 و شرح و تفسير و تعبير بمعنى نخستين كه است،) وترتن (ديگر و) چارتن و (دو آن از يكى شده مبدل) كردن گذر- گذشتن(

 و انجام و شرح و تفسير و تعبير بمعنى نخستين فعل و است شدن طى و نهادن و مرور و عبور بمعنى دومين و انجام

 عموما دوم فعل ولى است متعدى و الف با جا همه نخستين فعل و است شدن طى و نهادن و مرور و عبور بمعنى دومين

 بمعنى گذاشتن تعديه مورد در كه كردن عبور بمعنى گذشتن مانند سازند، متعدى آنرا الف با كه مگر است الزم و بى الف

 را دقت نهايت فعل دو اين شناختن در قديم كاتبان و. غيره و آبى نهر از يا سرزمينى از لشكرى يا جائى از چيزى دادن عبور

 ذال با را دو هر بى خبرى روى از غالبا امروز و مينوشته اند معجمه ذال با را ثانى و معجمه بازاء را نخستين فعل برده بكار

 وچارتن يا وچارش) و (آنكه توضيح. خطاست دو هر اين و مينويسند با زاء دو را هر برخى بتازگى آنكه عجيبتر و نويسند

 كه دومى تاى و ذال به) ت (و بگاف وترتن،) و (همچنين و شده گزارتن- گزارش گرديده بدل) ز- ژ (به) چ (و) گ (به بعدها

. است گرديده گذشتن بعدها گذردن و شده گذردن و است شده بدل مهمله دال به است) واى (جز ساكن آن قبل ما

. فرستادن اصل] 2[

. است نهاده نقطه سه با زير نادان مصحح بوده، باليد اصل] 3[

 باز چه اگر كه است طبري روايت روى از شده متن در خواب اين در كه اصالحي و. پادشاهان اندرز عجم  گروه:اصل] 4[

 ط ك ر (ميشود تطبيق شد كه اصالحاتى با ليكن ندارد مطابقت بنام الزمان آخر پيغامبر خبر خاصه خواب اين با درست هم

) ليدن چاپ 668- 667 ص 2 ج 1 حلقه

. باشند اشراف دون و متوسطين فوق كه بزرگان اند كوچك طبقه نحاس يعنى- ايشان فرمود: اصل] 5[

 مسلمان و ميزيسته حجاز در كه عرب يهوديان روايات از نوشتيم 438 ص) 3 (حاشيه در ما كه را شرحى اخبار اين] 6[

 بيربط اوهام و صرف خرافات و ندارد توافق توراة روايت با روايت اين چه- مينمايد تاييد بودند بمانده بجهودى يا شده

  باز  حقه احبار و مسلمان تازه يهوديان مجعوالت از كه روايات اين امثال نيز اسالم صحاح اخبار و تواريخ در و است
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 و كرد رها زندان از را دانيال و گشت، دلتنگ نصر بخت بگذرد، بيشتر سال هزار گفت كار؟ اين باشد كى گفت نصر بخت

 بدين گفت نصر بخت شدست، اندر اسرائيل بدين او كه گفتند عجم مهتران پس كردى، كار او بمشاورت و داشت همى نيكو

 كسى با خويش سرّ كه نباشيم همداستان گفتند كنيم، مشاورت وى با را او چيز هر از كه هست خدائى را او اما نشدم اندر او

 پيغامبر دانيال و بياوردند را صنم پس كند، سجده را ما صنم كه مگر باشد، ما دين خالف بر او كه كنى مشورت و ميگوئى

 گفت كن، سجده نيز تو گفتند را السالم عليه پيغامبر دانيال و كردند، سجده بزرگان و نصر بخت و بخواندند، السالم عليه را

 دانيال و بتافتند، آتش حفيره تا بفرمود آن از بعد و گرفت، خشم نصر بخت كنم، سجده ويرا كه است نفرموده مرا من خداى

 رفت بر آنجا و بكرد، مناره همچون جائى بلند نصر بخت پس فكندند، آنجا در اسرائيل بنى عباد از ديگر] كس  [سه با را

 آمدند، بيرون چهار هر آى، بيرون كه را دانيال زد بانگ نشسته، هم با آنجا در ديد را كس پنج نگريد، فرود و) ب- 286(

 بعد بهتر چه هر گفت را؟ شما آتش در بود كچون پرسيد آن از بعد بود، فريشته گفت بود؟ كى ديگر يكى آن گفتا نصر بخت

 رها] را ن [اسير و را بازداشتگان همه تا بفرمود و بازگردانم، بنيكويى يارانت با] ترا [من گفت شد، خيره نصر بخت آن از

 دلش بر و ديد خوابى نصر بخت برآمد مدتى چون آن از بعد و داد، همى چيزى هر و جامه و طعام از بايست آنچ و كردند،

 خبر تعبيرش و تو خواب از بوحى مرا تعالى خداى گفت دانيال بپرسيد، و بخواند را السالم عليه پيغامبر دانيال شد، فراموش

 هر از و پراكنده زمين اندر بيخها بسيار و] 1 [بودى، كشيده آسمان اندر سر شاخ بسيار درختى كه ديدى بخواب تو و داد،

 و آمـدى فرود آسمان از فرشته پس بى اندازه، و بـى عدد بچگان با سـاخته آشيانه آن شاخهاء بـر] است  [در عالم كه مـرغى

__________________________________________________ 

از مسلمين خوشامد براى روايات قبيل اين كه ميدانسته اند دانشمند روات و اساتيد چه است نشده ضبط  يهود ميباشد 

!  كرده اند گودرز نبيره و ايراني را نصر بخت كه همانهائى! است شده ساخته حيله گرى طايفه چه طرف

 يا قريب با بعيد جزم بماضى كنند نقل خواهند كه را شده ديده خواب كه است بوده اين پارسى نظم و نثر آداب از يكى] 1[

 مياورده اند آن نظاير و) بودى- گوئى- آمدى- كردى گفتى (مانند استمرارى نكره ماضى با آنرا بلكه نكرده بيان مؤكد

: گويد فردوسى چنانكه

 گالب  چون داشتى مى جام يك كه            بخواب شب يك گوينده ديد چنين         

 زدى  داستانها مى جام آن بر            آمدى پديد جائى ز دقيقى            

 كى  كاوس بآئين جز مخور            مى كه دادى آواز بفردوسى            

: فرمايد كه حافظ خواجه مانند ميكرده اند رعايت گاهى را معنى اين استادان هم متوسطين در حتى و 

 آمدى  سر هجران شب او روى عكس كز            برآمدي ماهي كه دوش بخواب ديدم         

. برفت بين از شد ترك گاهگاه آن رعايت و افتاده مقطوعيت از معنى اين ببعد مغول از ولى

 است شده آن از كه رعايتى كثرت از شود حمل كتابت بغلط بايد شده رعايت اين خالف كه شود ديده جائى اگر متقدمان از و

) 440 ص: ك ر(
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) آ- 287 (اصل و بفكندى آن] 1 [عضوى همه و بستاندى تيشه پس بگذار، بهرى كه آمدى آواز تا گرفتى بريدن شاخها

 تو ملك درخت گفتا دانيال باشد؟ چه] تعبير [اكنون گفتى راستى گفتا نصر بخت مانده، خيره آن در تو و بگذاشتى درخت

 سال هفت ترا تعالى خداى آن از بعد و فراخى، بدين برود تو ملك كه باشد آن شاخها فكندن و تو، حشم مرغان و است،

 خويش جنسان هم بر كباشى جنس] 2 [آن در و باشد، آن كه چيز هر و ددان و مرغان از جانوران همه بصورت كند مسخ

 سليمان مسجد و المقدس، بيت خرابى و پرستيدن صنم] سبب  از [تعالى خداى از است عقوبت ترا اين و باشد، بيشتر تو قوت

 بجنس آن از بعد و تعالى، حق اولياى بر استخفاف و پيغامبران جايگاه و سليمان كرسى كردن معطل و السالم، عليه پيغامبر

 بجاى و شدن مسخ از بعد] گفت  [پذيرد؟ توبه من از تعالى خداى گفت نصر بخت قوم، آن بر باشى ملك و گردى باز خويش

 را] 3 [كليماس پسرش آمد، بيرون تنش از همه كه ديد پر شد اندر خود بسراى نصر بخت چون پس پذيرد، بازآمدن خويش

 و گشت شير باز و كشت، همى و زد همى را عقابان همه و] گشت  [عقابى بار نخستين و سپرد بدو مملكت و خواند خود پيش

 قديم بقدرت تعالى خداى پس بگذشت، سال هفت تا بود همى مثال برين و  را)ب- 287 (خويش جنس همه] كرد [ستوه

 تخت بر و خويش زينت و بصورت ديگر روز آمد ايوان سوى و خويش، بحال بازگردانيد مردم بصورت را او خويش،

 او صنع و تعالى خداى از من و نيست، ضرّ و نفع آن از كه پرستيديم صنم ما مردمان اى گفت كرده، حمايل تيغ نشست

 كليماس و بمرد، شب همان و شد اندر بخانه و تيغ، بدين برگيرم سرش نه اگر و دهد اقرار حق بيگانگى كه هر ديدم، عجايبها

 پس مى نمود، بجادوى همه آن را نصر بخت و است، جادوى دانيال گفتند و قديم، كفر آن بر هم بگرفت پادشاهى] ش  [پسر

 مضطرب حال آن از و خواندن ندانستند كه بود نوشته آن بر چيزى و ديوار از گشت پيدا دستى كه بود نشسته روزى

 و كردن، رد نتوانستم ملك استقامت بهر از من و گفتند، مردمان جادوى سخن گفت و بخواند را دانيال كليماس پس شدند،

: است الفاظ اين بتازى آن تفسير و بود، عبرى بزبان و بودند برداشته نسخه كه پرسيد كلمتها آن از پس و خواست، عذرها

 ذلّ قد عزّ: گفت دانيال خواست، تفسير] و. [فتفرق جمع و فخف وزن و] 4 [ذلّ قد الملك هذا عزّ العظيم االعظم العلى اهللا بسم

 بعد شد پراكنده تو ملكت فتفرق، جمع اما و آمد، سبك كردند وزن تو عمر فخف، وزن و رسد، ذل عزّ از بعد ترا) آ- 288] (4[

__________________________________________________ 

 و ميشود ديده كتب اين در گاهى و بود باقيمانده پهلوى الخط رسم از قديم امالى در كه است اضافه عالمت ياء اين] 1 [

. است كسره ماننده آن صداى

. ان در كى: اصل] 2[

 از بعد كه بود اولمردوخ نامش) بختنرسه؟- شه بختر يا (نصر بخت پسر گويد) 652- 650 ص 2 ج 1 سرى (طبرى] 3[

 و كرد عزل را او بهمن بعد و شد پادشاه بود بلتشصر نامش كه اولمردوخ پسر وى از پس و كرد حكومت سال 23 پدرش

 سال سه مدت بابل و شام بر و بكشت را بلتشصر داريوش و شد بابل پادشاه يافث بن ماذى الى المنسوب الماذوى داريوش

 فتح او عهد در را بابل كورش كه است او و شد پادشاه) بلشصر (بابل در نصر نبوكد از بعد تاريخ طبق بر و .. كرد حكمرانى

. مصحفست كلبعاس و كرد،

 ذلّ  قد و- فذلّ: ظ] 4[
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 چنان و گرفت خوردن مغزش و رفت او بينى در و پريد باز و نشست او ران بر پشه كه بود نگفته تمام آنرا هنوز جمع، از

 اين [اندر و زدندى، سر بر آهنين هاء عمود را او كه يافتى راحت وقت آن و مى آمد، بيرون كليماس مغز از پشه آواز كه بود

 اين و نصر بخت بودن در] و [است سهو اين و شد، پادشاه گشتاسف برادرش وى از بعد گويند و شد، سپرى] 1] [حال 

. به اعلم اهللا و است بوده وى عهد در اما بودست، لهراسپ نه اما نيست، خالف حالها

 السالم  عليه دانيال مشهد ذكر

 و عنه، اهللا رضى خطاب عمر المؤمنين عهد امير در بگشاد شوش شهر االشعرى موسى ابو كچون كند روايت همى] 2 [شعبى

 داد، همى] 3 [عوض و كرد همى قبض را خزينها و خانها، در گرديد همى و خواندندى نيال ذو ما آنرا كه رفت شهر قلعه اندر

 سوگندان گروه آن گشايند، باز تا بفرمود بود، بسته خانه در و بود، او بر روغن اثر آويخته، او بر پرده برسيد خانه بدر تا

 تا گشادن بايد باز الحال على] گفت  [االشعرى موسى ابو نيست، نعمت و) ب- 288 (مال هيچ خانه درين كه خوردند عظيم

 زنخ و قفا، بر خوابانيده همى پير مردى جاى آن در و حوضى، مانند رخام از ديد] 4 [زنى آب. بضرورت بازگشادند بنگرم،

 از است پيغامبر دانيال شخص اين گفتند وى، حال از پرسيد موسى ابو شده، خشك استخوان بر پوست و] 5 [نهاده زانو بر

 و برندش بيرون افتد حاجت بباران كه وقتى هر و نهادند زن آب درين ويرا و بمرد، شهر درين و نصر، بخت اسيران جمله

 قسمت از بخريد سهم بنى از مردى آنرا و بيافتند عبرانى كتابى زن آب آن در و ببارد، باران همانوقت پس بوى، كنند دعا

 پرسيدم. بود آن غنيمتها همه بهتر و بزرگتر گفت پرسيدم، آن از را] 6 [االحبار كعب كه گويد مرد آن و درم، بچهارده غنايم،

 بود؟ چه كه

__________________________________________________ 

. ميشمارد نصر بخت از بروايتى را پشه بيمارى) 669 ص 2 ج 1 س (طبرى] 1[

. شغبى اصل] 2[

. عرض: ظ] 3[

 ميان قديم در و گويد، دستى حمام آنرا و كنند استحمام آن در و سازند آهن يا چينى از امروزه كه چيزيست زن، آب] 4[

 حفاريهاى در فضا از و است، ميكرده استحمام آن در و داشته آبزنى خانه اش در كس هر كه است بوده رسم ايرانيان

 و زيور با را او استخوانهاى يا مرده جسد كه آمد بيرون سنگ از آبزنها ازين مكرر ميامد بعمل فرنگيان طرف از كه شوش

. رسيد بنظر كرده نشر) دمورگان (كه كتابى در و است موجود پاريس لوور موزه در و بودند خوابانيده آن در حلى

 طورى شد پاك كثافات از و خوردند طيور آنرا گوشت كه آن از پس را ميت استخوانهاى كه است بوده زردشتان رسم] 5[

 مانند كه است نبوده رسم و باشد داده تكيه آبزني بر يا ديوار بر و زانو محاذى سر و خم زانوها كه ميخوابانيده اند بقفا

. كنند دراز آنرا پاهاى و بخوابانند بپشت را ميت مسلمين

 خرافى روايات و يافت وفات عفان بن عثمان عهد در و آورده اسالم كه بود يهود مالهاى از االحبار كعب. االخبار: اصل] 6[

 و بوده باز حيله و شياد مردى كه پيداست او روايات از چه ندارند، استوار را او روايات شيعه و است شده نقل وى از بيشتر

  كه  ميشود معلوم و زد كتك عفان عثمان حضور در ويرا يكبار ذر ابو و است بوده يهود بخرافات اسالم آاليش قصدش
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 عليه پيغامبر دانيال خبر بدين پس] 1 [بود، آنجا در همه قيامت، روز تا عالم در بودن خواهد چه هر و قصها و خلفا سير گفت

 دادند، خبر دانيال قصه از را او پرسيد، باز تهامه جهودان از عمر المؤمنين امير و داد، خبر را خطاب عمر موسى، ابو السالم،

 نداند كس چنانك كن دفن معتمدى بدست و حنوط، و سازش كفن همچنان مكن، غسل را او كه را موسى بو بفرمود عمر پس

 ابوران آنرا كه شوش جوى االشعرى موسى بو] 2 [چون آن از بعد خواستن، باستسقا) آ- 289 (دارد رنجه را او و

 اندر هم را دانيال و كندن بفرمود حفيره جوى ميان در پس فرمودن، خواهم عمارتش گفتا و بستند، باز تا بفرمود خواندندى

 همى آن زير در آب و كردند، مشهد و مسجد آن از بعد آب باالء بر و گذاشتند، فرو آن بر آب و كردند، دفن آنجايگاه شب

 هر را ايشان دهند راتب و نگيرد، را ايشان كس و پيوسته، باشند گور سر مالزم اندازه بى عظيم ماهيان و بسيار گذرد

. كرده زيارت و ديده ام العين برأى آنرا من و است، طرفه و عجايب عظيم سخت اين و نان، بسيارى روزى

: الرقيم اصحاب ذكر

 خلد و الروم، ملك] نزديك  [رفتم برسالت عنه اهللا رضى بكر ابى المؤمنين امير از من گفت الصامت بن اهللا عبد كه كنند روايت

 خالد چيست؟ اين گفتيم بود، پوشيده سياه جامهاء شديم، وى پيش اندر ما و بود، شام ملك كه الغسانى االيهم بن جبلة بن

 خبر را ما پيغامبر و اهللا، و كنيم غلبه ترا ملك ما گفتيم نكنم، بر سياه من نشويد بيرون من ملك از كتا كرده ام نذر گفت

 شب، در كنند نماز و روز، در دارند روزه آنك) ب- 289: (گفت باشد؟ چه آن گفتيم] 3 [ايدسمرا شما از گفت خالد دادست،

 رفتيم، بيرون او پادشاهى حد از تا داد بدرقه را ما پس جامه، از سيه تر بگرديد روى رنگ را خالد بيم از كه اهللا، و آرى گفتيم

 ما پس است، الرقيم اصحاب حفيره ايدر گفتند، پيوسته اندر بدان كنيسه و بود عظيم كوهى آنجا و شديم، قسطنطنيه نزديك و

 سيزده و كوه، از بود كنده عظيم چاهى رفتيم آنجا در آهنين  بود،] درى  [بازگشاد در تا داديم راهب بدان چيزى و برفتيم

 عظيم سخت فكنده گونه هر و] 4 [سندوس و پشمين جامهاى بريشان و خوابانيده، قفا بر آنجا در كهل و جوان و پير از مرد

] 5 [آن كـه دانستن نمى توانستيم هيچگونه و نيكو، سخت نعلين يا پاى در موزه را بعضى آلوده، خـاك پاى تا سـر از و نيكو،

__________________________________________________ 

بود پيغمبر زمان در آنكه با اتفاقا و نميدانسته اند، درست مردى را او و بوده اند مشكوك او درباره ابتدا از يارانش و  علي 

 نقل و تاريخ جعل و شيادى بناى و آمد بمدينه حضرت وفات از بعد و كند مالقات را رسول حضرت و بيايد كه نشد حاضر

 زدن بجرم را ذر ابا عثمان و ميداشتند دوست را او عثمان خاصه راشدين خلفاى و نهاد را خرافات بسط و يهوديان اخبار

!  نمود تبعيد ربذه به كعب

 اغراق است، تورية جزو در و كرده پيش بينى را مسيح آمدن كه است دانيال كتاب مرادش كه االحبار كعب خبر همين از] 1[

 است؟ بوده چكاره كه پيداست گفتنش

. كذا؟] 2[

. آيد شما: ظ] 3[

. واو با: كذا] 4[

. از: اصل] 5[
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 برسان داشتند مويها بهرى و خفته اند همه كه پنداشتى و بود، كه نيكوئى از پنبئين، يا پشمين يا] است  [ابريشمين جامهاء

 ايشان حال راهب از پس زده اند، زخم ساعت همين پنداشتى چنانك بود روى بر زخمى را مردى و عرب، بشكل مسلمانان

 خوابانند باز سان برين و پيرايند به ناخن و موى و بكنند پاك ايشان جامهاى و آيند ايدر مردمان سالى هر گفت پرسيدم،

] 1 [سخن يك و زمان بيك بوده اند پيغامبر ايشان كه خوانده ام چنان كتب در گفتا بوده اند؟ كسان چه كه پرسيديم) آ- 290(

 بسيارى سياحان از و معروفست، جماعة اين حال و بازگشتيم ما و نداريم، خبر هيچ ازين بعد و السالم، عليه عيسى از پيش

. اعلم اهللا و پيرايند به ايشان ناخن و موى سال هر و كرده اند، زيارت را ايشان كه شنيده ايم

. نگسلد سخن تا است جايگاه نه چه اگر كنيم ياد الروم ملك رسالت: رسالت

 شما شتران كه نشينيد اسپان بر گفتند و ما پيش فرستادند ايشان رسيدم شهر بنزديك چون گويد الصامت بن اهللا عبد

 سوى ملك باال از و ملك، سراى در تا برفتيم، همچنان و نكرديم اجابة ما گردن، درازى از درآمدن شهر در توانند دشوارتر

 بما كس ملك آيد، فرود ساعت اين گفتيم افتاد، قصر در زلزله چنانك كرديم، تكبير آمديم فرود چون و نگريد، همى ما

 و برفتيم همچنان و بطارقه، جمله با بود نشسته ملك و بازدادند، را ما و خويش، دين از مگوييد هيچ ايدر كه فرستاد

 كار اين ما گفتيم آريد؟ بجاى خدمة ادب و ملوك تحيت اگر شود نقض چيزى شما از گفت و كرد، تبسم الروم ملك بنشستيم،

: بگوييم رويم اندر السالم عليه پيغامبر خليفه پيش چون گفتيم باشد؟ چه شما) ب- 290 (رسم كه پرسيد نداريم، حالل را

 چگونه شما وروزه نماز كه پرسيد باز باره ديگر اهللا، و بلى گفتيم كرديد، همچنين را پيغامبرتان گفتا الروم ملك. عليك السالم

. بلرزيد ملك قصر و. اكبر اهللا: و اهللا، اال اله ال: گفتيم شما؟ پيش چيست عظيم تر و بزرگتر گفت. گرفتيم دادن آن شرح ما است؟

 گفتيم ما بلرزد؟ ديوارها چنين را شما دشمنان شهرهاى در گوييد سخن اين كه جايگاه هر گفت پس شد زرد او گونه و

 را ما پس. حيلت مگر بودى، نبوت دليل نه بودى چنين جاى همه اگر و گفتن، راستى باشد نيكو گفت جايگاه، اين جز نديده ايم

 و بخواست] 2 [عبيده پس بود، نشسته جائى ملك خفتن نماز بخواند، را ما و آمد كسى چهارم شب و آوردند فرود نيكو جاى

 وى بر صورتى سپيدى از بازگشاد، و گرفت بيرون سياه خرقه بگشاد در را يكى بود، ساخته كوچك خانهاء اندر آنجا

 پنداشتيم بديديم آنرا ما چون. عليه اهللا صلوات پيغامبر گفتى] 3 [بهمه بود ماننده و راست و نيكو عظيم سخت بود نگاشته

 دين بحق گفت بعينه، ماست) آ- 291 (پيغامبر صورت اين گفتيم ما چبود؟ را شما گفت ملك برافتاد، گريه را ما است، پيغامبر

 شكل و صورت اين كه رسول و خداى بحرمت گفتيم ما است؟ ماننده السالم- عليه شما پيغامبر بصفت صورت اين كه شما

 من و صورت هاست، آخر اين گفت و بازنهاد، خويش بجاى و پيچيد اندر پس مى نگريم، وى در زنده كه پنداريم و اوست،

 آورد ديـگر بيرون صورت برسان] 4 .... [كهل مردى بازگسترد صورتى همچنان و بازگشاد، ديگر در يكى پس كردم، تعجيل

__________________________________________________ 

 ؟ ...كذا] 1[

 است؟ صندوقچه مراد ؟ ..كذا] 2[

) ص (بمحمد: ظ] 3[

 دارد افتادگى محققا اينجا] 4[



 

   423   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 باره ديگر و اهللا، كليم است پيغامبر موسى صورت اين گفت مرا نشسته، غمناكان بكردار و] 1 [گونه آدم مردى و بگشاد، و

 صورت و است، پيغامبر داود صورت اين گفت ،]2 [داشته نگاه نيكو سفيد از سياه خرقه بر همچنان آورد بيرون صورتى

 برنگاريده مردى بازگشاد ديگر خرقه و نهاد، همى باز بجاى و بود، پر دو ويرا كه نگاشته، اسفيد بر بنمود همچنين سليمان

] 3 [مانده ايم، خيره ما و السالم، عليهما است مريم بن عيسى صورت اين گفت دست، در عصائى و پوشيده دراعه روى نيكو

 از و عجايب  نيست،] بيشتر ازين [چنانست همه اگر و مانده ايم، عجب پيغامبر صورت از اما ندانستيم صورتها ديگر گفتيم

 بعد. بمن ميراث پدر از بدست دست افتاد بمن القرنين ذو اسكندر خزينهاء) ب- 291 (از گفت است؟ افتاده ملك پيش كجا

 بمسيح پس] 4 [حرب، اگر كردن قبول جزيه يا مسلمانى بدعوت بگزارديم پيغامبر گفتيم، آمده ايد؟ شغل بچه شما كه پرسيد

 كه دانمى اگر و است، داده خبر وى از عيسى و صادق، پيغامبر و است حق شما دين كه] 5 [دانم همى من كه خورد سوگند

 بشورد، من بر پادشاهى گويم، سخنى من اگر اما مسلمانى، كردن ظاهر در نمودمى مسارعت بگذارندى، عيسى دين روميان

 پس و سوار، سى هزار با فرستاد بشام را جراح عبيده بو بكر ابى المؤمنين امير آمديم باز چون بازگردانيد، بخوبى را ما پس

 خالفت در كرده ايم، ياد مختصرى آنرا و شدند، شكسته روميان سپاه و فرستاد، آنجا عراق از را الوليد بن خالد كه بود آن

] 6 [عنه اهللا رضى بكر ابو

: عليهم اهللا رضوان الكهف اصحاب قصه

 كه خواست معاويه الرّوم، ملك غزات وقت در رسيدند آنجا العباس بن اهللا عبد و معاويه بوقتى اما شدست، گفته ايشان ذكر

 اطلعت لو) آ- 292: (مى گويد را پيغامبر تعالى خداى نه بايست مهال، گفت العباس بن اهللا عبد ساعت آن رود، كهف آن در

 بيرون عاصف صعب بادى فرستاد، كهف در را تن چندين معاويه آن از بعد رعبا، منهم لملئت و فرارا منهم لوليت عليهم

 زانسوتر، انداخت بيرون كهف از و بينداخت را ايشان و جست،

__________________________________________________ 

 چروه  سياه: يعنى] 1 [

 نگاشته : ظ] 2[

. مانديم: ظ] 3[

 مكرر انورى و فردوسى اشعار در است، بوده متداول نثر و نظم در) يا (بمعنى) اگر (قديم در حرب، يا: يعنى حرب، اگر] 4[

 ليكن است، سرخس مردم خاص معنى اين گويد رازى قيس شمس آورده، يا بمعنى اگر همه از بيش فردوسى و شده ديده

 بخراسان اختصاص ميشود معلوم و آورده اينجا را معنى اين. نيست خراسان مردم از شك بدون كه كتاب اين مؤلف

 باشد بوده حرب نه اگر: اصل كه بود تواند نيز و. است نداشته

. نمى دانم: اصل] 5[

. نشد ديده معتبره تواريخ در رسالت اين خبر] 6[
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: السالم عليه النبى يونس

 و رسيده ام آنجا من و جايگاه، آن در باشند مقيمان و آبادان است مشهدى اكنون و كردند دفن بكوفه را او يافت فرمان چون

 كرده  زيارت

: جرجيس و شمسون

 آن و وقعت و- جرير تاريخ در- خوانده ام تاريخ در چنانك را، و جرجيس را، شمسون نخوانده ام معين جايگاهى) ؟ (ديگران

 بنام معروف مشهدى در ديده ام من و خوزستانست در او گور اما دهد، شرح همى حدود آن و موصل بزمين را وى حالهاء

 آن مقيمان از و ديهها، و بيشه ها ميان اندر مشهد آن جايست باز سالها بسيارى از و] 1 [جنديشاپور و تستر ميان وى

] و [بطول است دراز سخت و آن حقيقت داند تعالى خداى اما گاه گاه، باشند ساكنان و را، مشهد و مسجد كنند تعاهد نزديك

. عمارت) ب- 292 (بسيارى و مسجد و محراب و قبه و است، برآورده گور آن گز ده بيش كما

: عمر و بكر ابو و السالم عليه المصطفى محمد

 پهلوى هم بكر ابى و پيغامبر،] 2 [تحيت و مسجد پهلوى هم عليهما اهللا رضوان عايشه حجره اندر الرسول بمدينة او روضه

 كتف برابر الصديق بكر ابو و شود، زده رقم باب ديگر اندر شكل كه سان آن بر كردند، دفن عنه اهللا رضى را الخطاب بن عمر

 اهللا رضى زهرا فاطمه گور گويند ديگر بروايتى و عنهما، اهللا رضى است بكر ابو كتف برابر عمر بالين و السالم عليه پيغامبر

. اعلم اهللا و الرحمة عليهم نيست حقيقتى اما است، همانجايگاه عنها

: عليهم اهللا رضوان حسين و حسن و على و عثمان

 است، خالف آن در عنه اهللا رضى را على و بحايطى، مدينه گورستان اندر بشب، كردند دفن بقيع به را عثمان المؤمنين امير

 و ساختند، ناپيدا گورش و كردند، دفن را او اندر بشب] 3 [الحنفيه بن محمد و حسين] و [حسن جامع، پس اندر بكوفه گويند

 همان كوچك تل آن بر بخفت شتر مشهدست اكنون كه آنجا كوفه فرسنگى يك بر و شب، همان نهادندش شتر بر گويند باز

 پيش از آهوى كرد همى صيد بوقتى هرون آن از بعد كردندش، ناپيدا و كردند] 4] [مون  [گورها سر و كردندش دفن جايگاه

 را الرشيد هرون گرفتن، آهوى و رفتن، آنجايگاه بر نتوانست دويد، همى پيرامون يوز و گريخت، آنجا بر يوز) آ- 293(

 علويان از و گشت، دليل حال آن را او دفن  كردند، آنجا را على المؤمنين امير كه بود يافته چنان اخبار در خود و آمد، شگفت

__________________________________________________ 

 جندنشابور: اصل] 1[

 .. كذا؟] 2[

 الحنيفه : اصل] 3[

) هموار (و) هاموار (بعدها كه) هامونوار (و باشد هموار زمين بمعنى هامون چه كردنست، هموار بمعنى كردن، هامون] 4[

. باشد ساخته ناهموار آنرا چيزى و خاك كه است جائى كردن برابر زمين با بمعنى شده
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 ابو الدوله عضد عهد تا كردند، همى زيارت و سرش بر قبه و ساختند گور آنجا تا بفرمود پس گفتند، همچنان جست، باز

 اهل و كردن، بفرمود است مشهد اكنون كه سان برين بكشيد فراخ حايطى آنرا پس بويه، بن الحسن بن خسرو فنا شجاع

 كه شد صفت برين تا مصر، از خصوصا آنرا خزانه و را مقيمان تحفها و گرفتند فرستادن چيزها جوانب همه از شيعت

 پيغامبر پيش را او كه خواستند دادند زهر چون را حسن و بدان، عليم تر تعالى خداوند و كنند، زيارت آنرا و بجايست، اكنون

 افتاد حادثه آن بكربال چون را حسين و كردند، دفن بقيع گورستان بر هم را او و برخاست، خالف كنند، دفن السالم عليه

 وى در) ب- 293 (مجاوران و ساكنان و ساختند مشهد و كردند دفن را او و بيامدند جماعتى] 1 [حبر ديه آن از همانجايگاه

 آن عمارت شيعت اهل و كردند معمور و آبادان باز علويان آن از بعد. كرد ناپيدا و كردن، فرمود خراب متوكل تا بنشستند

 آنجايگاه بسيارى السالم عليهم بيت اهل و برادرانش و حسين فرزندان از و بجايست، اكنون كه سان آن بر بيفزودند

. همچنين شيعه اهل جماعت آن از و شدند كشته وى با كه جماعت آن از مدفون اند،

: الحكم بن مروان و يزيد بن معاوية و يزيد و معاويه

 است  ظاهر ايشان تربت و كردند، دفن همانجايگاه و افتاد، بدمشق] مرگ  [جمله را جماعت اين

 اهللا  عبد الزبير ابن

. كردند دفن ويرا مكه بفخ گرفتند، فرو دارش از آن از] 2 [پيش و كردند، دفن را او آنك از بعد اهللا عبد و

: سليمان و وليد و مروان بن الملك عبد

 حمص ناحيت از است مرده سمعان بدير العزيز عبد بن عمر ديگرها از مفردست ايشان تربت و كردند دفن بدمشق را سه هر

. پدرش تربت در مدفونست بدمشق الملك عبد بن يزيد. كردند] دفن  [آنجايگاه هم و

] الملك  عبد بن هشام[

) آ- 294 (كردندش دفن همانجايگاه و بمرد صافه بر الملك عبد بن هشام

 اليزيد بن وليد

. كردند دفن همانجايگاه و شام، از بتدمر كشتند] 3] [ء [ببخرا را او

__________________________________________________ 

 و بود آمده فروذ ناگزير يزيد بن حر منع مقابل در حسين حضرت كه جائى بآن نزديك نينوا حدود از است دهى: عقر: ظ] 1[

 بود كربال زمين آن

. است خللى عبارت در] 2[

) معجم (الحجاز طرف فى القليعة من ميلين على منتنة ماء ... ممدودة البخراء،] 3[
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 دفن را او] 1 [درخت بر هم باز و كشيد درخت بر و برآوردش گور از مروان و كردند، دفن و بمرد بدمشق الناقص يزيد

 شد كشته اندر مصر بزمين] 2 [الحمارين محمد بن مروان. ش] ند [نديد باز و شد غرقه زاب آب اندر الوليد بن ابراهيم. كردند

 ابو. بكردند دفن همانجايگاه تنش و آوردند بكوفه سرش و گويند، نيز] 4 [رقيون و خوانند] 3 [صير ابو آنرا كه كنيسه بدر

. كردندش دفن بسامره و بآبله بمرد بانبار: سفاح العباس

]. 6 [سرگشاده كردند دفن اندر بحرم را او] 5 [مكه باالء سر و بمرد ميمون ببئر: المنصور

 و بشكست پشتش] 7 [بيران بناهاء از راند اندر تنگ جايگاهى را اسپ بود، رفته بشكارگاه كه مرد، سبذان بما گويند: المهدى

 جمله و پيچيدند كوهى بر جنس هر از را شكار بسيارى ،]8 [شد اندر شكارگاه بدين كه كتابى در خواندم چنان بروايتى

 تشنگى، از] 9 [رسيدند) ب- 294 (بطاقت و بماندند بسته و نيافتند راه ديگر جاى هيچ و يوز و سگ و بدام بگرفتند را راهها

 مهدى و شدند، سيرآب] 10 [را جـانوران آن و بـارانى  بفرستاد تعالى خـداى داشتند، آسمان بر سـر و بخروشيدند جمله تـا

__________________________________________________ 

 باشد زايد درخت بر: ظ] 1[

 الحمار: ظ و كذا] 2[

 واقعست  نيل كنار بر و مصر نواحى از الف بدون بوصير،: تواريخ در و صبر ابو: اصل] 3[

 ياقوت نيز و نوشته اند،) الساحل ذات (به معروف موضع از صير بو كنيسه را مروان قتل محل تواريخ در و نشد ديده] 4[

 عمر ابو قال و ... مروان قتل بها زوالق بن ابراهيم بن الحسن قال .. قوريدس صير بو .. بمصر قرى الربع اسم صير بو: گويد

) معجم (االشمونين كورة من ببوصير مروان قتل الكندى

 و الجاهلية فى مكة علي با حفرها البئر صاحب ميمون ... ميمون  بئر:الياقوت قال. است مكه باالى ميمون بئر و: ظ .. كذا] 5[

 دفن المعالة مقبرة در را او و بمرد ميمون بئر در بروايتى. گويد اثير ابن و) البلدان معجم (المنصور جعفر ابى قبر عندها

 بئر به و بشكست پشتش و بيفتاد مركب از راه در و شد سوار و زد تطير منازل از منزل آخرين در بروايتى و ... كردند

) 8- 7 ص 6 ج (تقدم ما الصحيح و كردندش بگور ميمون

) 7 ص (احرامه الجل مكشوفا رأسه جعل و بدنه و وجهه غطى و: ك- بود گشاده سرش يعنى: ظ] 6[

 .. بى نقطه اصل] 8[ويران                                  از لهجه ايست بيران] 7[

 حد بمنتهاى و شدن تمام بمعنى صحيح فارسى در برسيدن، و رسيدن چه شد، تمام طاقتشان يعنى رسيدند، بطاقت] 9[

 رسيده درخت بر شدن پخته از طبيعى بحد و تمام و كامل رسيده، يعنى ميوه: گوئيم امروز هم چنانكه است، رسيدن طبيعى

 كشتى در گويند چنانكه گويند،) برسيدن- رسيدن (را چيزى يا جنس شدن بپايان يا مدتى رسيدن بسر همچنين و است

. مرادست اخير معنى اينجا و شد تمام يعنى- برسيد ارزاق و كرديم گم راه و بوديم

 كذا؟] 10[
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 بودند بياراسته و] 1 [بغداد در بودند ساخته نو كه آمد فرود بقصرى و بازگشت و گرفتن، نتوانست هيچ و بازگشت

 شب آن و بودند، پرداخته تمام وقت درين كه جاى و عمارت بدان بود خرّم عظيم سخت او و تكلف بهمه بزرگوار بفرشهاى

: بيت بدين شنيد هاتفى آواز بياسود بود تنها

: گفت هاتف شعر

 منازله  و] 2 [عالمه درست قد و            اهله باد قد القصر بهذا كانى          

: گفت مهدى

] 3 [انامله تبلى سوف كريم كلّ و)            ؟ (حديدها سكى الناس امور كذاك          

: گفت هاتف

 سايله  انت ما و مسئول انك و            راحل انك للموت عدة فخذ          

: گفت مهدى

 فضايله  يخفى ليس قول ذلك و            واحد شك ال اهللا بان اقول          

: گفت هاتف] 4 [

 نازله  يك الذى االمر] 6 [اذق قد و            منت فانك الدنيا من] 5 [نرود          

__________________________________________________ 

 است  ماسبذان در هم قبرش و نيست تواريخ در مرد بغداد در كه روايت اين و كذا؟] 1 [

 منازله  و ربعه منه اوحش و: 27 ص 6 ج كامل. اعالمه: ظ] 2[

 كذا؟] 3[

) كانى: از پس: (طريق بدين آورده اند را هاتف بيت سه فقط مسعودى و اثير ابن آخر تا هرون: اصل] 4[

 جنادله  عليه قبر الى ملك و            بهجة بعد من القوم عميد صار و          

 حالئله  معوالت عليه تنادى            حديثه و ذكره اال يبق فلم            

) 27 ص 6 ج: ك (

 كذا؟] 5[

 كذا؟] 6[
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: گفت مهدى

 اعاجله  و قلته قد ما سافعل            فاننى] 1 [هدمت حبرنى ذاك مهد          

: گفت هاتف

 كامله  انت ما و شر منتهى الي            ليلة عشرين) ؟ (بعد بليا توقع          

 دفن] 4 [پدرش پهلوى هم و بمرد] 3 [آباد بعيسى) آ- 295 (الهادى كردندش دفن] 2 [ببغداد و وقت درين هم بمرد مهدى پس

 موسى بن على آن از مشهدست امروز و كردندش، دفن همانجا و سناباد، بديه خراسان از بمرد طوس بظاهر: كردند، الرشيد

 و خوانند،] 6 [بداندرون آنرا كه جائى] 5 [روم بزمين بمرد اندر روم بزمين المأمون. تمام بعمارت و آبادست و الرضا

. كردند دفن االنبار بباب مونسه بوستان بسرا بكشتندش ببغداد چون االمين كرد، دفن] 7 [بطرطوس را او معتصم

. بهارونيه است نهاده معتصم پهلوى هم الواثق. بهارونيه كردند دفن سامره ويرا المعتصم

 است، مدفون همانجا و بمرد بهارونيه المنتصر كردندش دفن همانجا و بسامره بكشتندش] 8 [معتصم غالمان المتوكل

 او المعتز. كردند دفن الخلفا بمقابر پس و بردند، ببغداد سرش و كردند غرقه آب در تنش شد كشته] 9 [قاطول بنهر المستعين

 شد كشته المهتدى. كردندش گور در السميدع بباب و گويند، نيز گرمابه در بكشتندش، گرسنگى از زندان در بسامره را

 هم السميدع بباب) ب- 295 (كردندش بگور خاقان بن] 10 [محمد سراى اندر او بفرمان و بوغا بن موسى دست بر بسامره

  خلفاء بگورستان بـمرد ببغداد المعتضد كردند، گور در بسامره العتيقة بمقبرة را او و بفجأ، مـرد ببغداد المعتمد. معتز پـهلوى

__________________________________________________ 

 كذا؟] 1[

 نيست  خالفى و شكى كردند بگورش همانجا و بمرد سبذان بما اينكه در ولى هست اختالف مرگش طريق در] 2[

) البلدان معجم (المهدى بن موسى مات به و ... المهدى بن عيسى الى منسوبة بغداد بشرقى كانت محلة. عيساباذ] 3[

. است مدفون ماسبذان در گذشت چنانكه هادى پدر و .. كذا] 4[

 است  زايد روم بزمين] 5[

 بدندون : ص] 6[

 طرسوس : ص] 7[

 منتصر: ظ] 8[

 قاضون : اصل] 9[

) 76 ص 7 ج (احمد: كامل] 10[
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 هم و بغداد، در] 1 [الشماسى بباب بكشتند را او غوغا المقتدر. است مدفون ببغداد هم المكتفى. كردندش دفن همانجايگاه

 تباه چشمش كه آن از] بعد [ببغداد المستكفى. ببغداد هم كردند دفن خلفا بمقابر الراضى]. 2 [كردندش دفن الخلفا بمقابر

 بغداد در هم كردند دفن ديگرانش بپهلوى و بمرد، آن در هم و كردند كور هم ويرا المطيع. كردند دفن خلفا بمقابر و كردند،

]. 3 [مدفونست ببغداد هم و بمرد] 3 [بركندن، گوش و خلع از بعد كردندش دفن خلفا بتربت و بمرد، العاقول بدير المطايع

 الخالفه دار ز] ا [آب اندر بر] ا [بر را ايشان و بمرگ رسيد اجل بغداد شهر اندر را جمله المستظهر و المقتدى و القائم و القادر

 با آنك از بعد كردند قبض] 4 [سعود] م سلطان لشكريان را او [المسترشد كردند] دفن  فه [رصا حد بر بردند الخلفا بمقابر

 هم و بكشتندش و رفتند باز او سراپرده در از ناگاه) آ- 296 (مالحده و بردش بمراغه داد و مصاف] بدايمرج  [سلطان

 ببغداد المستنجد. كردندش دفن ببغداد] 5 [المقتضى كردند، دفن االفات من اهللا حماه باصفهان الراشد. كردندش دفن بمراغه

. كردندش دفن ببغداد هم المستضي ء خلفا بمقابر هم كردندش دفن

 فصل 

 اخبار از مختصرى و نسب و نسق و السالم عليهم پيغامبر بيت اهل از جماعتى ذكر در

 السالم، عليهما رسول بنت الزهرا فاطمة

 بقيع بگورستان را او و گويند، روز چهل بعضى و گويند، نيز ماه پنج و يافت، فرمان ماه بشش السالم عليه پيغامبر از بعد

 روايت هم سال يك و بيست و گويند، روز پنج و هفتاد و بود سال هيجده عمرش و كرد، دفن خود بدست على المؤمنين امير

: خواند همى و بگفت بيتها اين بازگشت او گور از عنه اهللا رضى على المؤمنين امير چون و است،

 قليل  الفراق دون الذى كلّ و            فرقة خليلين من اجتماع لكلّ         

 خليل  يدوم ال ان على دليل            احمد بعد] 6 [فاطمة افتقادى انّ و            

 

 اهل يا عليكم السالم: ميگفت و رفت همى گورستان بر عنه اهللا رضى على المؤمنين امير روزى گويند چنين هم و) ب- 296 (

 عليك و: داد آواز هاتفى پس. عندكم خبرنا فما عندنا خبركم فهذا نكحت نساؤكم و سكنت دوركم و قسمت اموالكم القبور

 نيكى بيافتيم بفرستاديم پيش آنچ و كرديم سود خورديم آنچ يعنى. خسرنا خلفنا ما و وجدنا قدمنا ما و ربحنا اكلنا ما السالم

 اما شدست، گفته اجمعين عليهم اهللا رضوان حسين و حسن و على المؤمنين امير ذكر و گشتيم، خاسر بگذاشتيم آنچ و بدى و

  نسب در] 7 [بـود روى يك از كتا سبب آن از و على فرزندان از آغاز كنيم، ياد نسب و اخبار از مختصرى را ايشان فـرزندان

__________________________________________________ 

 ميرسد بنظر زايد] 3[افتاده                               المتقى] 2[انداخته                           را القاهر] 1[

). 10 ص 11 ج: كامل (نوشت قالب دو بين را احتماالت اقل و شده پاك متن در] 4[

. نخورد بهم كتاب رويه تا يعنى- بود روى يك از تا كه] 7[فاطما                    : ظ] 6[المتقى                 : اصل] 5[
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 الحبيب ام از) آ- 297 (رقيه و عمر و بودند الكالبيه، زيد بن] 1 [خالد بنت البنين ام از عثمان و جعفر و عباس و اهللا عبد] و [

 از اهللا عبيد و بكر ابو و الخثعميه، عميس بنت اسما از عون و] 3 [يحيى] و محمد [و الوليد، بن خالد] 2 [بنى از بودند، التغلبيه

. بودند فرزندى مادر از الصغرى كلثوم ام و الصغرى زينب و ،]4 [مسروق بنت ليال

 نه و پسر سيزده جمله آن از بودند] 7 [فرزند دو و بيست جمله] 6 [بودند المخزوميه سعيد ام از] 5 [رمله و الحسن ام و

 را جهان علويان همه و پيوست، عمر و عباس و الحنفيه بن محمد و حسين و حسن از نسل پسران ازين و بودند دختران

. به اعلم اهللا و نيافتيم ذكرى و نماند نسلى را ديگران و كشد فرزندان بدين نسب

: السالم عليهما على بن حسن فرزندان ذكر

 و بودند پسر ده جمله اسماعيل و احمد و الرحمن عبد و اهللا عبيد و زيد و الحسن و عقيل و الحسين و القاسم و اهللا عبد

. اعلم اهللا و الحسن ام او نام داشت دخترى

: السالم عليهما على بن حسين فرزندان

 و بود زينب دخترش و ابيهم، مع الشهيد جعفر و اهللا عبيد و محمد و اهللا عبد و االصغر على و ابيه مع الشهيد االكبر على

 شود، باز بوى حسينيان جمله نسب و شدند كشته بكربال جمله نماند، فرزند هيچ] 8 [االصغر على از) ب- 297 (مگر و سكينه،

. گوئيم او فرزندان دگر و

__________________________________________________ 

. الكالبيه حرام) 158 ص 3 ج: (ك] 1[

 وليد بن خالد عليهم اغار الذى السبي من هى و التغلبيه ربيعة بنت الصبهاء من ولد ،109 ص 3 ج: ك. خالد سبي از: ظ] 2[

 التمر بعين

 عونا له ولدت انها قيل و يحيى و االصغر محمد له فولدت ... اسما تزوج و گويد) 151 ص 3 ج: ك( :اصل] 3[

. التميميه النهشليه خالد بن مسعود بنت) 158 ص 3 ج (ك] 4[

 كلثوم  ام و الكبرى رملة و الحسن ام له فولدت الثقفيه مسعود بن عروة ابنة سعيد ام .. تزوج  و:ك رمله و الحسن: اصل] 5[

 له كان و االوسط محمد له فولدت اهللا رسول بنت زينب امها و ... العاص ابى بنت امامه تزوج و: گويد آنها بر عالوه كامل] 6[

 و فاطمة و الصغرى كلثوم ام و الكبرى رملة و الصغري زينب و ميمونه و هانى ام منهن لنا يذكرن لم شتى امهات من بنات

 امرى بنت مخبأة ايضا تزوج و اوالد امهات من كلهن نفيسة و جمانة و جعفر ام و سلمة ام و الكرام ام و خديجة و امامة

) 159 ص 3 ج (امراة عشره سبع و ذكرا عشر اربعة ولده فجميع .. صغيره هلكت جارية له فولدت الكلبيه عدى بن القيس

 31: كامل] 7[

. اصغر على از جز: يعنى] 8[
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: السالم عليهما الحسين بن على ذكر

 نام] 1 [شهرناز را مادرش و كرده اند، روايت نيز بكر ابا و الحسين ابا و محمد كنيت  ابا و خواندندى العابدين زين بلقب را او

 اول روايت اما گويند، نيز هرى ملك و بود پارس] 3 [الملك] 2 [سبحان دختر گويند بروايتى شهريار، يزدگرد دختر بود

 او عمر و مروان، بن الملك عبد بن وليد عهد در تسعين و خمس سنه اندر رسول بمدينه برفت دنيا از شهيد و است، درستتر

] و] [4 [اهللا عبيد] و [بالكوفه الشهيد زيد] و [محمد: فرزندان. كردندش دفن ببقيع الحسن عمش پيش بود، سال نه و پنجاه

]. 5 [نداشت هيچ دختر و عمر، و على و الحسين و الحسن

: السالم عليه الباقر على بن محمد ذكر

 و مائه، و عشر و اربع سنه در بمدينه بمرد الوليد بن ابراهيم عهد اندر و جعفر، ابو] او [كنيت و خوانده اند، باقر بلقب را او

 سلمه ام او نام داشت دخترى و ابراهيم و اهللا عبد و على و بود جعفر) آ- 298 (فرزندانش و بود سال هفت و پنجاه او عمر

. اعلم اهللا و] 6[

: السالم عليهم الصادق على بن محمد بن جعفر ذكر

 بوى جعفرى علويان نسب و بود بكر ابى بن القسم بنت] 7 [فاطمه مادرش و اهللا عبد ابا كنيت و است بوده الصادق لقب را او

 دفن ببقيع جدش و پدرش پهلوى هم و المنصور جعفر ابى عهد اندر مائة و اربعين و ثمان سنه در بمرد بمدينه شود، باز

 داشت، دخترى و پسر شش جمله اين نام، فروه ام دخترى و اسحق، اهللا، عبد على، محمد، موسى، اسماعيل،: فرزندانش كردند،

. اعلم اهللا و

: السالم عليهما جعفر بن موسى ذكر

  مـادرش معروفست، اين و گويند نيز] 8 [كاظم و الصالح العبد او لقـب و روايتست هـم نيز ابراهيم ابا و الحسن ابـا او كنيت

__________________________________________________ 

 ام امه و: گويد) 183 ص تهران چاپ (االئمه معرفة فى االمه خواص تذكرة در الجوزى ابن سبط شهربانو- شهربان: ظ] 1[

. زنان شاه قيل و سلمه ام قيل و السالفه قيل و غزاله اسمها ولد

. ملك: ظ] 3[                       )؟ (است مرو مرزبان ماهويه برادرزاده او و) صنجان ( سنجان:ظ] 2[

): 187 ص (اهللا عبيد و قيس و اهللا عبد الجوزى سبط تذكره] 4[

 ام و الحسن ام و القسم و مليكه و سليمان و كلثم و عليه تسمى و على ام و االصغر حسين و خديجه و: الجوزى سبط] 5[

) 187 ص (الخ ... فاطمه و البنين

: بكر ابى بن محمد بن القاسم ابو بنت فروة ام: سبط] 7[               .سلمه ام و زينت و: 192 ص الجوزى سبط تذكره] 6[

). 196 س (بالليل قيامه و اجتهاده و بعبادته الصالح بالعبد يدعى و ... السيد و الطيب و المامون و بالكاظم يلقب  و:سبط] 8[
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 كه خواندم چنين و] 1 [مائة، و ثمانين و ست سنه اندر ببغداد شد كشته و دادند زهر را او الصاعد البربرى بنت] ه  [حميد

 زهر امروز ببرد نام را همه و فالن بن فالن يا گفت موسى پس بامالكى، گيرد گواه كه فرستاد ى] و [بر معدالن هارون رشيد

 كردند دفن غربى بجانب را او پس بود همچنان و بميرم، اندران و سياه باز و زرد فردا پس و گردم سرخ فردا خورده ام،

- 298 (هرون عقيل، ابراهيم على،: فرزندانش بود، سال چهار و پنجاه او عمر و خوانند، قريش مقابر ببغداد اكنون] كه  [آنجا

 القاسم، الرحمن، عبد حمزه، عباس، اسحق، يحيى، جعفر، احمد، محمد، اهللا، عبيد. اسماعيل اهللا، عبد الحسين، و الحسن،) ب

 عبد ام] 5 [كلثوم، ام كلثوم، ام] 4 [فاطمه فاطمه، فاطمه، فاطمه، عليه، ،]3 [اسماء ام فروه، ام خديجه،: دختران و] 2 [زيد جعفر،

 را او تعالى خداى دختر، هيجده و پسر بيست جملت ميمونه، امامه، محموده، ،]الصغرى  [اسما حليمه، القاسم، ام زينب، اهللا،

. السلم و بود داده

: السالم عليهما الرضا موسى بن على ذكر

 داد زهر بطوس را او مأمون و: خيزران و] 6 [النوبيه سكن نام بود فرزند مادر مادرش الحسن ابا كنيت و بود، رضا او لقب

 او عمر و كردند دفن الرشيد هرون پهلوى هم آنجايگاه، هم و مأتين، و اثنين سنه در بمرد] و [خويش بدست نار آب اندر

. السالم و جعفر ديگرى و محمد يكى نبود پسر دو از جز فرزندانش و بود، ماه شش و سال نه و چهل

: السالم عليه الرضا موسى بن على بن محمد ذكر

 را او و بود مأمون دختر زنش و جعفر، ابو او كنيت و ريحانه او نام بود كنيزكى مادرش و يافتيم، مرتضى و رضا او لقب

 القريش بمقابر و] بمرد [الوثق عهد اول در مأتين و عشرين سنه شهور تاريخ در و زشت، عظيم بشكلى بكشت بزهر بحيلت

. بود روز بيست و ماه سه و) آ- 299 (سال پنج و بيست او عمر و على او نام بود پسر يك فرزندانش كردندش، گور در

__________________________________________________ 

 مائه  و ثمانين و ثالث) 54 ص 6 ج: (كامل و ايضا مائه و ثمانين و ثالث و- رجب في مائه و ثمانين و ثمان: سبط تذكره] 1[

 دختر بيست و داشت پسر بيست حضرت آن گويد و دارد اضافه عمر،: جوزى سبط تذكره] 2[

) 198 ص (اسماء: جوزى سبط تذكره] 3[

 اربع  فالفواطم اخرى فاطمة و الوسطى و الصغرى و الكبرى فاطمة: سبط تذكره] 4[

 تن اند 19 تذكره در دختران مجموع و زينب دو و كرده ذكر كلثوم ام يك: سبط تذكره] 5[

 و تكتم و سمانه و شكن و اروى و نجمه منها اسماء لها كانت  و:الرضا اخبار عيون. خيزران) 198 (الجوزى سبط تذكره] 6[

 كنيز كه است محقق نيز و دارد غلبه رضا حضرت مادر نامهاى ساير بر اخير نام و) 12 ص طهران چاپ (اساميها آخر هو

 بودن ايرانى در جا هيچ و بوده بربر و مغرب زادگان اشراف از كه است بتحقيق قريب همچنين و بوده عرب غير از و بوده

 را تكتم كلمه و ايرانست مردم از تكتم كه كرده تصريح مهر مجله دوم سال در طهران فضالى از يكى جز نيامده ذكرى وى

 ترجمه فرزند مادر و. است نداده نشان هم معينى ماخذ و است شمرده ريشه و اصل يك از زردشت مادر) دغدو (كلمه با هم

. درم خريد كنيز يعنى است ولد ام
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: السالم عليهم الرضا موسى بن على بن محمد بن على ذكر

 او نام بود فرزندى مادر مادرش و الحسن، ابو كنيت و روايتست، نيز نقى و معروفست، بدين و گويند] 1 [عسكرى او لقب

 كردند، دفن پسرانش همانجايگاه و دادندش زهر گويند و مأتين، و خمسين و اربع سنه شهور اندر بمرد بسامره و] 2 [سيده

. بودند ابراهيم ابو و جعفر و الحسن فرزندانش و بودست، سال چهل مدت او عمر و معتز، عهد آخر در

: السالم عليهم الرضا موسى بن على بن محمد بن على بن الحسن ذكر

 زهر گويند و بمرد بسامره] 4 [سوسن او نام بود فرزند مادر مادرش و محمد، ابو او كنيت و] 3 [گفتست زكى او لقب

 سال نه و بيست عمرش و كردند، دفن پدرش پهلوى هم و. اندر معتمد بعهد مأتين و خمسين و ست سنه شهور در دادندش،

. الحسن بن محمد القسم ابو فرزند بود،

 باز فرزندان بدين نسب را عالم علويان همه و نداشت ذكرى ازين بيش بود نوشته آن بر تاريخ ها و نسب اين كه جزو آن و

 عليه پيغامبر بيت اهل امام و عشيرت سيد را ايشان علويان و شيعت اهل كه آنند جماعت اين و شد، كرده ذكر كه شود

 نسل را ايشان) ب- 299 (جايگاه و شهر بهر و اسالم بالد در شدند متفرق بسيارى ايشان فرزندان از و شمرند، السالم

 چنانك بسياقت نبود معلوم زيادت شرحى اما] اند [نسب الحسينى گويند] 5 [حاكم و نزار و مستنصر و عزيز و پيوست،

. اعلم اهللا و افتاد نقل يافتيم

 عليهم  اهللا صلوات طالب ابى بن على بن] 6 [حسن فرزندان ذكر

 و منصور، حبس در بكوفه شدند كشته عشيرت و پيوستگان قومى و اهللا عبد السالم، عليهما على بن] 6 [حسن فرزندان از و

 بنى عهد در كردند خروج كه كسانى و همچنين، ابراهيم و محمد پسرانش و بود، كه صفت بدان كردندشان، دفن همانجايگاه

 زمين و بمغرب اندلس و بمدينه و بمكه و خراسان، و رى بجانب چه و طبرستان بجانب چه شدند، كشته العباس بنى و اميه

 كرده ياد خلفا اخبار در ايشان ذكر و فرستادند، دمشق و ببغداد سر را بعضى و كردند، دفن همانجا و گشتند، هالك طنجه

 اندر زيد بـن حسن و خمسيـن، و مأتين سنـه شهور در آمدنـد بطبرستان الداعى زيـد بن حسن بـا حسنيان جماعتى و آمـد،

__________________________________________________ 

 من سرّ الى بغداد الى المدينه من اشخصه المتوكل جعفر الن العسكر الى نسب انما و) 202 ص (الجوزى سبط تذكرة كذا] 1[

 النقى  و بالمتوكل يلقب و. اشهر تسعة و سنه عشرين بها فاقام راى

 مغربيه  سمانة امه  و:جوزى سبط] 2[

 ايضا العسكرى له يقال و): 207 ص (جوزى سبط] 3[

 سوسن : جوزى سبط- سوسن: اصل] 4[

. مصراند خلفاى مراد] 5[

 حسين : اصل] 6[
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 محمد برادرش و مأتين، و سبعين سنه شهور در يافت فرمان تا ماه شش و سال نوزده بماند عظمت و شوكت و دادن فرمان

 اسماعيل قبل از بگرگان هرون بن محمد دست بر شد كشته تا) آ- 300 (اندر بپادشاهى سال هجده نشست او بجاى زيد بن

 از هم و ،]4 [بودند اندر رى مقيمان آنان از اغلب و] كردند، دفن [خوانند شجره آنرا كه همانجا را گروه آن و سامانى،

 خريدند، امالك و ساختند، مقام و آمدند، بهمدان] 2 [بطحاى القاسم ابو سيد با جماعتى على بن حسن المؤمنين امير فرزندان

 كافى صاحب دختر از و بود، الحسين ابو پسر الفضل ابو و است، كرده عمارتها و قلعه آنك بود الثانى اهللا عبد ابو شريف و

 سادات جمله و محمد، بن شادى عيسى ابو دختر از بود الفضل ابو پسر زيد هاشم ابو مرتضى سيد امير و عباد بن اسماعيل

 ايشان نسب و سلجوق، آل دولت در است بسيار آثارها را او فرزندان و را هاشم ابو سيد امير و نسب اند، ازين همدان

 بن لحسين اهللا عبد ابى النقى بن على الحسين ابى الزكى بن الحسين ابى الرضا بن زيد هاشم ابو المرتضى: است همچنين

 بن] حسن  ... [بن محمد ابى بن زيد الحسن ابى بن الحسن) ؟ (المحمد ابى بن الحسين) ؟ (اهللا عبد بن على الحسين ابى الرئيس

 عال زى بدرد گرفتند مقام باصفهان جماعتى برادرانش، هاشم  و ابو سيد امير عمان ابن از و السالم، عليهم طالب ابى بن على

. همدانست و باصفهان همه تربتها و) ب- 300 (است جماعت آن از سيدى] 3 [الدين

: غزوها ديگر و احد و بدر شهيدان اخبار و روايتان صاحب و صحابه مقابر ذكر

. آنجاست ايشان مشهد و جمل، حرب در شدند كشته ببصره زبير و طلحه اما كرده اند، دفن حرب بجايگاه هم را] شهيدان [

 ببقيع و بود وفات بمدينه همه را جماعت اين. سعيد و وليد خالد و انصارى اهللا عبد و عوف بن الرحمن عبد و عباس

 بربذه ذر ابو مدفونست، بشام خالد گويند بعضى و السالم، عليهم زنانش و پيغامبر ياران اغلب همچنين و مدفون اند،

 عباس بن اهللا عبد است، مدفون بشام هريره ابو ايوان، بكنار آبادانست مشهدش و بمداين، سلمان حاج، راه بر مدفونست

 بن مغيرة و موسى ابو بمصر، العاص بن عمرو بمدينه، سفيان ابو بمدينه، الحنفيه- بن محمد بآذربادگان، قرنى اويس بمدينه،

 ببصره، مالك بن انس بمدينه، مسعود ابن مدفونست، آنجا و شد كشته بكوفه جبير، بن سعيد بمدينه، حسان بكوفه، شعبه

] ياء [سبا از ايشان مادر و كردند دفن) آ- 301 (مائة و عشرة سنه شهور در ببصره هم سيرين ابن و بصرى حسن

  بـن مالك بمدينه، االسود بن مقداد مدفونست، آنجا و بمرد بفلسطين العباس بن فضل شعبه، ابن مغيرة فتح از بـود] 4[ميسان

__________________________________________________ 

) ؟ (بودند و اند رى: ظ] 1[

. بطحاوى: ظ] 2[

 محاسن در »وردى علوى: «نام. نشد ديده جائى الدين عالء دز- الدين عالء دزى- دردزى- دزى: نام باين شبيه و كذا؟] 3[

 ايضا خوزيان در و خوزى در و) ياقوت (اصبهان قرى من رذانه نيز و- است آمده 32 ص تهران چاپ فروخى ما اصفهان

) 488 ص ثالث جزو ياقوت (العلم اهل من جماعة اليها نسب باالصبهان محلة

 اسراى از پدرش بوده تابعين بزرگان از بصرى حسن: گويد مصر چاپ 180 ص 1 ج االعيان وفيات سبامسان،: اصل] 4[

 هجرى ده و صد سنه رجب در و يافته وقوع مدينه در باقى خطاب بن عمر خالفت از سال دو وى مولد و »ميسان «واليت

 البصره  باسفل بليدة هى السمعانى قال يا سكون و ميم بفتح ميسان و است يافته وفات ببصره
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 اليمان بن حذيفه بشام، عباده بن سعد و حبشى بالل بشام، جراح عبيده ابو پسرش و جبل بن معاذ ببقيع، انس بمدينه،

 در خوانند] 2 [مولهشت آنرا كه بديهى مدفونست آنجا و جماعتى با شدند كشته نهاوند بدر المقرّن بن] 1 [نعمان بمداين،

 حقيقتى و گويند، را اليمان حذيفة و وقاص سعد جمله در و. است نوشته شهيدان جماعت نام و ايشانست مشهد مسجدى  كه

 و افتاده اند، جا هر مالير و] 3 [خوايق حدود در جراحت با ازيشان بهرى و صحابه، از آنجا] ند [بسيار شهداء اما نيست،

 بحقيقت است تر عليم تعالى خداى و گويند ديگر نوعى از ايشان نام را كسى هر و است، ظاهر مشهد جايها درين را بعضى

 آن و است، شهيدان جمع گورهاء كه آنجا تل، بر ظاهر و] 4 [سپيدهان با است آنجايگاه مشهد] را [الساريه. ايشان حال

 آنرا و) ب- 301] (5 [الجبل الجبل ساريه يا گفت مدينه از كه برآمد آنجا از عنه اهللا رضى عمر المؤمنين امير آواز كه شكاف

 ادريس بن محمد ظاهرست ايشان مشهدهاء ببغداد جمله حنبل بن احمد امام و شبلى و جنيد و حنيفه ابو. كنند زيارت

 بن حماد بود، عمرش سال هفت و نود مدفونست، آنجا و ببصره سفيان است، مدفون آنجا و افتاد واقعه بمصر] را [الشافعى

 بكوفه الشعبى شراحيل ابن عامر بشام،] 6 [االحبار كعب مدفونست، ببغداد الحافى بشر مدفونست، بكوفه حنيفه ابى

 مدفونست، يمن] ء [بصنعا منبه بن وهب مدفونست،

: معروفان و] 8 [ملوكان بعضى و عجم ملوك] 7 [نواويس اندر دوم ذكر

 و شمرند آدم فارسيان كتب در را او كيومرث: است رسيده كسى كه جايگاهى و شد كرده آن ذكر] و [گشت معلوم چنانك

 ستودان آنجا و بمرد پارس بزمين آنك جز نيست معلوم زيادت چيزى: هوشنگ رسيد، مرگ هندوان بكوه را او كه گفته اند

. ساختند

 عهد در است بوده عبادات بيوت جمله از خوانند آتشگاه اكنون كه را كوه اين كه آرد چنين اصفهان كتاب در حمزه: طهمورث

__________________________________________________ 

 8 ياقوت (20 سنه قيل و 19 سنه قيل و عمر ايام فى 21 سنه نهاوند بوقعة قتل المزنى المقرن بن نعمان هو و- نعمر. اصل] 1[

) 331- 329 ص

. است نوشته) اسپيدهان (در را جنگ اين  كامل ..؟-كذا] 2[

 جاپلق؟: ظ .. كذا؟] 3[

 است  نهاوند نواحى از اسبيدهان] 4[

) 16: ص 3 ج (ك است رويداده دارابجرد و فسا نواحى در طبرى بروايت وقعه اين] 5[

 االخبار: اصل] 6[

 گويند ستودان بپارسى و بسازند كسى گور بر كه گنبديست يا دخمه آن و ناوس جمع نواويس،] 7[

 هم فارسى جمعى قارئين فهم تكميل براى را عربى جمعهاى كه است بوده رسم قديم پارسى در ملوك، جمع- ملوكان] 8[

. ميفزوده اند
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 آمدندى  بحج آنجا مشرق شهرهاء جمله از چنانك بسيار،) آ- 302 (بودندى نهاده بتان و خوانده اند مينودز آنرا و طهمورث

 شاه تا بماند، آن بر هم و كرد، آتشگاه و كرد، خالى بتان از آنرا پدر بفرمان اسفنديار و گشتاسف] 1 [روزها تا كردن،

 و كرد، نيم بدو باره را او ببابل ضحاك: جمشيد. است نهاده آنجا طهمورث كه آورده اند چنان و كرد، خراب آنرا اسكندر

 سنگى و بدوخت، چاه بديوار گران بمسمارهاء و دماوند كوه سر بر ببست را او فريدون: ضحاك نماند اثرى و بسوزانيد

 او، بحال داناست تعالى خداى و. بماند همچنان و آمدى سرش بر كردى برآمدن قصد كچون ببست وى سر بر بافسون

 گشت، مدروس و بماند، سالها بسيار و طبرستان و] 2 [تميشه بزمين بفرمود خويش ناوس و خوابگاه و تخت: افريدون

: افراسياب بودند، ساخته بگرگان او ناوس: نوذر باصفهان، بعضى و گويند آنجا ستودان و بمرد اندر فارس بزمين منوچهر

 و اران، و] 3 [حبس حد در بكشت گشسب بآذر او خويشان از بسيارى و پسرش جهن و گرسيوز برادر با را او كيخسرو

. ساختند) ب- 302 (پايه بكوه ستودان و بمرد باصطخر: زاب. آنجا ساخت ستودان و بفرمود كفن آن از بعد

: كيانيان نواويس ذكر

 بستودان آنجا و برفت دنيا از باصطخر: كيكاوس. ببلخ ديگر بروايتى و كردند ستودان آنجا و بمرد پارس الملك بدار: كيقباد

 گياهى وى خون از و بود ساخته خود كه گنك ببهشت كشتند بتركستان را سياوش: كيخسرو و سياوش. نهادند پدرش

 با: فريبرز و بيژن و طوس. شد ناپيدا داد بلهراسف پادشاهى چون كيخسرو و گويند، سياوشان خون آنرا كه برست

 او: بهمن. بنهادند  همانجا]4 [را او و شدند كشته] اندر ببرف آنجا شد ناپديد كيخسرو چون [افراسياب نبيره بودند كيخسرو

 زال و و سـام و و نريمان: گرشاسف. مـرد بلخ بشهر بـروايتى و ،]6 [اصفهـان و رى ميان] 5 [كجين بـدر بيوباريد اژدهـا را

__________________________________________________ 

 گشتاسف  روزگار تا: ظ] 1[

: فرمايد فردوسى و. اشرف و سارى ميان است بوده محلى تميشه،] 2[

 كرد بيشه نامور اندران نشست            كرد تميشه سوى گذر آنجا وز         

 و است، »شيز «از لهجه اى كه باشد چيش: بايد و حيس- چين: نوشته مختلف باشكال جلد اين و اول جلد در را نام اين] 3[

 ريشه يك از همه ظاهرا گنجه و گنزن و گنزه و جنزه و شيشه و ترشش و ترشيز و شيزز چيزرو و- چژ و شير و شيژ

. است

. را آنان: ظ .. كذا؟] 4[

 كوير كناره در است بوده محلى آن و نيست گجين دير جز نام باين شبيه محلى اصفهان و رى ميانه زيرا گجين، بدير: ظ] 5[

 نميديدند را قم و مستقيما ميرفتند كوير از كه اصفهان و رى قديم راه سر

 عراق سلجوقي پادشاهان براى بود آمده بنظم مؤلف عصر در كه است نامه بهمن كتاب از بهمن كردن بلع و اژدها روايت] 6[

 است  رسيده بنظر سرسرى يكبار آن خطى و است شده طبع بمبئى در گويا و است نامى) ايرانشان (آن ناظم و
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 از بازبردند، بسيستان را رستم و هندوستان، بزمين سام و ساختند، بسيستان ستودان را نريمان و را] 1 [گرشاسف: رستم

 بهمن دست بر شد كشته چون و گرشاسف ستودان برابر بساخت عظيم ايوانى فرامرز و ساخت، برادرش كه چاه آن

. بازآوردند جدانش) آ- 303 (بستودان هم و بمرد داراب بن دارآى عهد در زال و آوردند، باز پدر بستودان را او بهندوستان

: چهرآزاد هماى

: داراب بن داراى. است نهاده بپارس بهمن بن داراب است، نهاده بپارس گويند فارس اهل و است، نهاده بشام گويند بعضى

 گنبدى تلى سر بر خوانند] 2 [خور آنرا است شهرى شيراز فرسنگى پانزده بر حكيم جاماسپ. است نهاده بپارس هم

. مدفونست باصطخر پاپك اردشير. بردند باسكندريه را او و بمرد زور بشهر اسكندر. كردند دفن آنجا را او و ساخته اند

 معلوم: بهرام بن بهرام بشام، بعضى و است نهاده گويند بپارس قومى: هرمزد بن بهرام. است نهاده بپارس: شاپور هرمزد

. گروهى  بپارس و گويند بشام گروهى] 3. [نوسه بن هرمزد بپارس] 4 [بهراميان بهرام. بپارس بهرام] 3 [بن نوسه. نيست

 بن بهرام. نيست معلوم: شاپور بن شاپور] 5 [ميسان بزمين: هرمزد بن اردشير. مدفونست بطيسفون: هرمزد بن شاپور

 او از كردند پاك چندانك) ب- 303 (رفت فرو بچاهى شكارگاه در گويند: گور بهرام بطوس: بهرام يزدجرد بمداين،: شاپور

. فيروز بن بالس. هياطله بزمين: يزدجرد بن فيروز بعراق، گويند و بسام: بهرام بن يزدجرد بشيراز، گويند و نيافتند اثرى

 :هرمزد بن پرويز] 6 [....] [هرمزد. نشانده تخت بر بطلسم را او و ساخته گنبدى گويند كوهي بر: عادل نوشروان بمداين

 و آزرميدخت] 8 [دخت بوران. نيست معلوم] 7 [براز شهر بمدائن: شيرو بن اردشير. بمداين: شيرو بن قباد بمدائن مدفونست،

__________________________________________________ 

 و است او موكل فرشته و زابلستان در بصحرائى است عميقى خواب در و زنده گرشاسپ كه است زرتشتيان عقيده] 1[

 اين و. كشت خواهد را ضحاك و شده بيدار گرشاسف نهد جهان در ويرانى بناى و رود بيرون دماوند از ضحاك كه روزى

 كشت  خواهند را دجال كه است مهدى يا مسيح ظهور مانند روايت

 حكيم جاماسپ قبر و »كراده «آن نام است دهى خفر جلگه كنار در ... است شيراز بلوك از خفر: 18- 17 ص العجم آثار] 2[

 ... دارد ارتفاع ذرع بيست مقدار تقريبا كه آن كه كوهى باالى بر بقعه ايست آن و فاصله ميلى بمقدار است مذكور ده محاذى

 آنرا كه هست خور بنام بلوكي هم خراسان در و لفظاند يك خفر و خور و) انتهى (است فرسنگ هيجده خفر تا شيراز از و

 است  شده ساقط البلدان معجم از شكل دو بهر نام اين و- راء سكون و خا بفتح گويند هم خرو

 گويند »نرسى «امروز كه است »نرسهى «اصل در و نرسه،: الصحيح و كذا] 3[

. زايد ياء و است نسبت نون و الف چه بهرام، بن بهرام يعنى- بهرامان بهرام: ص] 4[

 است  سفيد اصل در] 6[مسان                           : اصل] 5[

 براد سهر: اصل] 7[

. است غلط فارسى باى با و است موحده بباى نيز و ندارد) دخت (كلمه و شده نوشته) شاهنشاه بوران (ملكه اين سكه در] 8[

 فارسى باى با و فارسى باى با نه ميكنيم تلفظ موحده باى با »بوران «به منسوب است خورشى كه را »بورانى «هنوز ما و

 گذشت  چنانكه سكه متن بدليل است غلط
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. مدفونست آنجا و شد، كشته مرو بواليت: يزدجرد بمداين هم كسرى بمداين: پرويز دختران

: سالطين و ملوك تربتهاء اندر

. نهاده اند خراسان النهر وراء بما بيشتر سامانيان

. مدفون اند آنجا هم مودود و مسعود و محمد بغزنين محمود سلطان: است نهاده بغزنين سبكتكين

: بويه آل مقابر ذكر

 برى گويند بعضى الدوله ركن. است مدفون آنجا و بمرد بشيراز ثلثمايه و ثلثين و ثمان سنه االول جمادى در الدوله، عماد

 و شد] 2 [كشته عرب جنگ در: الدوله عز مدفونست آنجا و بمرد ببغداد: الدوله معز] 1 [بكوميان گويند بعضى و مدفونست

 بر: الدوله مؤيد) آ- 304 (گرديد دفن بعراق گويند بعضى رسيد وفات. ببغداد را او الدوله عضد نيست معلوم دفن موضع

: شاهنشاه الدوله، مجد. مدفونست همانجا و. يافت وفات برى الدوله فخر ثمانين و سبع سنه شعبان در يافت فرمان گرگان

 آنجا و مرد بشيراز الدوله مدفونست  سلطان آنجا هم و مرد همدان بظاهر: الدوله شمس. نهادست شاهنشاه بگنبد برى

. مدفونست

: سلجوق آل حفاير ذكر

: بركيارق مدفونست، مرو بجانب او: ارسالن الب. برجايست آنجا تربتش و رسيد وفات رى بشهر بيك طغرل سلطان

: ملكشاه. باصفهان

 پيش مدفونست باصفهان و مرد بهمدان محمود سلطان. است مدفون بمرو: سنجر سلطان. است ساخته كه بمدرسه باصفهان

: ملكشاه بن محمد سلطان. محمد سلطان

 بن محمد سلطان مدفونست مدرسه در بهمدان: مسعود سلطان. طغرليه مدرسه در بهمدان: محمد بن طغرل سلطان. باصفهان

: سليمان مدفونست طغرل سلطان مدرسه در: محمود

 و مدفونست بيك طغرل سلطان تربت در رى بشهر: ارسالن بن طغرل سلطان. مدفونست بهمدان: ارسالن سلطان بهمدان هم

) ب- 304 (احكم و اعلم اهللا

 و المقدس بيت و حرمين چون بنيادها، و آن شكل و جويها و درياها و كوهها و عالم مساحت اندر العشرون و الثالث باب

 اقاليمها صفت و كعبه

__________________________________________________ 

 .. كذا] 1[

. شد كشته كرد الدوله عضد با كه جنگى در الدوله عز] 2[
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 آمد فرود آنجا السالم عليه آدم آنك نديب، بسر راهون كوه و بشام،] 1 [لكامست كوه گرفته اند قبله دليل آن از كه كوهها اما

 كوههاست بزرگترين و] 3 [سترى كوه و هست، شرح ديگر بجايگاه آنرا و] 2 [فربى گام هفتاد ظاهرست آنجا پايش نشان و

 زمين فرسنگى صد از كه دماوندست كوه و. كشد شام بوادى تا عرب جزيره بشق است يمن قعر اقصى از طولش عرب، در

 و خيزد همى بخار درد مانند و دماوند كوه باالى بر بخار از بندد گوگرد كه هست جايها و نگسلد، برو هرگز برف و بود پيدا

 بردن نتواند فراز بدان آهن هيچ و دشوارست عظيم آمدن او بكف و شدن بر راه اما باشد، زرد و سرخ جنس هر از گوگرد

 پاره تمام بحيله و كرد بطلق آنرا و بساخت چيزى آهن از خراسان اهل از مردى كه خواندم چنين و آن، تف از بگدازد كه

 كه است روايت اندران و بگريخت كرد، طلب را او وقت پادشاه تا) آ- 305 (كرد همى زر آن از و آورد بدست سرخ گوگرد

 سليمان خانم صاحب] 4 [جنى صخر كه است روايت السالم عليه على مرتضى از و است، بسته آنجا بر ضحاك لهوب قيس

 كه فرمود سوار و پنجاه و صد با بفرستاد را قايدى مأمون بعهد كه روايتست همچنين و است، محبوس آنجا السالم عليه

 كوه نزديك برفتيم گويد بود،] 5 [نافع نام را قائد اين و ضحاك، از دهد خبر بدرستى و داند باز احوال آن و رود بدماوند

 آگاه المؤمنين امير فرمان از را او ما و بياوردند را ساله صد پيرى آن از بعد طلبيديم، همى شدن بر چاره و باستاديم بديهى

 را شما هست آنك درستى ليكن و- بضحاك يعنى- نيست ممكن رسيدن ببورسپ به گفت پير خواستيم، تدبير و كرديم

 و تراشيده، خارا سنگ از دكانى سان بر گشت پيدا جايگاهى كندن بفرمود جائى خارا نزديك شديم كوه بر وى با و بنمايم،

 ساعت ساعت تـا و داشته باال به) ب- 305 (دست اندر بزرگ] 7 [كدينى و نشسته ساخته آهنگر مردى] 6 [صورتى آن انـدر

__________________________________________________ 

 الى الروم بلد فى ينتهى انه يقال و الروم بلد فى داخل جبل هو اللكام جبل و ... اللكام جبل الجزيره ثغور و الشام ثغور بين] 1[

 ثم الالذقيه يجاوز ان الى اللكام فيسمى عين زربه و الهارونيه و مرعش بين االسالم بلد فى يظهر و فرسخ مائتى من نحو

 56 ص اصطخرى (القلزم بحر الى ينتهى حتى الشام على يمتد ثم لبنان جبل يسمى ثم حمص الى تنوخ و بهراء جبل يسمى

) ليدن چاپ

 است  فربه گام هفتاد آدم گام نشان يعنى- شد قياسى تصحيح و بود بى نقطه اصل] 2[

 و قحطان بالد و نجران و جرش و صعده و صنعاء فيها تقع جبال هى و اليمن نجد هو الداخل فالسرير- سرير: ظ و كذا؟] 3[

) 94 ص ليدن چاپ التقاسيم احسن .. (عامرة السروات هذه  و ...الجبل آخر فى الصدر فى عدن

. جينى اصل] 4[

 امر را الطبرى حفص بن موسى و را او و آمد مامون طرف از قايدى كه ميكند روايت ابراهيم بن محمد قول از فقيه ابن] 5[

) 277- 276 ص ليدن چاپ (217 سنه در كنند تحقيق او اخبار و بيوراسف موضع از و رفته دماوند الحدادين بقرية كه كرد

 است  اضافه عالمت آخر ياء و صورت،: يعنى] 6[

 زنند سندان بر آهنگران و رخت بر گازران كه است آلتى ان و مطرقه بمعنى اول بضم است فارسى. كدين] 7[
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 كه خواهد چون تا بيورسپ بر است ساخته افريدون كه است طلسم اين گفتا پير آن پس] 1 [بشب و بروز زد برهمى بجايگاه

 و بود كه كرديم] 2 [هامون همچنان باز و كردن، نبايد فرا بدان دست هيچ البته و كند، باطل آنرا كدين اين زخم بگشايد بندها

 ديگر و] 4 [گز، صد مقدار دالور، جوان چند] با [رفتيم آنجا بر و] 3 [بستند هم بر و بياوردند دراز نردبانهاء تا بفرمود] پس [

 عضا بر و زده، آن بر گران قفلهاء و در هفت و آن، زبر بر عظيم مسمارها و آهنين گشت پيدا درها بكنديم بنمود كه جاى

 دست من و] 5 [رسد آفت را اقليم ها كه نگشايند آنرا تا نگر نهايت، و بى  غايت بحرى هست جانورى ايذر كه نوشته در] ده [

. مباشيد متعرض كس بهيچ كه فرمود كرديم، آگاه را المؤمنين امير تا كردن فراز بدان نيارستم

 و برفت آن اثر بر كه ديد نور و آتش آنجا و كرد مناجات السالم عليه موسى با تعالى ايزد كه است طور كوه ديگر و

 و خارا سنگ از نردبان مانند شدن بربايد پايه شش و صد شش و هزار شش شدن قله) آ- 306 (سر بر تا و يافت پيغامبرى

 رخام از السالم عليه پيغامبر موسى آن از ديگر و السالم، عليه پيغامبر] ى  [ايليا آن از يكى كنيسها، و است درختى آنجا بر

 حق كه است] 6 [جايگاه بدان كنيسها اين و كرده، رصاص] ى  [بصحيفها روى و آهنين هاء در و صنوبر سقف و ساخته،

 است، بوده آنجا بر مقيمان و رهبان آن از دويست و صومعه هزار شش و گفت، سخن السالم عليه پيغامبر موسى با تعالى

مقيمان  و است، مانده عباد و زهاد آن از صومعه هفتاد اكنون و بود بكرده ايشان رسم و بنام مصر ملك خراج بوقتى و

 و بتكلف، سخت ترسايـان آن از هست ديرى كوه دامن بـر و سروستانست، و ميوه هـا و بادام درخت كوه همـه و مـانده اند،

__________________________________________________ 

 بر آهنگران گروهى و قله نزديك رسيديم دكانها نزديك تا برفتيم پير آن با: گويد و آورده دگرگون را خبر اين فقيه ابن] 1 [

 همي زمزمه مطرقه ها آن باهنگ موزون سخنى و بساعت ساعت زدند همي سندانها بر مطرقه ها بنوبت و بودند دكانها آن

 مى نمايد مناسبتر قصه با كتاب اين خبر و) 277 ص .. (كردند

 باشند كاويده و كنده آنرا كه جائى كردن صاف يعني- كردن هامون] 2[

 ذكر را آهنين پايهاى و چرمين نردبانهاى اينجا و ... حديد سكك و الصرم من مخروزا سلما الشيخ لهم فاخرج: فقيه ابن] 3[

 است  نكرده

 من السلم ذلك صعد من منهم صعد حتى القريه شبان جمع  و:گويد فقيه ابن. است رفتن باال مسافت معين گز صد مقدار] 4[

) 277 ص (الجبل فى ذراع مائة مقدار الى القله قرار

 و غايته الى يجرى امد له منها عضادة كل على كتب قد: «است چنان اصل و! عربى اصل از است غلطى ترجمه اين و .. كذا] 5[

 فى لكم حيلة ال و عنها لكم تدفع ال آفة االقليم على الحيوان هذا من فيهجم منها شي ء لفتح خلق يعرض فال يعدوها ال نهاية

 جانورى (را) يعدوها ال نهاية و غايته الى يحرى مد له (عبارت ميشود ديده چنانكه و) 277- 278 ص: فقيه ابن (»الخ .. صرفها

 ترجمه اين از و داشته بقيه قصه اين و! ... است خوانده) بحرى (را) يجرى (و كرده ترجمه!) نهايت و بى غايت بحرى هست

 است  افتاده

 آنجايگاه  كه: اصل] 6[
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 چنان، قبله داليل كتاب اندر) ب- 306 (بجايست آنجا هنوز ديد نور آن از السالم عليه پيغامبر موسى آنك] 1 [عليق درخت

 و خرابست، صد و درياهاست، سيصد راهست، ساله پانصد دنيا مسير كه السالم عليه رسول از] 2 [حذيفه باسناد روايتست

 هزار دوازده جمله از است، هزار فرسنگ چهار و بيست زمين كه روايتست ،]3 [قتاده از همچنين و است، آبادانى صد

 فرسنگ هزار و پارس زمين فرسنگ هزار سه و روم زمين [فرسنگ هزار] 5 [هفت و] 4 [پوستانست سياه كشور فرسنگ

 و سى و ششصد و هزار هفت قطر تا قطر از حد و خراب، و دريا از بيرون گويند همى مسكون قدر آن و عرب، زمين]] 6[

 بحر از بيرون قطر تا قطر از خط آمد بيرون آنچ هفت و سه بر آن] 7 [نرونر و قسمت و زيادت تر، ميلى و فرسنگست، شش

 و ،]8 [فرسنگى از بعضى و فرسنگ، هشت و هفتاد و هزار هيجده و هشتصد و فرسنگست پنجهزار و چهل مسكون و اعظم

 هزار سه و سى و هزار پانصد و هزار پنج قاف، كوه پيش اعظم بحر و قافست پيرامون] و [قاف كوه آنك زمين جمله دور

 هزار هفتاد و هزار هفتصد و هزار هزار) آ- 307 (بقاف تا قاف از عالم جمله قطر خط و فرسنگ، سه و سى كم فرسنگ

 ميانه االرض قبة از آن قعر و عمق و كرده اند، روايت السالم عليه پيغامبر از آنك باشد ساله پانصد قدر اين و فرسنگست،

 ميل شش و سى و سيصد و هزار هفت قدر اين و ميلى، زياده و فرسنگست هفت و چهل و پانصد و هزار دو آن بقطر تا عالم

 ،]8 [بتقريب فرسنگست هزار بيست و چهارصد و هزار هزار بار سى پيوستن، بشمال تا قاف كوه قله از آن قطر و باشد

 سه و مرسل، بذراع ارش پانصد و هزار چهار ميلى هر باشد ميل سه فرسنگى و است، كرده ياد المنجم معشر ابو چنانك

 يك هر و شود، نهاده بهم پهنا از] كه  [جو شش بمقدار يكى هر انگشت، شش و سى ذراعى هر و. سلطان بذراع ارش هزار

 هزار چهار و بيست و هزار هزار هزار هزار مسكون و آباد بزمين و نهاده اند جريب پانصد و هزار دو و بيست فرسنگى

 كرده انكار قسمت بدين خالد و وبرانى، بحساب است جريب چهار و بيست و هزار نه و هزار هزار نهصد و جريب هزار هزار

  جزيره عـراق و و شام و يمن و نجد و تهامه و است حجاز آن و گفتست، فرسنگ كه  هزار عرب) ب- 307 (زمين سبب اسـت

__________________________________________________ 

 عتيق : ظ] 1[

 حذيفه : اصل] 2[

. فناده: اصل] 3[

) 4 ص (فرسخ الف عشر اثنا فللسودان فرسخ الف عشرون و اربعة االرض: الفقيه ابن قال .. پوشان: اصل] 4[

 3 حاشيه ك ر- هزار هشت: ظ] 5[

 الف عشر اثنا فللسودان فرسخ الف عشرون و اربعة االرض خلف ابو قال: «گويد فقيه ابن شد الحاق البلدان كتاب روى از] 6[

) 4 ص ليدن چاپ (فرسخ آالف ثلثة لفارس و فرسخ الف للعرب و فرسخ آالف ثمنية للروم و فرسخ

 تكسير: ظ. كذا] 7[

 19- 18 ص- 1 ج ياقوت: ك ر] 8[
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 بعضى و پيدااند، جايگاه هر سكان و فرسنگ، هزار از بيش ببسيارى و است عرب منازل همه اين و بحرين و هجر طور و

 و تركان و روميان زمين از جايگاه هر و شمال و جنوب و مغرب و مشرق در عالم ساكنان جمله در داده ايم، شرح خود

 و بزرگ درياى و آبادست كه آنقدر و زمين در شكل و ايشان غير و عجم و عرب و] 1 [سقاليه و حبشه و زنگ و هندوان

 و طبايع آنجا و است، آفريده دنيا گرد عال و عزّ خداوند كه قاف، كوه پيرامون و است، عالم محيط آنك اخضر اعظم بحر

 و خاكست كره بلندترين آنك االرض قبة جايگاه و ،]1: ش [شد زده رقمى دائره درين مختصر و نكند، تاثير و نباشد اركان

 و نيل رود منبع و چين و سرنديب جزيره و تركان حد و مأجوج و يأجوج سد و عرب جزيره و معظم كعبه حد و مركز

 و] 2: ش) [آ- 309 (است منقش ظهر بر المحيط البحر صفت] و [شود معلوم چه هر حد تا كوهها جمله از بيرون جيحون

 است ] 2 [دماى بحر درياى از بيرون

] چين  و هند درياى[

 دريا آخر اين و هفتصد، و هزار دو عرض و ميل] 3 [نهصد و هزار هشت مغرب تا مشرق از آن طول و چين و هند درياى

 و نباشد، زمستان و تابستان هواى اختالف كه است جايگاه آن اين و االرض قبة جزيره تا هندوان پس از است خليج] ى [

 حبشه از خليجى دريا اين سر از و ميل، نهصد و هزار طول در باشد ميل هفتصد و هزار االرض بقبة تا خليج اين مقدار

 ميل چهارصد و هزار رود ايله سوى ديگر و است ميل صد اندر ميل پانصد خوانند بربرى خليج آنرا كه كشاند بربر سوى

 آن طول گويند،] 4 [االخر خليج آنرا و رود اخضر بدرياء و حبشه پس از آيد بيرون خليجى آن از و ميل، هفتصد عرض اندر

 ميل پانصد عرض و ميل چهار و هزار آن طول [خوانند پارس خليج آنرا و كشد بپارس هم ديگر يكى و ميل  باشد، دويست

 پانصد و هزار خليج دو هر اين ميان طول و يمن، و حجاز زمين و است عرب جزيره ايله خليج] و پارس خليج [ميان و] 5...] [

 پانصد هـزار و طولش خوانند،] 6 [االخير خليج آنرا و كشد هند بدريـاى كـه آيد بيرون ديـگر خليجى دريـا ازين و است ميـل

__________________________________________________ 

 اسالو و گويند) اسلو- اسالو (آنرا ايران در كه است) مسالو (معرب كلمه اين و قاف و صاد با صقالبه: معروف] 1[

 است  آن نژاد از غيره بالتيك درياى سواحل ساكنين غالب و ليتوانى و ولت بلغار و روس كه آريا از تيره ايست

 عمان : ظ] 2[

 االعالق (ميل مائة تسع و بالف النهار و الليل استواء جزيرة يجاوز و ميل مائة سبع و الفين فى ميل آالف ثمانية: رسته ابن] 3[

) 83 ص ليدن چاپ النفيسه

 و ميل مائة سبع االصل فى عرضه و ميل مائة اربع و الف طوله ايلة نحو آخر خليج منه يخرج و: «قال ... االخير: رسته ابن] 4[

. اعالق حواشى فى كذا. االحمر البحر: ظ و) 84 ص (ميل مائة مقدار االخير البحر يسمى الذى االدنى طرفه اعنى منتهاه

 84 ص اعالق از] 5[

) 84 ص (االخضر: اعالق] 6[
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 عظيم ترست يكى و است، جزيره هفتاد و سيصد و هزار] 1 [بيران و آباد) ب- 309 (جزيرهاء از هند درياء اندرين و ميلست،

 و [عظيم كوههاء آنجا و شرق، ناحيت از هندوان زمين برابر بحر، باقصى است ميل هزار سه  خوانند]2 [طرالوى آنرا كه

 جزيره نوزده آن پيرامون و] 3 [نيكو، جوهرهاء و آيد، بيرون لونها ديگر و سرخ ياقوت آنجا از كه است] بسيار نهرهاى

. افتاد آنجا بر بهشت از السالم عليه آدم كه] 5 [راهون كوه و سرنديب و] 4 [شهرها و است

: خزران و جرجان و طبرستان درياى

 يكى برابر، است جزيره دو اندران و ميل، ششصد بعرض بكشد ميل هشتصد] و هزار [مقدار مغرب تا مشرق از طولش

 و آورند سياه و اسفيد نفط آنجا] از [است كوه با جزيره ديگر و بگرفت، آب و بود كه فراوان] ى  [نعمتها آن با] 6 [بطبرستان

 مرغ و خوانند] 7 [كريكون آنرا كه هست ديگر جزيره و چنانست هنوز و آيد پيدا آتش آن از كه باشد جنبان همواره زمينش

. آيند بطبرستان بزمستان و رود آنجا بتابستان اسفيد و بزرگ سخت بسيار آبى

] مغرب  درياى[

 تا است حبشه] ى  [شهرها اقصاء كه آنست] باشد [معلوم] آن  از آنچه [و زنند مثل بدان] 8 [است سبز پائيز در مغرب درياى

__________________________________________________ 

 ويران : از لهجه اى] 1[

) 84 ص (سرنديب هى و طبربانى- وراى طير: حاشيه طبربانى: اعالق] 2[

 لون و االحمر الياقوت يحرج منها و كثيرة] مداين  و: ل ن [انهار و عظام جبال فيها ميل آالف ثالثة بها يحيط: رسته ابن قال] 3[

) 84 ص (السماء

 از ترجمه گوئى اينجا تا اول از دريا اين صفت و) 84 ص (كثيره فرى و مداين فيها عامرة جزيرة عشرة تسع: رسته ابن] 4[

 است  النفيسه اعالق

) 13 ص التقاسيم احسن (الراهون- الرهن] 5[

 و) 86 ص النفيسه اعالق (عامرتين مضى فيما كانتا طبرستان يلى مما جزيرتان فيه  و:قال رسته ابن. طبرستان برابر: ظ] 6[

. نيست اعالق در- بگرفت آب

 بحذاء جزيرة منها و: االصطخرى قال نشد ديده قديم جغرافى كتب در جزيره چنين و ميشود خوانده هم كريكول .. كذا] 7[

 ص .. الفوة منها فيحملون برذعه نواحى من اليها يخرج و) غو:  يعنى.غوه: الظاهر و (الفوة منها يرتفع و ... كبيرة هى و الكرّ

 كه) غو (بمعنى) غوة (مصحف است نبات از نوعى كه را فوة اگر و. ميبرد نام) كوه سياه (بنام را ديگرى جزيره نيز و- 218

 مى آيد درست متن با بشماريم آن استعمال مانع عربى در را لغت اين نيامدن و كنيم قبول است سپيد و بزرگ مرغابى نوعى

! نميشود روشن آن نام معذلك و

) 85 ص (االخضر البحر المغرب بحر هو اقيانوس بحر و: رسته ابن] 8[
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 جزيره شش حبشه بمقابل آن اندر و نيست، پيدا آخرش و] 2 [نرود كشتى هيچ آن در آب غليظى از و] 1 [روميه شهر پس

 آيد بيرون خليجى آن از و خوانند،] 3 [غريره آنرا و هست جزيره اندلس) آ- 310 (برابر و] خوانند جزاير خالدات كه [است

 از است جزيره دوازده آنرا و رود اندر روم بدرياء و خوانند] 4 [شطين آنرا و طنجه و اندلس ميان ميل هفت آن عرض

]. 5] [خوانند برطينيه آنرا و [شمال ناحيت

: روم درياى

 و انطاكيه و عكه و] 7 [صيدا و صور و بكشد بمشرق تا است سبز درياى كه خليج آن از] 6 [شام و افريقه] و روم [بحر اين

 از و است، ميل] 8 [هشتصد و هفتصد جاى و است ميل ششصد كه است جاى عرض و است ميل پنجهزار طولش طرسوس،

 قبرس بناحيت خليجى ديگر و خوانند،] 9 [ازرش آنرا و ميل پانصد آن طول روميه، نزديك كشاند شمال بناحيت خليجى آن

. بقبرس پيوسته بزرگ جزيره پنج جمله آن و آبادانست، جزيره دو و شصت] و صد [كه آنست و كشاند] 10[

__________________________________________________ 

) 85 (برطينيه الى الحبشه ارض اقصى من بشمال و المغرب يلى ما اال منه يعرف ال: رسته ابن] 1[

 ترجمه همه اخبار اين كه نيست شكى و درآورده خود از مترجم را آب غليظى و سفن فيه تجرى ال بحر هو و: رسته ابن] 2[

. است رسته ابن از

) 85 ص .. (اميال سبعة عرضه المغربى البحر من يجرى لخليج هذا و الخليج عند االندلس مقابل غديره: رسته ابن] 3[

) 231 ص ( سبطا:به خرداد ابن- 85 ص) نبنطا- سبطا: ح (شبطى: رسته ابن] 4[

 فال العمران من يبعد ثم برطينية جزاير تسمى جزيرة عشرة اثنا الشمال ناحية من) البحر فى اى (ايضا فيه و: رسته ابن] 5[

) 85 ص. (هو كيف احد يعرف

) 84 ص (مصر و افريقيه و الروم بحر: رسته ابن] 6[

 صيدان  رسته ابن- 1 صيل: اصل] 7[

) 85 (مائة ثمان: رسته ابن] 8[

) 231 ص اوطس: ح (ادريس: به خرداد ابن- 85 ص) اذرس: ح (اذريس: رسته ابن] 9[

 طوله يكون نربونه ارض الى آخر خليج منه يخرج و: رسته ابن بوده، غلطى اصل ترجمه در يا دارد افتادگى ظ اينجا] 10[

 و ميل مائتا بها يحيط قورنس اصغرها عظام جزاير خمس منها عامرة جزيرة ستون و اثنتان و مائة البحر فى و ميل، مائتى

 بها يحيط قوبرسى و ميل ثلثمائة بها يحيط اقريطية و ميل مائة خمس بها يحيط سقيليه و ميل ثلثمائة بها يحيط سردانية

 المسلمون فاخرب عامرا جميعها كان جزيرة سبعون و اثنتان و مائة الروم بحر فى و: خردادبه ابن) 85 ص (ميل ثلثمائة

 و ... سرتانيه جزيرة و ... سقليه جزيرة و ... اقريطش جزيرة و ... قبرس جزيرة هى و عظام خمس منها اليها بالمغازى اكثرها

) 231 ص ... (االندلس جبال يابس جزيرة
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: الزق درياى

 شهر ... ميل سه جوى مانند نيز رود بدرياء روم و آيد بيرون آن از كه خليج آن عرض و بقسطنطنيه، تا] 2 [بكشد آنجا از] 1[

 از آن جستن باز ارتفاع از مساحت و بفرسنگها كرده اند اعتبار دريا فرسنگى مقدار و] 3] ... [نهاده اند آن كنار بر [قسطنطنيه

. اعلم اهللا و كرده ظاهر) ب- 310 (قياس آن بر و استوا خط

 جويها ذكر

 الجنه انهار من كل الفرات و النيل و الجيحان و السيحان كه كند روايت السالم عليه پيغامبر از عنهما اهللا رضى عمر بن اهللا عبد

 بزمين است جوى دو جيحان و سيحان و خمر، جوى فرات و بهشت، در است انگبين جوى نيل كه روايتست منبه وهب از و

 و االرض قبة از است دريا در آن شعب و القمر جبل از مى آيد بمصر كه آنست نيل جمله ازين] 4: [آبست دو نيز و هند،

 و كشد، شام بدرياء و بدمياط يكى و رود، باسكندريه آن از شعبه و. آيد مصر سوى و كند، طواف نوبه بزمين شاخى

 گريخت، مصر بزمين وقت پادشاه از السالم عليه ابراهيم الخليل بن اسحق بن العيص بن سلوم ابى بن] 5 [حامد كه روايتست

 سال سى و برفت، مردم ميان در سال] 6 [سى بداند، نيل رود منبع تا رود همى] كه  [كرد نذر بديد، نيل رود عجايب آن و

  كرد نماز همى سيب درختى] 7 [ميان در ديد را مردى آنجا پس رسيد، اخضر ببحر تا نيل، ساحل بر بى مردم برفت تنها ديگر

__________________________________________________ 

) 85 (قسطنطنيه خلف الزقه من يمتد نبطس بحر: رسته ابن] 1[

 ميل ثلثمائة و الف مقدار طوله: «... است چنين رسته ابن قول شده اشاره هم كتاب حاشيه در و دارد بزرگى افتادگى اينجا] 2[

 هو و ماوطش تسمى التى البحيرة من الشمال ناحية من يجرى هو و طانيس المسمى النهر فيه يدخل و ميل ثلثمائة عرضه و

 منه يخرج القسطنطنيه عند و ميل مائة عرضه و ميل ثلثمائة المشرق الى المغرب من طوله بحيرة يسمى كان ان و ضخم بحر

 ص (انتهى عليه القسطنطنيه بنت اميال ثالثة قدر القسطنطنيه عند عرضه و مصر بحر فى ينصب و النهر كهيئة بحرى خليج

85 -86 .(

 است  بوده چه نشد معلوم و شده ساقط آن مقدمه كه است القبله داليل كتاب بمطالب مربوط فصل آخر تا اينجا از] 3[

 ميشود خوانده هم آبست دو هر و] 4[

 8 ج (ياقوت كذا) 21 ص ليدن چاپ التقاسيم احسن (العيص بن شالوم ابى بن حائذ له يقال العيص بنى من رجل: مقدسى] 5[

) 366 ص

: ... المقدسى قال! است كرده قسمت سال سى بدو آنرا و خوانده) ستين (است حديث اصل در كه را) سنين (كلمه مترجم] 6[

 من منتهاه يبلغ حتى ساحلها يفارق ال ان نفسه على اهللا  جعل ....نيلها عجايب راى فلما سنين بها فاقام مصر ارض دخل حتى

) 21 ص (الخ ... يخرج حيث

 التفاح  شجرة تحت يصلي: مقدسى ... سايه در: ظ] 7[
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 پرسيد باز مرد آن حال از و) آ- 311 (بگفت خويش نسب حامد مردى؟ چه كه پرسيد و داد جواب او كرد سالم وى بر حامد

 چه اينجا ترا] 2 [حامد يا گفت پس بود، او عم ابن خود ام، ابراهيم ابن اسحق بن العيص بن] 1 [فالن بن عمران من گفت

 است؟ آورده

 عمر، آخر تا بباشم اينجا هم كه گرديد وحى اما مرا كرده ام] نذر [همين نيز من گفت عمران برسم، نيل بمنتهى كردم نذر گفت

 نيست شك و رود آنجا بكى عيص فرزندان از كه رسيدست بمن گفتا عمران است؟ رفته كسى آنجا تا ده خبر مرا گفت حامد

 تا بباشى جا همين نه اگر و كنى دفن بى يا مرده مرا اگر آئى باز چون كه شرط بدان بگويم بايد آنچ ترا من و باشى تو كه

 چنانك عظيم سخت رسى بدابه تا مى رو ساحل بر گفت عمران كنم چنان گوئى چه هر گفت حامد] 3 [كند وحى تعالى خداى

 بگاه و آنجايگاه بشتابد آفتاب طلوع] 5 [بوقتى كه نشينى برو تا كن جهد و نترسى تا نگر] 4 [بزرگى از آخر نه بينى اولش نه

 كوه همچنان رسى بزمينى بگذشتى چون بينى آهنين همه صحرا و كوه و رسى بزمينى] بروى  [چون و برود، همچنين غروب

 پس) ب- 311 (آن از و كند كار چشم چند هر رسى] 6 [سيم بزمينى باز گذرى بر چون باشد نحاس هامون و درختان و

 از آب كه آئى فرود آنجا و در، چهار آنرا و زرين همه شرفها و قبه و بينى ديوارى كه رسى بجائى چون و رسى، زر بزمينى

 آن در مى آيد بيرون سور آن از آب كه ديد عجايب آن و رسيد بجائى تا كرد همچنان و برفت حامد پس. مى آيد بيرون آنجا

 بود، نيل رود اصل آن و ميرفت زمين بر يكى و گشت ناپيدا زمين در شاخ سه و آمد بيرون همى در چهار آن از و زرين قبه

 بغايت كه حامد يا بايست كه داد آواز فريشته رود سور آن باالء بر كه خواست و بياسود و بخورد آب آن از] 7 [حامد

 فريشته است، بهشت در آنچ بنگرم كه مى خواهم گفت حامد آيد، فرو همى آنجا از كه است بهشت اين و رسيدى، نيل منتهاء

 قمر و است شمس فلك اين گفت فريشته گردش؟ بدين بينم همى كه چيست اين گفت اكنون، داشتن ديدن طاقت نتوانى گفت

 يك شبانروزى نشست فلك آن بر حامد وجل عز خداى بفرمان به بينم، آنرا كه خواهم گفتا گردد، همى آسيا مثال بر] كه [

 نـاپيدا زمين در كـه پرسيد شاخها آن از حامد پس. اعلم اهللا و] 8 [نديـد گـويند و. بديد را تعـالى خداى قدرت عجايب تـا دور،

__________________________________________________ 

) 21 ص (اسحاق بن العيص بن عمران: مقدسى] 1[

 صفحه  پيشين 5 حاشيه ك ر) حائذ (ياقوت و مقدسى] 2[

 تفاوتست  مختلف متون بن اينجا] 3[

 21 ص لك يهو فال) ياقوت- لتلتقمها (لتبتلعها اليها الموت طلعت اذا للشمس معادية: ياقوت مقاربة دابة ستاتى: مقدسي] 4[

 ميشود تلفظ كسره بصداى و است اضافه عالمت ياء] 5[

 است  مختلف كتب در روايات] 6[

) 474 ص 3 ح ك ر (حائذ] 7[

) 367 ص 8 ج (شدن سوار آن بر نتوانى امروز گفت فرشته: ياقوت بروايت] 8[
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 داد انگور خوشه را او فريشته گردد، باز كه خواست و جيحان، ديگر سه و دجله يكى و) آ- 312 (فراتست يكى گفت گشت،

 ترا كه نگزينى هيچ بدين تا نگر گفتا و سفيد، سوم و سرخ ياقوت چون ديگر زبرجد برنگ يكى آن، در صفت سه بهشت از

 حاصل تو مطلوب منتهاء كه بازگرد آمدى كه سان آن بر هم و بهشتست، ميوه از اين كه نگردد سپرى هرگز و باشد، ببسنده

 بر روز سه و كرد دفن را او يافت، مرده را عمران رسيد باز بجايگاه چون برنشست، دابه آن بر و بستد انگور حامد. گشت

 گفتا مرد] و [گفت، همى و] وا] [1 [حامد از پرسيد نيل رود خبر و بگريست عمران بر و بپرسيد و آمد پيش مردى پس آسود،

 مرا كه داده اند روزى بهشت از مرا گفت حامد نخورى؟ همى درخت اين سيب ازين چرا و] 2 ... [كتابها در خوانده ام همچنين

 و فرستاده اند، عمران بهر از است بهشت از هم سيب اين و گزيد نتوان هيچ بهشت ميوه بر گفتا مرد نيايد، حاجت بهيچ

 پدر آنك مرا بفريفت آوخ گفت بود، گزيده بدندان خويش دست بنگريد چون برد، فرو دندانى سيب آن از حامد تا بگفت بسيار

 روزگارى از پس حامد پس. برفت وى از بهشت ميوه و گشت، ناپيدا مرد آن و را، آدم ابليس يعنى! فريفت) ب- 312 (را ما

. عليه اهللا رحمة شد متوفى بمصر آنجا و نوشتند، باز وى از و گفت، مردم با حكايت اين و آمد بمصر

: فرات

 آن فاضل و آيد، بيرون كوفه بناحيت و روم، بالد و] 4 [قاليقال ميان] به  [گويند] 3 [بريق آنرا كه آيد همى بيرون جائى از

 مليطه از بميلين تـا برود] 5 [شام بـالد بغربى و اسـت جزيره شهرهـا از بشرقى رود جـزيره و برود، شـام شهرهاء ميـان

 اين حـد و] 7 [كشكن و بطائح و بمصيـه ديگـر رود، باطـراف] 6 [كشتيها آنجـا از و قرقيسيا و تـا بـسميساط رود بـيرون و

__________________________________________________ 

) 474 ص 3 خ ك ر (حائذ] 1[

 ص 8 ج البلدان معجم (تاكل اال حائذ يا فقال عينه فى تفاحها يطرى و يحدثه فاقبل هناك تفاح شجرة الى التفت ثم: ياقوت] 2[

368 (

) 63 ص النفيسه اعالق (ابريق له يقال موضع فوق: رسته ابن] 3[

) 347 ص 6 (خالط قرب قاليقال من ثم ارمينيه من زعموا فيما الفرات مخرج و: «ياقوت بى نقطه: اصل] 4[

 بالد غربيه فى و الكوفه الى ينحصر ثم الرقه و بالجزيرة يمر حتى الشمال مع فيقبل: رسته ابن است پريشان متن عبارت] 5[

) 64 ص (يتفرع أن بعد البطايح فى ينصب ثم الجزيره بالد شرقيه في و الشام

 من فضل فمهما بمياهها انتفع و الزروع سقت فاذا .. السواد زروع تسقى نهارا فيصيرا: ياقوت رود باطراف كشتها به: ظ] 6[

 ... عظاما انهارا فيصير يتفرع أن بعد البطايح فى ينصب ثم: رسته ابن- دجله الى انصب ذلك

 بموضع البطايح فى مصبه و عظاما انهارا فيصير: «گويد كه است رسته ابن عبارت اين از) مصبه (ترجمه بمصيه كلمه: ظ] 7[

 به ديگر رود اطراف بكشتهاى آنجا از و: «باشد چنين بايد عبارت حاصل و! است خوانده مصيه را مصبه مترجم كه »كسكر

 »ريزد كسكر و بطايح
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 بمصب] ديگر حد [و دجله تا حدى و تاميسان ديگر و عرب جزيره تا حدى] فرسنگ  [سى اندر است فرسنگ سى] 1 [بطيحها

. هند درياى] به  آنجا [از] و [رود] 2 [ابله خليج اندر بطايح از و نهروان، و فرات

: دجله

 ارمنيه از] و [جويها و فرايد آن در چشمها از بسيارى و بگذرد] 4 [سلسله] ى  [بكوهها و است] 3 [آمد كوههاى از آن مخرج

 واسط] 7 [شطى و نهروان و بغداد بشق و رود، بيرون] 6 [باطرافها كشتيها آنجا از و بگذرد ميافارقين و] 5 [آمد بشهر

: است گفته شاعر و] رود [هند بحر و ببطايح آنجا از و) آ- 313(

 شعر

 بميافارقين  احيانا و            عين برأس و مرة بآمد          

: سيحان

 شامست  درياء آنك ريزد روم بحر اندر و آيد بيرون روم شهرهاء از

: جيحان

. درآميزد شام بدرياء و ميآيد بيرون روم بالد از است مصيصه رود

: جيحون

 شود ناميده [خاب و خود را آنجا و رود] 9 [خاب و] ى  [شهرها سوى] 8 [صبا با مشرق از و مى آيد بيرون عتبت كوهها از

 كوچك، درياهاء چون شود بطيحها آنجا از و بسياه كوه آنجا از و ترمذ و خوارزم بجانب و خوانند، جيحون آيد ببلخ چون] و

. پيوندد طبرستان بخليج] و[

__________________________________________________ 

 است مخصوصى محل بطايح اين و) المنجد (الحصى دقاق رمل فيه واسع  مسيل:بطايح و بطاح جمع البطيحه بطيها: اصل] 1[

 گرفت  آب آنرا بعد و بوده آباد آن از قسمتى اسالم از قبل و يافته تشكيل فرات آب فاضل از كه الجزيره در

 است  العرب شط مراد ابله خليج ايله،: اصل] 2[

) 38 ص 4 (الجزيره بجبال المعروفة الجبال توافى حتى: ياقوت ؟ ..كذا] 4[آمده                                   : اصل] 3[

 آيد: اصل] 5[

 است  اضافه عالمت ياء] 7[شود                         تقسيم بزراعتها يعنى- باطرافها بكشها: ظ] 6[

) 91 ص (خان و ببالد فيمر الصبا مع المشرق من يقبل: رسته ابن) صبا (شمال باد جريان با: يعنى] 8[

). 91 ص (النفيسه اعالق- خان و] 9[
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: ديگر وجهى بر اقاليم و زمين تقسيم

 دائره در كه آنست صورت اين و] سان  [برين آن پيرامون ديگرها و ميان در ايران زمين و] را [عالم آباد نهاده اند كشور هفت

 از است بلخ رود ميان از است جهان ميان كه ايران زمين حد) ب- 313] (1. [اساتير وجهى بر است اقاليم اين و مقابلست

 و طخارستان و بكابل تا مكران و پارس، درياء و يمن، بحر و فرات و بقادسيه، تا ارمنيه و آذربادگان تا جيحون كنار

 و مشرق اهل چون) آ- 314] (صعب  سرماء و [صعب گرماء از سالمت با و گزيده تر و است زمين سرّه اين و طبرستان،

 دلى سخت از و هندو، و زنگ و حبشه چون بسياهى و روس، و صقالبه و روميان برسان اشقرى و سرخى از و مغرب،

. چينيان] 2 [حقارت و تركان برسان

: االول اقليم

 جنوب [سوى بحر سواحل بر و است چين ملك مدينه آن اندر و جنوب سوى چين شهرهاء اقصى از كند آغاز مشرق از

 و عمان و ظفار مدينه چون شهرهاش و يمن، زمين و عرب جزيره تا دريا و] 4 [كول بالد بر بگذرد و آيد سند] 3] [بالد

 زنگله شهر و] 6 [ببرّد مصر و نيل و حبشه رودهاء و بگذرد قلزم سوى و جرش، و] 5 [لياله و صنعا و عدن و حضرموت

. است ميل چهل و چهارصد عرض و مغرب، ببحر تا بربر] ى  [دريا جنوب سوى بر مغرب بزمين بگذرد و نوبه و] 7[

: الثانى اقليم

 بصره درياى و] 8 [سرخ خليج سوى و منصوره و سند زمين و هندوان و چين شهرهاء از بعضى بر كند ابتدا مشرق از

 مدينة و جـده و مـكه و طايف و هجر و بحرين و يمامه آنجا شهرهاء از و تهامه و نجـد زمين از ببرّد عـرب جزيره و بـگذرد

__________________________________________________ 

 يا) (خونيرث (باشد زمين ياسره ناف كه را جهان مركز و بود نهاده طريق اين بر اقليم هفت هم اسالم از قبل ايران در] 1[

 ميخوانده اند راء فتح و معدوله واو با) خونيرس

 بركنارند زشتى و سياهى و اشقرى و سرخى از ايران مردم آنكه مراد- رشتى: يعنى شد ديده دمامت حقارت عوض] 2[

 96 ص اعالق فى كذا] 3[

: شده عالوه الم بر سركش بعد و كول االصل فى و- كولم- كولو: خارك- كرل: بحاشيتها و) الكول جزيرة (اعالق فى] 4[

. كوك

 96 ص: اعالق- سبا و قهره و جرش و تباله] 5[

 مصر نيل يقطع و: اعالق] 6[

 96 ص النوبه مدينة دنقلة و جرمى، تسمى الحبشه ملك مدينة هناك فيه و: اعالق. دنگله- دنقله: ظ] 7[

. البصره خليج و االخضر البحر ملتقى. اعالق] 8[
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 ،]2 [اصاب و انصا و احميم و] 1 [قوسى) ب- 314 (اندر شهرها از و نيل و مصر باالء ببرّد قلزم درياء و السلم عليه الرسول

. نهاده اند ميل چهارصد مسافت آن عرض و افتد مغرب بحر] ر [اند و بربر شهرهاى و افريقيه بالد ميان بر بگذرد بمغرب و

: الثالث اقليم

 و بكابل تا سند شهرهاء و شمال و قندهار شهر و هندوان شهر و چين شهرهاء از و بگذرد شمال بر و بگذرد مشرق از

 شيراز و] سابور [و] 3 [فسا و جور و اصطخر چون شهرها آن و بصره سواحل تا سيرجان و جيرفت و سجستان و كرمان

 و] 6 [انبار و كوفه و واسط و بغداد و بصره و عراق و اهواز گوره و] 5 [روان ماهى و] سينيز و] [4 [جنابه] و سيراف [و

 بيت] و رسوف [و قيساريه و طبريه و عكه و صور و دمشق و حمص و سلميه] و حيار [چون شام شهرهاء تا برود و هيت

 آن عرض و بحر روم تا قيروان و افريقيه و رقه شهرهاء بر و] قلزم  و مدين و [اسكندريه و غزه و عسقالن و رمله و المقدس

. است ميل پنجاه و سيصد

: الرابع اقليم

 بخارا و سمرقند و] 8 [اسروشنه و خجند و فرغانه چون شهرها آنجا در و] 7 [خراسان، و تبت بشهرهاء كند ابتدا مشرق از

 قزوين و رى و] 10 [دماوند و قومس و) آ- 315] (9 [آمل و نيشابور و طوس و سرخس و رود مرو و مرو و هراه و بلخ و

  و آمـد و نصيبين] و جلد [و موصل و سامره و] 12 [زول شهر و] 11 [حلران و دينور و نـهاوند و همدان و قـم و اصفهان و

__________________________________________________ 

 96 ص اسوان و انضنا و اسناى و اخميم و قوس: اعالق- لوص: اصل] 1 [

 قبل  ح: ك ر] 2[

 حورونسا: اصل] 3[

 حنانه : اصل- سينبز و جنابا: اع] 4[

 ماهيروبان : اع] 5[

 انبار: اع] 6[

) 97 (خراسان على ثم النبت: اعالق] 7[

) 97 (اسروشنه: اعالق- اسروشيه: اصل] 8[

) 97. (جرجان: آمل بجاى: اعالق] 9[

. طبرستان و. اعالق] 10[

) 97 (زور شهر: اعالق] 12[حلوان                                : اعالق- ميشود خوانده طوان،] 11[
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 و] 4 [سمساط و بالس چون بگذرد] 3 [شام شهرهاء بر و] 2 [فرميسا و رقّه و حرّان] و شمشاط [و] 1 [قاليقا و رأس عين

 الزقيه و] 7 [طرطوس و] 6 [ادنه و] السوداء الكنيسة و [مصيصه و طرابلس و انطاكيه و] 5 [ورنطره] قنسريره  [حلب و ملطيه

 و رود، مغرب ببحر و] 9 [طنجه بالد و بگذرد مغرب بزمين و] ورودس  [قبرس جزيره بر شام بحر تا برود و عموريه و] 8[

. است ميل سيصد مسافت را اقليم اين عرض

: الخامس اقليم

 طرازست شهرهاء از اينجا از و بگذرد خراسان] 10] [شمال  [كوههاء بر و مأجوج و يأجوج شهرهاء بر مشرق از كند آغاز

 و] 16 [ديلم و طبرستان و گرگان و دهستان و خوارزم و] 15 [طرازبند و] 14 [جاج و] 13 [اسبيجاب و] 12 [نوبكت و] 11[

 روميه] 20 [و فره و جرشنه بر روم شهرهاء بر بگذرد و ،]19 [اخالط] 18 [و اردان و] 17 [بردعه و ارمنيه و آذربادگان

. است ميل پنجاه و دويست آن عرض و. مغرب ببحر تا اندلس شهرهاء بر] پس  [شمال بر بگذرد شام سواحل بر و بزرگ

__________________________________________________ 

) 97 (شمشاط و قالى قال: اعالق] 1 [

) 97 (قرقيسيا: اعالق] 2[

 الشام  شمال على يمر و: اعالق] 3[

. سميساط: اعالق] 4[

 زبطره : اعالق] 5[

 اذنه : اعالق] 6[

 طرسوس : اعالق] 7[

) 97 ص (الذقيه: اعالق] 8[

) 98 ص (طنجه: اعالق] ... 9[

) 97 ص (التجار مدينة الطراز: اعالق] 11[                    .خراسان شمال على يمر ثم ياجوج شمال من: اعالق] 10[

. اسحاب: اع] 13[                               )98 (نراكت- نواكث- نريكث- نويكت: اعالق] 12[

 طراربند: اع] 15[شاش                                                                               : اع] 14[

 سيسجان  و نشوي و برذعه: اع] 17[           .آورده رابع اقليم جزء را طبرستان و جرجان و. ندارد را ببعد دهستان: اع] 16[

  خالط:اع] 19[اردن                                          - ارزن: اع] 18[

). 98 ص (قرة و خرشنه: اع] 20[
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: السادس اقليم

 و روم درياى تا طبرستان درياى ميانه و خزر شهرهاى بر پس و بگذرد مأجوج) ب- 385 (شهرهاى بر و بگذرد مشرق از

. نهاده اند ميل ده و دويست عرض آنرا و مغرب، بحر و برجان بالد و قسطنطنيه و] 2 [حلقد و هرقله تا برود و] 1 [خزران

: السابع اقليم

 ميانه از و [پيوستست] بشمال  كه [طبرستان سواحل بر بگذرد و تركان، شهرهاى بر و يأجوج، شمال بر] كند [مشرق از آغاز

 جمله بدانك اكنون] 4. [است فرسنگ پنج و سى و صد عرض و شود، مغرب ببحر و] 3 [سقالبه و برجان بالد و] روم  درياء

. احكم و اعلم اهللا و خرابست ازين بيرون و بقسمت قدرست اين رسيده اند بدان مردمان و آبادست آنچ عالم

 قبله  و حرمين شكل و بناها از بعضى ذكر

 ببيت اسالم اندر عجايب بيشترين و نباشد، طاعون آنجا و است مدينه بلندتر و معظم تر و بودست مكه علم اندر بنا اول

 و است قسطنطنيه سور شهرها محكم ترين و روميه كافرى اندر و مسلمانى در است اسكندريه بنياد عجب تر و است، المقدس

 علم در شهرها جامع ترين و آن، كوههاء و چين بالد از] 5 [بزرسيالست شهرها پيشترين و مصرست چيزها عجايب ترين

 و است، كوفه] 8 [شهرهاء از] 7 [مسجد و درست تر و بصره،] 6 [ضياع نيكوترين و. نهاده اند) آ- 316 (بغداد دنيا و دين

 عجايب تر و است، مشيد] 9 [قصر بنياد عظيم تر و سمرقند، شهر صناعت تر نيكو و طبرستان، نزهت جاى و سبزى بيشترين

. باصفهان رود زرينه جويها نيكوتر و مأجوج، و يأجوج محكم تر سد و

__________________________________________________ 

: ص سيا اما و جرزان على فيمر الروم بالد الى طبرستان بحر فيقطع الخزر بالد على يمر ثم ماجوج بالد على يمر و: اعالق] 1[

98 

) 98 ص (خلقيذون: اع] 2[

) 98 (الصقالبه: اع] 3[

 و طول اقاليم اواخر در ولى بوده همو ظ كتاب اين اصل ماخذ و آمد بعمل النفيسه اعالق روى از اقاليم متن اصالحات] 4[

 ندارد كتاب اين كه دارد عالوه هائي ولى نداشت كتاب آن را عرضها

 المسلمين من دخل من و: اعالق. است سيال بالد زر حيث از شهرها بيشترين: يعنى شد اصالح بقياس و سيالن  برز:اصل] 5[

) 83 ص (بتة عنها يخرج لم و استوطنها كثير ذهب بها السيال تدعى الصين آخر فى بالدا

 بى نقطه : اصل] 6[

 ؟ ..كذا] 7[

. است آورده) مشيد قصر (خود بعد و. مشيد  قصد:اصل] 9[كوفه                شهرها از مسجد درست تر: ظ ؟ ..كذا] 8[
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: الكعبه اهللا بيت

 االال جاهليت اندر و] العتيق  البيت و [االمين البلد و الحرام، المسجد و القرى، ام و] 1 [بشاسه و بكه و مكه است نامها آنرا و

 آفريد كسب اساس تعالى خداى چيزى همه از زودتر كه روايتست چنان و گفته اند، شعر ازين نامى هر در و گفته اند، نيز] 2[

 از آن اساس تا زد آنجايگاه بر پر السالم عليه جبرئيل آمد آنجا السلم عليه آدم چون و تلى، طبقه هفتمين از سال هزار بدر

 و سينا طور: كوه پنج) ب- 316 (از بكرد دكانى مانند عظيم سنگهاى از آنجا آدم فريشتگان بمعاونت و آمد بيرون زمين قعر

. عالم در بود بنا اول اين و ،]3 [حرى و وجودى لبنان و زيتا طور

 و غربى و شرقى بود در دو آنرا و سرخ، ياقوت از آنجايگاه بر فرستاد المعمور بيت تعالى خداى و كرد طواف آنرا پس

 السالم عليه آدم مرگ از بعد و فرض و گشت عادت تا كردندى طواف پيوسته و جان، از ماليكه بودند نگاهبانان پيرامون

 و گشت خراب طوفان بوقت تا بود همى و كردند خانه سنگ و گل از آنجا فرزندانش رفت چهارم بآسمان المعمور بيت چون

 قاعده و بكرد عمارت آنرا السالم عليه ابراهيم پس. كرده ايم ياد چنانك نيفتد آن بر عذاب آب تا شد پيدا سرخ تلى آنجا

 ابن پس آن از و آالت، و بچوب] 4 [كردند باز نو عمارت آنرا السلم و الصالة عليه پيغامبر مبعث از بعد قريش و برآورد

 و ابتدا در بود ستون شش آنرا و برد باز اساس بهمان و كرد باطل آنرا يوسف حجاج و بكرد بتكلف و بيفزود آن در الزبير

 در گويند بعضى سنگ بر وى پاى اثر و السالم عليه ابراهيم مقام از و) آ- 317. (است شده زده رقم چنانك است سه اكنون

 بر] پاى  [يكى بفرونيامدن، بودش داده سوگند ساره كه بود وقت آن در گويند بعضى و خواند بحج را مردم كه بود وقت آن

 در پيشين آن و نهاد سنگ بر پاى ديگر پس بشست] وى  [محاسن و سر اسماعيل زن تا داشت ركاب در ديگر نهاد و سنگ

 و باشند، استاده راست پاى دو بر بعضى و] 5 [راست بحان است مخالف پاى نشان كه درست ترست اين و آورد، ركاب

 بكدام جانب چهار هر از قبله حد آنك و ابراهيم مقام و طواف موضع و كعبه شكل و بسيارست تعالى خداى خانه عجايب

. بالصواب اعلم اهللا و ديد توان بهتر العين برأى تا كرديم نقل اينجا يافتيم زده رقم چنانك جايست

: السلم و عليه اهللا صلوات الرسول مدينة

] 6 [عمر كوه بـا نور كوه ميان از است حرم و نهاد نام طيبه آنـرا السالم عليه پيغـامبر و است بوده يثرب او نـام اول انـدر

__________________________________________________ 

) قاموس (تعالى اهللا شرفها مكة البساسة و الباسة. بمهملتين بساسه: الصواب و كذا] 1[

 18 ص ليپزيك طبع. الحرام اهللا بيت باعالم االعالم كتاب: رك ديگر اسامى براى- البلد: ظ] 2[

) 20- 19 ص (ثبير و حراء و لبنان و احد و زيتا طور و سينا طور: فقيه ابن] 3[

 فبنته انهدم ثم العمالقه فبنته اسماعيل و ابراهيم بعد البيت انهدم قال انه) ع (طالب ابى بن على عن يروى  و:النفيسه اعالق] 4[

 ... بعضى كه است آنچنان: الظاهر و كذا] 5[                      ).29 ص (قريش فبنته انهدم ثم جرهم من قبيلة

 من: گويد اعالق باشد حرم حد مقصود اگر. نشد معلوم است حرم از مراد و است واحد: مدينه اطراف جبال و ... كذا] 6[

) 57 ص (اميال ثالثة علي معاذ بيوت عند التنعيم دون المدينة طريق
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] من : [همچنين و] 1 [طابة، المدينة سمى اهللا ان: السلم عليه رسول از روايتست و كعبه بعد از است جايگاه همه فاضلترين و

 مسكن و الهجره او] كه  [شهرها ديگر بر بسيارست فضيلت آنرا و] 2 [مرّات ثلث طابة هى اهللا فليستغفر يثرب للمدينة، قال،

 روضه و مسجد و منبر همانجا و. نعمتى عليكم اتممت و دينكم لكم اكملت اليوم: آمد فرود آنجا آيت اين و] ست  [پيغامبر

 يدخلها ال مالئكة المدينة الرقاب على: گفت كه پيغامبر از است كرده روايت هريره ابو و است سلم و عليه اهللا صلى پيغامبر

. اعلم اهللا و يافتيم زده رقم نوع برين السالم عليه رسول قبر] و [حايط و منبر و پيغامبر مسجد شكل و الدجال، و الطاعون

: اقصى مسجد و المقدس بيت ذكر

 از كه باشد، باران آن آب و بسيارست آن عجائب و كرد تمام السالم عليه سليمان آن و بود قديم بناهاء از المقدس بيت

 اعتماد و مصانع، اندر رود بيرون بناودان و كرده اند برصاص كه افتد مسجد بام بر نم] 3 [كه شب آن و است شهرهاء جبلى

 تا باشد سال هزار زيادت و نيست، درخت يك جز خرما و زيتونست، آنجايگاه درختهاى بيشترين و باشد بدان خوردن آب

 كه است عظيم كنيسه آنجا و. 25: 19 النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَيك هزِّي و: گويد همى تعالى خداى كه آنست و نشانده اند، درختها آن

 المسيح قبر آنرا ترسايان كه هست گورى آن در و خوانند قلمه آنرا كه كنيسه ديگر كردى، عبادت آنجا السالم عليه داود

 و مطبق، منقوش و منقور است سنگ پاره يكى اين و بياويختندش و آمد پيدا برو مسيح صورت كه مردست آن گور خوانند

] 4 [دارازينهاء و) ب- 319 (كنيسه بصحن آيند بيرون آنجا از باشد بزرگ يكشنبه روز آن و مسلمانان و ترسايان فصح روز

 امام و امير و پگاه بامداد از تهليل و تسبيح و كنند تضرع همى آنجا از بود، پيدا گور چنانك باال، بر باشند كرده آبنوس

  آن پهلوى از نـورى تعالى خداى خلق دعاء و مردم همت از تا باشد نشسته پادشاه معتمد كنيسه در و باشند حـاضر مسجـد

__________________________________________________ 

 و جابرة و مسكينة و طابة و طيبة و المدينة هى اسماء عشرة للمدينة) ص (اهللا رسول قال: اعالق- نشد ديده حديث اين] 2- 1[

) 28 (طياب: فقيه ابن) 78 ص. (االيمان و الدار و يثبور و يثرب و مجبورة

 ... كه است آن و: الظاهر و كذا] 3[

 بزون درا و درآبزون و دارافرين و درافرزين و دارفرزين و درابزين و. درابرزين و- دارابرزين و دارابزين دارابزينها،: ظ] 4[

 برابر و خانها درگاه و بامها لب بر و عمارات و بناها پيش بر ديگر چيز يا چوب از كه محجريست بمعنى دربزين و

 بر مردم كه چيز هر فا بسكون و آمده دو هر مقصوره و ممدوده همزه با آفرين، دار: «گويد برهان كنند، مساجد مقصورهاى

 در كه گويند نيز را محجرى و پنجره و آن امثال و ستونى خواه و محجرى آن خواه و باشد شخص آن خواه كنند تكيه آن

 نقطه دار زاى دوم بى نقطه بجاى معنى باين و گويند نيز را خانه در صفه و دكه و سازند در بازوى دو بين ما خانه در پيش

 دوم راء با را) آفرزين دار (مصحف احتياط فرط از برهان صاحب كه نيست شك و- برهان قول انتهى ...» است آمده هم

 مختلفه كتب در و شد گفته كه بطورى لغت اين اقسام ساير ليكن نموده ضبط هم آنرا صحيح خود جاى در و كرده ضبط

 و الدرابزين و] باء فتح و راء سكون و دال بفتح [الدربزين: «گويد چنين هم) المنجد (در است، شده فوت برهان از رسيد بنظر

 آورده دارابرزين طبرى ترجمه در و ..» درابزونات جمع متكاء يعلوها منتظمة حديد من او خشب من قوائم- الدرابزون

. است يونانى اصل در لغت و) كوفه در سفاح بيعت دوم جلد خطي نسخه(



 

   455   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 باز قنديلها تا دهد را مسجد امام و آورد بيرون و زد فرو بر آن از و شمعى، با بيايد امير و سپيد، آتشى چون كند پيدا گور

 خبر را پادشاه] 1 [باشند برافروخته شمع كه ساعت آن گيرد، سوختن پس بگذرد، دست بسه تا شمع آن نسوزد هيچ گيرد و

 در و. باشد تنگى و قحط بود آخر اگر و بود، فراخى بود روز اول اگر و باشد ميانه سال كه دانند باشد نيمروز اگر دهد

 يوم استَمع و: مى گويد تعالى خداى آنك است صخره مسجد ميان و خوانند، قسطنطنيه كنيه آنرا كه است كنيسه آن پهلوى

نادي نادكانٍ من الْمآن بر در چهار ديوارست پيرامونش و است، المقدس بيت صخره آن تفسير، در و. اآليه ،41: 50 قَرِيبٍ م 

 فرشهاى پيرامون را صخره اين و اسرائيل، بنى سلسله جاى) آ- 320 (است صفه آنجا و روند باال بر نبردبان و آويخته

: است نوشته تعالى خداى آفريده يكى بر] و [افكنده رخام

 چون و] 2 [لحمزه بصرته اهللا رسول محمد اهللا الّا اله ال: است زده رقم خداى خلقت هم است سنگى مسجد بقبله و عمر محمد

 آنجا فرود و كوه،] 3 [بقبله تا ديگر فرسنگ دو جانب آن از هم و رسى، لحم بيت به تا فرسنگى مقدار آئى بيرون مسجد از

 زمين آن برابر و جهنم، وادى آنجا در است صخره كه جامع مسجد راست بر و السلم، عليهما است اسحق و ابراهيم گور

 در آئى مسجد بيرون چون قبله پس از و است، گاه قيامت آن و ،14: 79 بِالساهرَةِ هم فَإِذا: مى گويد تعالى خداى كه ساهره

 آنجا و شد بزرگ آنجا اندر و] 4 [گريزانيد، آنجا نمرود از مادرش كه السالم، عليه است ابراهيم غار المقدس بيت شهر

 مجيد قرآن و شگفت، چيزهاى و] 5 [تماثيلها و محرابها از السلم، عليه سليمان بهر از كرده اند ديوان كه بسيارست عجايب

 و خلل بار چند آن از بعد و نصر، بخت بعهد گشت خراب همه بودند ساخته آنرا كه سليمان كرسى و است، ناطق آن بذكر

 كتاب آن در قبها و پيغامبران محراب مسجد و شكل و بجايست، بعضى بنيادها آن اثر و گشت، آبادان بار و افتاد، خرابى

) ب- 320 (صفت برين يافتيم نگاشته شكلى و سان بدين

: قسطنطنيه ذكر

از  روميه] شهر و شهر [اين ميان و آمد، كرده صورت چنانك مشرق نواحى و] 6 [ارفه بحر از است نهاده خليج باال برى

 پـس است، ميل شصت بيابان پيوندد شام ببحر و آيد بيرون طبرستان درياى از كـه خليج ميـان و بيابانست مغـرب نـاحيت

__________________________________________________ 

 باشد: ظ] 1[

 كذا؟] 2[

 بقله : ظ] 3[

) سومريان (ملك دار آنرا كه النهرين بين بالد از بودند) اور (شهر در پدرش و مادر ابراهيم اخبار و روايات طبق بر] 4[

 باشد المقدس بيت كه اورشليم در نه است مى نشسته) اور (در پادشاه نمرود و داده اند تشخيص

. متداولست قدما ميان در رسم اين و افزوده اند عربى بر كه است فارسى  جمع.تماثيلها] 5[

. كذا] 6[
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 آنجا از راهست ماهه يك و بروقيه بشهر تا است] 1 [ميل سه آنجا از و بسلوقيه تا مرحله دوازده قسطنطنيه از شود بيرون

 اندر است فرسنگ دوازده قسطنطنيه شهر حد و. رسيدن روميه بشهر تا رفت ببايد آنجا از روز پنجاه و بالطيس بشهر

 سنگ از بلندست عظيم سخت و بزرگى  نيست بدين شهرى هيچ علم در و ،]2 [است كرده حصن و سور آنك فرسنگ، دوازده

 و ميلى ايشان فرسنگ و] 4: [يحيى بن هرون روايت از نرسدش آسيب هيچ و] 3 [سالم دريا زند همى آن بر دريا آب و خارا،

. باشد نيم

 بدان همانجاست ملك قصر و روند، بروميه آنجا از و خوانند] 6 [الذهب باب آنرا] كه  [ناب زر از آنرا هست] 5 [دروازه و

 آن بر آهنين در] 8 [سيصد و است بكشيده ديوار فرسنگى همانجاست] 7 [ملك قصرهاء پيرامون و زيبائى، و تكلف و عظيمى

 همه] ملك  نمازگاه و [خام سيم از شش و زرين چهار آويخته آن بر در ده خاصه، است ملك كنيسه جا آن در هم و نهاده

 و را ايشان] است  [عيد) ب- 321 (رسمهاء و ،]9 [ساخته عود و جوهرها و سيم و زر از همه اندرون از و كرده، مرصع

 شود، گفته قصص شرح بجايگاه را بعضي كه بسيارست طلسمهاء و عجايبها كنيسه پيرامون و تعظيم، و زينت و تكلفها

. روميانست صناعت و حكمت عادت چنانك

: الروميه بلد ذكر

 اندرون غريبى چون و ديگر، يك پس از سورست نه ساخته اند، بحكمت آنرا و است عجايب از روميه شهر فصيل و ديوار

 درختست آن آنجا عجايب از و است معروف حديث اين و. باشد ميانه در بگذرد كجا هر و آمدن، بيرون از شود متحير شود

آن  سر بر نحاس از هم] 10 [سودانى صورت و كنيسه، اندر است ساخته الطلسمات صاحب بطياس بن بليناس كه روى از

 حدود آن در كه سودانى هر آن از بعـد بلند، بزند صفيرى آنجا سودانى اين زيتون رسيدن بوقتى سالى هر و ساخته، درخت

__________________________________________________ 

 127 ص اخالق: ك ر. مرحله: ظ] 1[

 است  12 در 12 محصور قسمت آن: يعني] 2[

 سال  و ماه در: ظ] 3[

 119 ص اعالق: ك ر. رفته بروم سيرى با كه علما از يكى] 4[

 ع  ا از- الذهاب: متن اصل] 6[اع                                 از  دوازده:اصل] 5[

 120 ص ابواب ثالثة: اعالق] 8[است                                زايد جمله اين] 7[

 ص (مسنده كذلك و الياقوت و بالدر مرصع اذرع اربع فى اذرع اربع موضع ... المقصورة فى: اعالق. است مشوش عبارت] 9[

 ... الزوائد مع 121

 سوراخ بمنقار را درختان و دارد بزرگى دراز منقار و رنگ سبز باشد مرغى سريانى بلغت ... سودانيات: گويد برهان] 10[

 خوانند نمك دار بشيرازى آنرا و ميكند
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 آن سر بر يكى هر و مخلب در دو و منقار در يكى زيتون سه يكى هر بار و تعالى، خداى بقدرت آيند جمع آنجا باشند ديار و

 آينده سال تا را كنيسه روغن كه كنند جمع زيتون چندان و برميدارند آنجا ساكنان و كنند فرو آنجا زيتون و نشينند سودانى

 دنيا عجايب از اين و برند بكار روغن آن از ناحيت همه و باشد، آن بر نواحى آن اعتماد و بسيار بفروشند، و كنند، حاصل

 آن و اسكندريه،) آ- 322 (مناره و كردم ياد كه درخت و كنيسه اين چهارست عالم عجايب كه است گفته عمر اهللا عبد. است

 كف و است اندر اندلس بزمين كه نحاس از ر] ا [سو آن و است، بليناس صنعت دو هر اين و است، نهاده آنجا در كه آيينه

 حرام بماههاء كه عاد بزمين نحاس مناره چهارم و عظيم، مورچگان از رفت، نتواند كس و نيست، راه آن وراء از كه كرده باز

. ايستادى باز بگذشتى حرام ماه چون و كردى، پر مصانع همه و بسيار، برآمدى آن از آب

] ماجوج  و ياجوج سد[

 آن ميان و است شده كرده ظاهر عالم شكل در آن حد چنانك الصيف مشرق نزديك خزرانست شهرهاء وراى آن جايگاه] 1[

 كه ديد چنان خواب در باللّه الواثق المؤمنين امير كه روايتست الترجمان سالم از و راهست روزه دو و هفتاد خزر و جايگاه

مرا مرد پنجاه و به بينم، معاينه تا روم آنجايگاه و بسازم برگ تا فرمود مرا پس] 2 [بودى شده گشاده مأجوج و يأجوج سد 

 زاد تا داد] 3 [استر دويست و روزى ساله يك و فرمود، درم هزار مردى هر و ديت، درم هزار ده و دينار هزار پنجاه و داد

 و] 4] [ير [سر بصاحب] كرد [نامه مرا اسحق و رفتيم، آنجا و ارمنيه صاحب اسماعيل بن باسحاق فرمود نامه مرا و كشند،

 بملك نوشتند نامه را ما آنجا از و فرستاد شاه بفيالن را ما او و االن بملك فرستاد نامه و دليل و كرد ساز او رسيديم آنجا

 برفتيم روز] 7 [پنج و بيست و كرد ساز و بفرستاد ما با مرد] 6 [پنجاه و بمانديم شبى و روزى و رفتيم آنجا و] 5 [طرخون

 بهدايت آنرا دفع خوش بويهاء بوديم ساخته ما و عظيم سخت مى افتاد ناخوش و مردار بوى و رسيديم سياه بزمينى تا

 بى  قياس جمـاعتى زمين درين گفتند پرسيديم جايگاه و حال آن از] و [برفتيم صفت برين روز] 9 [نه و بيست و] 8. [حزريان

__________________________________________________ 

 ميباشد ياجوج بسد مربوط مطلب و است شده ساقط نسخه اصل از ورقى گويا ازين قبل] 1[

 است  آمده خواب بمناسبت) بودى (ياء] 2[

) بغل ماتى (است خبر اين راوى نخستين كه خردادبه ابن و كرده اند، شتر آنرا تازه مركبى با بعد بوده ستر: متن اصل در] 3[

) 163 ص (آورده،

 آن و بوده معاهد مسلمانان با و باقى خود باستقالل هم مسلمين زمان در كه قفقاز حدود در است بوده مملكتى سرير،] 4[

) 286: ص سيستان تاريخ ك ر (ميگفتند) گاس (بفارسى ظ را ملك

 ادالء خمسة ... خرداد ابن] 6[             .الخزر ملك طرخان: 11 س 163 ص خردادبه ابن] 5[

. عشرين و ستة: خرداد ابن] 7[

 ينفع نشمه شيئا- خوفا نشمه شيئا: بدل نسخه و المنكره، الرائحة من نشمه خال دخولها قبل تزودنا كناقد و: خرداد ابن] 8[

. خراب مدن الى صرنا ثم و ايام عشرة: خرداد ابن] 9[                        )163 ص(
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 گفتند] پرسيديم  خراب شهرهاى آن از و [برفتيم راه] 1 [روزه بيست و) آ- 323 (رسيديم خراب بشهرهاء آن از بعد مرده اند،

 نزديك رسيديم بسيار بحصنهاء آن از بعد باز، سالها از است گشته خراب مأجوج و يأجوج از كه آنست شهرها همه اين

 عادت بر] داشتند] [2 [كتاب و مسجد و خوان قرآن و مسلمان بودند قومى آنجا و] بود كوه [آن از شعبى بر سد] كه  كوهى[

 المؤمنين امير رسوالن گفتيم ما پرسيدند، احوال ما از پس] گفتند سخن [فصيح سخت پارسى و بتازى و] مسلمانان  ديگر[

 گفتيم باشد؟ كجا و پير، يا جوانست گفتند پس! المؤمنين؟ امير گفتند همى را ديگر يك بتعجب و شدند خيره ايشان ايم،

 كوهى يافتيم رفتيم، كوه و دربند سوى پس] 3 [نشنيده ايم، هرگز ما گفتند عراق، ناحيت از باشد سامره بشهر و جوانست

 هر از كرده بنا عضاده دو برابر و] 5 [گز پنجاه و صد آن عرض بوادئى بريده كوهى و عظيم سخت نبات، بى هيچ] 4 [املس

 از همه] 7 [خوان، برسان خارج] 7 [اندر بزير رش ده و گز، پنج و بيست بود پيدا آنچ يكى هر عرض] 6 [وادى روى دو

 عضاده] دو [برين آن گوشهاء و ساخته آهنين بندى در و آن، باالء گز پنجاه و كرده، گداخته روى مالط و آهنين خشتهاء

 هم دربند اين باالى و] 8 [پنج، اندر رش مقدار ده در دربند ازين يكى هر سر بر عضادها برين گز بيست و صد درازا نهاده

  در آهنين قرنهاى و ساخته آن باالى شرفها و كوه، اصل سر تـا ارتفاع بـر را بصر بـود ديوار] 9 [چند هر آهنين خشت ازين

__________________________________________________ 

. يوما عشرين و سبعة: 363 ص ليدن طبع مقدسى در و خردادبه ابن كذا] 1[

. مساجد و كتاتيب لهم: 164 ص به خرداد ابن- خانه مكتب بمعنى تاء تشديد و اول بضم كتاب] 2[

 سطر- 165 :ص خردادبه ابن: ك ر (است كرده خالصه مترجم گويا كه دارد افتادگى به خرداد ابن روايت طبق بر اينجا] 3[

 است  كرده نقل خردادبه ابن قول از هم مقدسى آنكه با ندارد، افتادگى مقدسى طبق بر و) 15- 6

 خضراء عليه ليس املس جبل الى صرنا ثم: گويد 363 ص مقدسى. ندارد خردادبه ابن ... اصلش كوهى: اصل در] 4[

 روايت مطابق و دارد زياد افتادگى و اختالف خردادبه ابن نسخه با هم اينجا در و. ذراع مائتا: خرداد ابن. مقدسى كذا] 5[

) 363 ص ليدن چاپ التقاسيم احسن (است مقدسى

. الوادى جنبى من: مقدسى] 6[

 عشر تحتها من الظاهر ذراعا خمسين سمك فى ذراعا عشرون و خمس عضادة كل عرض: «خرداد ابن ... بى نقطه: اصل] 7[

 الباب خارج اذرع عشرة تحتها من الظاهر ذراعا عشرون و خمسة عضادة كل عرض: مقدسى) 165 ص (الباب خارج اذرع

 بر عالوه ارش ده عضاده دو هر: يعنى ميدهد مترجم كه است توضيحى ببعد اندر بزير ارش ده از متن عبارت و) 263 ص(

 دو و جرز دو سوى دو از خروجى مانند سكو دو كه آنست مرادش و خوان، جلو مثل آمده پيش زير از ذرع پنج و بيست

. است آمده پيش سد بازوى

 ركب قد ذراعا عشرون و مائة طوله العضادتين على طرفاه حديد دروند اذا و: «مقدسى. است پيچيده قدري ترجمه] 8[

) 263 ص (خمسة عرض فى اذرع عشرة بمقدار واحدة كل على العضادتين

.» البصر مد ارتفاعه و الجبل راس الى بناء: «مقدسى .. بود ديوار آهنين خشت ازين چنان هم يعنى چند، هم: ظ] 9[
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 ستبرى گز پنج و] 1 [گز پنجاه در] گز [عرض پنجاه را يكى هر آويخته وى بر پاره بدو آهن از) ب- 323 (درى و گذاشته هم

 باالء و] 3 [پيرامونش، گز يك و من هفت نهاده قفلى بر،] 2 [رش پانزده] به  [باال بر در برين و دربند، مقدار بر قايمها] و [آن

 دوازده با] 6 [نيم و گز يك كليدى، و بزرگ، عظيم سخت هاى] 5 [قفير و قفل از درازتر ساخته حلقه رش پنج] به ] [4 [قفل اين

 تر بزرگ حلقه اندر آويخته آن، دور بدست چهار و گز هشت سلسله اندر قوى تر هاونى دسته چندانك يكى هر ساخته دندانه

 گز پنج [بود پيدا آنچ و عضاده، دو هر راست  ميان گز، صد بسط اندر بطول گز ده در آستانه و] 7 [سلسله، در منجنيق آن از

 آهنين پتكى يكى هر و سوار ده با نشستى بر] 10 [آدينه هر حصنها اين رئيس و] 9] [بود [سواد بذراع همه] 8] [اين  و بود

 بشنيدندى آواز بودندى دربند بنزديك كه جماعت آن تا سخت زدندى قفل آن بر بار سه و داشتندى من پنجاه بوزن

 شنيدندى، ايشان] 11 [غلبه و آواز] و نهادندى در بر گوش زدندى قفل بر پتك چون [و. نگاهبانان اند هنوز آنرا كه بدانستندى

  فراخى [ديگر بـود حصن و] د [دربند اين حد بر و آن، فضاء فرسنگ ده در فرسنگ ده بود بزرگ حصنى كـوه اين نـزديك و

__________________________________________________ 

 اذرع خمس ثخن فى ذراعا سبعين و خمس ارتفاع فى ذراعا خمسين مصراع كل عرض: 166 ص خردادبه ابن. مقدسى كذا] 1[

 ..

. ذراعا عشرون و خمس االرض من القفل ارتفاع و: مقدسى و خرداد ابن] 2[

) 363- 166 ص (االستداره فى باع غلظ في اذرع سبع طوله قفل: مقدسى و خرداد ابن] 3[

 را غلق و است غلق از غير حلقه چه باشد) غلقى (هم اصل بايستي لذا) المنجد (الباب به يغلق ما الغلق و غلق،: روايت اصل] 4[

 بنظر و باشد نبايد حلقه كه اينست بر دال هم) قفل از درازتر (عبارت كه خاصه كرد معنى ميتوان زنجير و) چفت (به امروز

 چوب كه است ميانخالى آلت دو كه گويند) پل (خراسان در و) كلون (امروز كه همانست آن و است) كليدان (راوى مراد فقير

. مينمايد تائيد آنرا هم بعد مطلب و ميكند، عبور آنها وسط از كلفتى

 منهما واحد كل قفيزاه و: گويد اصل روايت در و ندارد مناسب معنى پيمانه و مكيال جز قفيز و) قفيز (الرواية اصل فى و] 5[

 مترجم كه نيست شك و است، كرده تعبير) قفيز (به را) كلون (جايگاه دو يعنى ميانخالى عمودى آلت دو ازينرو و- ذراعان

 نموده ضبط) قفيزها (آنرا كليدان دو و نوشته غلق عينا يا و حلقه آنرا يا لهذا نفهميد،) قفيز (و) غلق (از را روايت صاحب مراد

 است  بوده معروف و متداول قديم از ميگويند) كلون (امروز كه آلت اين مشرق در آنكه حال و

 اشبار اربعة المفتاح استدارة و: روايت اصل] 6[

) 11- 10 س 166 ص خردادبه ابن (المنجنيق حلقة مثل السلسلة فيها التي الحلقة و- كذا] 7[

 الظاهر و العضادتين تحت سوى ذراع مائة بسط فى اذرع عشر عرضها الباب عتبة: روايت اصل. است پريشان عبارت اين] 8[

) 166 ص) (السواد: مقدسى (السوداء بذراع كلها الذراع هذه و اذرع خمس منها

. است افتاده سطر شش به خرداد ابن طبق بر] 9[

) 167 ص (خردادبه ابن في كذا جلبة،: ظ] 11[                )167 ص (خميس و اثنين خرداد، ابن. مقدسى كذا] 10[
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 حصن يكى اندر و آب چشمه] 1] [حصن  دو اين ميان اندر و درخت دو حصن دو هر در بر و گز صد در گز صد هر يكى

] 1] [ديگ  چهار ديگدانى هر بر و [را) آ- 324 (روى گداختن جهت از بزرگ ديگهاء القرنين ذو عهد از نهاده عمارت آلت بقيت

 قدر همين و بطول نيم و گز يك خشتى هر بسته، هم بر نحاس بمالط آهنين خشتهاء و آهن، ار مغرفها و صابون ديگ مانند

 شرفها سر بر بسيار وقتى گفتند ديده ايد؟ ايشان از را كس شما كه پرسيديم آن از بعد آن، سمك بدست يك چند و عرض

. نديديم را كس نيز و افكندشان پس باز و برآمد سياه بادى آن از بعد نبودند، بيش نيم و بدستى چند شخصى هر آمدند

 سمرقند فرسنگى هفت بر مشرق بناحيت و زاد و دادند دليالن را ما و كرديم بازگشتن قصد افتاد اطالع آن بر را ما چون

 از و بداد، درم پانصد بودند من با كه را مردى هر و داد] 2 [درم هزار صد مرا آمديم طاهر ابن اهللا عبد سوى و آمديم، بيرون

 بود گذشته روزگار ماه هشت و بيست ما شدن و آمدن اندر و بگفتيم قصه اين و المؤمنين امير پيش آمديم باز بسامره آنجا

] 4. [اعلم اهللا و نيست روايت هيچ اسكندر] 3 [سد بديدار نزديك تر خبر ازين و

: اسكندريه ذكر

 ساخت مناره آنجا و بحكمت نهاد بنا اسكندر آنرا و] 6 [است اسالم حدود اقصا آن و است، نهاده روم] 5 [درياه ساحل بر

 و ساختن بنيادى بلندتر توان كه نيست ممكن و باشد گز پنجاه و چهارصد) ب- 324 (سلطان بذراع و الملك بذراع گز سيصد

 و عرض، و] 8 [طول و گز بيست خانه هر است ساخته مخالف ديگر يك باالى بر خانه] 7 [شصت و سيصد باال بر تا زير از

 را خانه هر و جاى همه و برد، تواند باالئين خانه بر بآسانى پا بچهار خواهد چه هر چنانك شدن بر راه و باشند مقيمان آنجا

 آن در چون كه خويش عهد در بود ساخته آيينه بليناس مناره بر آن باالى سر بر و را، نگريدن و روشنائى ساخته روزنى

 الروم ملك بر كار اين و نماندى، پوشيده هيچ و جمله، درياها و بديدندى، قسطنطنيه و روم در بر كشتيها جمله نگريدندى

 سر بمسلمانى آنجا تا بفرستاد را ترسائى و كرد حيله پس شدندى آگاه مسلمانان بفرستادى سپاهى چون بود، سخت

  و است نهاده چيزى موضع فالن در كـه يافتم چنين كتاب در گفتى و] كردى  [پنهان چيزها جايگاه سـه دو و تعبد، و بـرآورد

__________________________________________________ 

 روايت  اصل از] 1[

) 169 ص ... (درهم آالف بثمانية فوصلنى خرداد ابن. ندارد مقدسى] 2[

 وسد: اصل] 3[

. است مفصل تر مقدسي روايت از معذلك دارد افتادگيهائى اصل روايت طبق بر شد اشارت جاى چند چنانكه] 4[

 دريا از لهجه ايست) درياه (و كذا] 5[

 باز- باشد گرفته بحساب را دريا حد مگر داشته، قرار اسالم حدود ميانه در اسكندريه روزگار آن در آنكه حال و ؟ ..كذا] 6[

 است  بوده مسلمين بدست غيره و صقليه جزاير هم

 خانه  شش و شصت و سيصد: 114 ص خردادبه ابن] 7[

. بطول: ظ] 8[
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 وقت پادشاه است، بكرده پنهان مناره اين سر بر اسكندر گنجى كه يافتم چنان گفتا پس گشت، سخن معتمد تا برداشتندى،

 و) آ- 325 (كردند باز نو از و نيامد، پيدا چيزى و ساخته اند حيله كه گشت حقيقت پس بگريخت ترسا آن و كندن بفرمود آنرا

 اندر كشتيها فرسنگ چهل مقدار و است جاى بر مناره از ثلثى اكنون و بود شده باطل تأثير آن ليكن و نهادند باز بجاى آئينه

 كنند نگاه آن در چون و ساخته اند، املس سنگ از ديوان كه است بوده السالم عليه سليمان قصر همانجا و باشد، پديدار دريا

 هر و است سنگ چه آن كه نداند كس و رنگ رنگ نقطهاست آن بر و آئينه سان بر شود پيدا دريا سبزى ابرو صورت

 باال بر قصر و بجايست، اكنون گويند ستون دوازده و آورد، نتواند در] آن  [پيرامون دست] مردى  [كه چندانست ستونى

 مختصرى كتاب اول در بمصر هرمين و عجائب، عظيم سخت ساخته ستونها در ميان كشيدن آب و شدن بر راه و بودست

 كنار بر اسكندريه و نيست، معلوم را كسى جوهر؟ چه از و كس كدام و است كرده وقت بچه آنك حقيقت است شده گفته

. اعلم اهللا و يافتيم چنين مناره صورت و دريا،

: مشيد قصر ذكر

 عاد بن منذر او و االخير، عاد: گفت دوم؟ عاد يا است بوده اول عاد بناهاى از المشيد قصر كه پرسيدند] 1 [االحبار كعب از

 اگر و بودى نرم قوت از او دست در آهن و ازيشان مرد دو قامت و مرد چهل بسطت و بودست مرد چهل قوت را او و االول

 در بداشتى را كنيزك هزار دوازده و ببريدى هم از زدى كوه بر اگر لگد و مرده بيفتادى نهيب از زدى شترى بر بانگ چنانك

 مشورت وزيران با روزى پس شد، عدد بى و قياس بى او ذريت تا ماده و نر بزادند فرزند هفت يكى هر از و خواب جامه

 را او و انديشم همى آن از من كه را ما پدران همچنانكه نكند هالك را ما عقيم باد تا را مرگ كرد بايد تدبيرى را ما كه كرد

 انداختند نوع هر از پس فرستادندى بوى حمل و هديه كه پادشاه هزار چندين وزيرى هر فرمان زير بودند وزير مرد اصرار

 آهن استر و اشتر هزار بدوازده تا بفرمود پس رسانيد، نتواند آسيب آنرا باد تا آهن از سازند قصرى كه افتاد قرار آن بر تا

) ب- 326 (بطول آهن از بكرد عظيم سخت سو چهار طبق هزار دوازده و كردند جمع پيوسته روز هفت تا روز هر كشيدند

 صحنهاء اطباق و آهنين، بصفايح ايشان بذراع گز هزار آن از گرفت اندر] 2 [آسان پس اسكندريه، سنگهاى مانند گز هزار

 و سيم و بزر و نگردين شايستى دشوار آفتاب شعاع از و آينه همچون افروخته بكرد آهنين طبق از همه آن سقف و عظيم،

 دو و گرديد همى شرفها پيرامون چنانك خام سيم از] 3 [محرابها اندر بياورد آب جوى هزار و بياراست آنرا الوان جواهر

 و زر سبيكهاء از بياكند را دو هر و ايشان بذراع گز چهارصد طول را يكى هر زر، از ديگر و سيم از يكى برابر، كرد غرفه

 بفرمـود ميدانى آنرا بديد و بيامد چون كرد، هامون زرين و سيمين] 5 [دپيچهاء با و] 4 [كرد، هاموار بزعفران سرش و سيـم

__________________________________________________ 

 االخبار: اصل] 1[

 سقف  بمعنى اسمانه- اسمان: ظ .. كذا] 2[

 آبها ممر: ظ .. كذا] 3[

 برابر زمين با و صاف زمين مانند مسطح يعنى- است وار هامون آن اصل و هموار از لهجه ايست وار هامون و هاموار] 4[

. چيست نشد معلوم لغت اين و االصل فى كذا] 5[
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 جايگاه هفتصد و هزار و بزرگوار كردن بفرمود بناها و غرفها و نشستنگاهها روى دو هر از و فرسنگ هفت در فرسنگ هفت

 گفتا پس را، گشادن و بستن كرد موكل مرد هزار درى هر بر و گز صد عرض و گز هزار بطول يكى هر نهاد آن بر آهنين در

 بيمار و نترسم مرگ از كه پادشاهم آن من و كند چه مرا العقيم ريح اكنون و كيست، تواناتر و سخت قوت تر و عظيم تر من از

 كس بماند و خالى همه و خامدون، هم فاذا صيحه، آن از لحظه بيكى) آ- 327 (بمردند همه پس الصيحة، فاخذتهم نگردم

 ناله رفتى نزديك) ؟ (چه هر و آمد همى بر آنجا از سياه دود پيوسته و ايشان، گند و ناخوش بوى از رسيدن آنجا نتوانست

 فناء بعد الباقى ذكره تعالى ،]2 [مشيد قصر و معطلة] 1 [بير و فرمود تعالى خداى چنانك ماند معطل و خالى همه و شنيدى،

. اجمعين الخلق

 نهاده تاج چهار و بيست در، باالئين خانه در بزير، يكى و باال بر] يكى  [بيافتند خانه دو] 3 [الملوك بمدينة كه روايتست چنين

 السلم- عليهما داود بن سليمان] 4 [مايدت خانه ديگر در و نبشته، يكى هر بر خداوندش نام و دانست، خداى آن قيمت كه بود

 گشايند، باز تا بفرمود بود پادشاه وقت اين در] 5 [بودريق و بود، نهاده بر قفل جايگاه چهار و بيست را زيرين خانه و نهاده

 قبول نكرد، گشادن قصد را اين پادشاه هيچ گفتند و كردند شفاعت و پذيرفتند ها چيز و بيامدند راهبان و اسقفان بسيارى

 عرب مانند ايشان هيأت و نگاشته اسبان بر نيزه و باعمامها صورتهائى مگر نيافتند چيزى هيچ گشادن فرمود باز و ننمود

) ب- 327 (گشت ظاهر مسلمانى و درآمدند زمين بدان تعالى خداى بقدرت عرب سال همان و بود

: العماد ذات ارم

. آنست ياقوت و زمرّد عمادهاء و جوهرها و كرده اند سيم و زر از كه بنايى عالم اندر و كرده ايم آن ذكر خود

]: 6 [غمدان قصر ذكر

 كه آنست و عرب، جزيره شهرهاء بزرگتر يمن از صنعا بشهر  زيبا]7 [تصاويرهاء و بتكلفها بودست بزرگوار بناهاء جمله از

: گويد همى تعالى خداى

__________________________________________________ 

 دانند) طليطله (شهر مورخان را شهر اين] 3[مشيده                     : اصل] 2[بيوه                    : اصل] 1[

 غذا آن در بزرگان يا مى نهادند مهمان نزد در كه بلندتر زمين از اندكى است بوده خوانى آن و مائده يعنى مايدت] 4[

 است ) خوانچه يا خوان (آن فارسى و ميخوردند،

 92 سنه در كه بود اندلس انتخابى پادشاه) ويزى گت (امراى از خوانند،) زريق ذريق- لزريق (آنرا عربان كه رودريك] 5[

 شهر در را زنش و شد كشته بردند حمله باندلس نصير بن موسى مولى طارق بسركردگى كه مسلمين حروب در هجرى

 بدست غنايم جزو اندلس پادشاهان از تاج پنج و بيست گويند و گرفت بزنى ويرا نصير بن موسى پسر و كردند اسير طليطله

 است  بوده ردريك خود تاج بعالوه الحكمه بيت تاج چهار و بيست همان گويا كه بود افتاده اسالم لشكريان

 ميم  سكون و معجمه غين بضم غمدان عمدان،: اصل در] 6[

. است بوده رسم قديم در كه فارسى جمع بعالوه است عربى جمع تصاويرها] 7[
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 كه عجايب و نيكوئى از غمدان قصر اين و نهاد بنا را صنعا نوح بن سام نوح، طوفان بعد از و. 15: 34 غَفُور رب و طَيبةٌ بلْدةٌ

 عثمان المؤمنين امير تا كعبه، از نيكوترست بنا ابن گفتندى و بنزهت، شدندى همى آنجا بازگرديدندى حج از چون مردم بود

. كردن فرمود خراب آنرا عنه اهللا رضى

: روئين شارستان و زرين شارستان ذكر

 تا آمد نوشته و شد كرده آن ذكر بود اليق بدين چون اما بود، التواريخ مجمل خارج شارستان اين ذكر و حكايت دو هر ابن

] 1 [دهد، فائده و باشد تمام كتاب

: زرين شارستان ذكر

] 2 [االحبار كعب از گفت او كه المقدس بيت مؤذن شنيدم عوام از گفت او كه عنهما اهللا رضى عباس اهللا عبد از كنند روايت

 آدم از و بستد ازو را اعناقه و- اعناقه) آ- 328- (خواهر بجهت بكشت را هابيل قابيل چون كه خواندم چنين گفت كه شنيدم

 هيچكس آدم فرزندان از كه] 3 [خوانند باز بمادر را او كه عوج يكى آمد پسر دو اعناقه از را او و شد يمن سوى و بگريخت

 بودى مولع عظيم زنان بر و كرد او زنا اول و بود، آهنگرى پيشه را تاويل و بود نام تاويل را پسر ديگر آن و نبود، او بباالء

 كوهى و يافت آهن كوهى آنجا و افتاد، زنگستان بواليت فرزندان با او و كرد بدر قوم ميان از را او قابيل سبب بدين چنانك

 از افزون چنانك شدند بسيار فرزندان را تاويل گويند و زنگ، سبب اال زر، و آهن ميان نبود فرقى زمان آن در هنوز و زر،

 ديوار باالء و فرسنگ، دوازده اندر فرسنگ دوازده آهن ار آن ديوار كرد بنا شهرستانى آنجا پس و آمدند جمع هزار هفتصد

 اللعنه عليه ابليس و نزهتگاهها، و كردند باغها و ساختند روان آبهاء شهرستان دو هر ميان در و سطبرى، گز ده و گز هشتاد

 جمله را زرين شهرستان آن تا فيروزه و لعل و مرواريد و ياقوت و زمرّد از جواهر معادن بر كرد رهنمونى را ايشان

 شهرستان ديوار بر جواهر چندانى و جواهر و زر از جمله ساختند و خانها كوشكها جايگاه آن در و كردند، مرصع بجواهر

 همه تا بكرد گمراه را ايشان اللعنه عليه ابليس و مى شد، خيره آن شعاع و) ب- 328 (ديدار از چشم كه بردند بكار زرين

 تا مى كردند، هالك همه را پيغامبران آن ايشان و فرستاد، پيغامبران بديشان ايشان ميان از هم تعالى ايزد و شدند، بت پرست

 و نماند، ايشان از خلق هيچ و بسوخت را همه چنانك بفرستاد آتشى آسمان از شب در و گرفت خشم ايشان بر تعالى خداى

 فتوحى را او و مصر در بود پادشاهى سال هزار بعد بود، مانده معطل نزهتگاهها و باغها و شهرستان آن سال هزار مدت

 كوه هفت اما اينست زرين شهرستان راه كه نوشته آن بر يافت سنگى آنجا بر رسيد بكوهى رفت بشكار روزى خواندندى،

 سالـى ملك آن از بعد آيـد، پيش ديگر آفتى كوهى هـر ميان در و راه روزه كوهى چنديـن هر ميـان] 4 [گذاشتن بايد بـمى را

__________________________________________________ 

 است  كرده الحاق تاريخ بر ديگرى را فصل اين ميشود معلوم] 1[

 االخبار: اصل] 2[

. خوانند عناقه- عناق بن عوج و دهند نسبت بمادر را عوج كه آنست مراد] 3[

 گذاشتن  مى ببايد: يعنى است بى سابقه كتاب درين اما درستست تركيب اين] 4[
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 در و كرد راه آهنگ صناعان هزار چندين و مرد هزار پانصد و هزار هزار با بود سال سر چون و شد مشغول راه ببرگ

 و گز، سى بباالء يكى هر زرافه هزار هزار چندين دوم كوه ميان در و آمدند، پيش] 1 [كپى هزار هزار چندين اول كوه ميان

) آ- 329 (كوه در و آمدند پيش گرگ هزار چندين چهارم كوه ميان در و سگى، چون يكى هر بود مورچه سيم كوه ميان در

 در و مى ربودند، اسب و مرد كه سگساران ششم كوه ميان در و آمدند، پيش صفت اژدهاء و بزرگ مار هزار چندين پنجم

 ريگ و كبوترى، چند يك هر ملخ، و بودند، مير اسب و مرد كه] 3 [شترى چند يك هر] 2 [كه شدند پيدا مرغانى هفتم كوه

 آن در بحيلت و رسيدند زرين بشهرستان تا كرد، دفع چاره و بمردى همه آن و بگذاشت راه همه اين فتوحى ملك و روان،

 و كار و كشت در دست و دادند آب و كردند عمارت را نزهتگاهها و را باغها و گرفتند آرام جايگاه آن در و كردند، باز

 كه لشكرى  ديدند و آمد بر كردى روزى برآمد سال هفت چون آن از بعد بهشت، ماننده كه مثال شد چنان تا نهادند عمارت

 ملك پس زرين، شهرستان بطلب آمد همى جابلقا شهرستان از و غاويل او نام ملكى با بود سوار هزار هزار پنج ايشان مقدار

 از گرانمايه لشكرى ماه چهار از پس ميكردند جنگ پيوسته ماه چهار مدت و بستن بفرمود زرين شهرستان در فتوحى

 بكشت را زنگبار ملك و كرد هزيمت همه را ايشان و برآويخت ايشان با غاويل ملك و خناس او نام ملكى با مى آمدند زنگبار

 كرد حرب نيز ايشان با غاويل مرد، هزار هزار بار دو ايشان عدد بيامد لشكرى) ب- 329 (شام از ديگر روز چندين از بعد و

 چون و داد زنهار را ايشان فتوحى ملك بزينهار، رفتند شهرستان بدر شاميان از مرد هزار ده پس كرد، هزيمت را ايشان و

 شهرستان لشكر و مى كردند كارزار پيوسته روز دو و آمدند بيرون ناگاه روزى شدند كوفته كرّت بچند جابلقا لشكر كه ديد

 با مرد هزار هزار بار شش و كردند هزيمت را لشكرش و بكشتند را جابلقا شاه ناگاه تا قوى، پشت و بودند آسوده زرين

 بود رفته بشكار فتوحى روزى تا شدند، عمارت] 4 [سر با و بكشتند غله را زمين ها تا بفرمود فتوحى و شدند، جمع فتوحى

 آب بكنار فتوحى پس بايست، همى كشتى چنانك عظيم سخت رفت همى بيشه ميان در كه ديد آبى رسيد بيشه به ناگاه

 شهرى سنگ سر برين را ما گفت آمد، خوش موضع آن را ملك فرسنگ، پنج در فرسنگ پنج] 5 [دكانى همچون] ديد [سنگى

شهرى  و اينجايگـاه] 6 [بكنيم زرين شهرستان اين كه آيد بهتر آن را ما آيد بكار مردمان ميان در جواهر و زر كـه كرد بـايد

 چند هـر كه شرط بدان نهادند شهرستان كندن در دست تا بفرمود پس باشيم، نزديكتر بمردم كه باشد كه آئيم اينجا و كنيـم

__________________________________________________ 

 كاف بين آن از تشديدى شبه و شده حذف مجهول آن و بوده مجهول واو با كوپى اصل در ثانى تشديد و اول بضم كپى،] 1[

 است  بوزينه يعنى- است مانده باقى يا و

 است  زايد كه: ظ] 2[

. اشتر اندازه و بقد يعنى- شتر چند] 3[

 رفتن  كارى بسر باز يعنى باضافه، شدن كارى سر با] 4[

 گويند سكو امروز كه آنست دكان] 5[

 سنگ سر بر آنجا و نمائيم بخش مردمان بميان آنرا زرهاى و كنيم ويران را زرين شهرستان يعنى كندن، فعل از بكنيم] 6[

. بسازيم شهرى
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 زر و محكم، گچ و) آ- 330 (پخته خشت و سنگ از كردن فرمود شهرى سنگ آن سر بر و باشد، را ايشان يك پنج بكنند

 ساختند، بستانها و باغ و شد آبادان نو شهر و داشت، زر خروار دويست و صد كه بود مرد مى كردند، سبيكها و بشوشها

 را جماعتى بس بود، ساخته را آب تماشا بهر از زورقى فتوحى ملك و كشتى، آن در بسيار مردمان ديد، كشتى روزى پس

 شما كه شهرستان آن در گفتند مصريان كنند، حرب كه خواستند كشتى] مردم  بفرستاد، ايشان [بيش  و نشاند آنجا در

 ايشان بر چه هر مصريان اين نديده ايم، شهرستان اينجا هرگز ما گفتند كشتى اهل جنگى، مردست هزار هزار شش مى بينيد

 بود كشتى در چه هر و راندند، بكنار كشتى آن از بعد دانيم، نيك را شما ملك ما گفتند كشتى اهل بازگفتند، بود رفته

 اينجايگاه بينيد كه كشتى هر كه بايد گفت و بنواخت را ايشان فتوحى امير و بستدند، زر سبيكى و فروختند، بمصريان

 تقصير عظيم جامه تن از كه بكردند معامله و رسيد در كشتيها ديگر روز چند بعد و دهيم، بسيار زر را ايشان ما كه فرستيد

 و كردند، همى سبيكه و زر پر ايشان كشتى جامها عوض و پوشيدند، همى آهو و گوسفند پوست كه بود آن بيشتر و] 1 [بود

 زر] آن  [بر و بساخت كشتى هزار ده و سپرد بوى شهرستان اين پادشاهى فتوحى زيرك، و عاقل بود پسرى را فتوحى ملك

 تا بپادشاهى شهرستان آن در او فرزند و آمد، باز بپادشاهى و نهاد بمصر روى و جواهر، و نهاد در سبيكه و) ب- 330(

 آن در كه نعمت فراخ شد شهرى آن و ميكردند معاملت و نهادند شهرستان بدان روى بازرگانان و كشتيها و بماند، عمر آخر

. اعلم اهللا و بود، شهرستان ازين است مصر واليت در و دنيا در كه زر اصل و نبود، شهر چنان نواحى

: روئين شهرستان ذكر

 در و است، كرده السالم عليه سليمان كه آنست سير در اما است كرده اسكندر گويند جماعتى و خوانند، الصفر مدينة آنرا كه

 آن حكايت يافت كتابى خزينه در بنشست بخالفت الملك عبد چون كه بود آن سبب و گشت ظاهر مروان الملك عيد روزگار

 عليه سليمان كتب و خزاين و كيمياست، جايگه آن در كه گفته و كرده، حكايت آن عجايب و نوشته، آنجا در شهرستان

 هوس اين را مروان الملك عبد پس است، مغرب آخر در و است، نهاده آنجا السالم عليه سليمان فرزندان از يكى و السالم،

 كسى اگر كه گفتند كه فرستاد حمير ملك پيش و بكرد، راست راه برگ ساله يك و سوار هزار چهار با را خويش وزير. افتاد

 رسيد) آ- 331 (حمير ملك پيش مروان الملك عبد وزير چون و] 3. [نباشد حمير ملك اال ندارد شهرستان  آگهى ازين] 2[

 و حميراند، ملك پسران گفتند پرسيد ايشان احوال چون بود، اسب سر مانند ايشان سرهاء كه وى با ديد را غالمان جماعتى

 را حمير ملك چون و عظيم، هيكلى با بسته برو بزنجير زنگيى و بزرگ نخل ديد درختى شد حمير ملك سراى در وزير چون

 كرد تكلفها الملك عبد وزير با آمد فرود چون و بزد، تازيانه پنجاه خود بدست و گشت پياده افتاد زنگى آن بر چشم

 شد سه به حاجت و بگرديد مسئله اما بودم آمده حاجت بيك من گفت وزير آمدى؟ حاجت بچه تا بفرماى گفت و بى اندازه،

 بستن و اسـت، كس چـه تـا بازنمائى زنگى آن احوال كـه آنست حاجت اول گفت الملك عبد وزير گفت، ببايد گفت حمير ملـك

__________________________________________________ 

 بودند عظيم عسرتى در شهر آن مردم پوشيدنى جامه حيث از: يعنى] 1[

 كسى  كه: ظ و كذا] 2[

 ؟-كذا] 3[
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 آنكه سيم بگويى، است اسبان سر مانند ايشان سرهاء كه خويش فرزندان حديث دوم خويش، بدست خاصه زدن و بزنجير

 پدرم هنوز كه جوانى حال در زنگى حديث اما ،]1 [طاعا و سمعا گفت حمير ملك پس. روئين بشهرستان را ما كنى دليلى

 چهار و نشستم دريا در بسيار بازرگانان و وافر مالى با و دريا تماشاء بسبب خاست بازرگانى هوس مرا بود حيوة بحال

 ايشان كه جماعتى پيش افكند، زنگبار بواليت را ما و برآمد مخالف) ب- 331 (بادى عاقبت بر تا مى رانديم خوش باد بر ماه

 و كنيم سياه بادبان كه آنست چاره گفت بسيار انديشه از بعد و بترسيد سخت مالح و خوار، مردم خوانند] 2 [محكوى را

 روى پس بخورند، و بكشند را همه نه اگر و يابيم، سالمت مگر تا نهيم واليت بدين روى قاصد و كنيم سياه كشتى روى

 هرچ و رفتيم ببازرگانى و آمد، خوش عجب و عظيم سخت را زنگيان و نهاديم بديشان روى و كرديم سياه بادبان و كشتى

 پاره من نبود، نمك ايشان واليت در و افتاد، دوستى من با را زنگيان ملك و مى خريدند، دينار بصد بوديم خريده درمى به

 نعمت و مال چندانى و آمد خوش عظيم را ملك ببرد، و بيايد ديگر برد بكار چون كه بگفتم را مطبخى و فرستادم بملك نمك

 كه گفتم و خواستم دستورى و رفتم ملك پيش من شد كرده معامله ها چون و نبود، قياس آنرا كه فرستاد بمن جواهر و زر و

 بسيار نمك و آئى پيوسته كه بايد گفت و داد دلخوشى مرا ترجمان بزبان زنگيان ملك فرمايد، بشايد را خدمتى بنده اگر

 بشهر چون و كرد يارى باد و دل كام و مراد بر بازگشتم و كردم قبول من بياورى، باشد روى نيكو كنيزكى  كه و بياورى

 آمدند، جمع بازرگانان و افتاد، هوس مرا باره ديگر نبايد، امكان در كه بود آمده) آ- 332 (جمع نعمت چندان رسيدم خويش

 زنگبار بملك نمك رسيديم بدانجا چون و نهاديم، بزنگبار روى و بخريدم ماهرو كنيزكى و كردم، نمك پر كشتى يك من و

 و بدزديدند مرا گريخته ام حله از و علوى ام من كه كناد باز تو مكافات تعالى خداى ناجوانمرد اى گفتا مرا كنيزك فرستادم

 رسيد بدل عظيم اندوهى و غم مرا ببردند را او چون كردن؟ توانم چون ساعت اين گفت مى بايست زودتر گفتم من بفروختند،

 زرين طبقى بنشستند بخوان چون پس خواندى، بقاعده مرا روزى هر و خواند خوردن بنان مرا زنگيان ملك ديگر نماز

 لرزه و بشد من تن از روح بديدم آنرا چون من نهاده، آنجا بر كرده بريان كنيزك آن از دستى بنهادند ملك پيش و بياوردند

 باز را علويه آن كين هم بر بسالمت ازينجا اگر كه كردم نذر تعالى خداى با و بداشتم جا بر بمردى را خود اما افتاد، من بر

 آن در و بترسيدند عظيم نيز ايشان بازگفتم، را بازرگانان حكايات اين و گشتم، ناايمن زنگبار بر آن از بعد و خواهم،

 باشد كه خدمتى گفتم و رفتم ملك پيش قاعده بر من و خواستيم، دستورى و برآورديم كار زودتر چه هر كه كوشيديم

 باد و برانديم كشتى و فرمايد، شاه بهرچ بنده ام گفتم من بسيار،) ب- 332 (بيار نمك و بياور چند كنيزكى گفت ملك بفرمايد،

 در من و شدند، پراكنده بازرگانان و بداشتيم، او تعزيت بود، گذشته پدرم و رسيديم باز خويش بواليت تا كرد يارى خوش

 شور سالح استادان و آموختن، بفرمودم سنت و فرض را همه و ساله يازده و ساله ده مى خريدم غالمان و ايستادم

  و آنچ شنا و افكندن قاروره شمشير، و و] 3 [درق و داشتـن نيزه و انداختن تيـر مردى از و سـالح ادب را جملـه و بيـاوردم

__________________________________________________ 

 طاعة: ظ] 1[

 بميم  ميشود خوانده هم ممكوى ... كذا؟] 2[

 و دال بفتح درقه فارسى در و) المنجد (درق جمع عقب ال و خشب فيه ليس جلد من الترس) بفتحتين (الدرقه درقه،: ظ] 3[

: گويد فرخى شد ديده فتحه بجاى راء سكون

 چنگ  از شمشير و درقه بنه و برگير چنگ            جنگ جامه و فكن سو يك به ترك اى تركش         
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 بآتش را خود همه گفتمى اگر كه دادم پرورش چنان را غالمان همه و شد روزگار درين سال پنج قرب و آيد، بكار مردان را

 قماشات بعوض و نكردم، خبر هيچ را بازرگانان و كردن بفرمودم راست قاعده بر كشتيها پس نداشتندى، باك افكنند سوزان

 آنجا چون كردم زنگبار قصد و نشستم كشتى در و برآوردم، بازرگانان بطريق را غالمان و كردم نهان سالحها كشتيها در

 گفتم ترجمان با كرد كنيزك تقاضاء چون و بردم پيش بودم برده كه نمك قدرى و رفتم ملك پيش بقاعده همچنان رسيدم

 بهزار و آيد بنده بمهمان و كند بزرگ را بنده روز يك ملك كه آرزوست يك را بنده اما است كشتى در و آورده ام كنيزك

 با سفيد و زرد و سرخ نيكو شراب و بساختم نيكو مجلسى و بكشتى، بردم بمهمان را زنگبار ملك) آ- 333 (حيلت و جهد

 ملك باستد، آنجا ملك شب آن تا كردم شفاعت ملك خاصگيان با پس مى رفتند، مردم آمد نزديك شب چون بودم، برده خود

 باز همه افكندم، شراب در بيهوشى داروى برفت شب از بهرى چون و بازايستاد، خاصگان از ده تنى با و كرد اجابت

 بكشتند تا فرمودم را ديگران و نهادم، او پاى و دست بر بودم، ساخته ملك جهت از محكم آهنين بندى و بيفتادند، و خوردند

 همه تا بفرمودم را غالمان و داشتم روزى چنين بهر از را شما پسران اى گفتم، غالمان و مالحان با و انداختند، بدريا و

 چندين و بوديم، رانده فرسنگ پنجاه شد روز چون كرد يارى باد و برانديم و بركشيدند بادبانها مالحان و برگرفتند سالحها

 نوبت بچند راه در و يافتند خبر زنگيان پس بكشند، را او افتد كارى باللّه العياذ و اگر كه بودم كرده موكل زنگى بر را غالم

 بواليت مدتى بعد و آمديم، بيرون بسالمت ايشان ميان از و بود، را ما ظفر آخر بر و ميكردند سخت] ى  [جنگها و آمدند پيش

 پنجاه را او افتد وى بر من چشم گاه هر كه) ب- 333 (كردم نذر و بستم درخت اين بر را زنگى اين من و رسيديم خويش

 پدر از چون كه باش آگاه و بدان: پسران حكايت اما] 1. [است بسته درخت آن بر كه اينست و بزنم، خويش بدست چوب

 كشتيها و سپردم بوزير ملك خاست، بازرگانى هوس باره ديگر مرا گرفت نظام كارها و برآمد مدتى افتاد و من با پادشاهى

 ناگاه پس ميرانديم خوش باد بر ماه چند و نشستم دريا در آمد موسم چون و كردم خبر با را بازرگانان و بكردم راست

 باد كه روز سه بعد زمين، بر يا آسمانيم بر كه ندانستيم شبانروز سه و بشكست بادبانها و بگسست لنگرها و برآمد بادى

 كس و رسيد بآخر ما كار كه بياريد شهادت مسلمانان اى كه كرد زارى و برآورد فرياد و كرد نگاه كشتى كار پيش بنشست

 آب اين و است درختى دريا ميان در به بينيد، سبزى آن و كنيد نگاه گفت است؟ افتاده چه آخر گفتيم ما نرهد، جايگاه اين از

 بلندتر درخت و مى دويد و گرفت گشتن خويش گرد ما كشتى چون و ميرود، فرو بسوراخى درخت آن پاى در جمله دريا

 آواز و شد فرو سوراخ بدان كشتيها) آ- 334 (همه عاقبت تا ميآورديم شهادت ما و مى آمد، ديد با سوراخ تاريكى و شد پيدا

 بر پاره حيلت و جهد بهزار زدم درخت آن از شاخى در دست من رسيد، ما بكشتى نوبت چون مى آمد، خلق نفير و گريه

 آمدم خويشتن با چون بود، نمانده من با زندگى رمقى برآمد زمانى چون مردن، مى بايد گفتم بسيار زمانى تا و شدم باالتر

 بر و بيامد شترى چندانك سفيد مرغى درآمد شب چون بمانم، آخر روزى يك اما مردن مى بايد آينه هر گفتم شدم باالتر بر

 در زنده كـه را كسى هر روز دو بهـر و بنهادم، رخت و كردم خالى) ب- 334] ... (2 [شاخها زيـر در مـن درخـت نشست آن

__________________________________________________ 

 مالحظه) 60- 50: ص (بريل طبع شهريار بن بزرگ تأليف الهند عجايب كتاب در اسمعيلوپه روايت از را قضيه اين شبيه] 1[

. كنيد

 در بحرى سندباد افسانهاى از بيكى است شبيه و پيداست تقريبا مطلب ولى است، افتاده بيشتر يا ورقى ظاهرا اينجا از] 2[

   نجات باميد مرد و مى نشيند درخت بر و ميآيد بزرگ مرغى: كه آنست خالصه اش و) شب يك و هزار (ليلة و ليلة الف
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 با زنده بود من] 1 [خواهر زن كه را زنى روز يك تا گرفتمى، بر روزه سه آب و نان و بكشتمى، كارد بدان حالى افكندند آنجا

 بر هم و بخواستم را او و بستم عقد وى با وى برضاء من و شناخت باز بديد مرا او چون و افكندند، آنجا در مرده شوهر

 تا كارد بدان مى گرفتم نقب روز همه چاه گوشه در و درايستادم آن از بعد و آمدند فرزندان وى از مرا و مى رفتم قاعده آن

 تا بجنبانيدم و كردم چوبى سر بر ايزار ديدم كشتى روزى تا مى نشستم روز همه و] 2 [كردم دريا كنار بر سوراخى آخر

 خويش واليت با مرا و بگفتم ايشان با حال همين و بكردند سؤال همين و گرفتند كشتى در فرزندان با مرا و آمد آنجا كشتى

 نسب و من فرزندان حكايت اينست آمدند بسيار فرزندان زن آن از مرا و افتادم پادشاهى سر با همچنان من و رسانيدند

. ايشان

 قوم آن زبان در البته رسيد، واليت بدين اسكندر كه خواندم چنين اسكندر اخبار در كه ميگويد چنين نويسنده و كننده جمع و

: روئين حديث شهرستان با آمديم) آ- 335. (گردانيد مفهوم ايشان زبان را او تا در خواست جل و عزّ خداى از] 3 [نميديدم

  رويين، شهرستان بطلب آمـدن ببايد تو با واليت اين پيران جماعتى با مرا ساعت اين الوزير- ايها گفت حمير ملك آن از بـعد

__________________________________________________ 

سر يك و كرده استوار مرغ پاى بر است خفته مرغ كه هنگام آن در گشوده را خود دستار ديگر شبى يا شب  همان 

 طعمه بهواى مرغ كه زمانى دير از پس و ميبرد بهوا را او پرواز كرده مرغ بامداد و: ميكند محكم خود كمر بر را دستار

 شهرستان آن مردم كه ميرسد زمينى بسر عاقبت و مى افتد بزمين ساخته جدا مرغ از را خود مرد ميآيد، فرود بزمينى

 كرده خوش دل وى با شهر رئيس و ميكنند مهربانى وى با و ميرود زمين آن از بشهرى و. است اسپ سر چون سرهاشان

 براى كه عميقى دخمه در وى با را ديگرى بميرند زوجين از يكى اگر كه شهر آن در است بوده چنان رسم و ميدهند باو زنى

 مرده جسد با نيز روزه سه آب و نان و كنند بگور زنده پوشيده عظيم سنگى با آن سر و مهياست كوهى دامن در كار اين

 فرو حفره آن در نان و آب و زن نعش با را او و مرده وي زن بد اتفاق از- بپوشند سنگ بدان را چاه سر و گذارند فرو

 نباخته را خود ولى مردگانست استخوانهاى از پر كه مى بيند وسيعى دخمه مرد ميكنند استوار چاه سر بر سنگ و ميگذارند

 ديده تدارك كاردى و ميسازد خود براى آسايش جاى و ميكند مصرف صرفه جوئى و اقتصاد بكمال دارد كه را نانى و آب

 آن قول از گويد كتاب كه اينجاست .. شود متصرف را او نان و آب كشته گذارند فرو كه را زنده اى هر تا ميشود مترصد

 ... كردم خالى مردگان استخوان از راحت و خواب براى جائى كه مرد

. زن خواهر: يعنى] 1[

 و كردم همسى و حركتى حس تاريكى آن در روزى: گويد چنين را نجات سبب و نيست گرفتن زن حكايت ليله، الف در] 2[

 كه يافتم سوراخى برگرفتم را او پى بود يافته راه دخمه آن در مردگان بطمع كه ديدم حيوانى كردم دنبال آنرا ديدم، شبحى

 آن از تا بردم رنج مدتى و بشكافتم را سوراخ آن است، شده كنده حيوانات بسبب آنست زير در دخمه كه كوه پشت از

 كن رجوع (الخ ... ديدم كشتى دور از روزى تا بودم مترصد ديرى درياست، لب بر كوه سوى آن از جائى ديدم آمدم بيرون

) بحرى سندباد چهارم سفر 357 تا 343 صفحه سوم جلد خاور چاپ شب يك و بهزار

 ... كذا] 3[
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 بزمينى روز چهل از بعد مى گرديدند بيابان در روز چهل و نهادند بيابان در روى و بكردند راست ساله يك زاد آن بعد از

 و دادند دلخوشى را ايشان پيران و حمير ملك پس بترسيدند همه مردمان ميزد موج دريا آب مثال بر آن ريگ كه رسيدند

 وادى همه آن كه رسيدند بوادى برفتند پس است، طلسم اين و است روئين شهرستان نشانهاء جمله از اين كه مترسيد گفتند

 بوادى آنك از بعد برفتند و مترسيد است طلسم هم اين گفت حمير ملك پس برخاست، لشكر از بانگ چنانك داشتند ماران

 ده و ساخته قلعى و سنگ از] 1 [بپولى برسيدند تا بود طلسم كه زيرا نرسيد بديشان زيانى هيچ كه بگذشتند جمله رسيدند

 ملك پس آهنين، مارى مثال بر نهاده قضيبى طشتى هر در و نهاده طشتى ميلى هر سر بر و سنگ، از كرده آن كنار بر ميل

 قضيب اين كه] گاه  [هر كه شنيده ام) ب- 335 (پدران از من كه برگيريم جايگاه ازين تا است شده كمتر آبتان اگر گفت حمير

 و فرستادند ميل سر بر را مردى و كردند حيلت پس بآب، محتاجيم عظيم ما كه گفتند لشكر پس آيد، باران زنند طشت بر

 چنان رسم آنك بجهت گشتند هالك خلقى چنانك گرفت باريدن باران و برآمد ابر حالى زد، طشت آن بر قضيب آن بار چند

 دو رسيدند بيابانى به تا ميرفتند روز چند و برگرفتند آب آن از بعد بزد، بار چند او و نزنند، يكبار از بيش قضيب كه بود

 كه كردند آن آهنگ و عظيم بترسيدند جمله لشكر پس مى شد، فلك بر طبل و بوق آواز و بركشيده مصرف ديدند را لشكر

 عليه سليمان كه باز روزگار آن] از [كه نيست باكى اين از شنيده ام ايشان عالمتهاء من كه مترسيد گفت حمير ملك گردند، باز

 باز ايشان و بگذشتيم پس كافر، ديوان قومى و مسلمان اند، قومى مى كنند، جنگ ديگر يك با قوم اين گذشت در السلم

 كه گوسفندان گروهى و ديديم را پس  مردى روان، آب و گياه با خوش بصحراى برسيديم پس درگذشتيم، ما تا ايستادند

) آ- 336 (پرسيديم احوال پس بود، ديوان سر مانند ايشان سر كه بودند نشسته جوان مرد ده مرد اين گرد و مى كردند چرا

 بود ديوى مادر را فرزندان و منند فرزندان اين و منند، آن از گوسفندان همه اين و آدم، فرزندان از هستم مردى من گفت او

 اما شنيده ام من گفت پرسيديم، شهرستان خبر پس هست، ديگر كسى جهان در كه ندانم خود من و گشت عاشق من بر

 آن بر بدشوارى و رسيديم زمين بدان و برفتيم آن از بعد باشد، نقره مانند كه كرد بايد طلب زمينى بر اما نديده ام،

 را چشمها كه شد پيدا شعاعى ناگاه برفتيم ديگر روز چند پس بود، خالص سيم جمله و بود، كه سادگى از رفتن نمى شايست

 ديدند شهرى ديوار، نزديكى تا برفتند و برآوردند، تكبير آواز خلق و شد پيدا شهرستان ديوار كرديم نگاه چون كرد، خيره

 ملك آن از پس نيافتند كردند طلب شهرستان در چند هر و آمدند فرود لشكر پس برده، فلك بر ديوار سر] 2 [سو، چهار

 ميلى برج تا برج از كه كرده] 4 [ديوار سر بر عظيم برجهاء شهرستان پيرامون و] 3 ... [برنشست پيران و پسران با حمير

 روز چندين پس ... برخاستى از ايشان بانگ برآمدى بادى كچون كرده آن سر بر وحوش و طيور مثال بر طلسمها و بود راه

 شهرستان در و شـد ديوار بر چون فرستادند ديوار سـر بـر را مردى و ساختند نردبانها) ب- 336 (نيافتند در كـردند طلـب

__________________________________________________ 

. است پوهل: پهلوى اصل در و پل،: بمعنى- مجهول بواو پول] 1[

 مربع - گوشه چهار يعنى- سو چهار] 2[

 است  بعد بسطور مربوط و زايد اينجا راده و ستاره بين جمله] 3[

 دو روى از سطر چند اين اساسا و ميآيد بعد سطور در كه عبارتيست همين تكرار و زايد اينجا در ديوار، سر بر: ظ] 4[

 ماند باقى خود بحال بود روشن چون آن معنى اما است هم در قدرى و شده نوشته مختلف نسخه



 

   470   صفحه 
      

 
  

WWW.TARIKHFA.COM مجمل التواريخ و القصص 
____________________________________________________________________________ 

 مى بينى؟ چه و است بوده چه ترا كه مى گفتند كه چند هر و عظيم بگريست كرد نگاه مردم با چون و بخنديد] 1 [پس كرد نگاه

 از بعد بود، همچنين فرستادند را سديگر بود، معاملت اين هم برشد، ديگر يكى افكند شهرستان در را خود و نداد، جواب البته

 افكند، آنجايگاه در را خود كه كردند] نه  [رها و بستند وى پاى در ريسمانى و برفرستادند را يكى تا بفرمود حمير ملك آن

 صد پيرى آخر تا سرگشته، و شدند عاجز جمله لشكر و ملك بمردپس تا نداد هيچكس جواب البته و مى خنديد] 2 [ديگر يكى

 آن از بعد مى نمود را جائى بانگشت و بود زده ديوار بر تكيه كه ديد صورتى كه تا مى گرديد شهرستان گرد سال بيست و

 حيله بهزار و بيامدند آهنگران و نقابان و است، جايگه آن شهرستان در اكبر اهللا گفت را حمير ملك و بازگشت پيرمرد

 با سوار ايستاده مرد ده كردند نگاه چون ديدند روشنائى كردند نگه چون كردند، رويين شهرستان ديوار در سوراخى

 جلد) آ- 337 (عظيم مردى پس. بكند باطل طلسم آن و شود در كه بايد مردى باشد طلسم سواران آن گفت حمير ملك سالح،

 خود و آهنين سپرى و زد مرد برين زخمى و درآمد يكى طلسم سواران آن از شد نقب در و برگرفت سپرى نيكو سالحى با

 زخمى طلسم همان پس پوشيد در سالحى ديگر يكى و شدند، غمناك و كشيدند بيرون را مرد آن و بكرد، نيم بدو را مرد و

 آنجا بر آهنين عمود چندين و بساختند گردونى پس شد، كشته طريق بدين مرد چندين تا كرد، نيم بدو سالح با را او و زد

 طلسم سواران و راندند] 3 [نقم در گردون و رفتند گردون زير در سالحها با مرد دو و افكندند آنجا بر نمدها و نهادند

 و بماندند جاى بر طلسمها و بماند گردون در شمشيرهاى شان و ببريدند عمودها و نمدها چنانك زدند زخم دو و درآمدند

 و آمد، پيدا شهرستان در حالى بيفتادند ايشان چون بيفكندند و گرفتند] به  سواران [پاى و آمدند بيرون گردون زير از مردان

 ساعتى هر و شد پيدا فزعى و هولى و آمد جنبيدن در شهر همه رفتند شهرستان در لشكر چون و كردند، تكبير مردمان

 زرين كمرهاء با قايدان و حاجبان و آراسته و افراخته ديدند درگاهى دو برفتند ساعتى چون و مينمود روى سهمناك حالى

- 337 (جايگه درين كه كرديم خطا ما گفتند الملك عبد مردمان و وزير پس مى آمدند، و مى رفتند كوشك در كه ايستاده آنجا

 ما هرچ نيست باكى هيچ گفتا حمير ملك كرديم؟ غلط ما و باشد جنيان از پندارى اما بزرگست خداوندى را اين كه آمديم) ب

 ملك شد، تاريك و گوشه از برخاست] دودى  [آن از بعد آئيد، سرا در من پس از و مترسيد شما طلسمست همه مى بينيم

 سيم از ديدند كوشكى گشت، روشن برآمد ساعتى چون رسيديم، مقصود كه داريد بجاى دل مترسيد و كه برزد بانگ حمير

 آن بر] 4 [نشستى السالم عليهما داود ابن سليمان صورت و نگاشته، برو تصاوير گونه هزار صد و عظيم، سخت سپيد كرده

 مردى و بكرده، مرصع جوهر و بمرواريد زر شوشهاى گرد، بر گرد از و سيم از نهاده تختى كوشك ميان در كرده، جايگه

 بر تاجى و پوشيده، بمرواريد جامه و كرده، راست دست بر ميل اندك و است، زنده هنوز پنداشتى كه مرده خفته آن سر بر

 آن بر نهاده، مرد بالين بر الژورد از لوحى و نيكوئى از هست ما پندارى كه نشسته، وى بالين بر مرده كنيزكى نهاده، سر

 تخت بر و سليمان، بن] 6 [آيين بـن] 5 [ياسر هذا: كه نبشته سطر دوم و تعالى خداى نام اول سطر: بـدو سطر نبشته جـايگه

__________________________________________________ 

 است  زايد پس: ظ] 1[

. كذا؟] 2[

. نقب از لهجه ايست- نقم] 3[

 بى نقطه؟ كذا] 6- 5 [كرده            نقش آنجا نشسته بحال را سليمان صورت يعنى- كرده جايگه آن بر نشسته: ظ] 4[
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 را جهانيان و بيند) آ- 338 (عجايبها اين و آيد اندر كوشكهاى بدين و رسد شهرستان بدين كه آدميان از كس هر: كه نبشته

 بر را لوح آن حمير ملك چون برگيرد،] 1 [ياود آنچ و بكند تخت اين بالين زير شود بيرون توانگر كه خواهد اگر دهد خبر

 بديدند و بگشادند قفل چون نهاده آن بر قفلى و آهن از آمد پديد صندوقى بشكافتند تخت زير و كرد خبر را وزير خواند

 خوش] 2 [خنبره آن در ديدند چيزى بازگشادند چون نهاده، آن بر محكم عظيم سرى و چينى آهن از هم ديدند] 2 [خنبره

 ايوانى كوشك آن برابر از پس. باشد المؤمنين امير خاصه اين گفت حمير ملك بود، پر خنبره و خاكستر، مانند] و [بوى

 كه قيمتى جوهرهاى از پر همه نهاده ديدند صندوقها بازگشادند چون نهاده، بر قفل كرده، بنقش سيم از آن درهاء ديدند

 شهرستان در همه لشكر كه (بودند وى با كه مردمان بعضى] و [حمير ملك آن از بعد بود، آن از علم در چه هر توانگرى

 ملك و آمدند بيرون و قيمتى هاء جوهر آن از برگرفتند گرفتن توانستند بر آنچ) هول طلسمهاء آن بيم از رفتن نيارستند

 نعمت و تماشا هوس كه] را [كس هر گفتا و بى شمار نعمت و مال و بسيار عجايب از بود ديده آنچ از گفت باز را لشكر حمير

. شود در است

) ب- 338 (ملك. نيافتند طلب  كردند شهرستان در چندانك روند در كه خواستند كردند، شهرستان قصد لشكر چون پس

 توانستند بر آنچ رسيدند سيم زمين بدان چون و بازگرديدند پس بود، نكرده ما روزى ازين بيش تعالى خداى گفت حمير

 عبد به وزير بدست جواهر بعضى و كيميا آن و بازرفتند، خويش بواليت بسالمت و شدند توانگر همه و برگرفتند گرفتن

 ملك حكايت چه اگر آمد، نوشته كه رويين شهرستان حكايت اين بود،] 3 [كيميا آن از الملك عبد مال اصل و فرستادند، الملك

] 4 [بالحقيقة اعلم اهللا و آمد، نوشته بود متصل بهم چون اما بود، جايگاه اين اليق نه ساران اسپ و خوار مردم زنگى با حمير

] رود زرينه و سمرقند و طبرستان و بغداد و بصره[

 گفته قصص در بسيارى آن ذكر و معروفست خود سپاهان رود زرينه و سمرقند و طبرستان و بغداد و بصره حديث و

 يكى و ساخته اند عظيم بنيادهاء و است بوده عجم پادشاهان الملك دار آنجا و است عظيم بغايت طبرستان زيبائى اما شود،

 قصورهـا و] 6 [الخضرة فـى السماء كانها: گفت] را سمرقند [طبرستان و سمرقند از پرسيد را] 5 [المنذر بـن حصين خلفـا از

__________________________________________________ 

 يابد: از لهجه اى- ياود] 1[

 خمره  يعنى خنبره- حنبره: اصل] 2[

!!! روئين شهر دروغى كيمياى نه بود ايران سيم و زر پر مملكت تاراج الملك عبد كيمياى] 3[

 آن اخير قسمت ليكن. است كتاب سياقت از تازه تر الحاقى فصل عبارات و ميگردد، باز مؤلف بسخن باز اينجا از گويا] 4[

 مانده باقى خود بحال آن در كهنه خيلى جمالت برخى و شده استنساخ قديمى و فارسى كتابى روى از كه ميدارد معلوم

) مقدمه: ك ر (است

 الرقاشى  المنذر بن حصين هو و] 5[

 للخضرة: 124 ص 5 ياقوت] 6[
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 بان و معروف حان گفت را طبرستان و. لالطباق الشمس ها] 3 [سور و] 2 [لالعتراض المجرة نهرها و] 1 [لالشراق الكواكب

 جايهاء و بحرى و برّى نعمتهاء و] 6 [مشموم و رياحين و بيشه و] 5 [كوه بالدان بر كرد ياد فضيلت بسيارى آنرا و ،]4[

 ريگ در بعضى و دهد آب را ضياع چندان و بيايد] 7 [حاباد] ى  [كوهها از سپاهان رود) آ- 339 (زرينه و. نزهت و حصين

 بر نشانها كه گشتست معلوم آن از و آيد، بيرون بكرمان آن از بعد و گردد، ناپيدا رويدشت بروستاء آن آخر و شود ناپيدا

 را اصفهان خاصيتهاء و ريزد، شرقى بحر در كرمان از آب اين و يافتند بكرمان مدتى از بعد و افكندند آب در و كردند نى

 ياد ديگر باب در شهرها ذكر از بعضى و بوديم گفته كه آنست شرح قدر اين و است، داده شرحها االصفهان كتاب در حمزه

. آن غير و اسالمى از كرديم

 العشرون  و الرابع باب

 يافتيم  آنچ از بعضى فزودند آن عمارت بر آنچه و اسالمى شهرهاء ذكر اندر

: بصره

 در و عنه اهللا رضى الخطاب بن عمر المؤمنين امير روزگار در بود بصره كردند اسالم در كه بنا نخستين و بزرگست شهرى

] 8 [غزوان بن عتبة كه گويند بعضى و كرد االشعرى موسى ابو ابن بنا گويند قومى فرمود، كه دست بر كه اختالفست آن

 ابى بن سعد دست بر فرمود كوفه عمارت اعادت آن از بعد و هجرت، از عشر خمس سنه اندر آن، غير و جامع مسجد و كرد،

 باديه كه شهريست بصره اما هجريه، عشر سبع سنه از بيفزود قصرها و عمارتها و كرد پيدا آن خطه و) ب- 339 (وقاص

] 9 [كـرده برده ابى بن بالل كه روزگار آن در آن جويهاء گويند و افتد، بدريا آنجايگاه] از [بسيار جويهاء و درمى آيد آن گرد

__________________________________________________ 

 سراق  على: اصل لألشراف: ياقوت] 1[

 االعاض : اصل  و:ياقوت از] 2[

 قسورها: اصل و ياقوت از] 3[

 بستان  و معروف جنان: ظ ؟ ..كذا] 4[

 بيشه  و كوه از بلدان بر: ظ] 5[

 عطر يعنى شموم مشموم متموم: اصل] 6[

. جانان: 48 ص طهران- فروخى ما] 7[

 عروان : اصل] 8[

. االشعرى موسى ابى بن بردة ابى بن بالل هو و ... برده) قياسى (كه براى بالل كه: اصل] 9[
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 در كه نيست شك آن در اما الرّاوى، على العهدة و برفتى، آن در زورق كه بود) ؟ (هزار بيست و صد از زيادت بشمردند بود

] راه  [اندرين و است فرسنگ اند و پنجاه عبادان تا آنجا از و نيست، جاى هيچ است] را [بصره قصبه كه ضياع چندان اسالم

 از بنا بيشتر و نيفتد كوه بر چشم كه است هامون زمينى بر و. باشد آب جوى و خرما درخت مگر كه نرود جاى هيچ مردم

 بزرگوار جايگاه ببصره،] 1 [اگر بودى بكوفه كه امير آن و بنشستى كه خليفتى] هر [بعهد پس آن از و است، پخته خشت

 ماه (نويسند همى قبالها در] و [حجت در] كه  [اين و اسالم، امراء مسكون و گشت الملك دار شهر دو هر و ساختندى،

 االصفهان كتاب در حمزه و بوده اند كوفه و بصره اميران فرمان در جايها اين كه خواهند آن  بدان]2) [الكوفه ماه (و) البصره

. نيست ديگر جاى هيچ و معروفست چنانك ببصره را آب باشد مد و جزر و. است داده تمام شرحى را اين

: واسط

 و درمى آيد، آن گرد باديه و مى رود، آن ميان در دجله و) آ- 340 (ثمانين و ثالث سنه در كرد بنا يوسف بن حجاج را

. نبود عمارت هيچ آنجا قديما و ترست، درست بصره از آن هواى و آنجا، بسيارست درختهاء و كشتيها

: بغداد

 شهرى آنجا كه كنند طلب جاى دجله لب بر كه فرمود و هجرت، از سه و چهل و صد سال در فرمود بنا منصور جعفر ابو

 باد از و باشد، شمالى آن هواى كه خواهم جائى گفت و بفرستاد مهم بدين را حكيمان و مهندسان و كرد توان بنا بزرگ

 اختيار بغدادست امروز كه آنجا مى گرديدند سال يك پس شود، پخته زود ميوها و نباشد، سرما تا باشد بهرمند نيز جنوب

 يا گفت مى كرد او چشم معالجه كه ترسا طبيب آن و كرد راه قصد ،]3 [ميكرد درد او چشم و كردند خبر را منصور و كردند،

 المؤمنين امير گفتند پرسيد، آن احوال از طبيب برنمى تابد، توقف گفت شود، بهتر چشم تا كردن بايد صبر المؤمنين امير

دجله  كنار بر مقالص او نام باشد ملكى كه خوانده ام ما كتبهاء در من گفت طبيب فرمود، خواهد بنا دجله جوى لب بر شهرى

 كـسى مقالص و گفتندى، مقالص كودكى در مرا گفت منصور. بگفتند منصور با حكايت اين بماند، قيامت تـا كـه بكند شهـرى

__________________________________________________ 

 شهر دو هر در ببصره يا بودندى بكوفه يا كه اميرانى است، امويان مقصودش كه خلفا عهد در يعنى) يا (بمعنى اگر،] 1[

. ساختند بزرگوار جايهاى و عمارات

 ابن ك ر: اطالع براى (غرب از قسمتى و) حاليه كرمانشاه (دينور الكوفه ماه و جبال از قسمتى و نهاوند البصره ماه] 2[

). 20 ص لپيزيك طبع به خرداد

 بسبب وى لشكريان از يكى و رفت كند طرح آن در بنايى كه جائى بطلب خود لشكر با منصور: گويد 207 ص 5 ج كامل] 3[

 عزيمت سبب از طبيب كند دارو را خود چشم كه رفت طبيبي نزد لشكرى مرد اين روزى بود مانده مداين شهر در چشم درد

 مقالص مردى كه ديده ايم چنان خود كتابهاى در ما گفت طبيب ساخت آگاه خليفه عزم از ويرا لشكرى مرد پرسيد منصور

 و گفت منصور داد خبر را منصور و برفت جندى آن پس ... باشد) زوراء (آن نام كه بسازد شهرى الصراة و دجله ميانه نام

 شد زايل من از آن و بكودكى بودم مقالص من كه اهللا
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 در فرات كه آنجا و] 2 [شد، آنجا) ب- 340 (چهار و چهل و صد سال در منصور پس بازى  كند، بسيار] 1 [بفالحى كه باشد

 لب بر نيستان و بود مرغزار همه ديگر و خواندندى العتيقه مدينة آنرا كه خراب بود ديهى آنجا و كرد اختيار ميريزد دجله

 آن از رسيد صومعه بدان چون مى گرديد، تماشا بهر از منصور ترسائى، آن از بود صومعه اندر، درختان آن بميان و دجله،

. تواند ديگر كسى اما نتوانى تو گفت نشناخت، ديد تنها را منصور چون راهب كرد؟ نشايد شهر اينجا كه پرسيد راهب

 شهرى آميزد دجله در فرات كه آنجا و] 3 [خوانند، دوانيق ابو را او كه باشد ملكى گفت باشد؟ كه ديگر كسى گفت منصور

. كند بنا بزرگوار

 خطها مهندسان تا بفرمود منصور و گفتندى، دوانيق ابو بود كه بخيلى از] را [او و منم، دوانيق ابو گفت و بخنديد منصور

 و قصرها و الرّصافه جامع و خوانند، المنصور جامع آنرا كه. آوردند باديد جامع مسجد و بازارها و كويها و دركشيدند

 زدند خشت تا بفرمود منصور و آوردند، ديد با همه همچنين آسياها و باغها و زدند، رقم شهر بيرون از روستايها و ايوانها

 بجهت بود داشته باز را او منصور و بود، منصور روزگار در عنه اهللا رضى حنيفه ابو و پهنا، بدست يك گز، يك اندر گز يك

 منصور آن از بعد) آ- 341 (ندارم باز دست را او نكند من عمل تا كه بود خورده سوگند منصور و نمى كرد، قبول قضا آنك

 خشت و ميكرد بغداد تقدير و بيامد حنيفه ابو كند بغداد تقدير تا بياوردند را او داند، نيكو را هندسه حساب حنيفه ابو گفتند را

 صد سال اول در پس داد، خالص را او و شد، راست منصور سوگند تا كرد شمار و كرد، تقدير چيده هم بر بودند و زده كه

 الـحمـد و اهللا بـسـم: گـفت و افكند، خـويش بـدست منصور خشت اول و نهاد، بنا] 4 [سال از روزى نخستين پنج و چهل و

 پـاره هـر و كـردند] 5 [پاره پاره را محلتها تـا بفرمود پـس. للمتقين العاقبة و عبـاده مـن يشاء مـن للّه يورثهـا االرض و للـّه

__________________________________________________ 

 كه ديگرى معانى و برچيدن دامن و كشيدن هم بمعنى را قلص و نرسيد بنظر قاموس در معنى بدين و فالخن،: ظ و كذا] 1[

 با مقالص ديگران و طبرى ولى كرده ضبط نون با نقالص: 66 ص قاهره- بغداد تاريخ. آورده اند ندارد فالخن با مناسبت

صفحه : ك ر (است شده خوب بعد و بوده كشيده بهم و برچيده لبش كودكى در جعفر ابو كه پيداست كامل روايت از و ميم،

) 3 حاشيه پيشين

 و- مائة و اربعين و ست سنة البناء اختتم و مائة و اربعين و خمس سنة المدينة اساس ابتدا: 66 ص قاهره- بغداد تاريخ] 2[

 الهجره  من ايام خمسة و اشهر اربعة و سنة اربعين و اربع و مائة بعد ببنائها امر و: گويد 67 صفحه در

 قول از وى آورده ترسا طبيب قول از تاريخ اين كه را) مقالص (روايت و ندارد را روايت اين بغداد، تاريخ در خطيب] 3[

 روايت در ولى) شد اشاره قبل ص 1 حاشيه در چنانكه (دارد را روايت دو هر: 207 ص 5 كامل و) 66 ص (ميگويد راهب

 ابو زيرا گفت بتوان را لقب اين منصور مانند بمردى كه بعيدست و است، كرده ذكر را مقالص باز) دوانيق ابو (بجاى ثانى

 دانگ معرب دانق و دانق جمع دوانيق چه داده اند، بدو وى بخل از كه است دشنامى شده ذكر متن در كه طور همين دوانيق

 پيشكاران از و است ميداشته نگاه را خود مخارج دانگ دانگ شمار بخيلى از او و باشد) پول (فلس يك چهار كه است فارسى

! است مينموده مؤاخذه

 2 حاشيه صفحه شود همين رجوع] 4[

 كردند بخش قسمت قسمت يعني اينجا در پاره، پاره] 5[
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] مانند [است معروف بسرهنگى] 2 [را يكى هر و خوانند قطعه قطعه ببغداد ساعت اين و كردند، عمارت تا داد] 1 [بسرهنگى

. الخالد قطعة] و [الربيع قطعة

 آتش بود] 3 [آلت سر بر كه معتمد رفت، بكوفه سپاه با منصور و آمد، بيرون بمدينه الحسنى اهللا عبد بن محمد ميانه درين و

 چون و نباشد، را خصمان كه بهتر آن بشكستند را خداوندم چون گفت و بسوخت، بود چوب چه هر تا نهاد آلت ميان در

 خشتها و آلت و بكنم، است بمداين كه] 4 [اسپيد كوشك گفت را برمك خالد منصور پس بود، نمانده آلت آمد باز منصور

 بنا كه كسى آن هر كه است شمار امروز آن فخر و است اكاسره بناء) ب- 341 (آن كه نباشد مصلحت گفت خالد. آورم اينجا

 كردن خراب نشايد ،]5 [باشند بزرگتر ايشان از كردند غلبه را ايشان كه كسانى و است كرده بزرگ پادشاهى آن كه داند بيند

 بد را ايشان اگر گفتا خالد نگردد، فراموش پدرانت دين و كنى، گبركان نصرت همواره گفت و نيامد خوش آن را منصور

 بكشتى] 7 [كرج و پخته خشت و شكافتند باز را كوشك آن تا بفرمود منصور. گشت خاموش و] 6 [بدتر، را شما خواستم

 نو از ببغداد و برمى آمد، سيم بدرمى خشتى هر رسيدن، ببغداد و برشكافتن از آن مؤنث كردند حساب چون و آوردند، همى

 بايد بر كردى  تمام فراز بدان دست چون گفتا كار؟ درين مى بينى چه گفت را خالد منصور پس پختن، مى شايست ازين بكمتر

 چنانك و! كردن خراب و شكافتن نتوانستند بر ملكان ديگر بكردند ايشان كه بنا گويند مردمان بگذارى بجاى اگر كه گرفتن

] 8 [برشكافتند تمام بود

: واسط

 بر آهن از بود بكرده در پنج آنرا و گفتندى،] 9 [اورندوره آنرا كه واسط بنزديكى بود كرده بنا شهر يكى السالم عليه سليمان

__________________________________________________ 

 امروز مانند خاص منصب نه است لشكرى منصبان صاحب مطلق بمعنى قديم در سرهنگ] 1[

 عمارت  مصالح و ابزار يعنى آلت] 3[است                         زايد را: ظ] 2[

 نام  باين است بوده قصرى و عمارت جزو است جاى بر امروز كه كسرى ايوان] 4[

) 213 ص 5 (ع طالب ابى بن على مصلى ففيه هذا مع و: كه دارد عالوه كامل] 5[

 تر به را شما خواستم به را ايشان اگر: ظ] 6[

 بداشت  دست آن كردن خراب از و نشنيد: گويد 213 ص 5 كامل] 8[                          )؟ (گج: ؟-كذا] 7[

 از شد بنا آن در واسط كه زمينى: گويد ياقوت. نرسيد بنظر جائى اورندوره، و- است دجله بمعنى بپارسى اورند و كذا] 9[

 درهائى جامع مسجد و خود قصر براى واسط ساختن از پس حجاج: گويد باز و) 380 ص 8 ج (داوردان او نام بود دهقانى

 ما از را درها اين حجاج كه كردند ضجه شهرها آن مردم و آورد سرابيط و »ماسرجيس دير «و »دوقره «و »زندورد «از

! است شده اورندوره ورد،  الزند:ظ و) 381 ص (ننمود اعتنائى حجاج و است برده بغصب
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 و ساخت در چهار) آ- 342 (آنرا و كرد بنا واسط يوسف بن حجاج چون پس كردن، نتوانستند چنان آدميان كه ديوان دست

 چهار را ربض آن و كرد] 2 [ربضى شهرستان از بيرون و بماند، در ديگر و آويخت، آنجا بر و بياورد] 1 [واسط از درها آن

 و آويخت، البصره باب برابر در آن و البصره، باب يكى و الكوفه باب يكى و خوراسان باب يكى و الشام باب يكى كرد در

 درى را الشام باب و آويخت الكوفه باب بر و عمالقه، روزگار از عظيم بود كوشكى بر كه بياوردند مصر از ديگر در يكى

 است، كمتر همه از آن و بفرمود

]: 3] [كوفه [

 اسالم بزرگان از كس بسيار و نميدهند نشان شهرى تر معمور آن از اسالم بالد در و است نهاده حج راه بر كه شهريست

. ندارد معنى گفتن باز اينجا و آمدست گفته حفاير باب در و نهاده اند آنجا

: سامره

 چون و خواندندى،] 4 [خوضى را آنجايگاه السالم عليهما نوح بن سام روزگار باول كه خوانده ام و است روايت چنين و

 و را، او نام اضافت خواندند] 5 [ارى سام پس بياراميدى، و رفتى جايگاه بدان را سام  شب شدند جمع ببابل نوح فرزندان

 و بود، عمارت بحال و سالى، هر آنجايگاه ستدندى] 6 [اسرائيليان بنى جزيه عجم ملوك بعهد كه كند ذكر االصفهانى حمزة

 است گزبت) ب- 342 (جزيت و جزيت، چون بدهد چندينى كه نهند كسى بر تقريرى كه آنست پهلوى لفظ و بعبارت] 7 [ساو

  و تـازى اندر كتب و ،)ساومرّه (ستايند جزيت سرها بعدد يعنى خواندندى سامره پس باشد بپارسى عدد مرّه و كرده، معرّب

__________________________________________________ 

 شهر آن از: ظ و كذا] 1[

 گرد بر كه است بوده گاه و گويند حومه آنرا امروز كه است، شهر اصلى حصار از بيرون كه آبادانيهائى بفتحتين، ربض،] 2[

. گويند شارستان را شهر درون و است ميامده بوجود ديگر ربضى حصار آن بيرون باز و ميكشيدند حصارى هم ربض

 جز باشد نهاده حج راه بر و باشد وى در بزرگان مقابر كه اسالمى شهرهاى از و است مكرر بغداد و بغداد، اصل در] 3[

 نيست  كوفه

). 13 ص 5 (جوخى بارض پشتو و ثمانين ... بقرية  يصيف ...نوح بن سام كان و: الياقوت قال. جوخى: ظ] 4[

) 13 ص (سام طريق يعنى راه سام: الياقوت قال. آرى سام نه باشد ارام سام: بايد قاعده باين و كذا] 5[

 لملك موظفة كانت التى االتاوة اليها تحمل الفرس مدن من عتيقه مدينة سامراء كانت حمزه قال: گويد حمزه قول از ياقوت] 6[

 عدد قبص مكان انه المعنى و العدد اسم مرة و إلتاوة اسم سا الن المدينة اسم فى قائم ذلك دليل و الروم ملك علي الفرس

) 13 ص 5 ج (الرءوس جزية

) 6 حاشيه: ك ر (سام: اصل] 7[
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. بود] 2 [بوار جمله از و ديد، كه كسى هر شد خرّم يعنى است خوش معنى و كرده، معرب نويسند] 1 [راى سرّمرّ لفظ عرب

 و همچنين خلفا ازو بعد و ساخت الملك دار و بازارها و قصرها و شهر خطه ديوار كرد، آبادان آنرا خويش بعهد معتصم تا

. ميفرمودند آن عمارت بسيار سالهاء و بود نمانده آبادان هيچ آن از ابتدا فرمود] 3 [عمارت مأتين و عشر و تسع سته اندر

]3 [

: دمشق

 پيش كه است صابيان بناء] است  [آن مقصوره و محراب پيش كه قبه و ديوار آن است، عجايب بناهاء جمله از دمشق جامع

 يحيى و بـت پرست، پادشاهان بدست و افتاد جهودان دست در آن از بعـد افتاد، يونانيان دست اندر پس بـوده اند، يونانيان از

__________________________________________________ 

 سرّ و االخر مهموز راى من سر و مقصور سامرا و ممدود سامراء: لغات فيها: الياقوت قال. راى من سر: معروف و كذا] 1[

 معنى عكس بر رأى من ساء: كتب برخى در و) 12 ص 5 (است آورده شاهد شعرى يك هر براى و ... االخر مقصور را من

 است  رسيده حقير بنظر هم رأى من سر

 سياه دور از آبادانى سواد ميرسيدند سرزمين بدان كه باديه از زيرا اعراب گفتند را النهرين بين خطه سواد و سواد: ظ] 2[

 ناميدند سواد آنرا پس ميزد

 مدينة فبنى يبنيها ان السفاح فاراد: ... ميشود نقل ياقوت قول معنى توضيح براى و است ناتمام نشانه دو اين بين جمله] 3[

 بدا ثم البردان فى بالبناء فابتدا المدينة هذه ببركة الرواية فى سمع و بناءها بغداد اسس ما بعد المنصور اراد و بحذائها االنبار

 و المعتصم بناها ثم لالكاسرة كان قديم عظيم اثر بازاء هو و قصرا بحذائها فبنى بناءها ايضا الرشيد اراد و بغداد بنى و له

 بخريد است سامرا كه ناحيه آن در را موضعي 219 سنه در الكاتب خالد بن احمد الوزير ابو: گويد باز ... 221 سنة فى نزلها

 عاقبت و زد اردوگاه و خيمه قاطول در رفته طرف بدان خويش حشم و غالمان با معتصم 220 آخر در و ... معتصم براى از

 سوارى هنگام كه بودند بآزار معتصم حشم و غالمان از بغداد مردم: گويد  باز ...فرمود سامرا بعمارت شروع 221 در

 از گروهى آنكه تا ميكشتند، را كودكان و ضعيفان و كور مردم خود فشار و ازدحام بسبب اين سواران آن غير و معتصم

 كنيد حرب من با چگونه پرسيد كنيم، حرب تو با يا شو بيرون شهر از يا كردند عرض و بناليدند و آمدند بدرگاه خبر اهل

 شما با مرا گفت معتصم كنيم، تو بر كه نفرينى گفتند باشد چه سحر باران تير گفتا كنيم، حرب تو با سحر باران تير با گفتند

 پس از خلفا و گرفت سكونت آنجا در و كرد نزول سامرا زمين بسر و شد بيرون بغداد از زمان در هم و! نيست جنگ طاقت

 پسرش و يافت فرمان بسامرا 227 سنه در معتصم و ... نمانده آبادان آن از اندكى جز كه اينگاه تا گزيدند سكونت آنجا او

 سامرا منتصر ايام آخر تا و كرد هزينه شهر آن بر زر دينار هزار هفتصد متوكل و افزودند، عمارتها آن بر متوكل و واثق

 پاك شهر آن و گفت ترك بكلى آنرا باللّه المعتضد و نهاد ويرانى به روى مستعين زمان در باز داشت فزونى و بآبادى روى

 نماند، جاى بر آبادانيها و قصور آن از اثرى گويند سامرا كرخ آنرا كه آن از دور محلتى و سرداب موضع جز و شد ويران

 نام راى من سرور آنرا شد آباد سامرا چون كه گفته نغزى نكته البشارى احمد بن محمد و ... يحول ال و يزول ال من فسبحان

 آنرا مختصر و ناميدند راى من ساء آنرا گشت موحش و يباب و خراب چون و خواندند راى من سرّ آنرا مختصر و كردند

) 17- 13 ص 5 (گفتند سامرّا هم
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 دست اندر پس خواندندى، جيرون مسجد دو آن و كردند، پاى بر مسجد اين بدر بكشتندش چون السالم عليهما را زكريا بن

 حسين سر خواندند جيرون كه مسجد در بن بر و ساختند مسجدها مسلمانان و آمد اسالم تا ساختند كليسا و افتاد آن ترسا

 در رنگ رخام از آن زمين و كرد الملك عبد بن وليد آن زيادتى و آن) آ- 343 (عمارت اما كردند پاى بر السالم عليهما على

 بيك گزى در گزى كه كنند حكايت چنانك: نيكو بغايت رخام و ستونهاء و رخام همچنين ديوارها روى و درافكندند، رنگ

 بر] 1 [روان آب و گرفت، ارزيز در مسجد بام و كردند، جوهر و بزر جمله محرابها و ستونها سر و است، برآمده سرخ دينار

 و نكرده اند، جا هيچ اسالم در جامع اين مثل و آيد، فرود ستونها] از [آب خواهند كه گه هر چنانكه است، رانده مسجد بام

. است شده خرج آن بر شام خراج گويند

: مصر

 آنجا و گويند] 2 [اقطايع آنرا و است، ساخته بنا چند خود نشستنگاه بهر از طولون احمد ميلى بقرب مصر شهر از بيرون

. باشد كشتها و خرما آن از بسيار درختان

: مهديه

. بگرفت را مغرب كه آنگاه است كرده بنا اهللا عبد] ابو [آنرا و منزلست دو قيروان تا آنجا از و دريا كنار بر خرد شهريست

: هارونيه

. است كوچك شهرى و كرد، الرشيد هرون لكام كوه گوشه بر شام در

 منقب 

. آنجاست وى مصحف و است كرده العزيز عبد عمر شام، در حصارى مانند خردست شهرى] 3[

__________________________________________________ 

. روان آن: اصل] 1[

 تعرف و فعمروه لقوم الخلفاء اقطعه ما هو و القطائع،: گويد ياقوت. نيست مصر در القطائع و قطايع زيرا القاهره،: ظ] 2[

 آنرا كه شهريست القاهره و شد ديده ياقوت بنقل نام باين جائى بغداد غربى جانب در ولى) 120 ص 7 ياقوت (الموالى بقطايع

 از كار روز آن شام قوافل كه آنجا شام راه سر بر نيل يمين طرف در 358 سنه در فاطمى المعز تميم ابى غالم جوهر قائد

 است  اسالمى بلدان از و است قاهره همان امروز مصر و كرد بنا ميشدند بيرون آمده گرد آنجا

 مورد در و- الروم من الملطيه اشترى و الجحفه بنى الذى هو و: گويد العزيز عبد عمر حال شرح در الوفيات فوات ... كذا؟] 3[

 بالد از نيز مليطه .. مهيعه اسمها كان و الشام اهل ميقات هى و مراحل اربع على مكه من المدينة طريق على: گويد جحفه

 نشد معلوم متن كلمه ليكن است شام سرحدى
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: مسلمة اخضر

 آنجايگاه هنوز اميه بنى از گروهى و نشستى، آنجايگاه و است كرده الملك عبد بن) ب- 343 (مسلمه و خردست شهرى] 1[

. باشد باران ايشان آب و مانده اند

: آباد اسد

 كه است كرده مردى آباد اسد كه خوانده ام چنين العلوم عجايب كتاب در و طاهريان روزگار در است كرده الدوله اسد گويند

 مرد اين وقتى گويند و عجم، ملوك آخر شهريار بن يزدجرد بروزگار بود دلير و شجاع مردى  خواندندى]2 [شير باده را او

 تمام بول هنوز او كرد، مرد اين قصد شيرى ناگاه ميكرد، تماشا مداين از يزدگرد و بود نشسته بول سر بر مداين بنزديك

 روى شير اين جفت ناگاه بكند، تمام بول كه نشست جا با و كرد، هالك را شير و برآويخت شير با و برخاست بود نكرده

 و بخواند، را او ماند، عجب او] ى  [نيرو و شجاعت از يزدجرد و بكشت، نيز را شير آن نابسته شلوار همچنان او و نمود،

 چيست؟ آن گفت يزدگرد عجب تر، ازين هست چيزى مرا گفت او كرد، كرامت را او و بپرسيد او شجاعت سبب

 داد بدو ناحيت آن و آمد، عجب را يزدجرد پس! نخاريدم را خويشتن] و] [3 [گر، يعنى است جرب مرا تا است سال هفت گفت

 بر است نهاده كوه پيرامون هست كوچك شهرى و بنهاد،) آ- 344 (اسدآباد بنياد و بگشاد را چشمها و آمد ناحيت بدان او و

. باشند دوست غريب مردمش همه و دارد، اندك آبى و همدان، شهر فرسنگى هفت

: همدان

 درويش دار، و باشند، دوست غريب مـردمش و نيست، شهر آن هواء بدرستى كه متفق اند خراسان و عراق در كه شهريست

 است ديهـى آن و] 4 [است سيستـان اكنـون كه است بوده آنجا قديم همدان گويند قومى اختالفست، قديما همدان بنيـاد در و

__________________________________________________ 

 در رسول حضرت كه القرى وادى و تبوك بين تبوك نزديك منزلى يكى ميبرد نام) خضر (دو ياقوت. نشد معلوم كذا؟] 1[

 توضيح كه ديگر محل چند و است مسيل كه است وادى ديگر و جزيره، در موضعى ديگر و- فرمود نزول آنجا تبوك سفر

 نيست  مسلمه اخضر از ذكرى و- است نداده

 اسدآباد بناى: ياقوت- نشد ديده مسالك كتب در داستان اين و ... بعد بمناسبت شير ماده يا- شير دو با: ظ و ... كذا] 2[

 120 سنه در القسرى اهللا عبد بن باسد بيهق محال در را اسدآبادى و دهد نسبت الحميرى و السر ذى بن باسد را همدان

. هجرى

 كه است مرضي اين و آنست معرب جرب و شود توليد جراثيم سرايت از كه جلدى است مرضى بفارسى گر: گرى: ظ] 3[

 روغنى با و بخارد روز از زيادتر شب در و شود پيدا بيشتر انگشتان والى بغل زير و ران كشهاى در و دارد بسيار خارش

 پذيرد معالجه جامه داشتن پاك و شستشو و باشند كرده حل آن در گوگرد كه

 ابن البلدان: رك (است بوده همدان رساتيق از كه باشد) سفسان (شايد و نشد ديده همدان نواحى در سيستان و ... كذا] 4[

) 239 ص فقيه
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 بشكار ملك اين آن از پسرى و آمد فرود آنجايگاه خواندند ارفحشد بن داراب را او كه عجم ملكان از ملكى و همدان، نزديكى

 آن در را ملكزاده اسپ و رفت، جايگه آن در شكار بود، چشمه است شهرستان اكنون كه جايگاه اين نواحى، آن در رفت

 را چشمه آن منبع تا بفرمود عجم ملك پس شد، هالك شاهزاده كه چنان  بود خداى قضاء بود، وحل و] 1 [لجمه و برد جايگه

 گويند و ساختند، حصارى پشته آن سر بر رسيد، بهمن بن دآراى بعهد چون و] 2 [بينباشتند، گل و بخاك و بياكندند پشم به

 و. رومى اسكندر] 4 [قبل از دارا، و دارا فرزندان نگاهداشت بجهت بودندى آنجا بر] 3 [جرائى پياده و سوار هزار دوازده

. روايت همچنين

 و همدان و است نهاده نوح بن سام بن] 5 [الفلوح بن همدان همدان، بناء كه الكلبى الثابت بن هشام منذر ابى از كنند) ب- 344(

 حقيقت اما است بوده] 6 [حلوان بن مس او نام كه است كرده ملكى همدان كه گويند همچنين و بودند، برادر دو اصفهان

المقفع  ابن و ،]10] [9 [است كرده نوح بن سام ابن ارفحشد بن] 8 [سالح بن] 7 [يوبنجهان] و [بن جمشيد همدان بناء كه آنست

 جايگه ازين و سليمان، از پيش بودندى او فرمان در ديوان كه است كرده ملكى همدان بناء كه مى آورد العجم سير كتاب در

 دارا آن از بعد فرمود، عمارت آنرا يافت، خراب رسيد موضع بدين بهمن چون و است، بوده جمشيد ملك كه ميشود درست

 پهلوى بالفاظ يـكى است، آورده است كرده الهمدانى الكاتب عيسى بن الرحمن عبد كه نامه همدان در و كردن، فرمود عمارتى

__________________________________________________ 

 است اجمه شايد و نيست محل مناسب معني دو اين و) المنجد (آنست دهانه وادى لجمه و مسطح، كوه بمعنى بضم لجمه] 1[

. نمك درياچه ملمحه يا بيشه بمعنى

 است؟ شده غرق آن در پسرش آنكه بجرم كند كور را چشمه اي كه نميكند و نكرده كارى چنين هرگز عجم ملك] 2[

 است  زيادى دوم داراى و ... كذا] 4[خوار                                   مواجب يعنى اجرائى،: ظ ... كذا] 3[

 الفلوج : ياقوت] 5[

 يونجهان  و. يونگهان و: اوستا- يوبجهان: اصل] 7[                     )472- 471 ص 8 (حليمون بن كرميس: ياقوت] 6[

 جمشيد: معروفست پارسيان بين آنچه و است بى اساس بكلى نسب اين و البلدان معجم فى كذا ... شالح- شالخ: معروف] 8[

 كيومرث  پسر ميى پسر سيامك پسر افرواك پسر اوشهنگ پسر اينگهد پسر ويونگهان پسر

) 473 ص 8 (ساروق فيقال يعرّب و سارو سماها و): عالوه (ياقوت] 9[

 آورد، بسر اسفنديار بهمن: گويد بعالوه و است كرده نقل باشد شهردار بن شيرويه بايد كه »شيرويه «قول از هم ياقوت] 10[

 و) 474- 473 ص 8 (اسفنديار بن بهمن احسنه و استتمه و سورا عليه عمل و سوره اى دارا، نطقه و جم الساروق بنى معناه

 تجمع آنرا دارا پسر داراى يعنى آورد، هم گرد دارايان دآراى: است چنين آن صحيح و ميرسد بنظر اصيل تر متن اخير جمله

 قول از) 5 (حاشيه در ما و افتاده تاليف اصل از يا نسخه اين از كه بجمله ايست مربوط) سارو (كلمه و كرد تكميل و داد

 و. كرد تكميل دارا ابن داراى و كشيد بارو آنرا بهمن و ساخت جمشيد را همدان يعنى سارو آنكه خالصه و آورديم ياقوت

) مقدمه: ك ر (كرديست آهنگهاى از و حجائى 5 اشعار از بى شك قطعه اين
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 عرب همچنانكه گويانرا، پهلوى حجتست پهلوى كلمات اين و آورد هم گرد دارا،] ى  [دارا بست، كمر بهمن كرد، جم سارو: كه

 آن] 1 [نائى دراز فرسنگ سه چنانك است بوده بزرگ قديما همدان كه مى آورد نامه نامه همچنين  همدان و تازى، شعر را

 آنرا سوار هزار صد با) آ- 345] (3 [نصر بخت و] 2 [دست با سيجا اكنون كه است بوده آنجا زرگران بازار و است، بوده

 خراب را شهر و شد، گشوده و آمد گرد تا بست در اروند كوه آب مسيلهاء بهارگاه عاقبت تا ستدن نتوانست و داد حصار

 قديم و بزرگ شهرى همدان كه بدانند تا شد گفته قدر اين اما فزود در كه است اسالم بنياد ذكر ازين مقصود چه اگر و بكرد

 بعد ميخواندند،] 4 [ابيض قصر را آن] و [حوالى در خانها بعض و بود مانده در اسپيد همدان از اسالم بوقت اما است، بوده

 و ستين سنه در افزودند در عمارت و گردانيدند، باطل آنرا نزديك بمدتى و دروازه، چهار و ساختند ديوارى آنرا آن از

 ساعت اين چنانك ساختند دروازه را شهر و پيداست، ساعت اين چنانك گرفتند شهر در دروازها از را گورستانها و مائتين

 هيچ باشد امن اگر همدان در كه آنست در انصاف و برمى آيد، زيادت فرسنگى قرب آن گرد بر گرد را شهر و پيداست،

 و همدان، اهل دارى درويش و دوستى غريب و آب و هوا درستى و نعمت فراخى از نباشد آن مقابل اسالم در شهرى

 كور سنب منار چنانك است، آورده نامه همدان در الرحمن عبد كه بسيارست عجايبهاء آن حوالى در و بى شمار، نزهتگاههاء

 آنرا كه است بديهى كه چاهى و سنگين، شير و گور، آهوى  بهرام ناوس و است، بوده) ب- 345] (6 [خسنجين بديه كه] 5[

 نزديك] 7 [تبنابر به است معروف كه دره بر است نوشته آن بر چيزى كه سنگى و مى باشد، سنگ با كه آبى و خوانند، ستق

 ازين و بود، الحسن ابناء هرون و احمد سراى در دارا عهد از كه بلوط درخت حكايت و اروند، كوه و سورى، ايوان و اروند،

 و بود تاريخ بكدام كه است اسالمى عمارت ازين مقصود و آمد، داده شرح نامه همدان در آنرا كه است بسيار عجايب نوع

]. 8 [السلم

__________________________________________________ 

 ثالثة منازلها تقدر: ياقوت- است نرسيده بنظر. ديگر جائى ولى است وصفى معنى نائى دراز- طول يعنى- ناى دراز] 1[

 فراسخ 

) 473 ص 8 (البلد من فرسخين على القريه تلك اليوم و سنجاباذ بقرية بها الصناعه صفت كان و: ياقوت] 2[

 ابن- همدان- ياقوت: ك ر. نيست كتاب درين كه بتفصيلي فرستاد را سردارى نام صقالب نصر بخت: ياقوت و فقيه ابن] 3[

 219- 217 ص ليدن طبع فقيه

 افيص : اصل] 4[

) 247 ص ليدن طبع (الحوافر ذات: فقيه ابن] 5[

) 248 ص (اسفجين- خشفجين- خسفجين: فقيه ابن] 6[

 الجبل  سفح فى نبهان دار من) غيره و تنبابر- ينبابر: ل- ن (تبنابر): 243 ص (فقيه ابن] 7[

 هست  هم ديگر مؤيدات و است همدان مردم از مؤلف كه ميشود معلوم است شده نوشته همدان باب در كه تفصيلي از] 8[
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: كرج

 خواست دلف ابو كه ابتدا در و اندكى، مگر نباشد باغ و باشد گل از ايشان بناء بزرگ، نه و كوچك نه ميانه است شهرى] 1[

 جايگاه بر همچنان ديوار آن و بگذاشت آنرا پس و موضع، اين فرسنگى سه دو بر فرمود ديوارى يكبار كند شهر اين كه

. فرمود بنا است كرج شهر امروز كه اينجا آن از بعد بكرده اند، ديه پاره چند آن ميانه در و است،

: بروجرد

. برند مواضع بديگر ميوه آنجا از و ميوه، بسيار و نعمتست پر فراخ شهرى فرمودست دلف بو آن] 2 [وزير

: اليهوديه اصفهان

 وقت درين] 3 [حرب بر و بود، خراج عامل) آ- 346 (كه زياد ابن ايوب مايه و خمسين و اثنى سنه منصور خالفت عهد اندر

 و كرد قصرى] 4 [خوشينيان بديه و ماند، را ايوب كارها همه برفت سعيد چون مهدى، خال بود الحميرى منصور بن سعيد

 كه جائى ساختند صفّها و كرد، رها باز بدانجا بودند وى با كه را كسانى و منبر بنهاد و بجايست، چنانك مقصوره، با مسجد

 گويند چنانك حقيقت باز و خوانند رسته كه اكنون كه آنست و پيوست بدان سراها روزگار بعد تا خوانند فروشان كاه آنرا

 بن عمر المؤمنين امير مولى خناس ابو آن بناء و اسالم، در كردند باصفهان كه بود مسجد نخستين] 5 [خوشينيان جامع

 خالفت در مائة سنه در] 6 [كردند) ؟ (نمامه بن وليد مسجد آن از بعد و السالم، عليه طالب ابى ابن على خالفت در كرد خطاب

 خالفت در] 7 [عوث بن الفضل مسجد پس و مايه، و ثمان سنه در دينار بن سعيد مسجد پس و اندر، الملك عبد بن سليمان

 و پيوست بهم و ساختند خانها آن صحراى همه كه بود ديه پاره پانزده اين و منصور، خالفت در گشت فراخ شهر و هشام،

  لنبان، جوزدان، كماان، ،]10 [، سبيالن]9 [فلفالن جرمان، يوان، فرسان، ،]8 [باطوقان: چون خوانند باز ديها نام بدان را محلتها

__________________________________________________ 

 حاليه  بربرود و جاپلق نزديك است بوده شهركى آن بلكه طهرانست و قزوين راه سر بر معروف كرج نه كرج ابن] 1[

 نيز و: ظ] 2[

 بود حرب عامل سعيد و خراج عامل ايوب يعني- حرب بر و] 3[

 خشيشان؟: ديگر جاى] 4[

 كذا؟] 5[

 كذا؟] 6[

 طوقچى؟ محله: ظ] 7[

 ميباشد مشهور اصفهان در آن خرابه هاى و معروفست) فلفلچى (به امروز كه جائى: ظ] 8[

 اصفهان در محله ايست چنبالن؟- چمبالن- سنبالن: ظ] 9[
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 بر بود تنگ و كردند، وقت درين هم اصل جامع و قالخان،] 3 [براوسكان، جشيشان،] 2 [جرواآن،] 1 [ اشكهان،)ب- 346(

 بن اهللا عبد بن يحيى اندر معتصم بعهد آن از بعد و خواندندى، باز وى بنام كه بداد زمين پاره دو] 4 [سلم بن خصيب تا مردم

 هنوز چنانك بيفزود بسيارى ثلثمايه و سبع سنه در مسرور بن احمد اندر مقتدر بخالفت] و [كرد فراخ بار دوم الخزاعى مالك

 فرود در، جائى بعراق بياورد المقدس بيت از را ايشان نصر بخت كه جهودان آن از كه خوانند بدان يهوديه و بجايست،

 بر را ايشان كه فرمود داد خبر ايشان از را لهراسف نصر بخت و خوانند،] 5 [بردان آنرا و اندر، بديهى بسيار جماعتى آورد،

 هفتصد، و هزار دو بخواستند، را بعضى لهراسف از آنجا بودند، شوشتر و اصفهان از جماعتى پس كنند، قسمت شهرها

 فرود ديهها بدين شهرست كه جايگاه بدين را ايشان اصفهان پارسيان و تستر، بمردم سيصد و هزار و داد، را اصفهان مردم

] 7 [شادريه و مهرين، و] 6 [شهرستانست: آن و مدينه، چون بهم، نزديك بود شهر پاره هفت اصفهان وقت آن در و آوردند،

 االصفهانى حمزة) آ- 347 (چنانك گشت خراب آن از بعضى و خوانده اند، اصفهان همه و جار، و كهنه و] 8 [قه و درام، و

 و بعراق و گشت، فراخ و بگردند بارو آنرا منصور خالفت در و بود مانده شهر سه آمدند باصفهان عرب چون و دهد، شرح

 عالم اطراف بهمه آنجا از] 9 [ظرايفها و ابريشمين و كرباس و پنبه از لباسها و نيست، شهر بزرگتر اصفهان از خراسان

 قتلها و كنند تعصب ديگر يك با پيوسته شهر آن مردم و نباشد، بالد هيچ در آن مثل كه خيزد پاكيزه ميوهاء آنجا از و ببرند،

 شرح سيم و بيست باب آخر در خوانند رود زنده آنرا كه رود زرينه احوال و باشند، مشغول بدين پيوسته و جانبين، از رود

. باشد كفايت آمدست داده

: شيراز

 آنجا از و آورند آنجا نعمت اوست گرداگرد كه شهرها همه از و كرده اند، مانند شير بشكم آنرا كه شهريست پارس واليت در

 و است پارس پادشاهان الملك دار و است، كرده حجاج عم ابن عقيل ابى بن القاسم بن محمد آن بناء و برند ديگر بجايگاههاء

__________________________________________________ 

 قديم  ياجى شهرستان حدود در باشد) اشكاوند (قريه شايد] 1[

 كروان؟: ظ] 2[

 نويسند »واژگون تل «بعضي كه اصفهان غربى جنوب ناحيه در محله ايست ترواسكان،: ظ] 3[

) 84: ص (مسلم: مافروخي] 4[

 كذا؟] 5[

 است  واقع فعلى اصفهان مغرب طرف در ميشود خوانده نام بهمان امروز) شهرستان (ديه] 6[

 است  برده نام آن از النديم ابن الفهرست در كه سارويه؟] 7[

 ميباشد معروف نام بدين اصفهان نواحى در ديهى هم امروز] 8[

. ديگر تازه و لطيف مصنوعات و لعبتان قبيل از نوظهور چيزهاى طرفه جمع طرايفها: ظ] 9[
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. نباشد حدى را ميوه و بسيار درخت و باشد، فراخ نعمت و دارد خوش هواى

: رى

 و گرفت، اندر زيادت بسيارى و كردن بفرمود شهر ديوار و خراسان، عزم بر رفت آنجا پدر بفرمان مهدى منصور پسر

 شهر و] ست  [زيرين رى اكنون كه اينجايگاه كرد نام محمديه خود بنام و جامع) ب- 347 (و مسجد شهرستان و كرد قصرها

 بود مائة و خمسين و اثنين سنه شهور در عمارت اين ابتداء و كرديم، ياد چنانك كردند عوض آنجا و گشت خراب اول قديم

. گشت تمام سالها بعد و

: تميشه

 طبرستان همه در كه بود شده خراب دريا كنار بر كوهى دامن بر است كرده افريدون گويند و است بوده قديم بناء طبرستان

 آن عمارت تجديد الحسن بن اردشير طبرستان ملك خمسمائه و ثمانين و تسع سنه در و نيست موضع آن از ناپسنديده تر

]. 1 [مى فزود

: شادياخ

 و نبود، شهر آن از معظم تر خراسان در و است كرده شاپور قديم نيشابور ميخوانند، نيسابور آنرا كه شادياخ شهر بناء

 آنجا كه معروفست غزان حادثه خبر و شد خراب غز دست بر اهللا رحمه سنجر سلطان مغفور سلطان روزگار تا بود آبادان

 مالهاء و مى خواستند زنهار و ميفرستادند كس ايشان و رفت ايشان بسر لشگر با سلطان و بكشتند، را سنجر سلطان شحنه

 جانرا و بستند] 2 [قان در و شدند محكم جاى با و شدند نااميد جان از كه عاقبت تا نپذيرفت سلطان كردند، قبول بى شمار

 بكشتند سلطان لشكر از را كس بسيار و كردند هزيمت سلطانرا تا كردند سستى كوشش در سلطان لشگر و) آ- 348 (بزدند

 و كردند نصب خويش آن از خدمتكاران آنك اال سلطنت آئين بر مى آوردند خويشتن با همچنان و بگرفتند را سنجر سلطان و

 از قومي و بكردند كوششى شهر مردم اول رفتند آنجا غزان چون نيشابور احوال اما آوردند، بغارت دست] و [آمدند بمرو

 و زنان از مردمان اغلب نداشتند، جنگ طاقت مردم و آوردند خشر يكباره شد خبر را غزان چون بكشتند، شهر در ايشان

 چون شدند، خون  ناپيدا ميان كه كشتند مسجد در خلق چندان و نهادند در تيغ غزان و گريختند منيعى مسجد در كودكان

 داشت عالى قبه و كردندى، نماز آنجا در مرد هزار دو كه گفتندى مطرّز مسجد بازار، طرف بر بود مسجدى درآمد شب

 آن از شهر جمله كه گرفت ارتفاع چندان آتش آن شعله و بسوخت ستونها جمله و زدند در آتش مدهون، چوب از مقرنس

! ذلك من المسلمين بالد جميع و منه اهللا اعاذنا) ب- 348 (مى بردند اسير و قتل و مى كردند غارت روز تا و شد روشن شعله

 ثالث سنة االول جمادى مبارك شهر عشرين ثامن االثنين يوم فى توفيقه حسن و تعالى اهللا بحمد التواريخ مجمل الكتاب تم

على  بن بـن محمود على المجيب السميع اهللا رحمة الى المحتاج الضعيف المذنب العبد يد على نبويه الهجريـه ثمانمائة و عـشره

 تم . المؤمنات و المؤمنين لجميع و الرّضوان و بالمغفرة لكاتبه دعا و الخط هذا قرء لمن اغفر اللّهم الرّودبارى نجيب

__________________________________________________ 

 كذا] 1[

 باشد؟ سپر بمعني درقه ماده از شايد و است سنگر بمعنى .. كذا] 2[
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